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 لكمة مدير اجلامعة/ مدير اجملةل

 السعيد درايج .د
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصبلة والسبلم على أشرف المرسلين

 
، 2015/2016السنة ا١بامعية هناية من ٦بلة ا١بامعة مع  فو السابع كالثبلثصدر العدد ي

ككل األسرة ا١بامعية منشغلة باالمتحانات كا٤بداكالت كالنتائج السنوية أك النهائية، نسأؿ ا تعأب 
 ١بميع األساتذة كالباحثْب التوفيق كاإلعانة، كألبنائنا الطلبة النجاح. 

ة ُب العلـو موضوعات متنوعة من ا٤بقاالت العلمية ُب ٚبٌصصات عد يتضمن كىذا العدد
اإلسبلمية كغّبىا، شارؾ ّٔا عدد من األساتذة كالباحثْب ينتموف إٔب جامعات كطنية، كأجنبية، 
قدموا ٕبوثا قيمة ُب ٧بتواىا، من حيث ا٤بوضوعات، كأسلوب ٙبليل القضايا العلمية، كمناقشتها، 

 كالنتائج ا٤بتوصل إليها.
لة، كالقراءات، كالتفسّب كعلـو فموضوعاهتا تنتمي ٝبيعها إٔب ٦باالت اختصاص آّ

القرآف، كا٢بديث كعلومو، كالعقيدة، كالفقو كأصولو، كالقانوف، كمقارنة األدياف، كالفكر 
 اإلسبلمي، كاالقتصاد، كاللغة العربية، كالتاريخ كغّبىا.

كحرصا منا على إضفاء الشفافية أكثر ُب إخراج آّلة، كحفظا ٢بقوؽ ك٦بهودات 
يئة ا٣برباء كالتحكيم، بداية من ىذا العدد قمنا بإدراج قائمة ا٣برباء الذين األساتذة أعضاء ى

 شاركوا ُب تقييم ا٤بقاالت كالبحوث من داخل ا١بامعة كخارجها.   
كال يسعنا ُب ىذا ا٤بقاـ إال أف نشكر كل من شارؾ ُب ٙبكيم ىذا العدد، كمن سهر على 

 م ُب كيفية ترقية آّلة شكبل كمضمونا.متابعتو إداريا كعلميا، ككل الذين ًب استشارهت
 

 الموفقواهلل 
 



 

 

 / انئب مدير اجلامعةلكمة مدير حترير اجملةل

 أأ. د. مسري جاب هللا
والصبلة والسبلم على معلِّم الّناس أجمعين ، سّيدنا محّمد الحمد هلل رب العالمين 

 الميامينوعلى آلو وصحبو الغرِّ 
 أما بعد: 

كالذم  فقيمة ٦بلة األمّب عبد القادر ُب ازدياد كارتفاع ُب األكساط العلمية كاألكادٲبية 
يدؿ عليو ىو ارتفاع نسبة ا٤بشاركْب ببحوثهم  من ا١بامعات الوطنية كاألجنبية، كالكل يأمل أف 
يضمّْنى ٕبثىو بْب ديفٍبىٍ ىذه آّلة،  فبل ٱبلو عدده من أعدادىا إال كقد حول العديد من ا٤بشاركات 

ية كالوطنية كبلغت ٕبمد من خارج الكوادر العلمية للجامعة، ٩با ٯبعل ٠بعتها قد ٘باكزت اإلقليم
 ا حدكد العا٤بية. 

إف من أىداؼ ىذه آّلة  ٝبع جهود كٌل الباحثْب ا٤بميزين من داخل الوطن كخارجو، 
كاالستفادة من كل ا٣بربات العلمية الٍب تعطي اإلضافة النوعية ا١بادة كا٤بتخصصة، كأعتقد جازما 

خّب دليل على ذلك، فقد جاء  ثريا من -ا الذم ىو بْب أيدين-بأف العدد السابع كالثبلثْب 
حيث اتول كا٤بضموف ، كقدـ اإلضافة النوعية ُب الطرح ، كعكس جل ٚبصصات ا١بامعة الٍب 
تزيد عن اثنْب كعشرين ٚبصصا ُب العلـو الشرعية كاالجتماعية كاالقتصادية كالقانونية، ككاف 

واء ُب علم القراءات أك التفسّب أك حٌب االستهبلؿ با٤بواضيع ا٤بتعلقة بكتاب ا عز كجل، س
اإلسرئيليات، ٍب ثنينا بالبحوث ا٤بتعلقة بالسنة النبوية  ٍب الفقو اإلسبلمي كاالجتهاد ا٤بقاصدم، 
ٍب جاء دكر البحوث القانونية ا٤بقارنة مع الشريعة، ٍب البحوث اللغوية كالفكرية كالعقدية 

 كاالقتصادية كالتارٱبية. 
ذا العدد رافدا جديدا للمكتبة ا١بامعية كأف يستفيد منو كل من قرأه أك أٛبُب أف يكوف ى

نظر فيو أك اعتمده كمرجع ُب ٦باؿ ٚبصصو، كما نتطلع إٔب استقباؿ ا٤بزيد من ا٤بشاركات ا٥بادفة 
 كالفعالة حٌب نستمر ُب تبليغ رسالة ا١بامعة ا٣بالدة.  
الموفق والهادي إلى سواء السبيلواهلل 



 

 

 لكمة رئيس حترير اجملةل 

 خمتار نصرية د أأ.

 
، ا٢بمد  رب العا٤بْب، كبو نستعْب، كنشهد أف ال إلو إال ا كٕب بسم ا الرٞبن الرحيم

 الصا٢بْب، كنشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو، كبعد:
اإلسبلمية، ُب مسّبهتا العلمية، بنشر تستمر ٦بلة جامعة األمّب عبد القادر للعلـو 

ا٤بتخصصة ُب شٌب ٦باالت العلـو اإلسبلمية كاإلنسانية كاالجتماعية،  العلمية تالبحوث كا٤بقاال
 م با١بامعة.مشكلة بذلك سلسلة ذىبية ُب تاريخ النشر العلمي اكٌ 

ية الٍب ألقيت ا٤بسؤكل فإفٌ  ٦بلة علمية دكلية ٧بٌكمة؛باعتبارىا ، ك صوصيةىذه ا٣بكٕبكم 
من قبل السٌيد مدير ا١بامعة الدكتور السعيد دراجي كنائبو األستاذ الدكتور ٠بّب جاب  على عاتقنا

٤بواصلة إصدار أعدادىا كحرصا  كا٤بتعلقة ٗبهاـ رئاسة ٙبرير آّلة، تقتضي منا أمانة كإخبلصاا، 
 ا٤بودعة لدل أمانة آّلة.بانتظاـ، مع مراعاة ا١بودة، كالدقة ُب األٕباث كا٤بقاالت 

صفحات آّلة مفتوحة ١بميع الباحثْب ا٤بتخصصْب من داخل  ر أفٌ كُب ىذا اإلطار نذكٌ 
يشكل إضافة علمية، لنشره ُب ٦بلة جامعة األمّب أك ٕبث الوطن كخارجو، كنرحب بكل مقاؿ 

 ْب.بعد إجراءات ٙبكيمو من قبل خرباء متخصص ذلكعبد القادر للعلـو اإلسبلمية، ك 
 

 واهلل ولي التوفيق
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 ايتخشٜشات ٚاالختٝاسات يف ايكشا٤ات ايكشآ١ْٝ 
 عًٝ٘ ٚطًِّ ٚإقشاسٙ؟ٚعالقتٗا بإقشا٤ ايّٓيب ؿ٢ًّ اهلل 

 أ. فشٜذ٠ طهٝٛ
بات١ٓ-داَع١ احلاج خلضش   

 الملخص: 

حاكلت ُب ىذا البحث توضيح مفهـو التحريرات، كمعُب االختيار ُب القراءات 
القرآنية، كبياف أٮبيتها العلمية، كعبلقة أحدٮبا باآلخر، كىل ىي ٝبيعا إقراءه من النيب صلى 

؟ كبينتي كيفية ٙبرير طرؽ القراءة، كأىٍكجهها، كحكم ا عليو كسلم، أـ ىي إقرار منو 
التلفيق كالَبكيب بينها، كشركطو البلزمة ُب حاالت ا١بواز، ٍب بينت حكم االختيار بعد 

  استقرار أسانيد القراءات العشر كتدكينها.
 
Abstract 
The present study is an attempt to investigate the concept 

of “Tahreerat” (the recognition of the true and fixed 
methodologies of the quranic recitation from the others); the 
meaning of the choice in the different methodologies of reciting 
the Quran, indicating its scientific importance, and their 
relationship to each other.  

Regarding the rationale of the research, the present study 
seeks to address the following research questions  

Is it all a taught of the prophet (pbuh)? or is it an approval 
and consent from him? 

I have showed how to identify methods of recitation, its 
facets, the ruling of its confusion and the mixing up over them, 
its necessary conditions in permissible cases. Moreover, I have 
showed the ruling of the choice after the stability and the 
registration of the chain of the reporters of the ten different 
methodologies. God knows the right.  
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 مقدمة 
يعُب ىذا البحث بدراسة قضية االختيارات، كالتحريرات ُب القراءات القرآنية كالٍب 
أخذت حيزا من اىتماـ علماء القراءات، غّب أهنا ٓب تفرد ٗبؤلف للتعريف ّٔا أك ا٢بديث 

ّٔا ٩با يسهل على الباحث عن نشأهتا كحكم الطرؽ كاألكجو اررة كغّب ذلك ٩با يتعلق 
 معرفة دقائقها، كتسهيل مشكلها.
 وقد اتبعت الخطة اآلتية: 

 مقدمة: 
 ا٤بطلب األٌكؿ: التحريرات ُب القراءات القرآنية 

 مفهـو الٌتحريراتأكال: 
 : أٮبٌية الٌتحريراتثانيا
 : كيفية ٙبرير أكجو القراءة كطرقهاثالثا
 : حكم ىذه األكجو اررة رابعا

 اررة : التلفيق بْب الطرؽ كاألكجواخامس
 : حكم الٌتلفيق بْب الطٌرؽ كاألكجو اٌررةسادسا
 : شركط التلفيق بْب القراءاتسابعا
 : كتب الٌتحريراتثامنا

 ا٤بطلب الثاين: االختيار كعبلقتو بالتحريرات ُب قراءة القرآف الكرًن كإقرائو 
 : نشأة االختيار ُب قراءة القرآف الكرًن أكال
 : ا٣ببلؼ الواجب كا٣ببلؼ ا١بائزثانيا
 : حكم االختيار من ٦بموع الطٌرؽ الثابتة بعد االستقرار على القراءات العشرثالثا
 : عبلقة االختيارات بالٌتحريراترابعا

 منو ؟  أـ إقراء : ىل طرؽ القراءات كركاياهتا كأكجهها إقرار من الٌنيب خامسا
 ا٣باٛبة 
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 المطلب األّول: التحريرات في القراءات القرآنية 

 أوال: مفهوم الّتحريرات 

ككذلك الٌتحريرات ُب  1"ا٢بٌر ُب الٌلغة ا٣بالص من الٌشوائب"الّتحريرات لغة: 
 القراءات تيعُب بتخليص الطٌرؽ الٌصحيحة ٩بٌا يشؤّا من الطٌرؽ الٌشاٌذة كالفاٌذة .

. 2الكتاب كغّبه؛ تقوٲبو كٚبليصو بإقامة حركفو، كٙبسينو بإصبلح سقطو""كٙبرير 
ككذلك التحريرات ُب القراءات ىي عملية التحقيق كالتدقيق ُب طرقها كالعمل على ٚبليص 

 الٌصحيح منها كٛبييزىا عن غّبىا.

: ا٤بقصود "بالتحرير" ُب أم مسالة من ا٤بسائل العلمية الّتحريرات اصطبلحا* 
يق فيها كضبطها، كأٌما ُب علم القراءات فعٌرفها الٌشيخ ٧بمود حوا: بأهٌنا " تنقيح الٌتحق

 . 3القراءة من أم خطأ أك خلل كالٌَبكيب مثبل"

كاستنادا إٔب ا٤بعاين الٌلغوية للمصطلح كإٔب الٌتعريف االصطبلحي اٌلذم قٌدمو الٌشيخ 
  ٧بمود حوا ٲبكننا تعريفها تعريفا اصطبلحيا أمشل فنقوؿ:

"إٌف الٌتحريرات ىي عملية الٌتحقيق كالٌتدقيق ُب طرؽ القراءات، كركاياهتا كطرقها 
كأكجهها الواردة ُب اآلية، أك الٌلفظة القرآنية، أك ُب كيفيات األداء، كٙبرير الٌصحيح منها 
عن غّبه ػ أم ٛبييزه منهاػ، كعزكىا لناقليها، احَبازا عن اختبلط بعضها ببعض ُب األداء 

 ا للٌتلفيق كالٌَبكيب بينها" كا أعلم. ك٘بنب
 كمن الٌتعريف االصطبلحي يتضح لنا أف الٌتحريرات ُب القراءات تيعُبى باآلٌب: 

 ػ دراسة الكلمات القرآنية اٌلٍب قرئت على أكثر من كجو.
ػ الٌتحقيق ُب طرؽ القراءات كأكجهها لبياف ا١بائز من الطٌرؽ كاألكجو كا٤بمنوع منها 

 راء.حاؿ اإلق

                                                 

 .1/165ا٤بعجم الوسيط ػ إلبراىيم مصطفى ػ أٞبد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ ٧بمد النجار  -1
 .11/588تاج العركس من جواىر القاموس للزبيدم  -2

  33ا٤بدخل إٔب علم القراءات للٌشيخ ٧بٌمد بن ٧بمود حوا ص  -3
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 ػ عزك أكجو القراءات كطرقها إٔب ناقليها كمصٌنفاهتا. 
 ثانيا: أىّمية الّتحريرات 

 / يعُب علم الٌتحريرات بالبحث عن ضبط حركؼ القرآف الكرًن كقراءاتو.1

 / يعرؼ بو ما يقبل من القراءات كما يرد منها، كما يعمل بو كما ال يعمل بو.2
 .بْب كجوه القراءات/ يعْب على ٘بٌنب ا٣بلط كالٌتلفيق 3

 ثالثا: كيفية تحرير أوجو القراءة وطرقها 
يتٌم ذلك باستقراء ٝبيع مصادر القراءات القرآنية ا٤بعتمدة أك أغلبها، كٝبع أقواؿ 
العلماء ُب كل قراءة أك ركاية أك طريق أك كجو معزكة إٔب نقلتها، ٌٍب ٙبديد ما يلـز القراءة بو 

 يلـز منها . منها كما ال
 رابعا: حكم ىذه األوجو المحررة 

اتفق العلماء على أٌف القراءة ال تكوف بغّب ما ركم عن الٌنيب ػ صٌلى الٌلو عليو كسٌلم 
 ػ ألهٌنا سٌنة مركية عنو.

قاؿ اإلماـ الٌزركشي: "كقد انعقد اإلٝباع على صٌحة قراءة ىؤالء األئٌمة، كأهٌنا سٌنة 
 .1مٌتبعة كال ٦باؿ لبلجتهاد فيها"

اؿ اإلماـ البيهقي: "كمعُب سٌنة مٌتبعة: أم اتٌباع من قبلنا ُب ا٢بركؼ سٌنة مٌتبعة، كق
ال ٯبوز ٨بالفة ا٤بصحف الذم ىو إماـ، كال ٨بالفة القراءات اٌلٍب ىي مشهورة، كإف كاف 

 .2ظهر منها"ك سائغان ُب الٌلغة أك غّب ذل
ى الٌلو عليو كسٌلم ػ مستوفية كما اتفقوا أيضا على أٌف كل قراءة ثابتة عن الٌنيب ػ صلٌ 

 لشركط القبوؿ، كجب قبو٥با كالعمل ّٔا، كٓب ٯبز ألحد رٌدىا.

                                                 

 ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم  1/322الربىاف ُب علـو القرآف للزركشي  -1

 . 1/214نظر اإلتقاف ُب علـو القرآف للسيوطي ا -2
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من  -صٌلى ا عليو كسٌلم  -قاؿ اإلماـ ابن ا١بزرم: " كل ما صٌح عن الٌنيب 
القراءات فقد كجب قبولو، كٓب يسع أحدان من األمة رٌده، كلـز اإلٲباف بو كأف كٌلو منٌزؿ من 

 .1عند ا"
كقاؿ اإلماـ الداين: "كأئمة القراء ال تعمل ُب شيء من حركؼ القرآف على األفشى 

بل على األثبت ُب األثر، كاألصٌح ُب الٌنقل، كإذا ثبتت  ،ُب الٌلغة، كاألقيس ُب العربية
 .2الٌركاية ٓب يرٌدىا قياس عربية، كال فشٌو لغة، ألف القراءة سٌنة مٌتبعة يلـز قبو٥با كا٤بصّب إليها"

كاألكجو الواردة ُب مصادر القراءات القرآنية إٌما أف تكوف ثابتة قطعية الثٌبوت أك أف 
 تكوف غّب ذلك، فاألٌكٔب مقبولة، كالثٌانية إٌما أكجو ٌشاذة، كإٌما أكجها باطلة كمردكدة: 

/ فكل ما ثبت نقلو من أكجو القراءة كتوفرت فيو شركط صٌحة القراءة كثبوهتا من 1 
تلك القراءات كالٌركايات كالطٌرؽ كاألكجو ال ٯبوز إنكاره كٯبوز التعٌبد بو كال خبلؼ ُب 

 االحتجاج بو لثبوت قرآنيتو كيكفر جاحده . 
لعربية، كخالف رسم / ككل كجو منها صٌح إسناده من غّب استفاضة، ككافق الٌلغة ا2

مصاحف األمصار فهو الشاٌذ، كقد اختلف األئمة ُب حكم االحتجاج بو كُب حكم قراءتو 
 .3ُب الٌصبلة، قاؿ ابن ا١بزرم: "كاختلف العلماء ُب جواز القراءة بذلك ُب الٌصبلة"

/ كأٌما ما ال أصل لو من ىذه األكجو كٓب يثبت نقلو ألبتو، أك كاف ُب سنده مقاؿ 3
 قرآنا كىي اٌلٍب اتفق العلماء على رٌدىا كبطبلهنا. فليست

"قاؿ العبلمة ا٤برصفي نقبل عن العبلمة اقق الشيخ أبو العاكف ٧بمد أمْب  
ا٤بدعو بعبد ا أفندم زادة شيخ اإلقراء ُب كقتو بإسطنبوؿ ُب كتابو "عمدة ا٣ببلف شرح 

حد قراءة القرآف من غّب أخذ كامل زبدة العرفاف ُب القراءات العشر" ما نصو: "فبل ٯبوز أل

                                                 

 (.1/186(، كمناىل العرفاف ُب علـو القرآف للزرقاين )1/68النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزرم ) -1

 .1/214اإلتقاف ُب علـو القرآف للسيوطي  -2

 (.  1/25النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزرم ) -3
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عن أفواه الرجاؿ ا٤بقرئْب باإلسناد. كٰبـر تعليم علم القراءة باستنباط ا٤بسائل من كتب القـو 
ٗبطلق الرأم بغّب تلق على الٌَبتيب ا٤بعتاد ألٌف أركاف القرآف اتصاؿ الٌسند إٔب الٌنيب ػ صٌلى 

ند مٌتصل إليو عليو الٌصبلة كالٌسبلـ مردكد ك٩بنوع ا عليو كسٌلم ػ ببل انقطاع فاإلقراء ببل س
 .1عن األخذ كاالتباع"

قاؿ اإلماـ ابن ا١بزرم ػ رٞبو ا ػ "... كمن ٍبٌ امتنعت القراءة بالقياس ا٤بطلق، كىو 
الذم ليس لو أصل ُب القراءة يرجع إليو، كال ركن كثيق ُب األداء يعتمد عليو، كما ركينا عن 

يد بن ثابت ػ رضي ا عنهما ػ من الٌصحابة، كعن ابن ا٤بنكدر، كعركة عمر بن ا٣بطاب كز 
ابن الزبّب كعمر بن عبد العزيز كعامر الٌشعيب من التابعْب أهٌنم قالوا: القراءة سٌنة يأخذىا 

 .2اآلخر عن األكؿ، فاقرءكا كما تعلمتموه"

كاف شاذِّا فحراـ   كقاؿ أيضا: "ما قرئ بو ككاف متواتران فجائز كإف اختلف لفظو، كما
 . 3تعاطيو، كما خالف ذلك فكذلك كيكفر متعمده"

كإذا كٌنا قد علمنا حكم الٌشاٌذ منها كىي أكجو مسندة فبلشٌك ُب بطبلف ماال 
 أصل لو منها. 

 المحررة  خامسا: التلفيق بين الطرق واألوجو
 .4فخاطهمامن لفق الثوب يلفقو: إذا ضٌم شقة إٔب أخرل الّتلفيق في الّلغة: 

عٌرؼ الٌشيخ علي ٧بمد الٌضباع شيخ القراء كاإلقراء بالديار التلفيق اصطبلحا: 
 ا٤بصرية الٌتلفيق بْب أكجو القراءات أك طرقها كركاياهتا بأنٌو: 

                                                 

 .1/299ىداية القارم إٔب ٘بويد كبلـ البارم لعبد الفتاح السيد عجمي ا٤برصفي  -1
 .1/17النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزرم  -2

 . 1/56ىداية القارم إٔب ٘بويد كبلـ البارم لعبد الفتاح السيد عجمي ا٤برصفي  -3

، 26/361، كتاج العركس من جواىر القاموس للزَّبيدم 1191يط للفّبكز آبادم ص القاموس ا -4
"ىو أىف تضم شقة إٔب أيخرل فتخيطهما كلىفىق الشقتْب  331/  11كُب لساف العرب البن منظور 

 يًلفقيهما ليفقان كلفَّقىهما ضىٌم إحداٮبا إٔب األيخرل فخاطهما".
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، كأطلق عليو اإلماـ القسطبلين مسٌمى الٌَبكيب 1ػ"خلط الطٌرؽ بعضها ببعض"
، ك٠بٌاه 2الٌَبكيب ُب الطٌرؽ، كٛبييز بعضها من بعض"فقاؿ: "ٯبب على القارئ االحَباز من 

الٌنويرم ُب "شرح الٌدرة" خلطا فقاؿ: "كالقراءة ٖبلط الطٌرؽ أك تركيبها حراـ أك مكركه أك 
 .3معيب"

فدٌلت أقوا٥بم على أٌف التلفيق كالٌَبكيب كا٣بلط ُب علم القراءات ٗبعُب كاحد كىو: 
 ريق إٔب آخر كمن كجو إٔب غّبه أثناء الٌتبلكة. االنتقاؿ من قراءة إٔب أخرل، كمن ط

 سادسا: حكم الّتلفيق بين الّطرق واألوجو المحّررة 
اختلف العلماء ُب حكم الٌتلفيق كا٣بلط بْب القراءات كالٌركايات كالطٌرؽ كاألكجو، 

، كأجازه قـو آخركف، كأحسن اإلماـ اقّْق ابن ا١بزرم إذ توٌسط  فحٌرمو قـو
 : "كالٌصواب عندم ُب ذلك الٌتفصيل كىو: 4 الفريقْب فقاؿُب ا٢بكم بْب

/ إف كانت إحدل القراءتْب مَبتّْبة على األخرل فا٤بنع من ذلك منع ٙبرًن كمن 1
يقرأ )فتلقى آدـ من ربو كلمات( بالٌرفع فيهما أك النصب آخذا رفع آدـ من قراءة غّب 

 ا٤بٌكي كرفع كلمات من قراءتو.

القراءتْب مَبتّْبة على األخرل فحينئذ نفرؽ فيو بْب مقاـ / كإف ٓب تكن إحدل 2
 الركاية كغّبىا: 

ػ فإف قرأ القارئ بذلك على سبيل الٌركاية فإنو ال ٯبوز أيضان من حيث إنٌو كذب ُب 
 الٌركاية كٚبليط على أىل الٌدراية.

                                                 

 .1/299ارم للشيخ عبد الفتاح بن السيد عجمي ا٤برصفي ىداية القارم إٔب ٘بويد كبلـ الب -1

(، كىداية القارم إٔب ٘بويد 1/167انظر: إٙباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر للدمياطي ) -2
 .299/ 1كبلـ البارم للشيخ عبد الفتاح بن السيد عجمي ا٤برصفي 

 .1/299ىداية القارم إٔب ٘بويد كبلـ البارم للشيخ عبد الفتاح بن السيد عجمي ا٤برصفي  -3

 بتصرؼ. 19/  1الٌنشر ُب القراءات العشر البن ا١بزرم  -4
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ػ كإف ٓب يكن على سبيل الٌنقل كالٌركاية بل على سبيل القراءة كالٌتبلكة فإنٌو جائز 
قاؿ: "كإف كٌنا نعيبو على أئٌمة القراءات العارفْب باختبلؼ الركايات من كجو تساكم 

 العلماء بالعواـ ال من كجو أف ذلك مكركه أك حراـ" 
ف ٱبلط بْب قراءتْب أك أكثر ألٌف كقاؿ الصفاقسي: "ال ٯبوز لقارئ ُب مقاـ الٌركاية أ

 .1ُب ذلك كذبا ُب الٌركاية كٚبليط على أىل الدراية"

 سابعا: شروط التلفيق بين القراءات

 / أف ال يكوف ُب مقاـ الٌركاية 1
/ أف يكوف عا٤با بالقراءات ليعلم ما يقرأ، كأما العواـ فبل ٯبوز ٥بم ذلك لئبل 2

 يلحقوا بالقرآف ما ليس منو 
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: "كٓب ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، كلكن من ٓب قاؿ 

كأما قوؿ اإلماـ ابن  2يكن عا٤با ّٔا أك ٓب تثبت عنده ... فليس لو أف يقرأ ٗبا ال يعلمو"
ا١بزرم ػ رٞبو ا ػ: "... كإف كنا نعيبو على أئمة القراءات العارفْب باختبلؼ الركايات من 

فقد ٱبتص ىذا بأىل  3العلماء بالعواـ ال من كجو أف ذلك مكركه أك حراـ"كجو تساكم 
زمانو حْب كاف القرآف ال يؤخذ إاٌل من أفواه ا٤بشايخ كٓب تكن يومئذ ا٤بصاحف متيسرة لكل 
أحد، أٌما اليـو فقد صار كل من يعرؼ القراءة ٲبتلك مصحفا أك أكثر كصار كل منهم 

و كمتكبلن على ما ألفو ُب القراءة، كلو ٠بع اإلماـ ابن ا١بزرم مستغنيا بقراءتو، كمستبدا برأي
 قراءة غالبية الٌناس اليـو لتغّب حكمو كا اعلم.

/ أٍف ال يسبب تركيبو للقراءات فتنة للمصلْب خلفو إف كاف ُب الصبلة، أك 3
ابو للمستمعْب إليو إف كاف قارئا عليهم، كإال فبل ٯبوز ذلك، قاؿ اإلماـ النوكم ُب كت

التبياف: " كإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي أف ال يزاؿ على تلك القراءة 
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ما داـ للكبلـ ارتباط فإذا انقضى ارتباطو فلو أف يقرأ بقراءة آخر من السبعة كاألكٔب دكامو 
ؿ كىذا معُب ما ذكره أبو عمرك بن الصبلح ُب فتاكيو كقا 1على تلك القراءة ُب ذلك آّلس

األستاذ أبو إسحق ا١بعربم كالَبكيب ٩بتنع ُب كلمة كُب كلمتْب إف تعلق أحدٮبا باآلخر 
 .2كإال كره

 ثامنا: كتب الّتحريرات

تعترب كتب القراءات ا٤بعتمدة مصدرا للقراءات القرآنية كركاياهتا كطرقها كأكجهها، 
ككثّب منها مٌيز فيها مؤلفوىا بْب الٌصحيح كغّبه، ككتاب "الٌنشر ُب القراءات العشر" 
لئلماـ ابن ا١بزرم، كشركح "الٌشاطبية"، ك"الٌدرة"، ك"الطٌيبة" كسأكتفي بذكر اثنْب منها 

 لكل نظم: 
"كنز ا٤بعاين شرح حرز األماين " تأليف الشيخ أيب عبد ا شروح الّشاطبية:  أىم

ك" إبراز ا٤بعاين من  ،3ىػ(٧656بمد بن أٞبد بن ٧بمد ا٤بوصلي ا٤بشهور بشعلة ا٤بتوُب سنة )
حرز األماين"، تأليف الشيخ اإلماـ عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن إبراىيم ا٤بعركؼ بأيب شامة 

 رٞبو ا تعأب.  4ىػ(665 سنة )الدمشقي ا٤بتوَب
"شرح الٌدرٌة ا٤بضٌية ُب القراءات" ب الٌدين الٌنويرم: فقيو أىم شروح الّدرّة: 
، ك"الغرٌة البهٌية شرح الٌدرة ا٤بضٌية ُب قراءة األئٌمة 5ىػ( 857مالكي عآب بالقراءات )ت 

 . 6الٌثبلث ا٤برضية" للٌشيخ أٞبد بن عبد ا١بواد العرائي
                                                 

 .1/29ا٤برجع نفسو  -1

 .1/29ا٤برجع نفسو  -2

 ىػ( ُب ٦بلد .1418طبع الكتاب با٤بكتبة األزىرية للٌَباث سنة ) -3
ىػ( . كما طبع بتحقيق الشيخ إبراىيم 1349طبع ُب مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ٠بصر سنة ) -4

ىػ( كما نشرتو ا١بامعة اإلسبلمية ُب ا٤بدينة 1412عطوة ُب مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ُب مصر سنة )
 ىػ( بتحقيق كتعليق الشيخ ٧بمود بن عبد ا٣بالق ابن ٧بمد جادك ُب أربعة أجزاء .1413ا٤بنورة سنة )

 .48، 7/47األعبلـ للزركلي  -5

 . 144/ 2إيضاح ا٤بكنوف ُب الذيل على كشف الظٌنوف إل٠باعيل باشا  -6
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 857شرح الٌشيخ أبو القاسم ٧بمد الٌنويرم ا٤بالكي ا٤بتوَب سنة )شروح الطّيبة:  أىم
، ك"شرح الطٌيبة" للشيخ بدر الدين حسن بن جعفر بن حسن بن ٪بم الدين األعرج 1ىػ(

 .2ىػ( 933العاملي الكركي ا٤بتوَب )

ف ما ييقرأ كأٌما الكتب ا٤بتخصّْصة ُب إبراز طرؽ القراءات كأكجهها كا٢بكم عليها ببيا
 بو كماال ييقرأ بو، فأذكر منها: 

 ػ الٌركض الٌنضّب للٌشيخ للمتوٌٕب. 
 ػ فتح الكرًن ُب ٙبرير أكجو القرآف الكرًن للٌشيخ للمتوٕب.

 ػ حٌل ا٤بشكبلت كتوضيح الٌتحريرات ُب القراءات للٌشيخ ٧بمد عبد الرٞبن ا٣بليجي. 
 الٌشاطبية للٌشيخ علي ٧بمد الٌضٌباع.ػ ٨بتصر بلوغ األمنية شرح ٙبرير مسائل 

 ػ ىبة ا٤بٌناف ُب ٙبريرات أكجو القرآف للٌشيخ راغب الطٌٌباخ
 ػ غيث الٌرٞباف على ىبة ا٤بٌناف للشيخ أٞبد شرؼ األبيارم تناكؿ فيو ٙبريرات الطٌٌيبة.

 ػ ٙبريرات طٌيبة الٌنشر على ما جاء ُب عمدة العرفاف لؤلزمّبم.

 تيار وعبلقتو بالتحريرات في قراءة القرآن الكريم وإقرائو المطلب الثاني: االخ

 : مفهوم االختيار والً أ
قاؿ القسطبلين: "االختيار عند القراء: اختيار القارئ لوجو من مسموعاتو 
كاالقتصار عليو، قاؿ نافع: قرأت على سبعْب من التابعْب فما اجتمع عليو اثناف أخذتو، 

ت ىذه القراءة. كقرأ الكسائي على ٞبزة كغّبه، فاختار من كما شك بو كاحد تركتو حٌب ألف
قراءة غّبه ٫بوا من ثبلٜبائة حرؼ، ككذا أبو عمرك على ابن كثّب، كخالفو ُب ٫بو ثبلثة 

  3آالؼ حرؼ اختارىا من قراءة غّبه."

                                                 

 .2/1118كشف الظنوف ٢باجي خليفة   -1

 . 2/1118ا٤برجع نفسو  -2
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كا٤بعُب: أف ٱبتار القارئ من بْب مركياتو أك مسموعاتو أك ٧بفوظاتو أكجها يرتضيها 
 القراءة على سبيل االختيار ال االنشاء، ككل كاحد من ىؤالء ٦بتهد ُب اختياره.ُب 

 ثانيا: نشأة االختيار في قراءة القرآن الكريم
ظهر االختبلؼ بْب القرٌاء من الٌصحابة كالٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ بْب ظهرانيهم 

ا عليو كسٌلم ػ فمنهم من أخذ كذلك الختبلؼ اختياراهتم فيما أخذكه عن الٌنيب ػ صٌلى 
القرآف عنو ٕبرؼ كاحد، كمنهم من أخذ عنو ٕبرفْب، كمنهم من زاد على ذلك، كيدٌؿ على 
ذلك ما ركم عن عمر ػ رضي ا عنو ػ قاؿ: ٠بعت ىشاـ بن حكيم بن حزاـ يقرأ سورة 

ا ىو يقرؤىا على الفرقاف ُب حياة رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ فاستمعت لقراءتو فإذ
حركؼ كثّبة ٓب يقرئنيها رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ فكدت أساكره ُب الٌصبلة 
فانتظرتو حٌب سلم فلبَّبتو فقلت: من أقرأؾ ىذه السورة الٍب ٠بعتك تقرأ: قاؿ: أقرأنيها 

ى ا عليو رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ فقلت لو: كذبت، فو ا إف رسوؿ ا ػ صلٌ 
كسٌلم ػ ٥بو أقرأين ىذه الٌسورة الٍب ٠بعتك. فانطلقت بو إٔب رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو 
كسٌلم ػ أقوده، فقلت: يا رسوؿ ا إين ٠بعت ىذا يقرأ سورة الفرقاف على حركؼ ٓب 

تو، فقاؿ تقرئنيها، كإٌنك أقرأتِب سورة الفرقاف. فقاؿ يا ىشاـ اقرأىا، فقرأىا القراءة الٍب ٠بع
رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ: ىكذا أنزلت ٍب قاؿ: اقرأ يا عمر، فقرأهتا الٍب أقرأنيها 
فقاؿ رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ ىكذا أنزلت، ٍب قاؿ رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو 

 . 1"إن ىذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منوكسٌلم ػ: "

                                                 

(, كمسلم 4992ركاه البخارم )كتاب فضائل القرآف / باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ( رقم ) -1
(، كأبو داكد )كتاب 818)كتاب صبلة ا٤بسافرين / باب بياف أف القرآف على سبعة أحرؼ( رقم )

(، كالَبمذم )كتاب القراءات /باب ما جاء 1472باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ( رقم )الصبلة / 
(، كالنسائي ُب )كتاب افتتاح الصبلة / باب جامع 2944أف القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ( رقم )

 (.2/151القرآف( )
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تفرؽ الٌصحابة ُب الببلد كىم على تلك ا٢باؿ من اختبلفهم ُب قراءة القرآف ٌٍب 
الكرًن تبعا الختبلؼ اختياراهتم عن الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ فاختلف أخذ الٌتابعْب 
عنهم كاختلف أخذ تابعي الٌتابعْب عن الٌتابعْب، ٌٍب كثر القراء ُب الببلد كانتشركا ككثر بينهم 

تبعا الختبلؼ اختياراهتم، فتعددت الطٌرؽ كتشعبت كازدادت أعدادىا بازدياد  االختبلؼ
عدد الٌنقلة من األئٌمة كالشيوخ، ككثرت األسانيد كتعددت فكاف منها مٌتصل اإلسناد، 
كمنها ا٤بنقطع، كاٌلٍب اٌتصل إسنادىا منها ا٤بتواتر، كمنها ا٤بشهور ا٤بستفيض كمنها غّب ذلك، 

الٌضبط، ككثر االختبلؼ بْب القراء، فتصٌدل األئٌمة اقّْقوف من علماء  فاٌتسع ا٣برؽ، كقلٌ 
األٌمة ا٤بختٌصوف ُب علم القراءات كركاياهتا كطرقها، فجمعوا القراءات كدرسوا الطٌرؽ 
كالٌركايات، كحٌققوا ُب أسانيدىا، كدققوا فيها، كأٌصلوا ٥با أصوال كأركانا، كاشَبطوا لقبو٥با 

بْب ا٤بقبوؿ منها كا٤بردكد، كىكذا حٌب ٙبٌقق كصوؿ القراءات العشر إلينا  شركطا، فمٌيزكا
متواترة كصحيحة عن الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسلم ػ كٓب يهملوا منها أصل كال فرش كىذا 

 .[9]الحجر:  ﴾ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظونَ ﴿ ٙبقيق لوعد ا تعأب
اإلماـ ابن ا١بزرم ػ رٞبو ا ػ: "ٍب إف القُّرٌاء كثركا كتفرقوا ُب الببلد كانتشركا قاؿ 

كخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاهتم، كاختلفت صفاهتم، فكاف منهم ا٤بتقن للتبلكة 
ا٤بشهور بالركاية كالدراية، كمنهم ا٤بقتصر على كصف من ىذه األكصاؼ، ككثر بينهم لذلك 

ضبط، كاٌتسع ا٣برؽ، ككاد الباطل يلتبس با٢بق، فقاـ جهابذة علماء االختبلؼ كقلَّ ال
األمة، كصناديد األئمة، فبالغوا ُب االجتهاد كبينوا ا٢بق ا٤براد كٝبعوا ا٢بركؼ كالقراءات، 
كعزكا الوجوه كالركايات، كميزكا بْب ا٤بشهور كالشاذ، كالٌصحيح كالفاٌذ، بأصوؿ أصلوىا، 

 .1كأركاف فصلوىا"
قد نشأت ظاىرة االختيار ُب القراءات منذ تلقّْي الٌصحابة القرآف الكرًن كىكذا ف

عن الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ كبقيت كذلك إٔب أف سبَّع اإلماـ ابن ٦باىد القراءات 
القرآنية، كدٌكهنا كتلقت األٌمة ذلك بالقبوؿ كارتضتو، كقد قيل لو ػ كىو إماـ القرٌاء ُب بغداد 

                                                 

 ( .1/9النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزرم ) -1
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"ًٓبى ال ٱبتار الٌشيخ لنفسو حرفا ٰبمل عليو؟ فقاؿ: ٫بن أحوج إٔب أف نيعمل ُب زمنو ػ: 
  .1أنفسنا ُب حفظ ما مضى عليو أئمتنا، أحوج مٌنا إٔب اختيار حرؼ يقرأ بو من بعدنا"

 إذا تأٌملنا ما ركم عن عمر كأيٌب ػ رضي ا عنهما، كما سبق بيانو فإنٌنا نسٌجل اآلٌب: 

ت كتعدد أكجهها قد بدأ ُب عهد الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ / أٌف تعدد القراءا1
 تبعا لتعدد األحرؼ الٌسبعة، كفرش حركؼ القرآف ككلماتو.

/ أٌف الٌتحقيق ُب القراءات كالٌتأكد من صٌحتها كصٌحة اٌتصا٥با بالٌنيب ػ صٌلى ا 2
عمر مع ىشاـ بن  عليو كسٌلم ػ قد بدأ أٌكال على أيدم الٌصحابة، دٌؿ على ذلك فعل

 حكيم كما حدث أليٌب ػ رضي ا عنهم ػ أٝبعْب.

/ أٌف القراءات قد تعددت تبعا لتعدد اختيارات الٌصحابة ألحرؼ القراءة كأكجهها 3
كعليو فإٌف عملية االختيار ألكجو القراءات أيضا قد بدأ ُب عهد الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم 

ورة الفرقاف على أكجو ٨بتلفة عن األكجو اٌلٍب نقلها عمر ػ ػ فاختار ىشاـ بن حكيم قراءة س
رضي ا عنهما ػ، كرغٌب الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ ُب قراءة القرآف بقراءة ابن مسعود ػ 
رضي ا عنو ػ فقاؿ: " من أحب أف يقرأ القرآف غضا كما أنزؿ فليقرأ على قراءة ابن أـ 

 .2عبد"

اقع بْب الٌصحابة ُب قراءة القرآف الكرًن ٓب يكن إاٌل ُب / كأٌف االختبلؼ الو 4
االختيار فقط من ٦بموع األحرؼ كاألكجو الٍب قرأ ّٔا الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ، 

                                                 

 (. 1/217هتم لئلماـ الذىيب: )معرفة القراء الكبار كطبقا -1

، كابن ماجو ُب سننو )باب ُب فضائل 4343ركاه أٞبد ُب مسنده )مسند عبد ا بن مسعود( رقم  -2
، كابن 138أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم / فضل عبد ا بن مسعود رضي ا عنو( رقم 

كعلق عليو الشيخ شعيب األرنؤكط  ،7166( رقم 15/542حباف ُب صحيحو )بَبتيب ابن بلباف( )
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ككذلك بْب القرٌاء من بعدىم الٌذين اختاركا قراءاهتم من ٦بموع ما كصل إليهم من الطٌرؽ 
 كاألكجو. 
ى ا عليو كسٌلم ػ لقراءات الٌصحابة ا٤بعركضة عليو أٌف / دٌؿ تصويب الٌنيب ػ صلٌ 5

االختبلؼ بْب القرٌاء من الٌصحابة كمن بعدىم ُب قراءة القرآف الكرًن ىو اختبلؼ تنوٌع 
 كتغاير ال اختبلؼ تضاد كتناقض كتعارض.

 ثالثا: الخبلف الواجب والخبلف الجائز

ا ػ: "إف كل ما ينسب إلماـ  عن ا٣ببلؼ الواجب قاؿ العبٌلمة الٌصفاقسي ػ رٞبو
من األئمة فهو قراءة، كما نسب لآلخذين عنو كلو بواسطة فهو ركاية، كما نسب ٤بن أخذ 
عن الٌركاة كإف سفل فهو طريق ...كىذا ىو ا٣ببلؼ الواجب، فبل بد أف يأٌب القارئ ٔبميع 

ْب األئمَّة القرٌاء كا٤بعُب أٌف كل خبلؼ ب، 1ذلك، كلو أخل بشيء منو كاف نقصا ُب ركايتو"
أك رٌكاهتم أك الٌركاة عن رٌكاهتم كإف نزلوا عٌد خبلفا كاجبا كال بٌد للقارئ أف ال يدع شيئا 

 منها، كلو أخل بشيء منو كاف ٨ببٌل بالٌركاية كعٌد نقصا ُب ركايتو.
كأٌما ا٣ببلؼ ا١بائز فقاؿ العبٌلمة الٌصفاقسي: "كأما ا٣ببلؼ ا١بائز فهو خبلؼ 

ٍب على سبيل التخيّب كاإلباحة، فبأم كجو أتى القارئ أجزأه، كال يكوف ذلك األكجو الٌ 
نقصا ُب ركايتو، كأكجو البسملة، كالوقف بالٌسكوف كالٌرـك كاإلمشاـ، كبالٌطويل كالٌتوسط 

 ."2ا٤بوتك ا٤بيتك نستعْبك العا٤بْب، كمتابكالقصر ُب ٫بو: 
فإهٌنا على سبيل الٌتخيّب، فأم كجو أتى بو أجزأه كقاؿ اإلماـ الٌسيوطي: "إاٌل األكجو 

، كقاؿ الٌشيخ ٧بمد عبد الرٞبن ا٣بليجي ككيل مشيخة ا٤بقارلء 3ُب تلك الٌركاية"
اإلسكندرية: "فبأم كجو أتى القارئ أجزأ كال يكوف نقصا ُب ركايتو كال يلـز استيعأّا إاٌل 
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موضع غّب مستحسن إاٌل ُب كقف ٞبزة للٌتعليم ُب بعض ا٤بواضع كاألخذ ٔبميعها ُب كل 
  .1"لصعوبتو على ا٤ببتدئ

 رابعا: حكم االختيار من مجموع الّطرق الثابتة بعد االستقرار على القراءات العشر

ال ٯبوز ألم قارئ مهما بلغ من العلم أف ٱبتار قراءة منفردة من ٦بموع القراءات 
يلفّْق بْب أكجو من قراءة نافع كعاصم كأيب العشر أك من غّبىا من القراءات الثٌابتة، كأف 

عمرك كا٢بضرمي، كالكسائي، كابن كثّب، كغّبىم من القراء كيؤلّْف قراءةن من اختياره، كما 
فعل األئٌمة القرٌاء من قبل، فقد كاف ذلك جائزان كمرٌخصان فيو ُب أكؿ اإلسبلـ، كُب القركف 

كسٌلم ػ با٣بّبية، كجيًعل ٥بم االختيار ُب أم حرؼ  األكٔب اٌلٍب شهد ٥با الٌنيب ػ صٌلى ا عليو
قرؤكا بو، كمع ذلك فقد اختلفوا ُب قراءة القرآف الكرًن، ككادكا أف يقتتلوا لوال لطف ا 
تعأب كىدايتو للصحابة ػ رضي ا عنهم ػ إذ ٝبعوا كل مصر على مصحف كقراءة، كلو 

قهم ُب األمصار، الزداد تفٌرؽ أبناء األٌمة ككثر فيًتح ىذا الباب اليـو للٌناس على كثرهتم كتفر 
اختبلفهم كاقتتا٥بم، كيكفينا ا٢بفاظ على ما ُب أيدينا من القراءات العشر كليس ُب تركنا 
لبلختيار ترؾ لواجب، بل ىو فعل كاجب ا٢بفاظ على القرآف الكرًن كقراءاتو، كا٢بفاظ 

قيل لئلماـ ابن ٦باىد ػ رٞبو ا ػ كىو  على توحيد األٌمة على كتاب رٌّٔا كنبذ الفرقة كقد
مسبع السبعة كإماـ القرٌاء ُب بغداد ُب زمانو ػ: "ًٓبى ال ٱبتار الٌشيخ لنفسو حرفا ٰبمل عليو؟ 
فقاؿ: ٫بن أحوج إٔب أف نيعمل أنفسنا ُب حفظ ما مضى عليو أئمتنا، أحوج مٌنا إٔب اختيار 

  . كا أعلم.2حرؼ يقرأ بو من بعدنا"
 : عبلقة االختيارات بالّتحريراتخامسا

إٌف عملية الٌتحقيق ُب طرؽ القراءات كركاياهتا الٌنا٘بة عن االختيار ُب القراءة كٛبييز 
صحيحها عن غّبه، كما يقرأ بو منها عٌما ال يقرأ بو تسٌمى الٌتحريرات، كأٌما االختيارات 
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ة القراء أك الٌركاة من ٦بموع فهي القراءات كالركايات كالطرؽ كاألكجو اٌلٍب اختارىا األئم
 الطٌرؽ كاألكجو اررة من غّبىا كا٤بميزة عنها. 

 أم إقراء منو؟  سادسا: ىل طرق القراءات ورواياتها وأوجهها إقرار من الّنبي 

نقلت القراءات ٝبيعا بأكجهها كطرقها كركاياهتا عن أئٌمة القراءة كرٌكاهتم، كنقل عن 
ك الوجوه كالطرؽ كالركايات الكثّبة كا٤بختلفة، منقولة عن نيب أىل العلم منهم أفَّ كل تل

ا٥بدل ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ بالٌتواتر كأهٌنا ٝبيعا معزيكَّة إٔب إقراء الٌرسوؿ ػ صٌلى ا عليو 
كسٌلم ػ لقراء الٌصحابة ٍب نقلت عنهم جيبل بعد جيل حٌب كصلت إلينا، "فكل ما صٌح عن 

ليو كسٌلم ػ من ذلك فقد كجب قبولو كٓب يسع أحدان من األٌمة رٌده كلـز النيب ػ صٌلى ا ع
اإلٲباف بو كأف كٌلو منزؿ من عند ا إذ كل قراءة منها مع األخرل ٗبنزلة اآلية مع اآلية ٯبب 

 .1"اإلٲباف ّٔا كلها

غّب أننا نتساءؿ دائما: ىل يعقل أف يكوف الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ قد جلس 
بْب أصحابو )رضي ا عنهم( ليقرئهم كٌل تلك األكجو كالطرؽ كالركايات الٍب بْب أيدينا 
اليـو ؟ كىل ىي صادرة عنو ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ ٝبيعا ّٔذا الَبتيب، كّٔذا التوزيع الذم 

ق تػىعىلَّمناه عن شيوخنا كنعلمو لطلبتنا؟ كأف نقوؿ مثبل: إف مد البدؿ ُب ركاية كرش من طري
األزرؽ من طريق الشاطبية، إذا قيرًئى باإلشباع، فليس للقارئ أف يقرأ ا٤بد العارض للسكوف 
إال باإلشباع أيضا، كلو قرأ القارئ بقصر العارض أك بالتوسط فيو لكاف ذلك ٨بالفا للٌركاية 
كالنقل، أك نقوؿ إف قراءة ذكات الياء بالتقليل مثبل ُب ركاية كرش ال يتماشى أك ال يصح 
مع قصر مد البدؿ، كأمثلة ىذا كثّبة ال ٙبصى فهل كل ذلك ثابت عن الٌنيب ػ صٌلى ا 

 عليو كسٌلم ػ؟
إف كثّبا من القراء كالباحثْب كطلبة العلم ُب حّبة شديدة ٘باه مثل ىذه 
اإلشكاالت، كإذ ٓب ٯبدكا إجابة علمية مقنعة لذلك راح بعضهم يفَبض االفَباضات، ٍبٌ 
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الوجوه كالطرؽ كالٌركايات إ٭با ظهرت نتيجة رخصة الٌتيسّب على الٌناس  يقرر أٌف كل تلك
 .-صٌلى ا عليو كسٌلم -ٗبوجب أحاديث األحرؼ الٌسبعة ا٤بنقولة عن رسوؿ ا 

 فهذا الدكتور عبد الصبور شاىْب ُب معرض حديثو عن األحرؼ السبعة يقوؿ: 

ابة ٧بددة، كلكن الذم يعْب "ليس من حقنا، كال ُب مقدكرنا أف نعطي عن ذلك إج
سياؽ األحاديث على القوؿ بو إف بعضها ػ أم القراءات ػ كاف إقراء منو ػ صٌلى ا عليو 
كسٌلم ػ كبعضها كاف إقرارا ٤بن أقرأه، أك استمع إٔب قراءتو، كٓب يستطع أف يأٌب ٕبركؼ الٌنيب 

 .1على كجو الٌدقة الختبلؼ الٌلهجة كتفاكت القدرة"

األٌشوح معقبا عليو: "...إٌف تلك كانت مشيئة ا كإرادتو، كهنج  كيقوؿ صربم
فظ القرآف على ىذه الصورة فإذا صدؽ  رسولو الكرًن، مبلّْغ الرّْسالة، كحامل األمانة، أف ٰبي

 . 2"ىذا التصور، فإٌف كٌفة اإلقرار ترجح كفة اإلقراء، كإف ٓب تنًفها
راءات ا٤بتأخرين كا٤بعاصرين ألـز نفسو كيقوؿ آخر: ))٤با رأيت كثّبان من أىل الق 

كاألمة معو بوجوب األخذ ّٔذه التحريرات ػ كالوجوب ىنا الوجوب ا٤بصطلح عليو بتأثيم 
تاركو ػ حاكلت قدر ا١بهد كالفهم كالسعة أف أبْب أف ىذا اإللزاـ ال يصح على األمة لسببْب 

 رئيسيْب:
 ت ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػاألكؿ: أنو ٓب يأت عن من أنزلت عليو ىذه القراءا

الثاين: ا٣بلل العلمي ُب الضابط الذم يتحاكموف إليو، فَباىم ٲبنعوف كجهان لعلة ما، 
 .3ٍب ُب موضع آخر كمسألة أخرل ٯبوزنو مع كجود نفس العلة"

إٌف مثل ىذا الكبلـ كما شأّو يوحي بأفَّ القراءات القرآنية ليست ٝبيعا من إقراء 
 عليو كسٌلم ػ ألصحابو كأنٌو ٓب يتلٌفظ ّٔا ٝبيعا، بل كاف دكره ػ صٌلى ا النَّيب ػ صٌلى ا

عليو كسٌلم ػ مقتصرا على اإلقرار كا٤بوافقة على ا٤بقركء حينا، أك على الٌتصويب كالٌتحسْب 
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حينا آخر، بعبارات كردت عن ا٤بصطفى ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ كقولو "ىكذا أنزلت" أك 
غّبىا. كىذا ببل شك فهم خاطئ للمسألة، يفتح الباب كاسعا أماـ أعداء قولو "أصبت" ك 

الٌدين إلثارة الٌشبهات كالقبلقل حوؿ كتاب ا، كالقوؿ ُب قراءاتو ػ الٍب نعتقد تواترىا ػ إهنا 
ف القرآف قد قرئ بالتشهي كا٥بول كٓب ييلتـز فيو بالٌركاية كالٌنقل عن الٌنيب ػ إليست كذلك، ك 

 عليو كسٌلم ػ صٌلى ا
كّٔدؼ االقَباب من ا٢بقيقة الٍب أضحت مبتغى كل قارئ أك باحث ُب ىذا آّاؿ، 

 أقوؿ مستعينة با ػ كىو أعلم ػ: 
إنٌو قد ثبت أٌف الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ قد اعتُب أشد العناية بالقرآف الكرًن، 

الٌصحابة أيضا من بعده على كحرص أشد ا٢برص على تبليغو كامبل غّب منقوص، كحرص 
نقلو على الٌصفة الٍب تٌلقوه ّٔا عنو ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ، فمٌدكا حيث مٌد الٌنيب ػ صٌلى 
ا عليو كسٌلم ػ، كقصىريكا حيث قصر، كفتحوا حيث فتح، كأمالوا حيث أماؿ، كىكذا فعلوا 

ف الٌنيب ػ صٌلى ا عليو مع كل أصل من أصوؿ القراءة بل كمع فرش ا٢بركؼ أيضا، فقد كا
كسٌلم ػ ُب كل مرة يقرأ بوجو من األكجو، كالصحابة لو متبعوف ُب ذلك، كٰبفظوف عنو، ك٩با 
ثبت عن الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ أنٌو ٓب يقرأ ا٤بدكد مثبل بأقل من حركتْب، كٓب يزد عن 

لقصر كتارة بالٌتوسط كتارة بالطوؿ الٌست حركات، فكاف ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ تارة يقرأ با
ككاف يقرئ صحابتو بفتح ذكات الياء مرة كباإلمالة أخرل، كما ثبت عنو  ،1أك ما بْب ذلك

ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ أنٌو أقرأىم ا٥بمزات بالٌتحقيق تارة كبالٌتسهيل أك اإلبداؿ أك غّبىا 
يثبت عنو ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ  تارة أخرل، كىكذا مع باقي أصوؿ القراءات، غّب أنٌو ٓب

االلتزاـ ّٔذا الٌتوزيع لؤلكجو بعضها على بعض، أك ترتيب بعضها مع بعض ّٔذا الشكل 
، كالقوؿ بعدـ صحة القراءة بتقليل ذكات الياء مثبل مع قصر البدؿ  الذم بْب أيدينا اليـو

ع مد البدؿ مع قصر ُب ركاية كرش من طريق األزرؽ، أك القوؿ بعدـ صحة القراءة بإشبا 
العارض مثبل، قاؿ اإلماـ ابن ا١بزرم: "... فإنو كإف تواتر ٚبفيف ا٥بمز ُب الوقف عن النيب 
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ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ فلم يتواتر أنو كقف على موضع ٖبمسْب كجها كال بعشرين كجها، 
 . 1"كال بنحو ذلك

عبها كاختبلؼ الٌنقل بل إٌف ذلك نشأ من كثرة طرؽ القراءة كطوؿ أسانيدىا، كتش
عن الٌنقلة، فقاـ حينئذ كل إماـ باختيار ما يطيقو من كل تلك الطرؽ كاألكجو الٍب تلقاىا 
عن شيوخو كصحت عنهم، ٌٍب ثبت زمنا على إقرائها لطبلبو ال يتعداىا إٔب غّبىا ككثر مىٍن 

سب إليو كمذىب نػىقىلىهىا عنو حٌب عيرؼ ّٔا، كاشتهر بتلك األكجو الٍب اختارىا، فصارت تن
من مذاىب القراءة، كتسمى با٠بو فقيل: قراءة عاصم، كقراءة نافع مثبل، كمن الطرؽ الثابتة 
عنهم اختار الركاة أيضا أكجها معينة عن أئمتهم ُب القراءة كعرفوا ّٔا فصارت ركايات 
تنسب إليهم كتعرؼ بأ٠بائهم، فقيل: ركاية حفص، كركاية شعبة، كليهما عن عاصم، 

 ة كرش كركاية قالوف كليهما عن نافع كىكذا .كركاي
يقوؿ ابن ا١بزرم: ))فلما كقع ذلك ػ أم االختبلؼ ػ: رأل ا٤بسلموف أف ٯبيًٍمعيوا  

على قراءات أئمة ثقات، ٘بردكا للقياـ بالقرآف العظيم، فاختاركا من كل مصر كجو إليو 
ككماؿ العلم، أفنوا عمرىم مصحف، أئمةن مشهورين بالثقة كاألمانة ُب النقل كحسن الدين، 

ُب اإلقراء كالقراءة كاشتهر أمرىم كأٝبع أىل مصرىم على عدالتهم فيما نقلوا كثقتهم فيما 
 .2قرأكا، كرىكىٍكا كعلمهم ٗبا يقرئوف كٓب ٚبرج قراءهتم عن خط ا٤بصحف"

فلٌما استقرت األسانيد على تلك االختيارات الٍب اختارىا األئمة كنقلت عنهم، 
كانقطع اإلسناد بينهم كبْب من جاء بعدىم لطوؿ الزماف بينهم، صار التقيد بتلك كدكنت 

األكجو كالطٌرؽ كالٌركايات الٍب ىي عْب تلك االختيارات كاجبا كال ٘بوز القراءة بغّبىا لعدـ 
كجود األسانيد الٌصحيحة الٍب تربطنا بأصحأّا، فاستبعدت األكجو كالطرؽ العارية عن 

ة خوؼ الوقوع ُب الكذب على رسوؿ ا ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ فنقرأ األسانيد الصحيح
 بغّب ما قرأكا .

                                                 

 . 91منجد ا٤بقرئْب كمرشد الطٌالبْب البن ا١بزرم ص  -1

 .99-97منجد ا٤بقرئْب كمرشد الطٌالبْب البن ا١بزرم ص  -2
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فدٌؿ ذلك على أٌف ما ثبتت صٌحتو من القراءات كالركايات كالطرؽ ىي إقراء من  
ا كتعدُّديىا كتشعبها فناتج عن طوؿ  الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ كليس إقرارا، كأٌما كثرهتي

اإلسنادية كتداخلها، كاٌلٍب صمدت عرب قركف من الٌزمن حٌب استقرت بتدكينها الٌسبلسل 
 ك اعلم.

 الخاتمـة: 

 كفيها أشّبإٔب أىم النتائج كىي: 
/ أٌف القراءات قد تعددت تبعا لتعدد اختيارات الٌصحابة ألحرؼ القراءة 1

الكرًن ٓب يكن إاٌل ُب االختيار كأكجهها، كأٌف االختبلؼ الواقع بْب الٌصحابة ُب قراءة القرآف 
 فقط من ٦بموع األحرؼ كاألكجو الٍب قرأ ّٔا الٌنيب ػ صٌلى ا عليو كسٌلم ػ

/ أٌف الٌتحريرات ىي عملية الٌتحقيق كالٌتدقيق ُب طرؽ القراءات، كركاياهتا كأكجهها 2
 حيح منها عن غّبه ػالواردة ُب اآلية، أك الٌلفظة القرآنية، أك ُب كيفيات األداء، كٙبرير الصٌ 

/ أٌف عملية الٌتحقيق ُب طرؽ القراءات كركاياهتا الٌنا٘بة عن االختيار ُب القراءة 3
كٛبييز صحيحها عن غّبه، كما يقرأ بو منها عٌما ال يقرأ بو تسٌمى الٌتحريرات، كأٌما 

أك الٌركاة من االختيارات فهي القراءات كالركايات كالطرؽ كاألكجو اٌلٍب اختارىا األئمة القراء 
 ٦بموع الطٌرؽ كاألكجو اررة من غّبىا كا٤بميزة عنها. 

/ أٌف أصوؿ القراءات القرآنية كفرشها إقراء من الٌنيب صلى ا عليو كسلم ال 4
إقرارمنو، كأما تلك الطرؽ ا٤بتعددة كا٤بتنوعة فنا٘بة عن الكثرة كالتشعب كطوؿ األسانيد، 

 كاختبلؼ الٌنقل عن الٌنقلة 
 مصادر والمراجع: ال

ػ إٙباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر للدمياطي كيسمى )منتهى األماين  1
كا٤بسرات ُب علـو القراءات( لشهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن عبد الغِب الدمياطي، ٙبقيق: 

 -لبناف  -ـ( دار الكتب العلمية  1998ىػ/1419أنس مهرة. الطبعة: األكٔب )
ا٤بكتبة العصرية  -ٙبقيق: أبو الفضل إبراىيم  -ُب علـو القرآف لئلماـ السيوطي ػ اإلتقاف  2
 ىػ.1418 -بّبكت  -
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 ػ إعجاز القراءات القرآنية )دراسة ُب تاريخ القراءات كا٘باىات القراء( 3

 ـ 1998/  1لصربم األٌشوح، مكتبة كىبة، ط 
 بّبكت ػػ لبناف .ػ األعبلـ للزركلي الطبعة الثامنة دار العلم للمبليْب 4

ػ إيضاح ا٤بكنوف ُب الذيل على كشف الظٌنوف إل٠باعيل باشا إل٠باعيل باشا البغدادم ُب  5
 1413ذيل كتاب )كشف الظنوف( ٢باجي خليفة ا٢بنفي دار الكتب العلمية، سنة النشر 

 ىػ .

ػ الربىاف ُب علـو القرآف للزركشي.، ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب  6
 ىػ . 1376العربية بّبكت، لبناف، الطبعة: األكٔب، 
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 السلف )د ط ت(
ػ دقائق التفسّب ا١بامع لتفسّب اإلماـ ابن تيمية، ٙبقيق ٧بمد السيد ا١بليند، مؤسسة  11

 ىػ  1414/  2علـو القرآف دمشق، ط
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 يف نتب ايتفظري اإلطشا٥ًٝٝات
 ٚقذط١ٝ ايكشإٓ ايهشِٜ

 أ.د عبذ ايكادس خبٛؾ
 دــاَع١ قطـش

 الملخص:
؛ ميٍفرده إسرائيلية؛ كىي ركاية أك حادثة تػيٍركل عن مىٍصدر إسرائيلي عه اإلسرائيليات ٝبىٍ 

تتسع اإلسرائيليات لتشمل كل ما يقتبس من اإل٪بيل، بالرغم من أف  لىٍفظ إسرائيل ،  ك
بِب إسرائيل  )اإلسرائيليات( ال ينطبق على ما ينقل من اإل٪بيل؛ فاإلسرائيليات نسبة إٔب

كىم اليهود، كىذا خبلؼي ٤با دأب عليو ا٤بفسركف ؛ ألهنم يدرجوف ما يينقل من اإل٪بيل ُب 
 اإلسرائيليات.

كيبدك أف إطبلؽ بأف اإلسرائيليات على ما مىٍصدره مسيحي ىو أفَّ الغالب  منها 
سيحيات ىو مقتبس من الكتب ا٤بقدسة لبِب إسرائيل، كأف ما نفذ إٔب كيتيب التفسّب من ا٤ب

 شيء قليل بالنّْسبة إٔب ما فيها من اإلسرائيليات  .
تعتمد اإلسرائيليات أساسا على ٞبل كبلـ ا ما ال ٰبتمل من حث ا٤بفاىيم 
كا٤بعاين، كذلك باختبلؼ قصص كخرافات مصدرىا الكتاب ا٤بقدس، كإسقاطها ُب تفسّب 

 آيات القرآف الكرًن.
ا أف أضحت  مبلزمة لشرح معاين القرآف الكرًن ال تنفك عنو، كقد بلغت خطورهتي

 حٌب ال تكاد ٚبلو أمهات كتب التفسّب منها.
كيأٌب ىذا البحث ليسلط الضوء على خطورة إشاعة ىذه اإلسرائيليات بدكف 
ضوابط لتحدث اضطرابا كشكا ُب أسس العقيدة اإلسبلمية، كٖباصة أف ىذا التأثّب ا٣بطّب 

 لكرًن إٔب اللغات البلتينية.امتد إٔب ترٝبات القرآف ا
Abstract 
“Israelites” are those or events from Jews sources . 
 It encompasses what is taken from neo-testament even though 

the term “Israelites” doesn’t correspond to what is written in the 
gospel as Jews people involve most of it from Christian sources in 
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spite of the fact that it contains less heresies; “Israelites”  consist 
above all   to  overcharge Allah’s words beyond its  real  meaning . 

 Therefore, the particularly dangerous nature is in the exegesis 
of Quran terms. However, this paper casts light on the dangerous 
aspect of spreading “Israelites” lays emphasis on Islamic dogmas.  

Islamic heresies to sacred scriptures, Quran Latin translations 
and texts exegesis. 

 

 تعريف اإلسرائيليات: 
؛ إسرائيلية؛ كىي قصة أك حادثة تػيٍركل عن مىٍصدر إسرائيليميٍفرده  عه اإلسرائيليات ٝبىٍ 

كىو يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم، كإليو يينسب اليهود فيقاؿ: إٔب إسرائيل، كالنٍّْسبة فيها 
 .1بنو إسرائيل

تتسع اإلسرائيليات لتشمل كل ما يينقل عن اإل٪بيل، بالرغم من أف لىٍفظ 
ذ من اإل٪بيل؛ إذ اإلسرائيليات نسبة إٔب بِب إسرائيل )اإلسرائيليات( ال ينطبق على ما يؤخ

كىم اليهود، كىذا خبلؼي ًفٍعل ا٤بفسرين ؛ ألهنم يػىعيدُّكف ما يينقل من اإل٪بيل من 
 اإلسرائيليات.

كساد االعتقاد عند أغلب الباحثْب بأف إطبلؽ اإلسرائيليات على ما مىٍصدره 
بِب إسرائيل، كأف ما تسرب إٔب كيتيب التفسّب نصراين ىو أفَّ الكثّب منها مقتبس من أسفار 

 .2من ا٤بسيحيات ىو شيء قليل بالنّْسبة إٔب ما فيها من اإلسرائيليات كال يكاد يقارف ّٔا
تعتمد اإلسرائيليات أساسا على ٞبل كبلـ ا ما ال ٰبتمل من حث ا٤بفاىيم 

سقاطها ُب تفسّب كا٤بعاين، كذلك باختبلؼ قصص كخرافات مصدرىا الكتاب ا٤بقدس، كإ
 آيات القرآف الكرًن.

ا أف أضحت مبلزمة لشرح معاين القرآف الكرًن ال تنفك عنو،  كقد بلغت خطورهتي
محمد حسين حٌب ال تكاد ٚبلو أمهات كتب التفسّب منها. كقد أماط اللثاـ الشيخ 

                                                 

 . 13ص  اإلسرائيليات كا٤بوضوعات ُب التفسّب كا٢بديث  -1
 .14ينظر : اإلسرائيليات كا٤بوضوعات ُب كتب التفسّب للدكتور ٧بمد بن ٧بمد أبو شهبة :  -2
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 غّب أف القرآف على صفائو كنقائو، كالسنة على سبلمتها»عن أخطارىا بقولو:  الذىبي
كصحتها ٓب يسلما من عبث العابثْب، فإذا القرآف كقد تسربت إليو أفهاـ سقيمة، كشرح 
الكثّب من نصوصو ٗبا ال يتفق كالغرض الذم نزؿ من أجلو، كإذا بالسنة قد تطرؽ إليها 
الدخيل، كالتبس الصحيح منها بالعليل. ككاف الدافع ٥بذا كلو أغراض سيئة، كأحقاد مؤلت 

 .1«اإلسبلـ كا٤بسلمْب قلوب ا٢باقدين على
٩با الشك فيو أف البدايات األكٔب لئلسرائيليات نشأت ُب بيئة إسبلمية، قد تردت 
ُب ٞبأة الفتنة كالشقاؽ، فقد ضعفت ىيبة ا٣ببلفة، كاشتغل ا٤بسلموف بالفًب الداخلية، 
 فغفلت بذلك عْب الرقيب، ٩با كاف منفذا لؤلفكار كالعقائد اليهودية إٔب تفسّب القرآف

 .2الكرًن
أسهمت اإلسرائيليات بقسط كافر ُب ٧باكالهتا لزعزعة قدسية القرآف الكرًن على 

 أكثر من صعيد.
أفلحت اإلسرائيليات ُب أف ٘بعل من ا٤بسلمْب أنفسهم يتلهفوف لنقل أخبار أوال: 

 التوراة، كأحيانا يقدموف ىذه ا٤بركيات عن أخبار القرآف الكرًن، أك ُب أقل القليل يقابلوف
النص القرآين الذم يركنو ٦بمبل أك مبهما بالنص التوراٌب الذم يعتربكنو مفصبل صحيحا 
أصيبل. كيتبعوف ُب ذلك السياؽ التوراٌب ُب كل ما ىو مشَبؾ بْب ا٤بصدرين. سواء تعلق 

 .3األمر بقصة ا٣بليقة أـ تاريخ األنبياء كالرسل
ستقلة، حْب يتعرض ٥بذه القضايا، تبعا لذلك بدا القرآف ككأنو يفتقد إٔب ا٤بنهجية ا٤ب

ٚبلف القرآف كتقدمت أساطّب »أف يصرح بقولو:  حسن يوسف األطير٩با حدا بالباحث 
. ككل ىذا مٌهد السبيل للتشكيك ُب خصوبة كثراء القرآف من قبل ا٤بستشرقْب 4«التوراة

                                                 

 .564ـ( ص1990، 4اإلسرائيليات ُب التفسّب كا٢بديث، )القاىرة: مكتبة كىبة، ط -1
 .212، ص1علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي، ج -2
 .30، ص3الطربم، التفسّب، ج -3

 .7ـ( ص1991ىػ/1412، 1البدايات األكٔب لئلسرائيليات ُب اإلسبلـ، )القاىرة: مكتبة الزىراء، ط -4
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ا أعطاىم، اليهود، كلذلك يبثوف إٰباء ظا٤با بأف النص القرآين أخذ من ا٤بفسرين أكثر ٩ب
ألهنم أقبلوا عليو كٕبوزهتم عقائد كأفكار خاصة، حاكلوا تطويع النص القرآين ٥با، ذلك كل 

 .٧1بصوؿ ا٤بسلمْب من تفسّبىم ُب زعمهم
عمدت اإلسرائيليات إٔب اإلعبلء من شأف التوراة، باعتبارىا األصل األكؿ ثانيا: 

فقد بلغ شأفي ٩بن أسلم منهم أف  للكتب ا٤بقدسة، كانعكس ذلك إٯبابا على مكانة اليهود،
استهوت ا٤بسلمْب تفسّباهتم كتعليقاهتم. كا٤بثّب للدىشة أف نعثر على ركايات لبعض 

مستقاة من التوراة، تتصادـ ٝبلة كتفصيبل  -إف صحت نسبتها إليهم-الصحابة كالتابعْب 
 ذىاًىبه ًإٔبى رىيبّْ مع قدسية القرآف الكرًن. كمن أمثلة ذلك تفسّب قولو تعأب: ﴿كىقىاؿى ًإينّْ 

يػىٍهًدينً  ـو حىًليمو )(  رىبّْ ىىٍب ٕب ًمنى الصَّا٢ًبًْبى )(  سى فػىلىمَّا بػىلىغى مىعىوي )(  فػىبىشٍَّرنىاهي ًبغيبلى
﴾ ًإينّْ أىرىل ًُب اٍلمىنىاـً أىينّْ أىٍذٕبىيكى قىاؿى يىا بػيِبىٌ ى  .2السٍَّعي ى

ربم، كالسيوطي ُب ىذا ركايات  فقد ركل كثّب من ا٤بفسرين أشهرىم ابن جرير الط
كثّبة عن بعض الصحابة كالتابعْب، أف الذبيح ىو إسحاؽ كليس إ٠باعيل. كٓب يقتصر 

. 3ملسو هيلع هللا ىلصاألمر على ا٤بأثور عن الصحابة كالتابعْب، بل رفعوا ذلك زكرا إٔب رسوؿ ا 
ققْب كليس لنا ٦باؿ لنقض ىذه الفرية، فقد قتلها العلماء ٕبثا، كنستدؿ ٗبا كره أشهر ا

إف ا٤بركيات ُب أف الذبيح »ا٤بعاصرين ُب اإلسرائيليات، األستاذ أبوشهبة حْب قاؿ: 
إسحاؽ ىي من إسرائيليات أىل الكتاب، كقد نقلها من أسلم منهم، ككعب األحبار، 
كٞبلها عنهم بعض الصحابة كالتابعْب ٙبسينا للظن ّٔم، فذىبوا إٔب أف الذبيح إسحاؽ، 

                                                 

ٛباما من عنواف كتاب "مذاىب التفسّب اإلسبلمي" للمستشرؽ جولدزيهر، الذم أجهد كىذا يتجلى  -1
 نفسو ُب كتابو بالكشف عن ٛبزؽ مزعـو للنص القرآين.

، 1انظر: ٧بمد إبراىيم شريف، ا٘باىات التجديد ُب تفسّب القرآف الكرًن، )القاىرة: دار الَباث، ط
 .73، 72ـ( ص1982

 .113-99سورة الصافات، آيات  -2
 .54، ص3الطربم، التفسّب، ج -3
 .282، 281، ص4السيوطي، الدر ا٤بنثور، ج -
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التفسّب كالسّب كالتواريخ إال كيذكر فيو ا٣ببلؼ بْب السلف ُب كما من كتاب من كتب 
ىذا. إال أف منهم من يعقب ببياف كجو ا٢بق ُب ىذا، كمنهم من ال يعقب اقتناعا أك 

 .1«تسليما ّٔا
إف ىدؼ أحبار من اليهود من ىذا االفَباء يكمن ُب تلك العداكة ا٤بتجذرة من 

ىب ذلك إٔب النيب كإٔب ا١بنس العريب الذم يؤدم قدًن الزماف للنيب العريب، كحٌب ال يذ
، كىو بدكره إٔب تبلشي أسطورة شعب ا ا٤بختار. كا٢بقيقة أف الذبيح ىو إ٠باعيل 

الرأم ا٤بشهور عند العرب قبل البعثة، نقلوه بالتواتر جيبل عن جيل، بل ىو ما أكمأت إليو 
 .1نفسها 2التوراة

                                                 

اإلسرائيليات كا٤بوضوعات ُب كتب التفسّب، )القاىرة: ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية، د.ط،  -1
 .356، 353ـ( ص1973ىػ/1393

، كليس ىو إسحاؽ. األدلة قاطعة من القرآف الكرًن كمن التوراة على أف الذبيح ىو إ٠باعيل  -2
ًليمو )( فػىلىمَّا بػىلىغى مىعىوي السٍَّعيى قىاؿى يىا  ـو حى فقد كردت البشارة بإسحاؽ عقب قصة الذبيح ﴿فػىبىشٍَّرنىاهي بًغيبلى

اؽى نىًبيِّا ًمنى الصَّا٢بًًْبى  ﴾ إٔب أف يقوؿ ﴿كىبىشٍَّرنىاهي بًًإٍسحى ﴾ )سورة بػيِبىَّ ًإينّْ أىرىل ُب اٍلمىنىاـً أىينّْ أىٍذٕبىيكى
 (.112-101الصافات، آيات 

 فالبشارة بإسحاؽ قد كردت عقب قصة الذبيح، ٩با يدؿ على أف الذبيح ىو شخص آخر غّب إسحاؽ.
ىذا فضبل عن أف البشارة بإسحاؽ قد كردت مقَبنة بأنو سيعيش حٌب يصبح نبيئا من الصا٢بْب. أم أنو 

بذٕبو كىو صغّب، أيعقل أف يبشر ا إبراىيم بأنو ستجاكز مرحلة الصغر. كىذا ما يتناقض مع أمر ا 
 سيولد لو إسحاؽ الذم سيكوف نبيئا، ٍب يأمره بعد ذلك بذٕبو، كىو ٓب يصل بعد إٔب مرحلة النبوة؟

باإلضافة إٔب أف البشارة بإسحاؽ قد اقَبنت بأنو سيعيش حٌب يتزكج كينجب يعقوب، ﴿فػىبىشٍَّرنىاىىا 
﴾ )سورة ىود، آية  بًًإٍسحىاؽى كىًمٍن كىرىاءً  ( فكيف يأمر ا بذٕبو قبل أف تتحقق ىذه 71ًإٍسحىاؽى يػىٍعقيوبى

 البشارة؟
أما التوراة، فإف النص الوارد فيها كا٤بتعلق بشخصية الذبيح فيفيد بأنو إ٠باعيل كليس إسحاؽ. كىذا ىو 

 (.2 ، فقرة22النص "خذ كلدؾ ككحيدؾ الذم ٙببو "إسحاؽ". )سفر التكوين، اإلصحاح 
كُب نص آخر "إين من أجل أنك فعلت ىذا األمر كٓب ٛبسك ابنك كحيدؾ أباركك مباركة..." )سفر 

 (.16، فقرة 22التكوين، اإلصحاح 
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ٱباؼ ذلك، فإف صح سنده إليهم ىو من أما ما نسب عن بعض الصحابة فيما 
إهنا ُب أصلها دس »اإلسرائيليات الٍب ركاىا أىل الكتاب الذم أسلموا، يقوؿ أبو شهبة: 

اليهود، ككذّٔم كٙبريفهم للنصوص حسدا للعرب، كلبِب العرب.. كقد جاز ىذا الدس 
ا إٔب أنو اليهودم على بعض كبار العلماء كابن جرير كالقاضي عياض كالسهيلي، فذىبو 

 .2«إسحاؽ
أدت خرافات بِب إسرائيل إٔب صرؼ الناس عن جوىر القرآف، فحٌل التدبر ُب ثالثا: 

آيات القرآف، كاالنتفاع بعطائو كعظاتو، ككست القرآف برداء من األسطورة كا٣برافة ليبدك 
 متعارضا ُب ذلك مع بديهيات العقوؿ، فتزعزع بذلك مكانتو ُب نفوس أتباعو. كمع أنو ال

خبلؼ عند الباحثْب ا٤بسلمْب أف بعض أسانيدىا صحيحة أك حسنة إٔب بعض الصحابة 
أك التابعْب، كلكن مصدرىا باتفاؽ ىو من إسرائيليات اليهود، كمركياهتم. كلذلك نتفق مع 

كإف كواهنا صحيحة ُب نسبتها ال يناُب كوهنا باطلة ُب ذاهتا، كلو أف »أيب شهبة ُب قولو: 
ه األباطيل يَبتب عليو فائدة ما، لغضضنا الطرؼ عن مثل ذلك، ك٤با االنتصار ٤بثل ىذ

                                                                                                                   

فهذه النصوص الثبلثة تفيد أف الذبيح ىو االبن الوحيد إلبراىيم، كإسحاؽ ٓب يكن كحيدا إلبراىيم يوما 
د بعد إ٠باعيل بأربعة عشر عاما )سفر التكوين، من األياـ. فالتوراة تنص على أف إسحاؽ قد كل

(، كتنص على أف إ٠باعيل قد بقي 5، فقرة 21( ك)سفر التكوين، اإلصحاح 16، فقرة 17اإلصحاح 
حيا إٔب كفاة إبراىيم، كأنو اشَبؾ مع أخيو إسحاؽ ُب دفن أبيهما ببلدة حّبكف، )سفر التكوين، 

 م كاف كحيدا ألبيو فهو إ٠باعيل قبل مولد إسحاؽ.(، أما ابن إبراىيم الذ9، فقرة 25اإلصحاح 
يتضح من النص األكؿ التزكير كالتحريف، ألف العبارة متناقضة، حيث تثبت بصريح عبارة التوراة نفسها 
أف إسحاؽ ٓب يكن إطبلقا كحيدا إلبراىيم، كيبدك أف ىذه العبارة كانت ىكذا: خذ كلدؾ، كحيدؾ 

 إسحاؽ. كٓب يفطن إٔب أف العبارة تكوف ّٔذه الصورة متناقضة.الذم ٙببو إ٠باعيل، ككضع مكاهنا 
، د.ط،  ـ(، 1986انظر: صفوت حامد مبارؾ، ٕبوث ُب األدياف، )القاىرة: ٧بطة ا٤بطبعة با٢بـر

 .132-129ص
 .359، 356ا٤برجع نفسو، ص -1
 .353ا٤برجع نفسو، ص -2
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بذلنا غاية ا١بهد ُب التنبيو إٔب بطبلهنا، كلكنها فتحت على ا٤بسلمْب باب شر كبّب، ٯبب 
 .1«أف يغلق

، من أف رأسو كاف يبلغ السحاب كمن أمثلة ذلك ما ٰبكى عن صفة آدـ 
بكى على ا١بنة، حٌب بلغت دموعو البحر فاعَباه لذلك صلع، ك٤با ىبط على األرض 

 .2كجرت فيها السفن
. كعن عصا موسى من أم شجرة 3كالكبلـ عن لوف كلب أىل الكهف ككصفو

. كغّب ذلك 5. كعن طوؿ سفينة نوح كاتساعها، كأ٠باء ا٢بيوانات الٍب ٞبلت فيها4خلقت
هد فيما ال فائدة ترجى ٩با طواه القرآف الكرًن، كسكت عنو رٞبة بنا، ٤با فيو من مضيعة للج

 من معرفتو.
عمدت اإلسرائيليات إٔب اآليات القرآنية الٍب تتحدث عن صفات ا رابعا: 

كأحاطتها ّٔالة من التشبيو كالتجسيم  سبحانو كتعأب، ككصفو ٗبا ال يليق ٔببللو. 
 كالغريب ُب ذلك أننا نعثر على بعض عقائد اليهود كالنصارل قد كجدت ٥با مكانا ُب

 ذلك.
كسنقصر على ذكر مثاؿ كاحد لنبْب فيو مدل انزالؽ بعض ا٤بسلمْب ُب النقل عن 

 عقائد النصارل كترديدىا كتعاليم إسبلمية صحيحة.
ذكر الطربم ُب تفسّبه لسورة آؿ عمراف بسنده "عن عكرمة عن ابن عباس، قولو: 

اللًَّو﴾، قاؿ: "عيسى بن مرًن، ىو  قنا ًبكىًلمىةو ًمن ى  .6الكلمة من ا ا٠بو ا٤بسيح"﴿ميصىدّْ

                                                 

 .032ا٤برجع نفسو، ص -1

 .032ا٤برجع نفسو، ص -2

 .036، ص05التفسّب، جالطربم،  -3

 .00، ص9ا٤بصدر نفسو، ج -4

 .00، ص00ا٤بصدر نفسو، ج -5

 .070، ص4ا٤بصدر نفسو، ج -6
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كركل بسند آخر عن ٧بمد بن سعد بسنده عن ابن عباس: ﴿أىفَّ اللَّوى يػيبىشّْريؾى بًيىٍحٓبى 
ًمنى اللًَّو﴾ قاؿ: الكلمة الٍب صدؽ ّٔا عيسى، ككرر الطربم نفس الركاية مرة  قنا ًبكىًلمىة و ميصىدّْ

 .1أخرل، كركل ابن عباس أنو قاؿ: الكلمة ىي عيسى"
ًئكىةي يىا مىٍرًنىي  كركل عنو أيضا بسنده إٔب عكرمة عن ابن عباس ُب قولو: ﴿قىالىًت اٍلمىبلى

ًإنَّا للَّوى يػيبىشّْريًؾ﴾ قاؿ: عيسى ىو الكلمة من ا
2. 

ٙبوم ىذه النصوص مزلقا خطّبا يتمثل ُب استخداـ لفظ كلمة معرؼ باأللف 
رآف ٗبثل ذلك. كال ٯبوز ٤بسلم أف يستخدـ كالبلـ، فقاؿ: الكلمة، كىو ما ٓب ينص عليو الق

ىذا اللفظ معرفا بشأف ا٤بسيح، أك أم ٨بلوؽ آخر، ألف التعريف يعِب التعيْب كالتحديد، 
 كتصبح الصفة مقصودة عليو ٨بتصة بو.

كما كقع فيو األقدموف من مزلق ُب تعريف تلك الكلمة اٚبذ ذريعة للمسيحيْب بأف 
يثبتها. فتعريف ىذا اللفظ مع استخدامو بصيغة التذكّب يوافق القرآف يصرح بألوىية ا٤بسيح ك 

عقيدهتم ٛباما ُب ادعاء األلوىية لو، بناء على أكؿ فقرة نص عليها إ٪بيل يوحنا "ُب البدء  
 .3كاف الكلمة، ككاف الكلمة عند ا، ككاف الكلمة ا"

لو. كلذلك يعلق  فالتعريف كالتذكّب كاضحاف صرٰباف، كٮبا شرط االعتقاد باأللوىية
ال شك أف تورط ابن عباس ُب تزكيد ذلك اللفظ »حسْب يوسف األطّب على ذلك بقولو: 

معرفا، ىو ا٫براؼ صريح من حيث ال يقصد كال يعلم، كالعجب الذم يعزز ىذه الدعوة 
أنو الوحيد الذم انفرد بَبديد ىذ اللفظ معرفا بْب الكم ا٥بائل من أقواؿ الصحابة كالتابعْب 

 .4«فسرين الذم ركل عنهم الطربمكا٤ب

                                                 

 ا٤بصدر نفسو. -1

 .182، ص4ا٤بصدر نفسو، ج -2
 .1، فقرة 1إ٪بيل يوحنا، اإلصحاح  -3
 .139البدايات األكٔب لئلسرائيليات ُب اإلسبلـ، ص -4
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، فقد ركل للمسيح  كلتأكيد تلك الدعوة ٪بد ا٢بديث عن سجود ٰبي 
قنا ًبكىًلمىةو ًمنى اللًَّو﴾  الطربم بسنده إٔب جريج كابن عباس، ُب تفسّب قولو تعأب: ﴿ميصىدّْ

بطِب قاؿ: "كاف عيسى كٰبي ابن خالة، ككانت أـ ٰبي تقوؿ ٤برًن، إين أجد الذم ُب 
سيحسد الذم ُب بطنك، لذلك تصديقو بعيسى، سجوده ُب بطن أمو لو، كىو أكؿ من 

 .1صدؽ بعيسى، ككلمة عيسى، كٰبي أكرب من عيسى"
إف ىذا التعبّب كما يضيف األطّب باطل ٛباما، فهو يطفح بالوثنية ا٤بسيحية القائلة 

 كارد ُب إ٪بيل لوقا. بتأليو ابن مرًن، من كاف ا٢بمل بو أحشائها. كأصل ىذه ا٤بقالة
كىذا النص كغّبه من كتب التفسّب يكشف إف صح السند عن األخذ عن ا٤بصادر 

 اليهودية ا٤بسيحية على عواىنها دكف ٛبحيص كتدقيق.
إذا كاف لئلسرائيليات ىذا الدكر ا٣بطّب، فإهنا تطرح علينا ٝبلة من التساؤالت 

آف الكرًن؟ ٤باذا كانوا يَبددكف على أحبار تتمثل ُب كيفية تسرب ىذه اإلسرائيليات إٔب القر 
 اليهود ٤بعرفة أسرار بعض اآليات القرآنية؟

ما ىو حجم مسؤكلية من أسلم من اليهود ُب تركيج ىذه اإلسرائيليات؟ ك٤باذا 
 ؟ كما مدل صحة نسبتها إٔب كعب األحبار؟ ككىب بن منبو؟ملسو هيلع هللا ىلصرفعت إٔب الرسوؿ 

عن ىذه األسئلة، الختبلؼ زكايا البحث اضطربت اآلراء اإلسبلمية ُب اإلجابة 
حو٥با. فهو موضوع شائك ال يزاؿ بْب أخذ كرد، كبصرؼ النظر ىذه ا٣ببلفات الٍب يتعذر 

 استعراضها كلها ُب ٕبثنا ىذا، فإف أغلب اآلراء تكاد ٘بمع على ا٢بقائق اآلتية: 
ٱبلو منها   انزلقت كتب التفسّب ا٤بتعددة ٗبا حوتو من إسرائيليات، حٌب ال يكاد -

كتاب تفسّب. ىذا إذا أخذنا ُب االعتبار ذلك التفاكت ا٤بوجود بينها، بْب معارض 
كساكت عنها، مع ما تطفح بو بعض ىذه اإلسرائيليات من كثنية ٲبقتها الشرع كال يقر بو 

 العقل.

                                                 

 .172، ص4التفسّب، جانظر بالتفصيل: الطربم،  -1
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تقمصت ىذه اإلسرائيليات أفكارا يهودية نفذت إٔب الفكر اإلسبلمي ٖبطة  -
لت على تلويث ىذا الفكر. كإف اختلف العلماء سواء األقدمْب أـ يهودية ماكرة عم

ادثْب ُب تعديل كجرح ركاهتا، سواء كانوا من الصحابة أـ من التابعْب أـ من اليهود الذين 
أسلموا. كذلك طبقا الختبلفهم حوؿ مدل صحة ثبوت كنسبة ىذه الركايات إٔب 

ؿ الصحابة ُب التفسّب ىذا حكم ا٤برفوع إٔب أصحأّا، إال أف ىناؾ شبو إٝباع على أف أقوا
 كإف كضعوا لذلك شرطْب متبلزمْب:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

األكؿ: أف يكوف ٩با ال ٦باؿ للرأم فيو، كأسباب النزكؿ، كأحواؿ يـو القيامة، 
 ك٫بوىا.

الثاين: أف ال يكوف الصحايب معركفا باألخذ عن أىل الكتاب الذين أسلموا، أم 
 .1ائيلياتغّب معركؼ بركاية اإلسر 

كيتضح من الشرط الثاين ٙبرم الضبط كالدقة عند اققْب من أئمة ا٢بديث ُب 
طعنهم ٤بركيات إسرائيلية ركيت عن بعض الصحابة، ألهنا دخيلة على الركاية اإلسرائيلية 

 األصيلة.
كتبعا ٤با سبق، ٙباشى كثّب من التابعْب كعلماء ا٢بديث الركاية عن بعض الصحابة 

ركا بَبديد مركيات أىل الكتاب. كمن أدلة ذلك شهادة أيب ىريرة لعبد ا بن الذين اشته
عمرك بن العاص، بأنو كاف أكثر مادة ُب ا٢بديث منو، ألنو كاف قارئا كاتبا، كبا٤بقابل فإف 
ىذه األفضلية الٍب أقر ّٔا أبو ىريرة للصحايب ا١بليل، جاءت مركيات عبد ا بن عمرك بن 

كيات أيب ىريرة، كالسبب ُب ذلك كما يشّب بعض الباحثْب إٔب أف عمرك العاص أقل من مر 
بن العاص كاف ٕبوزتو كتب من أىل الكتاب تبلغ ٞبل بعّبين، ٙبصل عليها من موقعة 

 .2الّبموؾ، فمن ٍب ٙباشى بعض الركاة الركاية عنو خشية أف ٚبتلط عليو الركايات

                                                 

، نقبل عن ابن حجر، نزىة النظر 79أبو شهبة، اإلسرائيليات كا٤بوضوعات ُب كتب التفسّب، ص -1
 .43شرح ٬ببة الفكر، ص

 .80ا٤برجع نفسو، ص -2
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 مذىب من ا٤بذاىب مثل ىذه الدقة  ك٥بذا ال نكاد ٪بد ُب أم دين من األدياف كال
 ملسو هيلع هللا ىلصحاديث رسوؿ ا أذا تعلق األمر بكالتحرم لؤلسانيد كاآلثار، خاصة إ

صى، ففيها  - إف كتب التفسّب الٍب تيعزل إٔب الصحابة كالتابعْب، أكثر من أف ٙبي
الصحيح كا٢بسن كالضعيف كا٤بوضوع، كقد أضيفت إٔب الكثّب من ىذه الكتب 

ٙبوم على خرافات اليهود كأباطيلهم، تراكمت فيما بينها لتشكل مادة  اإلسرائيليات الٍب
ضخمة ينبغي علينا أكال ٛبحيصها ٗبعرفة الصحيح كا٢بسن منها، كطرح ما يتعارض مع 

 العقائد اإلسبلمية.
أثارت قضيةي عدالة ك٘بريح الذين أسلموا من اليهود أمثاؿ كعب األحبار، ككىب  -

حو٥با نقاش حاد بْب ا٤بفكرين ا٤بسلمْب، سواء منهم األقدمْب  بن منبو جدال كاسعا احتدـ
أـ ادثْب، إال أف ىناؾ إٝباعا أهنم كانوا جسرا عربت منو أخبار اليهود كمركياهتم ُب 
الفكر اإلسبلمي، كلو أف ىذه األخبار نسبت صراحة إٔب ىؤالء ٥باف األمر، ألهنا تعزك 

أف أكثرىا ينسب إٔب الصحابة. كاألخطر من  ذلك إٔب التوراة، لكن خطورهتا تكمن ُب
 .ملسو هيلع هللا ىلصذلك كلو أف تلحق مباشرة بالرسوؿ 

كتبعا ٥بذه ا٣بطورة كما ٙبملو من معتقدات فاسدة ٭بيل إٔب رأم أشهر اققْب 
. كهناية بالشيخ الذىيب، كأنو آف 2. مركرا بالشيخ رشيد رضا1ا٤بتأخرين بداية من ابن خلدكف

األكاف لتنقية تراثنا من ىذه األدراف ٣بلوىا من أية فائدة تذكر، ككجدنا من بْب العلماء 
ا٤بتأخرين من يرل أف من ا٣بّب للمفسر أف يتحاشى الركايات اإلسرائيلية كٯبنب بذلك  

البعض إٔب حديث  كتاب ا ىذا الذم ال نعرؼ إف كاف صدقا أك كذبا، كحٌب كإف استند
ُب جواز ركاية أخبار بِب إسرائيل، فإف ذلك مرده االستشهاد كليس  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ ا 

من أف إباحة التحدث عنو فيها ليس لنا »االعتقاد. كباإلضافة إٔب ما ذكره ٧بمود شاكر 
شيء، كذكر ذلك ُب تفسّب القرآف كجعلو قوال أك ركاية ُب معُب  قو كال كذبوددليل على ص

                                                 

 .440، 439ـ( ص1982ىػ/1402، 5ابن خلدكف، ا٤بقدمة، )بّبكت: دائر الرائد العريب، ط -1
 .9، ص1)بّبكت: دار ا٤بعرفة، ط، د.ت( جرشيد رضا، تفسّب ا٤بنار،  -2
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أك ُب تعيْب ما ٓب يعْب فيها، أك تفصيل ما أٝبل فيها، شيء آخر، ألف ُب إثبات  اآليات
مثل ذلك ٔبوار كبلـ ا ما يوىم أف ىذا الذم ال نعرؼ صدقو كال كذبو مبْب ٤بعُب قوؿ 

 .1«ا سبحانو، كمفصل ٤با أٝبل فيو، كحاشا  كلكتابو من ذلك
ؤلقدمْب ُب تناكؿ ىذه اإلسرائيليات، كإف جهد ابن خلدكف ُب العثور على أعذار ل

ٓب يكونوا أىل كتاب كال علم، كإ٭با غلبت عليهم البداكة كاألمية فاستهوهتم ىذه  ألف العرب
ككنو الوجود، فكانوا يسألوف عنها أىل الكتاب،  2ا٤بركيات كتشوفوا إٔب معرفة قصة ا٣بليقة

إلشباع هنمهم الفكرم. أما ُب عصرنا ىذا فا٢باؿ ٱبتلف كال عذر للمسلمْب ُب ذلك، بعد 
أف كشفت دسائسهم من جهة، إذ علمنا بأف عددا ىائبل من ىذه ا٤بركيات ٓب تنص عليو 

 الكتب ا٤بقدسة، الٍب أضحت ُب متناكؿ ا١بميع من جهة أخرل.
ىذه ىي جوانب ا٣بطورة على قدسية القرآف الكرًن كعقائد ا٤بسلمْب من ركاية 
اإلسرائيليات، كإف كاف أعظمها على اإلطبلؽ ىو ارتباطها الوثيق بالتفسّب. إف أغلب  
كتب التفسّب سواء ما كاف با٤بأثور حرفا، أك غلب عليو ا٤بأثور، أك كاف بالرأم أك 

 اإلسرائيليات ا٤بلفقة. كاألحاديث ا٤بوضوعة. االجتهاد، ٓب تكد ٚبلو ٝبيعها من
ال تسَبسلوا إٔب كثّب من ا٤بفسرين، كإف نصبوا »كقد كاف أبو إسحاؽ النظاـ يقوؿ: 

أنفسهم للعامة، كأجابوا على كل مسألة، فإف الكثّب منهم يقوؿ بغّب ركاية على غّب 
الكليب.  . كذكر منهم3«أساس، ككلما كاف ا٤بفسر أغرب عندىم كاف أحب إليهم

 .4كصاحب التفسّب األخّب ينتمي إٔب ا٢بركة السبئية باتفاؽ

                                                 

، نقبل عن: عمدة التفسّب، 161، ٧160بمد حسْب الذىيب، اإلسرائيليات ُب التفسّب كا٢بديث، ص -1
 .15، ص1ج
 .440، 439ابن خلدكف، ا٤بقدمة، ص -2
 .343، ص1ا١باحظ، ا٢بيواف، ج -3
 .227سليماف بن ٞبد العودة، عبد ا بن سبأف ص -4
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كقد بلغت ا٣بطورةي ذركهتا ُب ىذا الشأف حْب يدؽ ناقوس ا٣بطر شيخ األزىر 
ال أكوف مبالغا كال متجاكزا حد الصدؽ إف قلت: إف كتب التفسّب كلها »الذىيب فيقوؿ: 

إف كاف ذلك يتفاكت قلة ككثرة، كتعقيبا قد انزلق مؤلفوىا إٔب ذكر بعض اإلسرائيليات، ك 
 .1«عليها كسكوتا

يتضح ٩با سبق بأف اإلسرائيليات مشركع خطّب، باشرتو أياد بعض األحبار اليهود 
إلثارة البلبلة حوؿ قدسية القرآف الكرًن كا٢بديث النبوم، ٗبا حواه من أباطيل كخرافات 

تكدست مادة غزيرة من  ، ّٔذاكإٔب أصحابو  ملسو هيلع هللا ىلصنسب الكثّب منها إٔب الرسوؿ 
النصوص التوراتية، كالركايات اليهودية، كترسبت داخل الفكر اإلسبلمي منذ القدـ، كال زاؿ 

 ىذا الفكر ٓب يتخلص منها بعد.
إننا نتفق مع أيب شهبة ُب نقده ٤بقوالت كعب األحبار كغّبه، ألهنا من 

مع خرب ا تعأب كرسولو  اإلسرائيليات الٍب معظمها مبدؿ أك ٧برؼ، كال حاجة للمسلمْب
 .2إٔب شيء من ىذا با١بملة، فإنو دخل فيها على الناس شر كبّب كجر عليهم الببلء

خبلصة القوؿ إف اإلسرائيليات نسبت إٔب الصحابة الذم أسلموا، كقد يكوف سبب 
ذلك للعلم ٗبا فيها من غرائب كعجائب، كٓب ينبهوا إٔب بطبلهنا اعتمادا على ٘بلي ذلك 

. كقد يكونوف قد أشاركا إٔب كذّٔا كعدـ صحتها، كلكن الركاة ٓب ينقلوا ىذا عنهم. فيها
كالغالب أهنا قد تكوف مدسوسة على الصحابة من قبل اليهود. كأما ما ٰبتمل الصدؽ 
كالكذب منها كليس فيو ما يتعارض مع النقل ا٤بتواتر الصريح أك بديهيات العقوؿ، فأكردكه 

م ُب ركايتها. كىذا النوع أقل خطورة من األكؿ. كمع ىذا فإنو ال ٗبا فهموه من اإلذف ٥ب
 فائدة تذكر من االشتغاؿ بو ألنو ٰبجب ٝباؿ القرآف كتفسّبه الصحيح.
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 ايُٓٛ املعشيف يًُفظش ٚأثشٙ يف ع١ًُٝ ايتفظري
 د.اجلُعٞ ػباٜهٞ

   األَري عبذ ايكادس يًعًّٛ اإلطال١َٝ ـ قظٓط١ٓٝ داَع١
 الملخص: 

حاكلت من خبلؿ ىذه الدراسة: أف إٔبث ُب تأثُّر ا٤بفسر بالعوامل الطبيعية 
ا٣بارجية ٗبا ينطبع على أخبلقو كثقافتو كقدرتو على التحصيل ا٤بعرُب، فتوصلت إٔب عوامل 

امل البيئية ا٤بعتدلة، ٍب التنشئة االجتماعية أساسية أربعة: أصولو السبللية ا١بيدة، ٍب العو 
السوية، ٍب التعلم الصحيح، كىي من دكف شك ٛبثل ذركة التكوين ا٤بعرُب عند اإلنساف، 

 كمنها ينتج العظماء األخيار ا٤بتميزكف.
ىذه ا٤بسألة قد ٙبتاج ٤بزيد من اإلثراء كا٤بناقشة، كلقد تناكلتها لنعلم البعد التأثّبم 

 ارجية على ا٤بفسر، ك٤باذا ا٫بصر التفسّب ُب جهات دكف أخرل. للعوامل ا٣ب
كقد أفضت ىذه الدراسة إٔب كضع ميزاف معرُب ٲبكننا بو التحقق من مستول النمو 
ا٤بعرُب الذم قدمو كل مفسر، كذلك باالعتماد على قاعدة البحث عن التوازف الٍب يثّبىا 

رآنية، كقد حٌددتي معيارين اثنْب ٥بذا ا٤بفسر عند كل مشكلة تعَبضو ُب فهم اآليات الق
ا٤بيزاف: معيار التسجيل )النقل( كمعيار البحث عن التوازف )اإلبداع( كمن خبلؿ ىذين 
ا٤بعيارين ٲبكن ا٢بكم على أنواع التفاسّب ا٤بختلفة، ٗبعرفة ما قٌدمىتو من ٭بو معرُب ُب ميداف 

 التفسّب. 
Abstract: 
Knowledge Accumulation of the interpreter of the Koran and 

its impact on the process of interpretation 
This paper tries to investigation the impact of natural external 

factors influencing the interpreter of the holy Koran, which shape the 
morals, culture and his ability to accumulate knowledge. Eventually, 
four essential factors were determined as external ones: 
distinguished genealogical roots, stable environment, adequate social 
background, and appropriate education, which undoubtedly 
represents the ultimate way for knowledge buildup human can 
create, and hence how great distinguished characters are prepared.  
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This issue may need further and deeper discussion. The aim is 
to express the significant inducing dimension of external factors 
affecting on the interpreter and thus not to limit the interpretation of 
the holy Koran in certain extents and understandings.    

This study has led to the establishment of a knowledge 
measurement scale, which allows us to evaluate the distinction of 
each holy Koran interpreter. It is based on the investigation of the 
elements involved in the interpreter approach of different 
ambiguities in trying to understand the holy Koran verses.  Two 
criteria, have been proposed, first the large acquaintance with major 
interpretations of the holy Koran and second the originality in the 
interpretation by a balanced approach. Through these two criteria, 
we can make judgment on the quality of different interpretations.   

 
إف السلوؾ اإلنساين كما ٱبلص إليو من ا٘باه معرُب يتحدد بعاملْب اثنْب، األكؿ: 
العوامل الطبيعية الٍب تنعكس على حياتو كنشوئو، كالثاين: طرؽ التعلم الٍب تكسبو ا٤بعرفة 

إلبداعات، كبالتإب فإف سلوكاتو كمعارفو من ىذه الناحية قابلة للتغيّب كا٤بعلومات كا
كالتعديل، كبعبارة أخرل: إف االختبلفات ُب آّموعة اإلنسانية )ذات البيئة الواحدة أك 

 ا٤بتشأّة( ىي تعديبلت كتغيّبات توفرىا طرؽ التعلم.
ارنا، كنتعلم كيف ٫بٓب، فنحن نتعلمي كيف نتكلم، كنقرأ، كنفكر، كنستنتج، كننظم أفك

كالعادات كالقيم، بل إننا نتعلم كل شيء  تككيف نبقى، ككيف ٫بقق راحتنا، كنتعلم اال٘باىا
 من النطق بالكبلـ إٔب الصعود لؤلجراـ. 

فاإلنساف إذنا قابل للنمو معرفيا بالتعلم، كىذا ىو جوىر الفرؽ بينو كبْب غّبه من 
ًئكىًة ًإينّْ جىاًعله ُب ﴿ كر كيتعلم بو:ا٤بخلوقات؛ أف جعل ا لو عقبل يف كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى

ٍمًدؾى قىاليوا أى٘بىٍعىلي ًفيهىا مىن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدّْمىاءى كى٫بىٍني نيسىبّْحي ًٕبى  ۖ  اأٍلىٍرًض خىًليفىةن 
ـى اأٍلى٠ٍبىاءى  ( 31) قىاؿى ًإينّْ أىٍعلىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى  ۖ  كىنػيقىدّْسي لىكى  كيلَّهىا ٍبيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى كىعىلَّمى آدى

ًء ًإف كينتيٍم صىاًدًقْبى  ؤيالى ًة فػىقىاؿى أىنًبئيوين بًأى٠ٍبىاًء ىىَٰ ًئكى قىاليوا سيٍبحىانىكى الى ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ ( 31) اٍلمىبلى
ـي أىنًبئػٍهيم بًأى٠ٍبىائًًهٍم ( 32) ًإنَّكى أىنتى اٍلعىًليمي ا٢بٍىًكيمي  ۖ  مىا عىلٍَّمتػىنىا  فػىلىمَّا أىنبىأىىيم  ۖ  قىاؿى يىا آدى
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نتيٍم بًأى٠ٍبىائًًهٍم قىاؿى أىٓبٍى أىقيل لَّكيٍم ًإينّْ أىٍعلىمي غىٍيبى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كي 
  ١١ - ١٣البقرة: ﴾  (33) تىٍكتيميوفى 

كبقدر ىذه الطاقة التعلُّمية يكوف النمو ا٤بعرُب، كيتحقق كجود اإلنساف التسخّبم 
للمكونات ايطة بو، كبقدر ضعفها ينحدر اإلنساف من بشريتو ا٤بتميزة ا٤بتعالية إٔب أف 

 . ل البيئية فتطلب التكيف معهايصّب كغّبه من ا٤بخلوقات الٍب تؤثر فيها العوام
 ّٔذا تربز أٮبية التعلم ُب تغيّب ا٘باىات الفرد كسلوكو. 

 عوامل النمو المعرفي: 
 كل ٭بو كتطور معرُب إنساين تساىم ُب ظهوره عوامل ثبلثة: 

 العامل البيئي )العوامل الطبيعية كاالجتماعية(، كىي عوامل حتمية. .1

 العامل الفسيولوجي. .2

 التعلم.عامل  .3

 العامل البيئي:  .7

ما من شك أف ا٤بفسر يتأثر بالعوامل الطبيعية ا٣بارجية ٗبا ينطبع على أخبلقو 
كثقافتو كقدرتو على التحصيل ا٤بعرُب، كقد قرأت حكاية قد تبدك عليها آثار الصنعة بارزة، 

                                                 

  ػ ىذا ُب حاؿ أف يكوف اإلنساف جاىبل ال يعلم، فإذا عيلّْم كآثر ا١بهل على العلم فهو حينئذ أخس
نىاكيم ًبقيوَّةو ﴿: ا٤بخلوقات، قاؿ  كىًإٍذ نػىتػىٍقنىا ا١بٍىبىلى فػىٍوقػىهيٍم كىأىنَّوي ظيلَّةه كىظىنُّوا أىنَّوي كىاًقعه ًًٍّٔم خيذيكا مىا آتػىيػٍ

ـى ًمن ظيهيورًًىٍم ذيرّْيػَّتػىهيٍم كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىىَٰ ( 070) كىاذٍكيريكا مىا ًفيًو لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  كىًإٍذ أىخىذى رىبُّكى ًمن بىًِب آدى
ا عىنٍ  كينَّا ًإنَّا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  تػىقيوليوا أىف ۖ   شىًهٍدنىا ۖ   بػىلىىَٰ  قىاليوا ۖ  كيٍم أىنفيًسًهٍم أىلىٍستي ًبرىبّْ  ذى ( 070) غىاًفًلْبى  ىىَٰ

ًلكى ( 073) اٍلميٍبًطليوفى  فػىعىلى  ٗبىا أىفػىتػيٍهًلكينىا ۖ  أىٍك تػىقيوليوا ًإ٭بَّىا أىٍشرىؾى آبىاؤينىا ًمن قػىٍبلي كىكينَّا ذيرّْيَّةن مّْن بػىٍعًدًىٍم  كىكىذىَٰ
َها فَأَتْـبَـَعُو َواْتُل َعلَ ( 074) نػيفىصّْلي اآٍليىاًت كىلىعىلَّهيٍم يػىٍرًجعيوفى  َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ ْيِهْم نـََبَأ الَِّذي آتـَيـْ
نىا لىرىفػىٍعنىاهي ًّٔىا كىلىًَٰكنَّوي أىٍخلىدى ًإٔبى  (075)الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلغَاِويَن  ثػىليوي  ۖ  اأٍلىٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىلىٍو ًشئػٍ  فىمى

ريٍكوي يػىٍلهىث الٍ  كىمىثىلً  بيوا الًَّذينى  اٍلقىٍوـً  مىثىلي  ذًََّٰلكى  ۖ  كىٍلًب ًإف ٙبىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍ  فىاٍقصيصً  ۖ   ًبآيىاتًنىا كىذَّ
 .076 -070األعراف:  ﴾ (076) يػىتػىفىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  اٍلقىصىصى 
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ٕب عيسى بن قاؿ » عن أيب ليلى أنو قاؿ: ابن عبد الرب ركل إال أهنا صادقة ا٤بعُب. فقد 
 : شديد العصبية جائراموسى ػ ككاف 

  .ا٢بسن بن أيب ا٢بسن: من كاف فقيو البصرة ؟ قلت
 مولياف. : فما ٮبا ؟ قلت: قاؿن؛ ٧بمد بن سّبي: ٍب من ؟ قلت: قاؿ
كسعيد بن بن جرب،  ك٦باىد، رباح أيبفمن كاف فقيو مكة ؟ قلت: عطاء بن : قاؿ

  .ىؤالء ؟ قلت: موإبفما : قاؿ؛ كسليماف بن يسار، جبّب
ا٤بنكدر، كنافع بن أيب  ك٧بمد بن، سلمأبن  : زيدفمن فقهاء ا٤بدينة ؟ قلت: قاؿ

  .موإب: فما ىؤالء ؟ قلت: قاؿ؛ ٪بيح
قاؿ:  ؛الرأم، كابن أيب الزناد ربيعة: فتغّب لونو ٍب قاؿ: فمن أفقو أىل قباء؟ قلت

 من ا٤بوإب. : فما كانا ؟ قلت
؛ منبو بنٮباـ ك ، كابنو، طاككس: فمن كاف فقيو اليمن؟ قلت: ربد كجهو. ٍب قاؿاف

 من ا٤بوإب. : فما ىؤالء؟ قلت: قاؿ
فانتفخت أكداجو فانتصب قاعدا. ٍب قاؿ: فمن كاف فقيو خراساف؟ قلت: عطاء 

 قاؿ: فما كاف عطاء ىذا؟ قلت: مؤب. ؛ بن عبد ا ا٣براساين
: فقيو الشاـ ؟ قلت خفتو، ٍب قاؿ: فمن كاففازداد كجهو تربدا كاسود اسودادا حٌب 

 قاؿ: فما كاف مكحوؿ ىذا؟ قلت: مؤب. ؛ مكحوؿ
فازداد تغيظا كحنقا، ٍب قاؿ: فمن كاف فقيو ا١بزيرة؟ قلت: ميموف بن مهراف؛ قاؿ؛ 

 فما كاف؟ قلت: مؤب. 
قاؿ: فتنفس الصعداء، ٍب قاؿ: فمن كاف فقيو الكوفة؟ قاؿ: فوا لوال خوفو 

ا٢بكم بن عيينة كعمار بن أيب سليماف، كلكن رأيت فيو الشر، فقلت: إبراىيم  لقلت:
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 .(1)" كالشعيب؛ قاؿ: فما كانا؟ قلت عربياف، قاؿ: ا أكرب، كسكن جأشو
قد نبلحظ ُب ىذه القصة نوعا من أثر الصنعة، لكنها كاقعية، بل إف ىذه الظاىرة 

  -كمن ضمنها علم التفسّب  -لـو تقريبا الغريبة ال تقتصر على علم الفقو فقط، فكل الع
كاف للعجم حظ كبّب فيها، كنالت اىتمامهم أكثر من العرب، فالذين نقلوا التفسّب عن 
الصحابة جلهم موإب، كمن ٌٍب تلٌوف التفسّب على أيديهم كتعددت طرقو ٕبسب اىتماماهتم 

 كانشغاالهتم.
ا٤بوإب للعلم دكف العرب، إال أف كمع أف بعض العلماء قد أرجع السبب فقط إٔب تفرغ 

أبسط دراسة ٥بذه الظاىرة تظهر أكثر من ذلك، فإذا علمنا مثبل أف العرب كانوا يعتزكف 
بالفركسية كالشجاعة إٔب درجة أهنم يتباىوف كيتفاخركف ّٔا، أدركنا أف ذلك كاف حائبل قويا دكف 

 ا١بلوس إٔب حلقات العلم كالتحصيل.
 العامل الفسيولوجي:  .6

و عامل ذك أٮبية عظيمة ُب ٙبصيل ا٤بعرفة، حيث ترتكز عليو عوامل النمو ا٤بعرُب كى
األخرل، كيدعى العلم الذم تستخدمو األنثركبولوجيا للتعرؼ على ىذا ا١بانب من 

 LA PSYCHOLOGIEالتغّبات اإلنسانية بعلم النفس الفسيولوجي

PHYSIOLOGIQUE البيولوجية على كأ العضويةبتأثّب األسس ،  كىو علم يهتم 

، كيقع اىتمامو أساسا بثبلث كظائف: أعضاء االستقباؿ ا٢بسي، ا١بهاز العصيب، السلوؾ
، كلذلك ٰبظى ىذا العلم باىتماـ علم النفس الَببوم حيث يوظف نتائجو 2الغدد الصم

ُب دراساتو ٤بعرفة مواطن النبوغ اإلنساين كتطوير التحصيل ا٤بعرُب، أك لتجاكز بعض 

                                                 

ػ  العقد الفريد: ابن عبد ربو أٞبد بن ٧بمد األندلسي، دار الكتب العلمية، ػ بّبكت ػ، ط. األكٔب:  1
 . 364ػ 3/363(، ت: مفيد ٧بمد قميحة، جـ0983ػ  ىػ0424)

ُب علم النفس الفسيولوجي: أٞبد عبد ا٣بالق، الناشر: دار ا٤بعرفة ا١بامعية، ا٤بصر ػ  ٧باضراتػ  2
 .3ـ (، ص0986االسكندرية ػ بدكف: ط. )
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 الٍب تعَبض اإلنساف من الناحية الفسيولوجية )كاإلعاقات ا٤بختلفة(.ا٤بعوقات 
ىذه األعضاء تشكل ُب ٦بملها أداة كاحدة لئلدراؾ، إذ يعترب السمع كالبصر كسائل 
االتصاؿ بْب اإلنساف كبْب العآب ا٣بارجي، فبالبصر يدرؾ اإلنساف األشياء، كٲبيز أشكا٥با 

الكبلـ كأصوات ا٤بوجودات، بل يستطيع معرفة الشيء كأحجامها كألواهنا، كبالسمع يسمع 
كمكانو كبعده بواسطة السمع، كعن طريق ا١بهاز العصيب يستطيع أف ينظم اإلنساف أفكاره 
كتصوراتو اعتمادا على ا٤بعطيات الٍب يستقبلها من أعضاء االستقباؿ ا٢بسي فيحصل لو التعلم 

 . كالتثقيف
ًإفَّ السٍَّمعى كىالٍبىصىرى  ۖ  تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه ﴿كىالى :  يؤكد ىذا التصور قولو

﴾ كقيدّْـ السمع عن البصر ألٮبيتو ُب . 36اإلسشاء:  كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًَٰئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن
عملية اإلدراؾ، لكن ىذا اإلدراؾ يبقى مبعثرا كليس لو معُب إال بتدخل العقل الذم يعمل 

  .()يم تلك ا٤بدركات كالربط بينها، كفق نظم معرفية مسبقةعلى تنظ
                                                 

  حسب ا٤بفسرين )كالز٨بشرم كابن عطية كابن حياف كالطاىر بن عاشور كغّبىم ٩بن يعتد ّٔم ُب ػ
 تمل أف يعود على أحد أمرين: علم النحو كاللغة من ا٤بفسرين( فإف الضمّب ُب )عنو( ٰب

علم كيكوف ا٤بعُب أف ا تعأب يسأؿ ٠بع اإلنساف كبصره كفؤاده عما ما ليس لئلنساف بو يعود على  .1
 لو.  خزم كُب ذلكقاؿ ٩با ال علم لو بو فيقع تكذيبو من جوارحو 

" لككيستشكل ىنا عود الضمّب على غّب مذكور، كلذلك ١بؤكا الستبداؿ ضمّب ا٤بخاطب "ما ليس 
باإلنساف "ما ليس لئلنساف" ليحتمل ا٤بعُب ا٤بقدر، كىذا ُب نظرم بعيد. كلو قاؿ: "كل أكلئك كاف 

 مسؤكال" لصٌح. عنك
ا حواه ٠بعو أب يسأؿ اإلنساف عمٌ ا تع مع كالبصر كالفؤاد كا٤بعُب أفٌ الٍب ىي للسٌ " كلٌ يعود على " .2

أم عما حصل ٥بؤالء من اإلدراكات ككقع ، ىذه كاف اإلنساف عنو مسؤكال كلٌ كفؤاده فكأنو قاؿ   كبصره
  فهو على حذؼ مضاؼ. منها من ا٣بطأ فالتقدير عن أعما٥با مسؤكال

( إٔب ضمّب الغائب )كاف(،  ، لكى كىذا أيضا ٰبتاج إٔب تأٌمل، فما كجو االلتفات عن ضمّب ا٤بخاطب )تقفي
عنو مسؤكال " لصٌح ٞبل ىذا ا٤بعُب عليو، كلكٌن اختبلؼ الضمّب دؿ على  ُكنتَ كلو قاؿ: " كٌل أكلئك 

 .اختبلؼ ا٤برجع
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أما الغدد الصماء فهي تعمل كوسائل ربط كاتصاؿ بْب األعضاء ٗبا تفرزه من 
 ىورمونات، شأهنا ُب ذلك شأف األعصاب.

 .ىذه ىي حقيقة الفهم كا٤بعرفة كالعلم فسيولوجيا
ان أك على مستول بسيط من كالسؤاؿ ىنا: ىل ٲبكن أف يكوف ا٤بفسر أعمى أك أصم

 الذكاء؟ 
من الواضح أف اإلجابة ستكوف بالنفي طبعا، كالسبب أف عملية التفسّب ليست 
من ا٤بهمات السهلة، ٤با يتطلبو ىذا العمل من علـو ٦بتمعة كقدرة على التوظيف 
كاالستنباط كالبناء، كلعل ىذا ىو السبب الذم ٯبعل الكثّب من ا٤بفسرين ال يقدموف 

 على التفسّب إال بعد تردد طويل. 
ل ىذا كاف ا٤بفسر أكمل الناس عضوياػ على األقل فيما يتعلق بأعضاء من أج

ا٤بعرفةػ كانظر كفتش كإبث، فلن ٘بد مفسرا أعمى كال أصمان كال ذا عقل عادم، فكلهم 
عرفوا إٔب جانب سبلمة ا١بسم، بالعقل الراجح، كالذكاء الوقاد، كالنباىة الزائدة، كالبصّبة 

 علـو الٍب تؤىلهم لتفسّب كبلـ ا عز كجل.النافذة، حٌب اجتمعت عندىم ال
نعم قد يكوف األعمى فقيها، أك ٧بدثا، أك أديبا، أك غّب ذلك من العلـو السمعية، 
لكنو لن يكوف مفسرا، كإف حصل أف كجد مفسر أعمى فبل يعدك أف كاف مبصرا ُب أكؿ 

ا٤بختلفة كذلك حٌب ٲبكن أف عمره، ٤با يتطٌلبو ىذا العمل من اإل٤باـ التاـ بعلـو العصر 
ناىيك عن ضركرة إحاطتو بقضايا العصر  .يعطي للقرآف بعده ا٢بضارم الصحيح

كمشكبلتو كأزماتو، ٤بعا١بتها على ضوء ىداية القرآف كتعاليمو، كقد قاؿ ا٢بكماء قدٲبا 
                                                                                                                   

ف الضمّب ُب )عنو( يعود على آخر معهود لذلك قد ٙبتمل اآلية معُب ثالثا كرٗبا كاف ىو الصحيح: أ
)األقرب( كىو )العلم(، فيكوف ا٤بعُب " كال تقف ما ليس لك بو علم، إف السمع كالبصر كالفؤاد كٌل 

 أكلئك )أم: السمع كالبصر كالفؤاد( كاف عن العلم مسؤكال" أم مطلوبا ُب ٙبصيلو. كا أعلم.

 ُب العلم كا٤بعرفة بالرجوع إٔب الكتب ا٤بختصة بعلم  ػ ٲبكن التوسع ُب معرفة دكر ىذه األعضاء
 النفس الفسيولوجي.
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 "ا٢بكم على الشيء فرع عن تصوره".
 ، فضبل عن علم التفسّب. أما فيما ٱبص األخرس فيتعذر عليو ٙبصيل العلـو ٝبلة

ىذا ما يقرره علم النفس الفسيولوجي كيؤكده الواقع، كىو نوع من االستدالؿ 
باألحواؿ الظاىرة على السلوؾ كاألفكار، فكاف بذلك علما عظيما، غزير الفائدة، ال 
تستغِب عنو الدراسات ا١بادة ألحواؿ ا٤ببدعْب، أك البحث ُب تنوع األفكار ا٤بنتجة 

 ا.كاختبلفه
 عامل التعلم .4

ٲبكن ٙبديد مصادر ا٤بعرفة جزئيا، أك ما يعرفو إنساف ما، من خبلؿ ا٤بنعكسات 
ا٤بادية كاالجتماعية ُب بيئتو، كٗبا يستنسخ جينيا من موركثات سبللية، غّب أف ىذين 
ا٤بصدرين ال ٲبلكاف اإلجابة الكاملة عن السؤاؿ الذم يطرح بإ٢باح ُب ىذا آّاؿ؛ كيف 
ٰبدث النمو ا٤بعرُب عند اإلنساف؟ ككيف ٙبدث الفوارؽ بْب آّموعة اإلنسانية ذات 
السبللة كالبيئة الواحدة؟ كلئلجابة عن ىذا السؤاؿ ظهرت عدة نظريات تتحدث عن التعلم 
أك التعليم باعتباره من أىم العوامل تأثّبا ُب النمو ا٤بعرُب للفرد، كلذلك أكاله الباحثوف 

اية كبّبة، إٲبانا منهم بأف اإلنساف مهما كانت حالتو كبيئتو الٍب يعيش فيها، كالدارسوف عن
فمستواه ا٤بعرُب قابل للنمو كالتطور بالتدريب كالتعلم، كٙبدثوا بإسهاب عن كيفية تطوير 
العقل البشرم كبناء القدرات ا٤بختلفة  البلزمة لتنمية مستواه ا٤بعرُب عرب مراحل ٭بوه 

كثرة اآلراء ُب ىذا آّاؿ كتباينها فإنِب اخَبت أىم تلك النظريات ا٤بختلفة، كنظرا ل
كأكسعها انتشارا ُب العصر ا٢بديث، كىي نظرية النمو ا٤بعرُب ١بوف بياجي

 Jean Piaget. 
                                                 

  من أب مؤرخ، كأـ شديدة التعلق ـ0896ػ كلد جوف بياجي ُب نوشاتل ػ سويسرا ػ ُب سنة ،
بالربكتستانتية، اىتم بْب السابعة كالعاشرة من عمره با٤بيكانيك أكال، ٍب بَببية العصافّب، كبا٤بتجتمدات من 

صور ا١بيولوجية الثانية كالثالثة كباألصداؼ البحرية، كُب ا٢بادية عشر من عمره كتب مقاال عن الع
نشر عدة مقاالت حوؿ  ـ0900عصفور الدكرم كأرسلو إٔب إحدل آّبلت ُب نوشاتل، كبعد سنة 

 الصدفيات الكلسية.
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 بعض المفاىيم األساسية لنظرية بياجي في النمو المعرفي: 
امل البيولوجية كالعوامل ػ يرل بياجي أف النمو ا٤بعرُب ىو حصيلة التفاعل بْب العو  1

البيئية، فالتعلم ال ٰبصل نتيجة ما يراه اإلنساف، كإ٭با انطبلقا من تلك القدرة الٍب تنبع من 
الوراثة كالتكوين البيولوجي )التوازف( كالٍب من شأهنا أف ٘بعل الفرد ينظم ا٤بعلومات ا٤بتناثرة 
                                                                                                                   

 كالبحث العلميْب، كىكذا لقد نشأ بياجي ُب بيئة علمية، كساعدتو األعماؿ الٍب قاـ ّٔا على التفكّب
تكونت عنده دقة ا٤ببلحظة. ُب عمر ا٣بامسة عشرة من عمره تقريبا ٙبصل على تعليم ديِب مكثف جعلو 
يقرر التوجو ٫بو الفلسفة، كما ذكر ُب مؤلفو )ا٢بكمة كأكىاـ الفلسفة(، كمنها توصل إٔب ىدؼ أساسي ىو 

ـ أم ُب سن 0904اجي دركسو ا١بامعية ُب نوشاتل سنة التوفيق بْب العلم كالقيم الدينية، كىكذا بدأ بي
ـ، لكن ال 0909الثامنة كالعشرين كاىتم كثّبا بالفلسفة كالبيولوجيا، كبقي يألف ينشر عنها حٌب سنة 

الفلسفة كال البيولوجيا تؤدم إٔب السيكولوجيا، إ٭با بياجي ا٘بو ٫بو السيكولوجيا صدفة بعد أف اعتمد 
ـ، 0900كتوراه ُب العلـو " مدخل إٔب علم الرخويات ُب فاليو" الٍب نشرت سنة موضوعو ُب أطركحة الد 

حيث سافر إٔب زكريخ كتابع دركسا ُب علم النفس، ُب ىذه األثناء اكتشف طريقة العمل ا٤بفضلة لديو كىي 
ا٤بفكرين  الطريقة العيادية ُب البحث كتتناكؿ اادثات الٍب تقاـ مع األطفاؿ. كالتقى بعد ذلك بكثّب من

كالعلماء السيكولوجيْب الذين كاف ٥بم األثر البالغ ُب توجهو ٫بو السيكولوجيا، ٍب بعد ذلك ليتخصص ُب 
ـ ترسخت حياة بياجي باألعماؿ ا٤بتعددة، فهو مدير ٨بترب 0942دراسة تفكّب الطفل، كانطبلقا من سنة 

ة السيكولوجيا السويسرية، كُب سنة السيكولوجيا ُب جامعة لوزاف، كما شغل مهمة مدير مساعد ُب ٦بل
ـ حصل من مؤسسة رككفلر 0955ـ أصبح أستاذ مادة علم النفس الطفل ُب السوربوف، كُب السنة 0950

على األسس الضركرية لتأسيس ا١بهاز الوحيد ُب العآب ٥بذا النوع من الدراسات: ا٤بركز اإلبستيمولوجي 
اف إنتاجو غزيرا عدا ا٤بقاالت ُب الصحف كآّبلت، فظهر التكويِب. كاستمر ُب األٕباث كا٤بنشورات كك

ـ ثبلثوف ٦بلدا أٮبها: مدخل إٔب اإلبستيمولوجيا التكوينية ُب ثبلثة أجزاء، تكوين 0973عنده حٌب  عاـ 
الفكرة الصدفة عند الولد، من منطق الولد إٔب منطق ا٤براىق، تكوين البنيات ا٤بنطقية االبتدائية، ا٤بيكانيزمات 

دراكية، حكمة الفلسفة كأكىامها، ا٤بنطق كا٤بعرفة العلمية، البنيوية...اْب، كبعد حياة مليئة بالنشاط كا٤بثابرة اإل
ـ، كقد أثرت ثركتو الفكرية على الفكر العلمي كبشكل خاص على السيكولوجيا 0982كافتو ا٤بنية سنة 

اجو ٤بوريس شربل، ا٤بؤسسة ا١بامعية كاألعماؿ الَببوية.) ٨بتصر من كتاب التطور ا٤بعرُب عند جاف بي
 .(ـ0986ىػ ػ0426للدراسات كالنشر كالتوزيع، لبناف ػ بّبكت ػ ط. األكٔب )
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ة ٤با كاف تباين األشياء يعِب لو ُب نظاـ معرُب غّب متناقض، كلوال ىذه القدرة البيولوجي
 شيئا، ك٤با كاف ٗبقدكره بناء معارفو كخرباتو من ٧بيطو. 

  ػ مفهـو األبنية العقلية ُب نظرية النمو ا٤بعرُب عند بياجي:  2
ىذا ا٤بفهـو ىو جوىر نظريتو؛ يفَبض فيو أف ا٤بعارؼ أبنية عقلية، منظمة داخليا أك 

األبنية أك الَباكيب ىي قواعد للتعامل مع ا٤بعلومات أك أنظمة ذات عبلقة داخلية، ىذه 
األحداث أك ا٤بوجودات، كعن طريقها يتم تنظيم األحداث بصورة إٯبابية، كالنمو ا٤بعرُب ما 

، فبالرغم من أف ىذه األبنية ذات ىو إال تغّب ُب ىذه األبنية، يعتمد ىذا النمو على ا٣بربة
اىم ُب تطورىا كتبلورىا، ككظيفة ىذه األبنية العقلية أساس كراثي لكن البيئة ايطة تس

 تنظيم البيئة ايطة بالفرد لكي يستطيع فهمها كٲبكنو القياـ بعملية التكيف.
: كىو ُب اعتقادم أبرز ما ٛبيزت بو نظرية بياجي Equilibrationػ مبدأ التوازف  3 

تبدأ عملية التوازف ببعض ُب النمو ا٤بعرُب، حيث يعترب ٧بور كأصل كل تغّب معرُب، ك 
االضطرابات فيشعر اإلنساف أف ىناؾ شيئا ما ليس على ما يراـ، كىنا يبدك عليو ما يسمى 
بعدـ التوازف أك الصراع بْب ما ىو متوقع كما يشاىده أماـ ناظريو، كتبعا ٥بذا النوع من 

                                                 

  مثاؿ ذلك: الطفلة الٍب تتنبأ بأف ا٤باء الذم يصب ُب كأس قصّب عريض سيصل إٔب نفس ا٤بستول إذا ما ػ
ا٤باء ُب الكأس الثاين أعلى منو ُب  صب ُب كأس آخر طويل كضيق. كعندما تبلحظ ىذه الطفلة أف مستول

( أك الصراع Distrurbance( )Troubleالكأس األكؿ فإهنا تصاب باالنزعاج. كىذا ما نسميو باالضطراب )
( من أجل Regulationبْب ما ىو متوقع كما نشاىده أماـ ناظرينا، فاالضطراب يطلق بعض التنظيمات )

ا٤بثل السابق فقد تعيد الفتاة صب ا٤باء ُب الكأس العريض، كرٗبا كاف العمل على ٚبفيف حدة االضطراب، كُب 
ذلك كي تتأكد من أهنا ٓب تكن ٨بطئة ُب نظريتها إٔب مستول ا٤باء األصل، كُب ختاـ األمر، من خبلؿ أ٭باط 

ب الذم أخرل من التنظيمات كبعد اكتساب العديد من ا٣بربات من ا٢بياة اليومية فإف الفتاة تبدأ ُب فهم السب
ورج اـ. ١ب ٯبعل من مستول ا٤باء ُب الكأس الطويل الضيق أعلى منو ُب الكأس القصّب ا٤بتسع. نظريات التعلم

، سلسلة كتب عآب ا٤بعرفة يصدرىا آّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب ػ الكويت ػ رٲبوند جى. كورسيُبك غازدا، 
 .084صكعطية ٧بمود ىنا،  ( . ترٝبة علي حسْب حجاج0983)أكتوبر  72عدد: 
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بلؿ االضطراب ٰباكؿ إٯباد بعض التنظيمات من أجل التخفيف من االنزعاج، كمن خ
أ٭باط أخرل من التنظيمات كبعد اكتساب العديد من ا٣بربات يبدأ ُب فهم سبب االنزعاج 
كحل ا٤بشكلة، كىنا ٰبصل ما أ٠باه بياجي بالتكيف الذم يقـو على أساس عمليٍب التمثيل 

 كا٤ببلءمة.

كالتنظيم  Adaptationالتكيف  عمليٍب خبلؿ من ا٤بعرُب النمو ػ يتم 4
Organisation . 

يتضمن التكيف التوازف الذم يعد األساس ا١بوىرم للنمو ا٤بعرُب، كٰبصل  ػ 5
 نتيجة التفاعل بْب كظيفتْب فرعيتْب متكاملتْب: التمثيل كا٤بواءمة.

 معارفو كفاية عدـ الفرد يكتشف النمو مع: كالتإب التكيف عملية ٙبدث ػ  6

 تدفع، ا٢بالة ىذه Déséquilibration التوازف  عدـ من حالة إٔب يؤدم ٩با ٢بل مشكبلتو

 طريقتْب بإحدل يتم ىذا  Equilibration التوازف ٙبقيق أك الستعادة السعي إٔب الفرد

  ? ٮبا

 من لديو يتوفر ما الفرد يستخدـ : كفيوAssimilationالتمثيل )االستيعاب( 

ٰبدث إال  عناصرىا، ىذا الفهم ال جديدة بْب عبلقات ككشف تنظيمها إعادة بعد معارؼ
 إذا كاف ا٤برء يستطيع بالفعل إحداث التكامل بْب ا٣بربات ا١بديدة كا٣بربات السابقة لديو.

يشكل النصف اآلخر من عملية : Accommodationػ ا٤بواءمة )التوافق(  
 بعد حٌب معارؼ من لديو ما باستخداـ ا٤بشكبلت حل ُب الفرد يفشل التكيف؛ فقد

 ٢بل نفسو آخر يكيف ٗبعُب معارفو أك ُب جذريا تغيّبا دثفإنو ٰب تنظيمها، كلذا إعادة

 جديدة تعترب معارؼ اكتساب أك باستدخاؿ ا٤ببلءمة، كيتم ذلك ندعوه ما كىذا ا٤بشكلة

 التوازف. بعدـ للشعور ا٤بسببة ا٤بشكبلت ٢بل ضركرية
ٍب  التوازف بعدـ كالشعور ا٤بشكبلت خبلؿ مواجهة من ا٤بعرُب ىكذا ٰبصل النمو

 ا٤بستمر. التوازف التكيف الذم ٰبقق

 عند ذلك كيتم فاعليتها زيادة ّٔدؼ آخر إٔب كقت من معارفو تنظيم الفرد ػ يعيد 7
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 ٦بموعات ُب ا٤بعارؼ ىذه تنتظم جديدة )ا٤بواءمة(، حيث معارؼ استدخاؿ كعند التمثيل

 .Schèmeمعرفية  ٦بموعة منها كل يسمى مشَبؾ عامل يربطها

1النمو البيولوجي مع ككيفا كما تتغّب ا٤بعرفية آّموعات ىذه
. 

 

 
 
 
 
 
 

 أثر التعلم في النمو المعرفي للمفسر: 

حسب نظرية بياجي السابقة فإف النمو ا٤بعرُب عند ا٤بفسر يعتمد أساسا على 
األبنية العقلية ا٤بوركثة، ىذه األبنية تظهر كتنمو عرب ا٤براحل ا٤بختلفة للنمو البيولوجي عند 
الفرد، كال ٰبدث النمو ٗبجرد تسجيل ا٤بوجودات كاألحداث، كإ٭با عن طريق التمثيل 

 .كا٤بواءمة كما علمنا سابقا
نعم... قد ٲبنحنا ىذا ا٤ببدأ حكما قاسيا على التفسّب ا٤بأثور باعتباره نوعا من النقل 

كٯبعل من التفسّب كالتسجيل فقط ال غّب، كبالتإب فهو ال ٰبقق أدىن مستول من النمو ا٤بعرُب، 
األكثر قبوال ذاؾ الذم تتجلى فيو األبنية العقلية بشكل أكثر من غّبه، سواء بتمثيل ا٣بربات السابقة 

 كتنظيمها، أك عن طريق استدخاؿ خربات مستحدثة جديدة.

                                                 

ػ ينظر ُب ىذا الشأف: التطور ا٤بعرُب عند بياجو لػ: موريس شربل، كالنظرية البنائية لبياجي: من كتاب نظريات  1
 ، ، ككذلكرٲبوند جى. كورسيُبك ورج اـ. غازدا، ١ب التعلم

Extrait de Piaget J., Mes idées, [propos recueillis par R. Evans], Paris: Denoël/ 

Gonthier, 1977, 184p., coll. Médiations. (p. 67-78). 
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لكن تلك األبنية ال تنمو مستقلة بشكل ذاٌب، كإ٭با تتطور طرديا مع البلتوازف، 
العقلية ازداد البلتوازف، كأخذ الفرد ُب البحث عن التوازف حٌب ٰبصل  فكلما ازدادت األبنية

على التكيف، كمن ٍب يتحقق لو التوازف، كتنتج عن ذلك ٦بموعة معرفية تأخذ مكاهنا 
 منتظمة ضمن آّموعات ا٤بعرفية األخرل.

  ىذه العملية ا٤بعرفية تساىم بشكل مباشر كغّب مباشر ُب ٭بو األبنية العقلية الٍب
 كانت سببا فيها ابتداء.

كمن ٍب إذا أردنا أف نقيس النمو ا٤بعرُب عند مفسر ما؛ ٯبب علينا أف ندرؾ حجم 
األبنية العقلية الٍب بدت عنده أك ساىم ُب إبداعها، كمقدار البلتوازف الذم أظهره من جانب، 

 كمن جانب آخر مساٮبتو ُب ٙبقيق التوازف.
ّٔذا الشكل إذنا: ٲبكنِب ٛبثٌل ىذا البناء العقلي الذم استدخلو بياجي ضمن نظرية النمو 
ا٤بعرُب، للحكم على ا٤بفسر إف كاف قد ساىم فعبل ُب تنمية التفسّب معرفيا أـ ال. كما حجم 

 آّموعات ا٤بعرفية الٍب قٌدمها ٤بنظومة التفسّب. 
أجريتها بْب ثبلثة تفاسّب، حجم النمو ا٤بعرُب كقد توضح الدراسة ا٤بقارنة التالية الٍب 

 الذم قدمو كل مفسر ُب تفسّبه لسورة اإلخبلص، كفق ا٤بعيار التإب: 
 : كىو اكتفاء ا٤بفسر كاعتماده على ٦برد النقل.التسجيل

: ىو كٌل ما ساىم بو ا٤بفسر من ترجيح، أك استنباط، أك البحث عن التوازن
 إبداع...اْب.
 البياف البن جرير الطربم: ػ تفسّب جامع  1

 نوعها ا٤بعرفة ا٤بقدمة
 ػ سبب نزكؿ السورة.

ػ ذكر االختبلؼ ُب الرافع لػ )أحده (، ككيفية 
 قراءهتا.

 ػ االختبلؼ ُب تفسّب )الصمدي (.

 تسجيل
 التوازف تسجيل+ ٕبث عن

 
 تسجيل+ ٕبث عن التوازف
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 ػ معُب )ٓب يلد كٓب يولد(.
 ػ معُب )كٓب يكن لو كفوا أحد(.
 ػ االختبلؼ ُب قراءة )كفوا (.

 ٕبث عن التوازف
 تسجيل

 تسجيل+ ٕبث عن التوازف
 ػ تفسّب الدر ا٤بنثور للسيوطي:  2
 
 
 
 
 ػ تفسّب مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازم:  3

 نوعها ا٤بعرفة ا٤بقدمة
 ػ ُب فضل السورة.
 ػ ُب سبب نزك٥با.

 ػ ُب  أساميها كسبب اختصاصها بتلك األسامي.
 ػ بياف األكجو الٍب عدلت ّٔا السورة ثلث القرآف.

 ػ األكجو ا٤بختلفة ُب إعراب كلمات السورة.
ػ اختبلؼ القراء كتوجيهو ُب قولو تعأب: )أحده 

 اي(.
 ( كمقاماهتا.ػ األلفاظ الثبلثة: )ىو ا أحده 

ػ تضمن )ا أحده( ١بميع صفات ا اإلضافية 
 كالسلبية.

 ػ تفسّب قولو تعأب: )الصمد (. 
 ػ تفسّب قولو تعأب: )ا الصمد (.

ػ سؤاؿ كجواب: ٤با جاء أحد منكرا، كجاء الصمد 

 تسجيل
 تسجيل

 ٕبث عن التوازف
 ٕبث عن التوازف

تسجيل+ ٕبث عن 
 التوازف

 ٕبث عن التوازف
 ٕبث عن التوازف
 ٕبث عن التوازف

 
عن تسجيل+ ٕبث 

 التوازف
 ٕبث عن التوازف

 نوعها ا٤بعرفة ا٤بقدمة
 ػ سبب نزكؿ السورة

 ػ نقوؿ كثّبة ُب فضل السورة
 تسجيل
 تسجيل
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 معرفا؟
 ُب ا لفظة تكرير ُب الفائدة ػ سؤاؿ كجواب: ما

  الصمد(؟)قل ىو ا أحد، ا: قولو
 سؤاالت كجوابات: 

 ٓب يلد( على قولو )ٓب يولد (؟: )قولو قٌدـ ػ ٓبى قدـ
 كٓب ٓب يلد(: )فقاؿ ا٤باضي ذكر على اقتصر ػ ٤باذا
 ؟ يلد لن: يقل
: إسرائيل بِب سورة ُب ٓب يلد( كقاؿ: )ىهنا قاؿ ػ ٓب

 كٓب يتخذ كلدا (؟)
 يعلم أف ٲبكن ىل، كمولودان  كالدان  تعأب كونو ػ نفي

 الفائدة فما ذلك ٲبكن ال كاف ال، كإف أـ بالسمع
 ؟ ىهنا ذكره ُب

 أزيد ٓب يلد كٓب يولد( فائدة: )تعأب قولو ُب ػ ىل
 ؟ ا٤بولودية كنفي الولدية نفي من

 ػ ُب قولو تعأب: )كٓب يكن لو كفؤا أحد(: الكبلـ
 غّب لغو ىو الذم الظرؼ يؤخر أف الفصيح العريب

 ُب ذلك على سيبويو نص كقد، يقدـ كال مستقر
 ؟ الكبلـ أفصح ُب مقدمان  كرد بالو فما، كتابو

 ػ كيف تقرأ )كفوا(؟
 ػ مناسبة اآليات لبعضها البعض، كفوائد ترتيبها.

 ٕبث عن التوازف
 

 ٕبث عن التوازف
 
 

 ٕبث عن التوازف
 ٕبث عن التوازف

 
 ٕبث عن التوازف

 
 ٕبث عن التوازف

 
 

 ٕبث عن التوازف
 

 ٕبث عن التوازف
 
 
 

تسجيل+ ٔبث عن 
 التوازف

 ٕبث عن التوازف
 فالنتيجة بالنسبة لتفسّب الطربم كالتإب: 
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تسجيل، مقابل ٭بو معرُب   55.55ٕبث عن التوازف، أم بنسبة  4تسجيل ك  5
 .44.44بنسبة 

 ػ تفسّب السيوطي: 
تسجيل، فهو تفسّب با٤بأثور بأًب معُب  111تسجيل ال غّب، أم بنسبة  2

 الكلمة؛ إذ ٓب ٰبقق أم ٭بو معرُب ُب منظومة التفسّب.
 ػ تفسّب الرازم: 

ٕبث عن التوازف، أم حقق ٭بوا معرفيا ُب التفسّب بنسبة  18تسجيل ك 5
78.26. 

 النتيجة:  .6
من خبلؿ ما قدمتو أستطيع القوؿ: إف التكوين ا٤بعرُب للمفسر يبدأ من أصولو 
السبللية ا١بيدة، ٍب العوامل البيئية ا٤بعتدلة، ٍب التنشئة االجتماعية السوية، ٍب التعلم 

 الصحيح.
ال شك أهنا ٛبثل ذركة التكوين ا٤بعرُب عند اإلنساف، كمنها ينتج ىذه العوامل األربعة 

العظماء األخيار ا٤بتميزكف، فإذا حدث أف انعدـ أحد ىذه العوامل أك قلَّ، أثر سلبا ُب 
 التكوين ا٤بعرُب للفرد، كرٗبا زاد توحشا بانعدامها حٌب يكوف أقرب إٔب ا٢بيوانية.

غلة ُب ا٢بر الشديد أك الربد الشديد قد تؤثر نعم إف بعض السبلالت اإلنسانية ا٤بتو 
ليس ىذا ىو  -كما علمنا سابقا   –عليها بيئتها سلبا من ناحية التحصيل ا٤بعرُب، لكن 

 العامل الوحيد ُب التحصيل ا٤بعرُب. 
كما قد يقوؿ قائل: إٌف اإلسبلـ أقر ا٤بساكاة بْب الناس كلهم مهما اختلفت أجناسهم 

أسود كأبيض كأٞبر، كال بْب عريب كأعجمي، كال حٌب بْب امرأة كرجل إال  كألواهنم، فبل فرؽ بْب
 بالتقول، فكيف نقٌر ّٔذا التفاضل؟
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أقوؿ: صحيح أف اإلسبلـ جاء ليساكم بْب األجناس كلها دكف أم ٛبييز أك تفرقة، لكن 
ا عليو  صلى –قولو ىذه ا٤بساكاة ىي باعتبار التشريع؛ أم أهنم سواسيةه كلهم أماـ شريعة ا، ف

. داؿّّ على أف ا٤بطلوب ىو 1يدىا" لقطعت سرقت ٧بمد بنت فاطمة أف لو ا " كأًن: -كسلم 
أجناسهم كألواهنم كمكانتهم، كأهنم أماـ الشريعة كعند ا العدؿ بْب الناس مهما اختلفت 

سواسية، ال يفضلي أحد منهم على آخر إال بالتقول، لكن طلب ا٤بساكاة بينهم ُب القدرات 
 كاإلمكانات مستحيل، كغّب ٩بكن ٤با ذكرتو من عوامل تؤثر على اإلنساف عضويا كمعرفيا.

اء حٌب ا٫برفت عن شكلها الطبيعي، ىذا بديهي؛ فالطبيعة الٍب أثرت على األعض
البد كأف يكوف ٥با أثر أيضا على دماغ اإلنساف كٙبصيلو ا٤بعرُب، بل إف ىذا األثر إذا كاف 
قد انطبع ُب جينات الفرد فإنو رٌٗبا ال يزكؿ إال عن طريق التهجْب بْب الصفات ا٤بختلفة، 

انتقالو إٔب األقاليم الباردة أك كانظر إٔب اإلنساف األسود مثبل فإنو ال يصّب أبيضا ٗبجرد 
 ا٤بعتدلة، كالعكس كذلك صحيح.

كلعل ىذا الطرح يفسر لنا سبب ا٫بصار النبوة ُب بيت كاحد، أك اختصاص بعض 
ا٤بناطق دكف غّبىا بالنبٌوة، كىو السبب ذاتو الذم يفسر لنا انتشار التفسّب كا٫بصاره تقريبا 

 دركا من بيئات كأجناس ٧بٌددة !!!ُب أقاليم دكف أخرل، أك اختصاص علماء ا٫ب
ىذه ا٤بسألة األنثركبولوجية ٙبتاج ٤بزيد من اإلثراء كا٤بناقشة، كقد تناكلتها لنعلم البعد 

 التأثّبم للعوامل ا٣بارجية على ا٤بفسر، ك٤باذا ا٫بصر التفسّب ُب جهات دكف أخرل. 
ا٤بعرُب  من جهة أخرل ٲبكننا استخبلص ميزاف معرُب للتحقق من مستول النمو

الذم قدمو كل مفسر، كذلك باللجوء إٔب نظرية بياجي كاالعتماد على قاعدة البحث عن 
التوازف الٍب يثّبىا ا٤بفسر عند كل مشكلة تعَبضو ُب فهم اآليات القرآنية، كقد حددت 

                                                 

، 3/0080صحيح البخارم: ُب كتاب األنبياء، باب )أـ حسبت أف أصحاب الكهف كالرقيم( جػ  1
، ككتاب ا٢بدكد، باب كراىية 4253، ح 4/0566(، ككتاب ا٤بغازم، باب من شهد الفتح ج3088ح)

 .6426ح، 6/0490الشفاعة ُب ا٢بد، ج
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معيارين اثنْب ٥بذا ا٤بيزاف )معيار التسجيل )النقل( كمعيار البحث عن التوازف )اإلبداع( كمن 
ؿ ىذين ا٤بعيارين ٲبكن ا٢بكم على أنواع التفاسّب ا٤بختلفة كمعرفة ما قدمىتو من ٭بو خبل

 معرُب ُب ميداف التفسّب. 
ٍب إف العملية ا٤بعرفية ال تكوف مكتملة إال إذا حقق ا٤بفسر التوازف بعد إثارتو 

الذم  للمشكبلت الٍب ٙبدث البلتوازف، كبالتإب ٲبكننا أيضا معرفة مدل النمو ا٤بعرُب
 حققو كل مفسر من خبلؿ اإلحاطة با٤بشكبلت الٍب أثارىا كحقق فيها التوازف. 
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 ٚاالتـاٍ االْفـاٍ :اإلْظا١ْٝايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚايتذشب١ 
 حمُذ عبذ احلًِٝ بٝؼٞ د.

 7داَع١ اجلضا٥ش
 : الملخص
لورقػػػػة إشػػػػكالية االتصػػػػاؿ كاالنفصػػػػاؿ مػػػػع التجػػػػارب اإلنسػػػػانية كا٢بضػػػػارات تنػػػػاقش ا

 . تتميما أكآّاكرة كا٤بوركث ا١باىلي، كحضور ذلك ُب السنة كالسّبة امدية نقدا 
كاالسػػتفادة  كالوقػػائع يشػػهد ذلػػك التفاعػػل مػػع اآلخػػرإذ ا٤بسػػتقرئ لعديػػد األحاديػػث 

ٓب يقطػػع العبلئػػق كليػػة مػػع ا٤بػػوركث ا١بػػاىلي العػػريب كال مػػع  تػػو، فاإلسػػبلـممػػن خربتػػو كحك
 .٘بارب كمهارات األمم السابقة كآّاكرة كاليهود كالنصارل كالرـك كالفرس كاألحباش كالقبط

فحضور التجربة اإلنسانية ُب السػنة النبويػة كالسػّبة مشػهود كدالئلػو كثػّبة، كىػذا االسػتيعاب 
، ٩بػا جعػل ا٢بضػارة اإلسػبلمية تسػتوعب كطرح غّبهللخربة اإلنسانية كاف دافعا ألخذ النافع 

فكانػػػت حضػػػػارة اإلنسػػػاف. كىػػػػذا علػػػى عكػػػػس  .ُب ثقافتهػػػا كمػػػدنيتها ا٤بػػػػّباث العػػػا٤بي كلػػػػو
٥بػا  ٕبجػة النقػاء العقػدم كالتعػإب  بقة الٍب اٚبذت من القطيعة ا٤بعرفية مسػلكاالديانات السا

 الفكرم. 
Abstract: 
This paper treats the issue of communication and alienation 

from human experience with neigh boring civilizations and ancient 
legacy of the age of ignorance going as for as the presence of this 
issue in the sunnah of the prophet muhamed (pb UH) and in thus life 
history, whether to enticing it or enhance it. 

Therefore, the conversant with the prophet Muhamed’s hadith 
and events will feel that interaction with others and benefit from 
their experiences and worldly wisdom. So; Islam did not break off full 
with Arabs and new legacy (before the coming of Islam)  nor with the 
experimentations and skills of ancient and surrounding communities 
like: ferus; Christians, Romans, Prussians, Habasha, Catholic, 
Copts…etc. 

As a result, the presence of human in the prophet’s sunnah and 
life history is remarkable with many proofs. 
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Covering the human experience was to benefit from what is 
good and get rid of what is bad. 

This is what led the Islamic civilization embrace in its culture 
and civism all world’s legacy. That’s why it became a human civ. 

حوت السنة النبوية ذخّبة عظيمة  كىديا إ٥بيا سائغا كخػربة إنسػانية رشػيدة،   :تمهيد
كحولػػوه إٔب حركػػات كٛبثػػل  ىػػذا ا٥بػػدم  جيػػل الصػػحابة الػػذين انتفعػػوا مػػن ا٤بػػّباث السػػابق، 

الواقػػع الػػذم غّبتػػو كلمػػات النػػيب صػػلى ا عليػػو كسػػلم نافعػػة للبشػػر ُب دكالب ا٢بيػػاة، إنػػو 
كأفعالػػو كأحوالػػو كأناملػػو كبارقػػات كجهػػو كخلجػػات قلبػػو كزفػػرات صػػدره كخطػػوات رجلػػو الػػٍب  

تػػاريخ كانػػت خطػػوات التػػاريخ اإلنسػػاين للسػػّب ٫بػػو ا٢بضػػارة كاإلنسػػانية الكاملػػة. كإذا كػػاف 
أكربا ينقسم قدٲبو عن كسيطو بسقوط ركما. كإذا كاف تأريخ البشرية يتخذ من ميبلد ا٤بسيح 
معلمػػا تصػػاعديا أك تنازليػػا. فػػإف ا٢بقيقػػة غػػّب ذلػػك. فػػالتغيّب القيمػػي كالفكػػرم الػػذم أحدثتػػو  
كلمػػػات ٧بمػػػد صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم ُب العػػػآب القػػػدًن كػػػاف أعمػػػق بػػػدليل ٙبقيػػػق مناطػػػو ُب 

 مة قدمت للحضارة اإلنسانية ما أشاد بو األعداء قبل األصدقاء.إنشاء أ
كالورقػػػػػة ا٤بقدمػػػػػة تنػػػػػاقش إشػػػػػكالية االتصػػػػػاؿ كاالنفصػػػػػاؿ مػػػػػع التجػػػػػارب اإلنسػػػػػانية  

كا٢بضارات آّاكرة كا٤بوركث ا١بػاىلي، كحضػور ذلػك ُب السػنة النبويػة كالسػّبة امديػة نقػدا 
ئ لعديػػػػد األحاديػػػػث كالوقػػػػائع يشػػػػهد ذلػػػػك كنقضػػػػا كتتميمػػػػا كإفػػػػادة كاسػػػػتفادة، إذ ا٤بسػػػػتقر 

ف النػػػيب صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم ٓب يقطػػػع العبلئػػػق كليػػػة مػػػع إالتفاعػػػل مػػػع اآلخػػػر مػػػن حيػػػث 
ا٤بوركث ا١باىلي العريب كال مع ٘بارب كمهارات األمم السابقة كآّاكرة كا٤بختلفة إثنيا كدينيػا  

 كاليهود كالنصارل كالرـك كالفرس كاألحباش كالقبط... إْب
فحضػػػور التجربػػػة اإلنسػػػانية ُب السػػػنة النبويػػػة كالسػػػّبة مشػػػهود كدالئلػػػو كثػػػّبة ككقائعػػػو 
عديدة ُب كل مراحل الدعوة اإلسبلمية مكيهػا كمػدنيها، كىػذا االسػتيعاب للخػربة اإلنسػانية  
كاف دافعا ألخذ النافع منها كاطراح غّبه، ٩با جعل ا٢بضارة اإلسبلمية تستوعب ُب ثقافتهػا 

كأرزت ٥بػا الثقافػات ا٤بغػايرة،  ،كت إليها األمم األخػرلآحيث  .اث العا٤بي كلوكمدنيتها ا٤بّب 
فكانػػت حضػػارة اإلنسػػاف. كىػػذا علػػى عكػػس الػػديانات السػػابقة الػػٍب اٚبػػذت مػػن القطيعػػػة 

خاصػػا ّٔػػا. كتػػدكر إشػػكاليتها ُب قػػراءة د ا٤بػػذىيب مسػػلكا ا٤بعرفيػػة كاالنغػػبلؽ العرقػػي كالتجٌمػػ



د. محمد عبد الحليم  -------------------أثره النمو المعرفي للمفسر و 
 بيشي

 73   

 

ع التجػػارب ا٤بدنيػػة كالثقافيػػة السػػابقة لظهػػور اإلسػػبلـ، كٙبديػػد جوانػػب التواصػػل أكالقطيعػػة مػػ
مسػػاحات ىػػذا التفاعػػل مػػن حيػػث ىيمنػػة الشػػريعة اإلسػػبلمية كخلودىػػا كنسػػخها ٤بػػا سػػبق، 
كمن حيث مركنتها ُب انتقاء النافع من ا٣بربات اإلنسانية كتواصلها مع كرًن األخبلؽ كٝبيل 

 السجايا.
نػػػا سنقسػػػم الورقػػػة إٔب اآلٌب معتمػػػدين النصػػػوص كالستفصػػػاؿ ا٤بقػػػدمات السػػػالفة فإن

 األصيلة ُب السنة كالسّبة منطلقا ٤بناقشة اإلشكالية:
 .اإلسبلـ كمّباث العآب القدًن 
 .السنة كا٤بوركث العريب ا١باىلي 
 الركماف(.، السنة كالتجارب آّاكرة )الفرس 
  الديانة اليهودية كالنصرانية.مّباث السنة ك 

 العالم القديمأوال: السنة وميراث 
القػرل بشػّبا كنػذيرا ُب بدايػة القػرف السػابع  أـُب  صػلى ا عليػو كسػلم٤با بعث النػيب 

ـ(، كػػػاف العػػػآب القػػػدًن منقسػػػما علػػػى كيانػػػات سياسػػػية كبػػػّبة كصػػػغّبة. أمػػػا 610 ا٤بػػػيبلدم )
 .1كالشاـ كمصر كمشاؿ إفريقيا أكرباالرـك البيزنطية الٍب ٙبكم أجزاء  إمرباطورياتالكبّبة فهي 

كأجػػزاء مػػن آسػػيا كالػػيمن، الػػٍب ٙبكػػم فػػارس كالعػػراؽ  الساسػػانيةالفارسػػية  اإلمرباطوريػػةككػػذا 
فهػي ٦بمػل دكؿ الصػْب كا٥بنػد كا٢ببشػة، كبػاقي ا٤بسػكونة   األخرلكأما الكيانات  .2الوسطى

                                                 

، ط -1 ، بّبكت، دار ا١بيل، 1انظر: ديورانت كؿ: قصة ا٢بضارة. ترٝبة ا٤بنظمة العربية للثقافة كالعلـو
د، -، بّبكت، دار النهضة العربية1العريِب السيد الباز: تاريخ الدكلة البيزنطية، ط /217ص12.ج 1998

 .115ص -ت
 .087ص 00قصة ا٢بضارة ج -2
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يهػػم موضػػػوعنا ىػػػو  كالػػػذم كالقبائػػػل ا٤بتنػػافرة. تاإلقطاعيػػػاكػػاف يعػػػيش حيػػاة بدائيػػػة قوامهػػا 
 جزيرة العرب كما أحاط ّٔا من دكؿ كنظم ٨بتلفة.

 اإلمرباطوريػػػػاتففػػػي ا١بزيػػػرة العربيػػػة تنػػػاثرت ٨بتلػػػف الكيانػػػات بػػػْب دكؿ تابعػػػة لنفػػػوذ 
 كُب الشاـ دكلة ،ة ا٤بناذرة التابعة لفارسػي العراؽ دكلػالكربل، فف

 .1كُب اليمن امتد نفوذ دكلة فارس بعد طرد األحباش منها ،التابعة لبيزنطة غساسنةال
كُب كسط كل ذلك كانت القبائػل العربيػة تعػيش حالػة الفوضػى السياسػية بعػد اهنيػار 

ُب حْب عاشػت مػدف مكػة كيثػرب كالطػائف اسػتقبلال تامػا،  .اـ حلف ربيعةر دكلة كندة كا٬ب
قة بػػْب ٝبػػوع العػػرب، كخاصػػة مامكانػػة سػػ وأبػػتلت 2التجػػارم يػػبلؼأفػػادت منػػو مكػػة بنظػػاـ اإل

بعدما عبل ٪بمها ُب ىزٲبة األحباش عاـ الفيل، حيث استطالت على العرب بنفوذىا الػديِب 
 كالتجارم.

القػدٲبتاف كالتشػرذـ  اإلمرباطوريتػافالسياسػي الػذم كانػت ٙبيػاه  نسػدادكإضافة إٔب اال
مػػن اقػػع لػػذلك الو  صػػنواكػػاف القبلػػي الػػذم عاشػػتو ا١بزيػػرة العربيػػة فػػإف الوضػػع الػػديِب كالثقػػاُب  

كاالختبلؼ الديِب، كلػيس ٦بازفػة القػوؿ بػأف القػرف  حيث االحَباب ا٤بذىيب كالتشتت الفرقي
السػػػػادس ا٤بػػػػيبلدم كػػػػاف األسػػػػوأ مػػػػن حيػػػػث غيػػػػاب ىػػػػدايات الػػػػوحي كا٫بػػػػراؼ البشػػػػرية إٔب 

                                                 

 0. ج0223، بّبكت، دار صادر، 0الطربم: تاريخ األمم كا٤بلوؾ) ت نواؼ ا١براح( ط انظر -1
، بّبكت، دار 05/حسن إبراىيم حسن: تاريخ اإلسبلـ السياسي الديِب الثقاُب االجتماعي. ط053ص

 .03ص 0. ج0220ا١بيل. مصر، دار النهضة. 

. 2111، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1انظر ُب اإليبلؼ: القرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف، ط -2
/ ابن عاشور ٧بمد الطاىر: تفسّب التحرير كالتنوير، تونس، دار سحنوف للنشر كالتوزيع، 139ص 21ج

 . 558ص 31)د، ت( ج
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حينمػا قػاؿ:   )عليـو الصـبلة والسـبلم ، كقػد صػدؽ النػيب 1ا٤بذاىب الوضعية كشيوع الوثنية
كلفهػم  2"عرّٔم كعجمهم إال بقايا مػن أىػل الكتػاب مقتهم ف ا نظر إٔب أىل األرض ف"إ

عبلقة السنة النبوية با٤بّباث الثقاُب للعآب القػدًن فإنػو ٯبػدر بنػا أف ٭بػايز بػْب األديػاف ا٤بتبوعػة 
كمػػا جاكرىػػا  ُب جزيػػرة العػػرب )عليــو الصــبلة والســبلم كا٤بػػذاىب ا٤بوجػػودة إبػػاف بعثػػة النػػيب 

 .بْب السنة كىذا ا٤بّباث كاالنفصاؿ االتصاؿلفهم عبلقات 
 ٛبيزت ا١بزيرة العربية كجناحاىا ُب الشاـ كالعراؽ بوجود ما يأٌب: 
 إذ تجػػوز،الػػدين األبػػرز  ُب ا١بزيػػرة العربيػػة، كتسػػميتو دينػػا ىػػو مػػن قبػػل ال الوثنيــة: -1

األديػػػاف الوثنيػػػة القدٲبػػػة، حيػػػث ىػػػو ٦بمػػػوع معتقػػػدات كشػػػعار كطقػػػوس توالػػػدت مػػػن رحػػػم 
. إذ عكػػف العػػرب علػػى صػػناـ ا٤بنحوتػػة٘بػػاكرت فيػػو عبػػادة الكواكػػب كالشػػمس كالقمػػر كاأل

ا٤بختلفػػة كمػػا يػػدؿ علػػى ذلػػك آيػػات القػػرآف الواصػػفة لتلػػك العبػػادات  عبػػودات٦بمػػوع ىػػذه ا٤ب
 ا للشــمس وال للقمـــر واســجدوا هلل الــذي خلقهـــّن إن كنــتم إيـــاهو ال تســجد﴿ :ا٤بنحرفػػة
حكػم ٩بلكػة سػبأ كمػا كرد ُب قصػة  أيػاـدة ُب الػيمن ئفعبادة الشمس كانػت سػا 3﴾تعبدون

وجــــدتها وقومهـــا يســــجدون  ﴿عػػػنهم: قػػػػرآفخبػػػار الُب إ 4كبلقػػػيسعليػػػو السػػػػبلـ ماف يسػػػل

                                                 

انظر: أبو ا٢بسن الندكم: ماذا خسر العآب با٫بطاط ا٤بسلمْب، الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي.  -1
 .55. ص0400

/ابن األثّب ا١بزرم: جامع 8272/النسائي:السنن الكربل رقم 0865لم:كتاب ا١بنة رقم صحيح مس -2
، بّبكت، دار إحياء الَباث العريب، 0األصوؿ من أحاديث الرسوؿ. ذ )ت ٧بمد حامد الفقي( ط

 .9554. حديث رقم 0982

 .37سورة فصلت اآلية  -3

/تاريخ 348ص  3دار ا١بيل، )د ت (.ج ابن كثّب أبو الفداء :تفسّب القرءاف العظيم، بّبكت، -4
 .006ص 0الطربم ج
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فصــــدىم عــــن الســــبيل فهــــم ال  للشـــمس مــــن دون اهلل وزيــــن لهــــم الشــــيطان أعمـــالهم
  1﴾يهتدون

ُب كتابو"األصػناـ"  لػيبابن الكاىا ا٤بختلفة الٍب استقص األكثاففهي  األىما٤بعبود  أما
ن وقــالوا ال تــذرّ ﴿ :مػػن العصػػور القدٲبػػة كمعبػػودات قػػـو نػػوح  سػػتعاداكالػػٍب كػػاف بعضػػها م

فعلى الرغم من  انػدثار قػـو  2﴾ويعوق ونسرا وال يغوث اا وال سواعدّ و ن آلهتكم وال تذرّ 
العػػػػودة آل٥بػػػػتهم، بػػػػل كالتعبٌػػػػد  تنكفوا عػػػػن العػػػػرب ٓب يسػػػػ بالطوفػػػػاف إال أف نػػػػوح كتػػػػدمّبىم

ا٤بتعلقػػة بػػَباث الشػػاـ الفينيقيػػة  نثويػػةكمػػا ظهػػرت ُب العػػرب بعػػض العبػػادات األ  .3أل٠بػػائهم
كعبػادة ،4﴾أحسـن الخـالقين تـذرونأتـدعون بعـبل و  ﴿ -الرجػل–حيث كانػت عبػادة بعػل 

ثــة األخــرى ألكــم فــرايتم الــبلت والعــزى ومنــاة الثالأ﴿ :ُب مدينػػة الطػػائف -الربػػة–الػبلت 
ك٥بػػػذا شػػػػاع نسػػػبة البنػػػات  مػػػن ىػػػػذه  5﴾ الـــذكر ولـــو األنثـــى تلــــك إذا قســـمة  ـــيزى

 وجعلــوا المبلئكــة الــذين ىــم عبــاد الــرحمن إناثــا﴿:ُب القػػدًن  الطوطميػػة ا٤بوغلػػةالعبػػادات 
 6﴾أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

على دين إبػراىيم كإ٠باعيػل ر كمن جاكرىم كانوا ُب ا١بملة ضكمن ا٤بعلـو أف عرب م
ربنـا إنـي أسـكنت مـن  ﴿:مكة بدعاء إبػراىيم عليػو السػبلـ  مر كادمٌ عليهما السبلـ منذ عي 
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 من الناس  أفئدةفاجعل عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصبلة ذريتي بواد غير ذي زرع 
 1﴾رزقهم من الثمرات لعلهم يشكروناهوي إليهم و ت

يتػػػأثركف كطػػػوؿ األمػػػد جعلهػػػم النبػػػوة مػػػن أرض العػػػرب صػػػراـ إال أف تطػػػاكؿ الػػػزمن كان
أيػػاـ كانػػت  أحدثػػو عمػػرك بػػن ٢بػػي ا٣بزاعػػيفكػػاف التبػػديل كالتغيػػّب الػػذم  ،بالػػديانات آّػػاكرة

كمػا كرد   .الشػاـ كنصػبها ُب ا٢بػـر كأمػر النػاس بعبادهتػا آ٥بةحيث جلب  ،ـر ا٢ب سيدةخزاعة 
عي ٯبر قصػبو ُب النػار ككػاف أكؿ مػن سػٌيب :"رأيت عمرك بن عامر بن ٢بي ا٣بزاُب ا٢بديث
 .2السوائب"

ض ا٢بػػػـر عنػػػدما كػػػاف النػػػاس ر تقػػػديس ا٢بجػػػارة تناسػػػل مػػػن ذات تعظػػػيم أ أفكمػػػا 
كعكفػوا علػى عبػادة كػل  صػلللتػربؾ كالطػواؼ، ٍب خلػف ا٣بلػف فنسػوا األ حجارتػويأخذكف 

 .مستحسن من ا٢بجارة الصماء
حلػػػف إلػػػو يعبػػػد كيػػػزار ك تقػػػاـ حولػػػو  أكلػػػة يفكػػػاف لكػػػل قب ،ت اآل٥بػػػة العربيػػػةتعػػػددٌ  

سػليم كثػن كل ة،كألىل يثرب منػا ،كلثقيف البلت ،فلقريش ىبل ،ا٤بواسم كاألسواؽ كاألعراس
، ك٥بػػذيل سػػواع، كلبػػِب كنانػػة صػػنمهم سػػعد، كلكلػػب صػػنم كد، كلػػذم دمػػار، كلطيػػئ يغػػوث

مى الكعبة س كما جاكرىا ذك ا٣بلصة الذم كانت حولو كعبة تسك كلدالكبلع باليمن نسر، 
:"من يػرٰبِب مػن ذم ُب آخػر حياتػو   )عليو الصبلة والسـبلم ورتو قاؿ النيب طاليمانية، ك٣ب

 .3البجلي فهدمو جرير بن عبد ا  ا٣بلصة".

                                                 

 .37سورة إبراىيم اآلية  -1

. 0856/صحيح مسلم: كتاب ا١بنة كصفة نعيمها رقم 3502صحيح البخارم: كتاب ا٤بناقب رقم  -2
بة دار السبلـ، ، الرياض، مكت3ابن حجر العسقبلين: فتح البارم شرح صحيح البخارم .ط كانظر

 .672ص 6.ج 0222

 0476/صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رقم 4357صحيح البخارم: كتاب ا٤بغازم رقم  -3
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ن ديجديػػدا ٠بتػػو بػػمػػذىبا كإضػػافة إٔب مػػا سػػبق فػػإف قريشػػا ابتػػدعت بعػػد عػػاـ الفيػػل 
ال : بقيػػة العػػرب فكػػانوا نٍ ُب شػػعائر ا٢بػػج لتمتػػاز بػػو عػػ ةا٢بمػػس كأحػػدثت فيػػو تقاليػػد جديػػد

نعتػػػو كىػػػو مػػػا .1، كال يػػػأكلوف مػػػا هتديػػػو العػػػربشػػػعر ا٢بػػػراـيقفػػػوف بعرفػػػة كال يفيضػػػوف مػػػن ا٤ب
ثــم أفيضــوا مــن حيــث أفــاض النــاس  ﴿ :ُب قػػوؿ ا تعػػأب البقػػرةسػػورة اآليػػات ُب  علػػيهم

 2﴾واستغفروا اهلل إن اهلل غفور رحيم
لغػػػّب ا، كقػػػد  الػػػذبائح كاألنعػػػاـ الػػػٍب هتػػػلٌ نسػػػك ك العػػػرب غرقػػػت ُب بػػػدع ال أفكمػػػا 

 ﴿ ُب ا٤بائػدة ُب قولػو:ك ، 3ا٤ببتدعة التقاليدىذه  تنعي نعاـاألكردت آيات عديدات ُب سورة 
 رونـاهلل من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا يفتما جعل 

 .4﴾على اهلل الكذب وأكثرىم ال يعقلون 
ُب جزيػرة العػرب، ككػاف  األتبػاعالديانة الثانيػة السػابقة ا٢بضػور كالقليلػة اليهودية: -2

خيػػػػرب ُب ى طكالوسػػػػ ،مػػػػاء كفػػػػدؾتيالقػػػػرل ك  كادم ُب ٥بػػػػا كجػػػػود ُب قػػػػرل ا٢بجػػػػاز الشػػػػمالية
اليهوديػػة للجزيػػرة، كيثػػرب. كمػػا عرفتهػػا الػػيمن ُب ا١بنػػوب كقػػد اختلػػف ا٤بؤرخػػوف ُب دخػػوؿ 

كلكػػػن ا٢بضػػػور األقػػػول كػػػاف بعػػػد ىػػػدـ  ،كالظػػػاىر أف كجودىػػػا قػػػدًن منػػػذ إسػػػبلـ أىػػػل سػػػبأ
 .5ـ70 سنة تيطسالركماف  ٥بيكل بيت ا٤بقدس أياـ 

                                                 

 .085ص 0السهيلي عبد الرٞبن: الركض األنف ُب شرح السّبة النبوية البن ىشاـ. ج -1

الطربم ٧بمد بن جرير: جامع البياف عن تأكيل آم القرآف )ٙبقيق  . كانظر099سورة البقرة اآلية  -2
 .0280ص0ج 3805. أثر رقم 0225، القاىرة، دار السبلـ، 0بإشراؼ عبد ا٢بميد مذكور(، ط

، بّبكت، دار الكتب العلمية، 0رضا ٧بمد رشيد:تفسّب ا٤بنار )تفسّب القراف ا٢بكيم( ط انظر: -3
 .025ص 8.ج0999

 .70ص 7: تفسّب التحرير كالتنوير ج. انظر023اآلية  سورة ا٤بائدة -4

، دمشق، دار القلم. 0راجع مصطفى كماؿ عبد العليم كسيد فرج راشد: اليهود ُب العآب القدًن. ط -5
 .435ص 00/ كراجع  ديورانت: قصة ا٢بضارة ج040. ص0995بّبكت، الدار الشامية، 
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كدخلػػػوا ُب ٙبالفػػػات مػػػع بعػػػض  ،فا٫بػػػاز كثػػػّب مػػػن اليهػػػود إٔب ا٢بجػػػاز كعمػػػركا قػػػراه
 كالصياغة كالزراعة. كشكلوا قوة اقتصادية مهمة عمادىا التجارة ،القبائل

امتازت اليهوديػة بانفتاحهػا النسػيب، مقارنػة بانغبلقهػا التبشػّبم علػى مسػتول العػرؽ، 
للنػار ُب أيػاـ تبػع إٟبادٮبػا فقد دخلت ٝبلة من قبائل الػيمن بتػأثّب حػربين يهػوديْب ُب قصػة 

أسعد حيث "أصفقت عند ذلػك ٞبػّب علػى دينػو، فمػن ىنالػك كعػن ذلػك أصػل   أيب كرب
 1دية باليمن."اليهو 

سػاٮبت الكتابيػػة اليهوديػػة كعلػو األفػػق الثقػػاُب ا٤بتصػػل بنبػوات بػػِب إسػػرائيل ُب صػػعود 
ؿ بػػن عاديػػا صػػاحب وأمسػػالعػػرب الػػذين دانػػوا بػػدينهم مثػػل ال ّٔػػم بعػػض  فتػػأثر ،٪بػػم اليهػػود

.ككػاف بعػض العػرب يسَبضػعوف أبنػاءىم عنػدىم ٤بػا  2بػن حجػر الكنػدم امرؤ القػيسالشاعر 
ال إكـراه فـي ﴿ قافيػة، كمػا ىػو الػوارد ُب أسػباب نػزكؿ قولػو تعػأب:ثكاف عندىم من دكنيػة 

فتنػذر إف  -أم ال يولػد ٥بػا -تكػوف مقػبلة ا٤بػرأةُب أف  3﴾ن الرشـد مـن الغـيالدين قـد تبـيّ 
 .4األنصار أبناؤنا، فنزلت اآليةّب، قاؿ ضده، فلما كاف إجبلء بِب النهتوٌ  أف كلدت كلدا

إسبلـ األنصار ما من مسببات كا٢باصل أف ا٢بضور اليهودم كاف مشهودا،  بل إف 
هنػػػم كػػػانوا ُب حػػػركّٔم معهػػػم إل زمانػػػو، حيػػػث ظػػػ أنػػػيبكػػػاف يسػػػمعونو مػػػن اليهػػػود مػػػن خػػػرب 

معػو ل زمانػو. فنتبعػو كنقػاتلكم ظػ أ"نػيبكيقولوف:  )عليو الصبلة والسبلم  يستفتحوف بالنيب

                                                 

 .95ص 0الركض األنف ج -1

/ ابن األثّب عز 000أياـ العرب ُب ا١باىلية. صيدا، ا٤بكتبة العصرية. ص٧بمد علي البجاكم:  -2
 .328ص  0، بّبكت. دار الكتاب العريب )د.ت(.ج6الدين: الكامل ُب التاريخ، ط

 .050سورة البقرة اآلية  -3

 .0494ص0، ج5790تفسّب الطربم أثر رقم  -4
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وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴿ كىو ما كرد ُب قولو تعأب:1."إـرقتل عاد ك 
 .2﴾فلما جاءىم ما عرفوا كفروا بو فلعنة اهلل على الكافرين

عرفػػػػت ا١بزيػػػػرة العربيػػػػة النصػػػػرانية بعػػػػد ظهورىػػػػا، كخاصػػػػة أجزاءىػػػػا  النصــــرانية: -3
ديػػػدة مثػػػل غسػػػاف ك٣بػػػم كجػػػذاـ، كمػػػا عالشػػػمالية آّػػػاكرة لفلسػػػطْب حيػػػث تنصػػػرت قبائػػػل 

كانتشػرت األديػرة ُب تلػك الربػوع، كعػرؼ العػرب  ،3كتغلػب دعرفتها بعػض قبائػل العػراؽ كإيػا
، كمػػػا انتشػػػػرت الثقفػػػػي كأميػػػة بػػػػن أيب الصػػػلت ،شػػػعراء نصػػػػرانيْب كعػػػدم بػػػػن زيػػػد العبػػػػادم

اىلػػػة الػػػواردة ُب سػػػورة آؿ بالنصػػػرانية بكثػػػرة ُب ا١بنػػػوب ُب ٪بػػػراف كمػػػا ىػػػو الػػػوارد ُب قصػػػة ا٤ب
 .4لنصارل ٪براف   )عليو الصبلة والسبلم عمراف، كأخبار العهد الذم كتبو النيب 

أياـ حكمها للػيمن ُب نشػر النصػرانية، كيقػاؿ أف قصػة  األحباشكما أسهمت دكلة 
أصػػػحاب األخػػػدكد إ٭بػػػػا كقعػػػت بنجػػػراف أيػػػػاـ امتحػػػاف ا٤بلػػػك ذك نػػػػواس اليهػػػودم للنصػػػػارل 

س كالرىبػػاف يػػردكف أسػػواؽ سػػالق"فقػػد كػػاف:  ،كا٤ببشػػرين األحبػػاررؼ العػػرب ، كعػػ5نيا٤بوحػػد
كيػػػذكركف البعػػث كا٢بسػػػاب، كا١بنػػة كالنػػػار، كقػػد كرد ُب القػػػرآف  ، وف كيبشػػركفعظػػػالعػػرب، كي

 ذهػد مذاىبهم، ٩با يدؿ على انتشار ىم كتفنٌ ػكثّب من اآليات ٙبكي أقوا٥ب

                                                 

 .45ص 4الركض األنف ج -1

، بّبكت، دار 0الرازم فخر الدين:التفسّب الكبّب ) مفاتيح الغيب( ط. كانظر 89سورة البقرة اآلية  -2
 .064ص3. ج0992الكتب العلمية، .

 63ص 0حسن إبراىيم حسن: تاريخ اإلسبلـ السياسي الديِب الثقاُب االجتماعي.ج -3

بّبكت، دار اإلرشاد، ٧بمد ٞبيد ا: ٦بموعة الوثائق السياسية ُب العهد النبوم كا٣ببلفة الراشدة،  -4
 .000ص

/ 494-495ص 4كثّب ج  ن/تفسّب اب026ص 30ج م/تفسّب الراز 490ص 09تفسّب القرطيب ج  -5
 .062ص  0/تاريخ الطربم ج 028-027ص 0الركض األنف، ج 
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 .1"التعاليم بينهم
كما أف كتب السػّبة ٙبفػل بػذكر أفػراد نصػارل ُب ا٢بجػاز مثػل كرقػة بػن نوفػل الػذم 

ر ُب ا١باىليػػػة، ككػػػاف يكتػػػب الكتػػػاب العػػػرباين، تنٌصػػػ امػػػرؤ: ككػػػاف عػػػثا٤بب أكؿكرد ذكػػػره ُب 
  2"شاء ا أف يكتب بالعربانية ما اإل٪بيلفيكتب من 

، كمػا كرد 3بأنػو يػتعلم منػو  ككذلك الغبلـ جرب النصراين الذم اهتمت بو قريشا النػيب
يلحدون إليو أعجمي  الذيعلمو بشر لسان يإنما  ولقد نعلم أنهم يقولون ﴿ :ُب تفسّب

 4﴾وىذا لسان عربي مبين
يػػـو   كالػػذم عطػػف علػػى النػػيب ،بػػالعراؽ عػػداس أصػػيل نينػػولالغػػبلـ  اسػػمكمػػا كرد 

: مػػن قريػػة   والســبلم )عليــو الصــبلة قػػاؿ  ؟عػػن بلػػده أخػػربهفلمػػا  5ذاه سػػفهاء الطػػائف،آ
 6مٌب. الرجل الصاّب يونس بن

ر الصػػلت الثقفػػي الػػذم تنٌصػػ أيبنصػػرانيا شػػهّبا ىػػو أميػػة بػػن  ا٠بػػا اإلخبػػاريوفيػػذكر 
ب كلبس ا٤بسوح، ككاف تاجرا يلج الشاـ: فيتلقػاه أىػل الكنػائس مػن اليهػود كالنصػارل، كترىٌ 
أشػعارا علػى آراء أىػل الديانػة  يبعث من العرب، ككاف يقوؿسكتب، كقد علم أف نبيا الكقرأ 

يصػػػف فيهػػػا السػػػماكات كاألرض كالقمػػػر كا٤ببلئكػػػة كذكػػػر األنبيػػػاء كالبعػػػث كالنشػػػور كا١بنػػػة 
اغتاظ    )عليو الصبلة والسبلم ك٤با بلغو ظهور النيب  .كالنار، كيعظم ا عز كجل كيوحده

                                                 

 .07انظر أٞبد أمْب: فجر اإلسبلـ. بّبكت، دار الكتاب العريب، د، ت. ص -1

/ الركض األنف 062/ صحيح مسلم: كتاب اإلٲباف رقم 3صحيح البخارم: كتاب بدأ الوحي رقم  -2
، بّبكت، دار ا٤بعارؼ، 6. كنظر ابن كثّب أبو الفدا الدمشقي: البداية كالنهاية، ط064ص 0ج

 .8ص3.ج0986

 .567ص 0/ تفسّب ابن كثّب ج007ص 02انظر تفسّب القرطيب ج -3

 .023سورة النحل اآلية  -4

 .3030صحيح البخارم: كتاب بدأ ا٣بلق رقم  /0795صحيح مسلم:كتاب ا١بهاد كالسّب رقم  -5
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  و الصبلة والسـبلم )عليكقاؿ فيو النيب .1لذلك كتأسف، كجاء ا٤بدينة ليسلم فرده ا٢بسد."
 2ركاتو: "كاد أف يسلم"ستنشده بعدما ٠بع شعره ككاف ي

ــأ ا ﴿نػػو ا٤بقصػػود بقولػػو تعػػأب: أكذكػػر بعػػض ا٤بفسػػرين  ــاه واتــل علــيهم نب لــذي آتين
بػن عمػرك  إذ ركم عن عبد ا 3﴾لشيطان فكان من الغاوين ا فأتبعوآياتنا فانسلخ منها 

ا أرسػػل  أف، ككػػاف قػػد قػػرأ الكتػػب كعلػػم أميػػة: أهنػػا نزلػػت ُب رضػػي ا عنهمػػا  بػػن العػػاص
ـــو يكػػػوف ىػػػو ذلػػػك الرسػػػوؿ، فلمػػػا أرسػػػل ا ٧بمػػػدا أفرسػػػوال ُب ذلػػػك الوقػػػت، كٛبػػػُب  )علي

 4صده ككفر بو" الصبلة والسبلم 
كالشػػاىد مػػن ىػػذه اإلشػػارات ا٢بضػػور األكيػػد للنصػػرانية ُب ا١بزيػػرة العربيػػة، كسػػوؼ 

السػػليب ُب إثػػارة ا٢بػػركب ضػػد الػػدعوة اإلسػػبلمية مػػن قبائػػل الشػػاـ  يكػػوف ٥بػػذا ا٢بضػػور دكره
 .5ىػ(9) ( كتبوؾػى8كحلفاء الركماف ُب غزكات مؤتة )

فػػارس ٥بػػا، ككػػاف  سػػابانتشػػارا بػػْب العػػرب بسػػبب انت األقػػلالديانػػة المجوســية:  -4
منػاذرة بعػد إذالؿ " ذم قػار "ك٧بػن عديػدة ُب العػراؽ آخرىػا موقعػة  إحنالعرب  بينهم كبْب

 .6ا٢بّبة كملكهم النعماف بن ا٤بنذر

                                                 

، بّبكت، دار الفكر، 1ا٤بسعودم: مركج الذىب كمعادف ا١بوىر )ت ٧بمد سعيد اللحاـ(، ط -1
 .81ص 1. ج2111

 .025ص 0البداية كالنهاية ج/ كانظر 3840صحيح البخارم: كتاب مناقب األنصار رقم  -2

 075سورة األعراؼ اآلية  -3

 .023ص 7تفسّب القرطيب ج -4
، دمشق، دار القلم، 0انظر فاركؽ ٞبادة: العبلقات اإلسبلمية النصرانية ُب العهد النبوم. ط -5

 .020.ص0225

 .6/ البجاكم: أياـ العرب ص085ص 0جابن األثّب عز الدين: الكامل ُب التاريخ.  -6
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ال  ةمػػن نكػػار  ةالعػػرب كثػػّبا بسػػبب مػػا ُب تشػػريعاهتا االجتماعيػػ تغوٓب تسػػ أهنػػاكمػػا 
، كلكػن ىػذا ٓب ٲبنػع مػن كجػود بطػوف عربيػة ٛبجسػت ُب  ترضاىا أخبلؽ العرب كزكاج ااـر

 عندما ظهر السبلمعليو الصبلة و  النيب أفشرؽ ا١بزيرة العربية ُب البحرين، كقد ثبت 
 .1جرىأخذ ا١بزية من ٦بوس  

خالػد كما عرؼ العرب بعض تقاليد آّوسية ُب تقديس النار، حيث كرد ُب أخبػار 
أ نػػػارا خرجػػػت با٢بجػػػاز ككػػػادت تفػػػًب طفػػػأنػػػو أ -ا٤بختلػػػف ُب نبوءتػػػو -بػػػن سػػػناف العبسػػػي

 .2العرب
بػػػػبعض  دانػػػػوابػػػػل ك  ،بعػػػػض ملػػػػوؾ العػػػػرب الػػػػذين عملػػػػوا لؤلكاسػػػػرة ٛبجسػػػػوا أفككرد 

آكػػل ، كمػنهم حجػر بػن 3ا٤بػذاىب ا٤برذكلػة كا٤بزدكيػة الػٍب تنػادم بإباحػة اػػاـر كإشػاعة ا٤بػاؿ
، كظهر أثر ذلػك ُب بعػض األشػعار 4قباذ ا٤بزدكي الذم كاف ظهّبا لكسرل ملك كندةا٤برار 

كمػػػػا أف اآلداب الفارسػػػػية كانػػػػت حاضػػػػرة ُب الثقافػػػػة .البنػػػػو الشػػػػاعر امػػػػرؤ القػػػػيس اإلباحيػػػػة
ر بن ا٢بارث كاف قد علم علـو الفػرس كأخبػارىم، نضأف ال اإلخباريوفتداكلة حيث ٰبكي ا٤ب

حػػػٌدث و ُب مكػػػة جلػػػس ٧بلػػػو. ك لسػػػمػػػن ٦ب  عليـــو الصـــبلة والســـبلم )النػػػيب  انصػػػرؼفػػػإذا 
اسػػػفنديار. كيقػػػوؿ: مػػػا ٧بمػػػد بأحسػػػن حػػػديثا مػػػِب، إ٭بػػػا حديثػػػو أسػػػاطّب ك أحاديػػػث رسػػػتم ب

حتـى إذا جـاءوك يجادلونـك ﴿ أنو ا٤بقصود بقولػو تعػأب:  1. كذكر بعض ا٤بفسرين5األكلْب
 .2﴾األولينأساطير  يقول الذين كفروا إن ىذا إال

                                                 

 .3243/ سنن أيب داككد:كتاب ا٣براج كاإلمارة كالفيء 3057البخارم: كتاب ا١بزية كا٤بوادعة رقم  -1

 0ت. ج-اإلصابة، بّبكت، دار إحياء الَباث العريب د/ ابن حجر: 070ص 0البداية كالنهاية ج -2
 .054ص

 0ة، )د، ت( جالشهرستاين: ا٤بلل كالنحل )ت ٧بمد سيد الكيبلين(، بّبكت، دار ا٤بعرف انظر -3
 .049ص

 .040ص 0/الكامل ُب التاريخ ج049ص 0تاريخ الطربم ج -4

 .69ص 3الركض األنف ج -5
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ا٢بنفاء  كىم ٦بموعة من العرب أنكركا العبػادات كالعػادات ا١باىليػة،   الحنفاء: -5
كاحتػك بعضػػهم بػػا٤بوركث النصػراين كاليهػػودم، كانتسػػب بعضػهم إٔب ىػػذه الػػديانات، كفػػيهم 
مػػػن فٌضػػػل الوقػػػوؼ علػػػى ا٢بيػػػاد، أكالَبٌقػػػب ٤ببعػػػث النػػػيب ا٣بػػػاًب حسػػػب مػػػا كػػػاف متػػػداكال ُب 

العبسي، ككػذلك زيػد بػن عمػرك بػن نفيػل عػٌم عمػر كمنهم خالد بن سناف  األكساط الدينية،
بن ا٣بطاب ككالد سعيد بن زيد أحد ا٤ببشرين با١بنة رضي ا عنهما، ككاف شػاعرا جػاؿ ُب 

 تأ٫بػػػاء الشػػػاـ كالعػػػراؽ باحثػػػا ُب الػػػديانات ا٤بتبوعػػػة، كانتهػػػى بػػػو ا٢بػػػاؿ إٔب اسػػػتنكار عبػػػادا
 كمػنهم عبيػدا بػن جحػش ع القرشػي.، ٩بٌا دفعها إٔب عزلو كنفيو عػن آّمػو 3كعادات قريش

مػػن بػػِب أسػػد مػػن قػػريش، ككػػاف مػػن ٝبلػػة ا٤بتربئػػْب مػػن األعػػراؼ الوثنيػػة، كقػػد خػػرج مػػن مكػػة 
باحثػػػا عػػػن ا٢بقيقػػػة الدينيػػػة، كانتهػػػى بػػػو األمػػػر إٔب الوقػػػوؼ علػػػى ا٢بيػػػاد، أك االلتبػػػاس حػػػٌب 

 .4رانيةجاءت البعثة اإلسبلمية، فأسلم ٍب ىاجر إٔب ا٢ببشة، ٍب ارتد إٔب النص
 اإلنسػانيةإضافة إٔب ىذه الظواىر الثقافية كالوثنية الٍب عرفتها ا١بزيرة العربية كا٣بػربات 

ا٤بتعلقػػة با٤بعرفػػة كعلػػـو الفلػػك كالتنجػػيم كالطػػب كا٢بسػػاب كالفلسػػفة ا٤بختلفػػة ا٤بػػذاىب الػػٍب  
كالفػػرؽ ، يلينيػػةموركثػػات الفلسػػفة اإلغريقيػػة ا٥ب ةّٔػػا حواضػػر العػػآب القػػدًن كخاصػػ وركانػػت ٛبػػ

.( كا٤بػػػػذاىب آّوسػػػػية ا٢بديثة)ا٤بزدكيػػػػة، اليعاقبػػػػة كالنسػػػػاطرة كا٤بلكانيػػػػةا٤بسػػػػيحية ا٤بتحاربػػػػة )
( عرفت ا١بزيرة بعض ا٤بػذاىب ادثػة كالدىريػة ا٤بقتبسػة مػن فػارس، حيػث  نوية، كا٤برقونيةا٤با

تنــا وقــالوا مــا ىــي إال حيا: ﴿كىػػو مػػا كرد ُب قولػػو تعػػأب  ،كػػاف فػػيهم إنكػػار شػػديد للبعػػث
 ،5﴾ما لهم بذلك من علم إن ىم إال يظنونو الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال الدىر 

                                                                                                                   

 079ص 7/ تفسّب التحرير كالتنوير ج062ص 6تفسّب القرطيب ج -1

 05سورة األنعاـ اآلية -2

 .3807صحيح البخارم: كتاب مناقب األنصار، باب حديث زيد بن عمرك بن نفيل. رقم  -3

 .  032ص  0/ السهيلي: الركض األنف ج038ص  0انظر البداية كالنهاية ج  -4

 .04سورة ا١باثية اآلية  -5
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سػػفياف أخػػذكا ىػػذا القػػوؿ ُب ا١باىليػػة عػػن أىػػل  اأىػػل مكػػة كمػػنهم أبػػ أفَّ  اإلخبػػاريوف كذكػػر
اد الكواكػػب كالركحانيات.كقػػد كػػاف النػػيب ة ُب العػػراؽ كىػػم عبٌػػبئ.كمػػا تواجػػدت الصػػا1ا٢بػػّبة

حر سػاىر الو ىذا إضافة إٔب ظ .2ف، أك صبئوا عن دين أقوامهمو صابئكف بأهنم عّبٌ كأصحابو يي 
رع فيػػػو اليهػػػود الػػػذم بػػػبعػػػض قبائػػػل العػػػرب. كالسػػػحر ّٔػػػا كالكهانػػػة كالعرافػػػة الػػػٍب اشػػػتهرت 

عليـــــو الصـــــبلة ) للنػػػػػيب األعصػػػػػمد بػػػػػن بيػػػػػكمارسػػػػػوه، كقػػػػػد كردت أخبػػػػػاره ُب قصػػػػػة سػػػػػحر ل
 .3والسبلم 

ٓب يكػػن عليــو الصــبلة والســبلم )كا٣ببلصػػة أف العػػآب القػػدًن الػػذم بعػػث فيػػو النػػيب 
 مػنل كا٤بلػل كالطوائػف، كىػذا مػا جعػل ا٣بصػومة شػديدة نحػكا٤بػذاىب كال األفكػارخلوا مػن 

كهم بالثقافػػػات آّػػػاكرة دافعػػػا ا احتكػػػلتجػػػارهتم ك فكػػػاف  األميػػػْبا٤بخػػػالفْب، حػػػٌب مػػػن قػػػريش 
بـل ىــم ﴿أىػل ١بػاج كحجػػاج ُب ا٣بصػومة كمػا قػاؿ تعػػأب:  واانككػػ ،إلنكػار الػدعوة ا١بديػدة

 4﴾ قوم خصمون
فكيػػف بػػُب اإلسػػبلـ عبلئقػػو الثقافيػػة بػػا٤بوركث السػػالف الػػذكر، فهػػل مػػارس القطيعػػة 

 وصوؿ برساالت السماء كىدم األنبياء؟ٯبايب ا٤بأـ االنتقاء اإل ،الكلية
 .ثانيا: السنة النبوية والموروث العربي الجاىلي

                                                 

 1ت.ج-، مصر، دار ا٤بعارؼ، د8النشار: نشأة التفكّب الفلسفي ُب اإلسبلـ، طانظر علي سامي  -1
 .198ص

 .0474صحيح مسلم: كتاب الفضائل  /3500صحيح البخارم :كتاب ا٤بناقب  -2

 0089/ صحيح مسلم: كتاب السبلـ الطب 5763صحيح البخارم: كتاب الطب رقم  -3

 .58سورة الزخرؼ اآلية  -4
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كىػػػي تػػػوازم  اإلسػػبلـيطلػػق مصػػػطلح ا١باىليػػة علػػػى الفػػػَبة التارٱبيػػة السػػػابقة لظهػػػور 
عليػو السػبلـ، كإف   إ٠باعيػلالتاريخ العريب ا٤بركم شعرا كنثرا كقصصا كأيامػا منػذ انصػراـ عهػد 

 .1ق ال يزيد على مدة قرنْبكاف ا٤بركم ا٤بوثٌ 
 ةػُب القرآف الكرًن ُب مواضع أربعة متعلقة بتوصيف ا٢بياة العربي ت ا١باىليةكرد

وقولـــو:  ،2﴾ظنـــون بـــاهلل غيـــر الحـــق  ـــن الجاىليـــةي ﴿ ا٢بضػػػرية كالبدكيػػػة ُب قولػػػو تعػػػأب:
وال ﴿وقولــو:  ،3﴾بغــون ومــن أحســن مــن اهلل حكمــا لقــوم يوقنــونيأفحكــم الجاىليــة ﴿

إذ جعــل الــذين كفــروا فــي قلــوبهم  ﴿وقولــو تعــالى:  ،4﴾تبــرج الجاىليــة األولــى تبــرجنّ 
 5﴾الحمية حمية الجاىلية

االعتػػػزاز بػػػالعرؽ السػػػنة الشػػػريفة مػػػا ٰبمػػػل علػػػى ذـ سػػػلبيات ا١باىليػػػة مثػػػل كجػػػاء ُب 
 رجػبل أليب ذر الغفػارم عنػدما عػٌّب  عليو الصبلة والسبلم )ما قالو النيب  ، كمن ذلككاللوف

 .6"جاىليةإنك امرؤ فيك "بقولو : يا ابن السوداء. قاؿ: 
: إف ا قد أذىب ٬بوة قولو  ُب فتح مكة عليو الصبلة والسبلم )ُب خطبتو جاء ك 

: كلكػػػم آلدـ كايػػػةخلػػػق مػػػن تػػػراب، كُب ر  كآدـ ،هػػػا باآلبػػػاء، النػػػاس مػػػن آدـا١باىليػػػة كتعظمٌ 
إف ربػا "كُب خطبػة حجػة الػوداع: "، عند ا أتقػاكم أكرمكمالصاع بالصاع إف  كحواء طف

                                                 

 50ص0.ج0999، بّبكت، دار الكتاب العريب، 5انظر مصطفى الرافعي:تاريخ آداب العرب.ط -1

 .054سورة آؿ عمراف اآلية  -2
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ف مػػػػآثر ا١باىليػػػػة موضػػػػوعة غػػػػّب إا١باىليػػػة موضػػػػوع..... كإف دمػػػػاء ا١باىليػػػػة موضػػػػوعة.... 
 1السدانة كالسقاية."

السػػلبية الػػٍب كػػاف ٰبياىػػا العػػرب قبػػل اإلسػػبلـ مػػن حيػػاة  داليلٞبػػل لفػػظ ا١باىليػػة ا٤بػػ
ر كاإلغػػػارة كالسػػػلب كسػػػائ ،كشػػػيوع الربػػػا كالزنػػػا ،الفوضػػػى كاالنقسػػػاـ كأكػػػل القػػػوم للضػػػعيف

األخػػػبلؽ ا٤بذمومػػػة، كالعبػػػادات ا٤برذكلػػػة لؤلكثػػػاف، إال أف أىػػػم ا٤بػػػداليل الػػػٍب ٞبلػػػت النصػػػيب 
كمػػا انػػدرج ٙبتهػػا مػػن طقػػوس كشػػعائر ُب  ،األكفػػر مػػن الػػذـ ىػػي مػػا تعلػػق بالعبػػادات الوثنيػػة

 كقتل األكالد خشية الفقر، كالعكوؼ على األنصاب كاألزالـ. ،النسك كالذبائح
 أف ": أعظم الػذنوب:عليو الصبلة والسبلم )كمن ذلك النكّب الذم كرد عن النيب 

معػك، ٍب قػاؿ: أف تػزاين حليلػة يطعػم خشػية أف  كلػدؾف تقتػل أ٘بعل  نػدا كقػد خلقػك، ك 
 .2"جارؾ

كقتػػل الػػنفس الػػٍب حػػـر ا إال ع ا٤بوبقػػات: الشػػرؾ بػػا كالسػػحر سػػبككػػذا حػػديث ال
الغػػػافبلت  كقػػػذؼ اصػػػناتبػػػا٢بق، كأكػػػل الربػػػا، كأكػػػل مػػػاؿ اليتػػػيم، كالتػػػوٕب يػػػـو الزحػػػف، 

 .3ا٤بؤمنات"
كمػػن ا٤بػػػداليل السػػلبية الػػػٍب قاطعهػػا اإلسػػػبلـ كشػػٌنعت عليهػػػا السػػنة مسػػػألة االنقسػػػاـ 

لغػػػػزك. كألجػػػػل ىػػػػذا كالتشػػػػرذـ، كا٫بػػػػبلؿ الطاعػػػػة، كغيػػػػاب القػػػػانوف كاسػػػػتمراء حيػػػػاة البػػػػدك كا
أكجبػػت السػػنة ا٥بجػػرة إٔب ا٤بدينػػة، بػػل إهنػػا جعلػػت مسػػألة ا٢بقػػوؽ ا٤بتوجبػػة علػػى الدكلػػة ٘بػػاه 
ا٤بسلم ال تستحق إال بػا٥بجرة إٔب دار ا٤بسػلمْب لتكثػّب سػوادىم ك٘بنػب كيػبلت ا٢بػركب مػع 

قػيم :"أنػا بػرمء مػن كػل مسػلم ي عليو الصبلة والسـبلم ا٤بشركْب كذلك ُب مثل قوؿ النػيب )

                                                 

 .3255/سنن ابن ماجة: كتاب ا٤بناسك  3334سنن أيب داككد: كتاب البيوع -1

 .3039سنن الَبمذم:كتاب التفسّب /37/ مسلم:كتاب اإلٲباف 4477البخارم :كتاب التفسّب  -2

 اأيب داككد:كتاب الوصاي / سنن38/ مسلم: كتاب اإلٲباف 0766صحيح البخارم: كتاب الوصايا  -3
0874. 



د. محمد عبد الحليم  -------------------أثره النمو المعرفي للمفسر و 
 بيشي

 88   

 

. كُب ذلػػك 1بػْب أظهػر ا٤بشػركْب. قيػل يػا رسػوؿ ا ال تػَباءل نارٮبػا؟ قػاؿ:ال تػَباءل نارٮبػا"
والــذين آمنــوا ولــم يهــاجروا مــالكم مــن واليــتهم مــن شــيء حتــى ﴿ جػػاء قػػوؿ ا تعػػأب:

يهــاجروا وإن استنصــروكم فــي الــدين فعلــيكم النصــر إال علــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق 
عليو الصبلة بل كإنو كُب سبيل ٙبضّب األمة  ا١بديدة غٌّب النيب) 2﴾بصيرواهلل بما تعملون 

اسػػم يثػػرب إٔب اسػػم ا٤بدينػػة الػػداؿ علػػى معػػُب ا٢بضػػارة كاالجتمػػاع، كجعػػل عقػػاب  والســبلم 
مػػن يسػػتعيد االسػػم القػػدًن الػػداؿ علػػى ا٢بػػرب كالفقػػر كالػػَبب أف يقػػوؿ ا٤بدينػػة عشػػر مػػرات  

مػن قػاؿ للمدينػة يثػرب عليو الصبلة والسبلم :"النيب)كفارة على خطئو، كذلك ُب حديث 
. كىذا األمػر بػالتكرير لَبسػيخ االسػم ا١بديػد كنسػياف 3فكفارتو أف يقوؿ ا٤بدينة عشر مرات"

 القدًن.
ٞبلت أحاديث عديدة على حياة التبٌدم كالتفٌلت من األعراؼ، كُب ذلػك كرد قولػو 

 -كأشػار بيػده إٔب الػيمن –إلٲباف ىهنا ُب حديث ابن مسعود " ا  عليو الصبلة والسبلم )
كا١بفاء كغلظ القلوب ُب الفدادين عند أصوؿ أذناب اإلبل، من حيػث يطلػع قرنػا الشػيطاف 

 . كربيعة كمضر ٮبا عصب قبائل البدك ُب ٪بد كهتامة كا٢بجاز.4ربيعة كمضر"
مػػة لقػػد ٞبلػػت السػػنة ٞبلػػة انفصػػاؿ كقطيعػػة شػػديدة مػػع موركثػػات الوثنيػػة ا٤بنافيػػة لكرا

اإلنسػػاف الػػذم ٰبػػط مػػن إنسػػانيتو بعبادتػػو ٨بلوقػػات مثلػػو، كمػػا رفضػػت ُب الشػػق السياسػػي 
حيػػاة الفوضػػى كالتبػػدم ا٤ببلزمػػة للفرديػػة ا٤بعاكسػػة لبلجتمػػاع الػػذم ىػػو شػػرط بنػػاء ا٢بضػػارة 

جاىػدا قػدره تقوٲبػو بإٯبػاب  عليو الصـبلة والسـبلم كاكتماؿ العمراف، كىو ما حاكؿ النيب )
كدفع الزكاة عبلمػة علػى طاعػة الدكلػة، كا٣بػركج للجهػاد ا٤بشػركع عبلمػة علػى  ا٥بجرة كالتعليم
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سـيقول لـك المخلفـون مـن األعـراب  ﴿ االنقياد للقيادة، كما ُب اآليػات ُب سػورة الفػتح:
كلكػن ىػذه  1﴾شغلتنا أموالنا وأىلونا فاستغفر لنا يقولون بألسـنتهم مـا لـيس فـي قلـوبهم

عليـــو الصـــبلة ا١بهػػػود ا٢بثيثػػػة لتقػػػوًن مسػػػالك البػػػدك سػػػرعاف مػػػا تشػػػٌتت ٗبجػػػرد كفػػػاة النػػػيب )
ك٤بػػا يسػػتقم حػػاؿ األعػػراب الػػذين كصػػفهم القػػرآف ُب سػػورة ا٢بجػػرات كىػػي مػػن   والســبلم 

قالـت األعـراب آمنـا ﴿ أكاخر ما نػزؿ ُب العػاـ التاسػع للهجػرة أم عػاـ الوفػود بقولػو تعػأب:
كألجػل ىػذا فإنػو ، 2﴾وا ولكن قولوا أسلمنا ولّما يـدخل اإليمـان فـي قلـوبكمقل لم تؤمن

حػػٌب ارتػػد أكثػػرىم بػػْب   عليــو الصــبلة والســبلم ٗبجػػرد تسػػامع العػػرب ٗبػػرض ٍب كفػػاة النػػيب )
متػػابع ألنبيػػاء كذبػػة، أك مػػانع لػػدفع الزكػػاة، أك رافػػض طاعػػة ا٣بليفػػة، كٓب يثبػػت علػػى اإلسػػبلـ 

كػة كا٤بدينػة كالطػائف. رغػم أف ثقيػف سػكاف الطػائف كػانوا أخػر إال أىل ا٢بواضر الثبلث م
. كىػػو مػػػا يػػدؿ علػػى قيمػػػة ا٤بدنيٌػػة كالعمػػراف الػػٍب جػػػاءت السػػنة تػػدعو إليهػػػا 3النػػاس إسػػبلما

 بالقوؿ كالفعل كالعقوبة. فهو االنفصاؿ عن التجربة اإلنسانية ا١باىلية ُب ا٢بكم كاالجتماع.
العرب عػن الػدخوؿ قعػد بػا٢بيػاة ا١باىليػة الػذم ٭بط إٔب تغيّب  سنة النبويةال تىدف  

مصػػػػػطلحات بديلػػػػػة للمتػػػػػداكؿ  تحلػػػػػأمفػػػػػاىيم أخػػػػػرل ك  تُب مصػػػػػاؼ ا٢بضػػػػػارة، فأسسػػػػػ
مفهـو األمة بدؿ القبيلة، كمفهـو  ا١بهاد ا٤بشػركع بػدؿ الغػزك كالسػلب،  تا١باىلي. فأكجد

، رجعيػػػة العشػػػائريةرة بػػػدؿ ا٤بكمفهػػػـو الشػػػريعة بػػػدؿ العػػػرؼ القبلػػػي، كمفهػػػـو الطاعػػػة ا٤بتبٌصػػػ
 كمفهـو ا٤بساكاة بدؿ الَباتب االجتماعي ا١باىلي.

تعاملت السنة النبوية مع ا٤بوركث ا١بػاىلي كا٣بػربة العربيػة ٕبسػب موقعهػا مػن كليػات 
  كقيم الدين، فاستعادت ا١بميل كٜبنتو ككثرتو، كطرحت ا٣ببيث كحاربتو ك٧بتو. سبلـاإل
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كاالتصػاؿ ُب ىػذا ا٤بضػمار مػن حيػث تفصػػيل  كٲبكننػا أف ٭بػايز بػْب معػاين االنفصػاؿ
 اآلٌب:

لعرقيػة اعلػى دعػاكم العنصػرية  شعواءفمن حيث االنفصاؿ ٞبلت السنة النبوية ٞبلة 
رة كمػػا ىػػو ا٤بػػذكور ُب كتػػب حالػٍب أذىبػػت ريػػح العػػرب كجعلػػتهم قبائػػل متنػافرة كعشػػائر متنػػا

 أياـ العرب.
طلق عنػػػدما  صػػ غػػزكة بػػػِب ا٤باعتبػػػار ىػػذه الػػػدعاكم جاىليػػة، كمػػػا كرد ُب كمػػن ذلػػك 

غضػػبا شػػديدا حػػٌب تػػداعوا، كقػػاؿ  األنصػػارمكسػػع رجػػل مػػن ا٤بهػػاجرين أنصػػاريا، فغضػػب 
عليــــو الصــــبلة ) : يػػػػا للمهػػػػاجرين؟ فخػػػػرج النػػػػيبا٤بهػػػػاجرماألنصػػػػارم: يػػػػا لؤلنصػػػػار؟ كقػػػػاؿ 

فقاؿ:فمػػػا بػػػاؿ دعػػػول ا١باىليػػػة، ٍب قاؿ:مػػػا شػػػأهنم؟ فػػػأخرب بكسػػػعة ا٤بهػػػاجرم   والســـبلم 
 1"خبيثة: دعوىا فإهنا عليو الصبلة والسبلم ) النيب لؤلنصارم. قاؿ: فقاؿ

كلتبديػػػػد العصػػػػبية القبليػػػػة ا٤بنابػػػػذة للػػػػوالء الػػػػديِب حرمػػػػت السػػػػنة كػػػػل أسػػػػبأّا القريبػػػػة 
ُب ٙبػػػرًن    عليـــو الصـــبلة والســـبلم )ن خبلىػػػا، كقػػوؿ النػػػيبعػػػكمػػػن ذلػػػك النهػػػي  ،كالبعيػػدة

 ،كشػػق ا١بيػػوب ،رب ا٣بػػدكدضػػمسػػعود:"ليس منػػا مػػن التفػػاخر ٗبػػآثر اآلبػػاء مػػن حػػديث ابػػن 
 2كدعا بدعول ا١باىلية"

نسػػيجا اجتماعيػػا  اكلكػػن السػػنة ٓب تقطػػع العبلئػػق كليػػة مػػع ا٤بنظومػػة القبليػػة باعتبارىػػ
  عليـــو الصـــبلة والســـبلم ) ضػػػركريا لتسػػػيّب حيػػػاة النػػػاس ُب تلػػػك الفػػػَبة. ك٥بػػػذا ٓب ٲبػػػح النػػػيب

فػػاظ علػػى شػػبكة العبلقػػات االجتماعيػػة القائمػػة آنػػذاؾ االنتسػػاب للقبيلػػة بػػدليل قولػػو ُب ا٢ب
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فػػر، عػػى إٔب غػػّب أبيػػو كىػػو يعلمػػو إال كى قلػػة ُب الػػديات:"ليس مػػن رجػػل ادٌ اعلػػى التناصػػر كالع
 1مقعده من النار" فليتبوأعى قوما ليس لو فيهم نسب كمن ادٌ 

كبضػػػػميمة أخػػػػرل متعلقػػػػة بالثنػػػػاء علػػػػى ٘بمعػػػػات قبليػػػػة اٚبػػػػذت مػػػػن القبيلػػػػة كحػػػػدة 
 ،كأشػػجع ،كأسػػلم ،ُب حػػق قبائػل غفػػار جػػاءمػا اجتماعيػة لنصػػرة ا٢بػػق كحػرب الباطػػل، كمػػا 

كمزنيػػػة. كمػػػا كرد ُب حػػػديث أيب ىريػػػرة : "قػػػريش كاألنصػػػار كجهينػػػة كمزنيػػػة كأسػػػلم كغفػػػار 
حديث أيب ىريػرة: "أسػلم  من  النيبكقوؿ .2كرسولو"كأشجع موإب، ليس ٥بم موأب دكف ا 

 3كغفار غفر ا ٥با" ،سا٤بها ا
بديلػو األفضػل ُب جعػل الػوالء   عليـو الصـبلة والسـبلم )ـ النػيب إضافة إٔب ذلك قدَّ 

م ا٤بهػاجرين، كعلػى ٦بمػوع اسػ القرشػيْبلة عندما أطلق على ٦بموع يلئلٲباف مقدما على القب
 :كمػػا قػػاؿ تعػػأب  بػػو رضػػواف ا تعػػأب ااسػػتحقو م األنصػػار الػػذين اسػػقبائػػل األكس كا٣بػػزرج 

والســـابقون األولـــون مـــن المهـــاجرين واألنصـــار والـــذين اتبعـــوىم ب حســـان ر ـــي اهلل  ﴿
عنهم ور وا عنو وأعد لهم جنات تجري  تحتها األنهار خالدين فيها أبـدا ذلـك الفـوز 

 4﴾عظيمال
 الػػذين سػػحبوا ْبلػػغ ٧باسػػن األعيػػاف ا١بػػاىلييي  ٓب عليــو الصــبلة والســبلم ) أنػػو كمػػا

حػديث: "٘بػدكف النػاس معػادف، خيػارىم كرد ، كُب ذلك اإلسبلـماهتم من ا١باىلية إٔب ر كم
لػػو  ُب ا١باىليػػة خيػػارىم ُب اإلسػػبلـ إذا فقهػػوا، ك٘بػػدكف خػػّب النػػاس ُب ىػػذا الشػػأف أشػػدىم 

 5كراىية."
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رفيعػة  ٓب ٛبنع السنة النبوية من التواصل مع ا٣ببلؿ ا٢بميدة، فللعػرب مكػاـر كأخػبلؽ 
قػرأ أحاديػث نربت بو األمثاؿ كسارت بو الركبػاف، كُب ذلػك كا١بوار كالضيافة كالنصرة ما ضي 

كألجػل ىػذا 1: "إ٭بػا بعثػت ألٛبػم مكػاـر األخػبلؽ"  عليـو الصـبلة والسـبلم ) قولوكعديدة  
كمػن بعث فيػو اإلسػبلـ، ا٤بتواصلة مع ا٤بوركث العريب الذم  األحاديثمن  ا ىائبلكجدنا كمٌ 

 ذلك ما يأٌب:
 ثكمػػن ذلػػك حػػ .اإلعػػبلء مػػن الببلغػػة العربيػػة ا٢باكيػػة للحكمػػة كالشػػعر ا٢بسػػن -أ

فقػػد كػػاف  ،أصػػحابو علػػى قػػوؿ الشػػعر كتػػدارس أيػػاـ العػػرب  عليــو الصــبلة والســبلم )النػػيب 
األحاديػث الػواردة ُب  أدؿكمػن  ُب أحاديػث ا١باىليػة كأيامهػا. كٱبوضػوفر مع أصػحابو يسمي 

كعنػدما ٠بػػع النػيب  خطيػب بػػِب  .٠2بػر النػيب  مػػع زكجاتػو ُبالطويػػل  "أـ زرع"ذلػك حػديث 
 .3"إف من البياف لسحرا " قاؿ:ُب عاـ الوفود ٛبيم 

عليـو النػيب )ع بسبب ذلػك كقٌػك مْب مسالكهما، أتعظيم شعائر ا٢بج كالعمرة كت -ب
 ةػكا ال تدعوين قريش اليـو إٔب خط" :قاؿك صلح ا٢بديبية  بلم ـالصبلة والس

 .4"يسألونِب فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياىا
ا، كىػو مػا مػتعظيم مسألة ا١بوار كا٢بماية الٍب كانػت العػرب هتػدؼ ٫بورىػا دكهن -ج

مــن المشــركين اســتجارك فــأجره حتــى يســمع   وإن أحــد ﴿ أكػػده القػػرآف ُب قولػػو تعػػأب:
 5﴾ذلك بأنهم قوم ال يعلمون مأمنوكبلم اهلل ثم أبلغو 

                                                 

 .00320/ البيهقي: السنن الكربل: رقم 5007مسند أٞبد )أبو ىريرة( رقم  -1
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رجػػػا٥بم مسػػػألة ا١بػػػوار لعمػػػـو ا٤بسػػػلمْب  عليـــو الصـــبلة والســـبلم )كقػػػد فػػػتح النػػػيب 
أجرنػا  "قػد:ألـ ىػانئ بنػت أيب طالػب عػاـ فػتح مكػة، كقػد أمنٌػت مشػركْب ُب قولػو كإنػاثهم،

 ٯبػّبك  ،كافػأ دمػاؤىمتا٤بسػلموف ت" عليو الصبلة والسـبلم :).كقولو 1ىانئ"يا أـ  أجرتمن 
 .2كىم يد على من سواىم" قصاىم،عليهم أ

الشرؾ، فقد أمػر من  ْباإلفادة من الطب العريب ا٤بوركث الطبيعي كالركحي ا٣بالي -د
ككانػػت ترقػػي ُب ا١باىليػػة مػػػن  العدكيػػػة الشػػفا بنػػت عبػػد اعليــو الصــبلة والســـبلم ) النػػيب

ُب حػديث عػوؼ  .3رضػي ا عنهػا فأمرىػا أف تعلػم رقيػة النملػة ألـ ا٤بػؤمنْب حفصػة ،النملة
بن مالك األشجعي رضي ا عنو قاؿ:كنا نرقي ُب ا١باىلية. فقلنا يا رسوؿ ا،كيف تػرل 

 .4بالرقى مآب يكن فيها شرؾ"رقاكم. ال بأس  يَّ : اعرضوا علُب ذلك؟ فقاؿ
كالرعػػػي، كاالىتمػػػاـ بتنميػػػة الثػػػركة  مػػػن التجربػػػة العربيػػػة ُب قضػػػايا الزراعػػػة اإلفػػػادة-ىػػػػ

 .5كما ُب حديث تأبّب النخل  ا٢بيوانية من إبل كغنم، كٙبصيل األمن الغذائي
 أحاديػثاء كمػا كرد ُب ماإلفادة من بعض التشريعات ا٤بوركثػة ُب القصػاص كالػد -ك
 فيحلف ا٤بتهموف كيدفعوف ديتو. ،قاتلو عرؼقتوؿ كال يعندما يقتل مكالعاقلة ، 6القسامة

كعليػػػػو فلػػػػم تكػػػػن السػػػػنة النبويػػػػة لػػػػَبدـ ا٣بػػػػربات اإلنسػػػػانية الصػػػػا٢بة لػػػػدل العػػػػرب ُب 
 جاىليتهم. كإ٭با كانت تقيم ا٤بعوج، كتستعيد ا١بميل، كٛبحق السيئ البْبَّ الضرر.

  الفرس، الرومان)السنة النبوية والتجارب المجاورة  ثالثا:
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ُب ا٤بدينػػػػة ا٤بنػػػػورة مسػػػػتقلة عػػػػن التػػػػأثّبات السياسػػػػية الػػػػٍب  اإلسػػػػبلميةكلػػػػدت الدكلػػػػة 
القػػػدٲبْب كػػػدكؿ   اإلمرباطػػػوريْبأغلبهػػػا لنفػػػوذ  رضػػػخخضػػػعت ٥بػػػا دكؿ العػػػرب القدٲبػػػة، كالػػػٍب 

الػػػدكلتْب ُب ا١بزيػػػرة العربيػػػة  تػػػأثّبمػػػن  اضػػػيةكألجػػػل السػػػوالف ا٤ب .كنػػػدة كا٤بنػػػاذرة كالغساسػػػنة
ُب ٘بػػارب سػػابقة كػػاحتبلؿ الفػػرس للػػيمن كطػػرد األحبػػاش  فيهػػاالتػػدخل ك٧بػػاكالت التسػػلل ك 

بتحريك حلفائهم ُب ا٢ببشة لغزك مكة كمػا حصػل عػاـ ذ للجزيرة افالنَّ منها. أك ٧باكلة الرـك 
ا٢بػراؾ القػائم كاالحػَباب الػدائم بػْب الػدكلتْب   عليو الصـبلة والسـبلم )، كضع النيب 1الفيل

كالعلمػػػي فريػػدا مػػػن  اإلنسػػاينككػػاف تعاملػػو مػػػع الػػدكلتْب كمػػػع مّباثهمػػا . نصػػب عينيػػو دائمػػػا
علػػػى بػػػاقي  اإلسػػػبلميةبينهمػػػا لبسػػػط ىيمنػػػة الدكلػػػة  األكضػػػاع تناقضػػػاتحيػػػث اإلفػػػادة مػػػن 

الػػػٍب تعػػػْب الدكلػػػة الوليػػػدة ُب  اإلنسػػػانيةا١بزيػػػرة العربيػػػة، كمػػػن حيػػػث االسػػػتفادة مػػػن ا٣بػػػربات 
ت كشرح تلك العبلئق ا٤بتصلة أك القطيعة ا٤بنفصلة ُب حركتها ا٢بضارية، كلفهم ىذه ا٤بعادال

 اآلٌب:عرض إٔب فإننا سن اإلنسانية،التعامل مع التجارب 
سنة، عرفػت ٨بتلػف  يحضارة عريقة يزيد عمرىا عن ألف حضارة فارس:و دولة  -أ 
آّوسػػػية  هػػػاكعرفػػػوا ديانػػػات عديػػػدة أٮب .2الساسػػػانيْب حػػػٌبا٤بيػػػديْب ا٢باكمػػػة مػػػن  األنظمػػػة

أكسػػط  ،أىػػل العػػز الشػػامخ كالشػػرؼ البػػاذخ" :بقولػػو كصػػفهم صػػاعد األندلسػػي .3ادشػػتيةر الز 
ككانػت ٥بػم  ،داـ ٥بػا ا٤بلػكغّبىم ، كال نعلم أمة اكأسوسها ملوك إقليما،كأشرفها  ،األىم دارا

كتدفع ظا٤بهم عن  ،كتغالب ّٔم من عاداىم ،ملوؾ ٘بمعهم كرؤكس ٙبامي عنهم من ناكأىم

                                                 

 1/تاريخ الطربم ج71ص 2.ج1992، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1تاريخ ابن خلدكف، ط،  -1
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كأحسػن القيػاـ كانتظػاـ  كاـعلى فيػو حظهػم كعلػى اتصػاؿ كد األمورمن مظلومهم، كٰبملهم 
 1كغابرىم عن سالفهم." أك٥بميأخذ ذلك آخرىم عن 
القػػائم لفػػارس الػػٍب كانػػت القػػوة األكٔب ُب العػػآب بعػػدما   الوضػػعمػػع   لقػػد تفاعػػل النػػيب

ين القػول كسرت جيوش الركماف ٗبا كرد ُب القرآف الكرًن من حكاية ىذا االنقػبلب ُب مػواز 
 : ، ُب مػا جػاء ُب سػورة الػرـك لبـت الـروم فـي ألـم غُ ﴿لصاّب آّوس ضد أىل الكتػاب الػرـك

بعـد مـن مـن قبـل و  األمـرغلبون في بضـع سـنين هلل يلبهم سأدنى األرض وىم من بعد غَ 
خلف ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل ينصر من يشاء وىو العزيز الرحيم وعد اهلل ال يُ 

 2﴾أكثر الناس ال يعلمون اهلل وعده ولكنّ 
ـ(، 615) على الػرـك سػنةكقد جاء ُب اآلثار أف مشركي قريش فرحوا بانتصار الفرس 

ة أمية بن خلف على انتصار الػرـك تاليػا، كفػاز ىنف، كقاـ أبو بكر الصديق ٗبراو ا٤بسلمكحزف 
فكانػػت  ،صػػلح ا٢بديبيػػة أيػػاـكيقػػاؿ إف النصػػر كػػاف ُب  .ُب الرىػػاف بعػػدما انتصػػر الػػرـك ثانيػػا

 .3ْبالفرحة فرحت
فػػتح فػػارس لصػػحابتو،   عليــو الصــبلة والســبلم ) كُب العهػػد ا٤بػػدين استشػػرؼ النػػيب

ــو الصــبلة والســبلم ) فجػػاءت أحاديػػث كثػػّبة ُب ىػػذا آّػػاؿ منهػػا قولػػو  مػػن حػػديث   علي
  حػػػوف البيػػػت األبػػػيض بيػػػت  كسػػػرل أك آؿتجػػػابر بػػػن عبػػػد ا: "عصػػػيبة مػػػن ا٤بسػػػلمْب يفت

 4كسرل."
                                                 

. 0985، بّبكت، دار الطليعة، 0صاعد األندلسي: طبقات األمم )ت حياة العيد بوعلواف( ط -1
 .62-59ص
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كعنػػدما كفػػد إليػػػو عػػدم بػػن حػػػاًب الطػػائي ككػػاف نصػػػرانيا، كجػػاء مػػَبددا للػػػدخوؿ ُب 
فقػاؿ: يػا عػدم ىػل رأيػت ا٢بػّبة؟ قلػت: ٓب  عليو الصـبلة والسـبلم اإلسبلـ، فسألو النػيب )

أرىا كقد أينبئت عنها.قاؿ: فإف طالت بك حياة لَبين الضعينة ترٙبل من ا٢بّبة حٌب تطوؼ 
ركا الببلد؟، ار طٓبء الذين قد سعَّ عَّ ال ا. .فقلت ُب نفسي: فأين دأحدا إ الكعبة ال ٚباؼ

كسػػرل بػػن ىرمػػز؟ قػػاؿ: كسػػرل بػػن  قلػػت: كلػػئن طالػػت بػػك حيػػاة لتفػػتحن كنػػوز كسػػرل.
 1ىرمز...''

كجػػاء ُب حػػديث أيب ىريػػرة نفػػس االستشػػراؼ ا٤بػػؤذف بػػذىاب ملػػك األكاسػػرة:" إذا 
يصػر فػبل قيصػر بعػده، كالػذم نفػس ٧بمػد بيػده ىلك كسرل فػبل كسػرل بعػده، كإذا ىلػك ق

 2لتنفقن كنوزٮبا ُب سبيل ا."
إف ىذا االستشراؼ الذم ٙبققت عبلئمو من مقػدمات سػلبية لنظػاـ ا٢بكػم السػائد 
ُب ببلد فارس كالذم انتقدتو السنة النبوية من حيث قيامو علػى العسػف كا١بػربكت، كٛبليػك 

 غّب ذكم الرأم كالقوة.
سنة النبوية ما ينعي على ٙبٌكم األكاسرة ُب رقاب العباد كأديػاهنم، إذ  فقد جاء ُب ال

إٔب كسػػرل   عليــو الصــبلة والســبلم كػػاف النػػاس علػػى ديػػن ملػػوكهم، فعنػػدما أرسػػل النػػيب  )
يػػدعوه إٔب اإلسػػبلـ فجػػاء ُب الكتػػاب: "بسػػم ا الػػرٞبن الػػرحيم. مػػن ٧بمػػد رسػػوؿ ا إٔب  

ع ا٥بػدل كآمػن بػا كرسػولو، كشػهد أال إلػو إال ا كسرل عظيم فػارس. سػبلـ علػى مػن اتبػ
كحػػده ال شػػريك لػػو، كأف ٧بمػػدا عبػػده كرسػػولو، كأدعػػوؾ بػػدعاء ا، فػػإين أنػػا رسػػوؿ ا إٔب 
الناس كافة ألنذر مػن كػاف حيػا كٰبػٌق القػوؿ علػى الكػافرين، فأسػلم تسػلم، فػإف أبيػت، فػإف 
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.ككانػت النتيجػة أف 1إٔب ىػذا كىػو عبػدم"إٍب آّوس عليك." فلما قرأه مزقو، كقاؿ: يكتب 
 .2دعا عليهم أف ٲبٌزقوا كل ٩بزؽ عليو الصبلة والسبلم النيب )

 –كمػػا كرد ُب السػػنة النكػػّب علػػى ٘بربػػة ا٢بكػػم ُب فػػارس بعػػدما قتػػل كسػػرل أبركيػػز 
فتشٌتت أمر الدكلة، حيث تولت ا٢بكػم امػرأة ىػي بػوراف، فبلػغ ا٣بػرب  -بعد دعاء النيب  عليو

 3فقاؿ: "لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة"  عليو الصبلة والسبلم النيب )
انتقادا للتجربة السياسية الفارسية الٍب سػتتهاكل أمػاـ جيػوش  ثكانت ىذه األحادي

تماعيػػة الػػٍب جعلػػت الدكلػػة الظا٤بػػة تنهػػـز أمػػاـ طبلئػػع ا٢بػػق ا٤بسػػلمْب الخػػتبلؼ ا٤بػػوازين االج
الٍب عرٌب عن أخبلقها ربعي بن عامر التميمي أماـ رستم الفارسي قبيل القادسية بقولو: "ا 
بعثنا  لنخرج العباد من عبادة العباد إٔب عبادة ا، كمػن ضػيق الػدنيا إٔب سػعتها، كمػن جػور 

 4األدياف إٔب عدؿ اإلسبلـ."
عليـــو الصـــبلة )السػػػنة النبويػػة كالسػػػّبة الرشػػيدة للنػػيب  أحػػدثتهاتكػػن القطيعػػة الػػػٍب  ٓب
للنظػػاـ الفارسػػي لتمنػع مػػن التواصػػل معػػو ُب خرباتػػو ا٢بربيػػة  اإلنسػػانيةمػع التجربػػة   والســبلم 

ُب دكلػػة ا٤بدينػػة الػػٍب ٝبعػػت ٧باسػػن  ٘بػػد متأّػػا اإلنسػػانيةكاالجتماعيػػة، فقػػد كانػػت ا٢بكمػػة 
.العرب كحكمة ال  فرس كنظاـ الرـك

علػػى أف ا٤برجػػع ُب النصػػر الػذم ٙبقػػق ُب غػػزكة ا٣بنػػدؽ عػػاـ ٟبػػس  اإلخبػػاريوفيطبػق 
ل تػعشػرة آالؼ مقاعلػى ٝبوع األحزاب الٍب تزيد وصرت ا٤بدينة ا٤بنورة من للهجرة عندما ح

كػػػاف لفكػػػرة فارسػػػية حربيػػػة اسػػػتعادىا الصػػػحايب سػػػلماف   ، إ٭بػػػا5قريظػػػةظػػػاىرىم يهػػػود بػػػِب ي
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كىػي فكػرة ا٣بنػادؽ الػٍب ٓب تعرفهػا ا٢بػركب العربيػة ا١باىليػة، فقػد حفػر ا٤بسػلموف  ،1الفارسي
ا  أذفد حػػػٌب خنػػػدقا طػػػويبل بػػػْب جبلػػػْب كقػػػاىم ىجػػػـو األحػػػزاب، كجعػػػل حصػػػارىم يتبػػػدٌ 

يــا أيهـــا الــذين آمنـــوا ﴿ ت مشلهػػم كمػػا ُب قػػػوؿ ا تعػػأب:بػػا٪ببلء الغمػػة بإرسػػاؿ ريػػػح شػػتٌ 
فأرسـلنا علـيهم ريحـا وجنـودا لـم تروىـا وكـان ءتكم جنود ذكروا نعمة اهلل عليكم إذ جاا

مــنكم وإذ زاغــت األبصــار مــن فــوقكم ومــن أســفل اهلل بمــا تعملــون بصــيرا إذ جــاؤوكم 
ــون بــاهلل الظنونــا ىنالــك ابتلــي المؤمنــون وزلزلــوا زلــزاال  بوبلغــت القلــو  الحنــاجر وتظّن

 2﴾شديدا
فكػرة االسػتعراض السػائدة  اإلسػبلميةكمن األفكار ا٢بربية الٍب استفادت منها الدكلة 

، كٓب تكػػن تلػػك عػػادة العػػرب ُب حػػركّٔم، فقػػد كرد أف األعػػداءُب بػػبلد فػػارس ٤بزيػػد إرىػػاب 
لعبػػاس قبيػػل فػػتح مكػػة أف ٰبػػبس أبػػا سػػفياف بػػن أمػػر عمػػو ا  عليــو الصــبلة والســبلم )النػػيب 

علػػػػػى حػػػػػرب ليسػػػػػتعرض أمامػػػػػو ا١بػػػػػيش ا٤بسػػػػػلم، ففػػػػػي سػػػػػّبة ابػػػػػن ىشػػػػػاـ: كمػػػػػرت القبائػػػػػل 
يم، فيقػوؿ مػإب كلسػليم....حٌب قاؿ :يا عباس من ىذه؟ فػأقوؿ سػللة يقب مرتما راياهتا،كل

كلبػِب فبلف،حػٌب  عػنهم قػاؿ :مػإب أخربتػوإال يسػألِب عنهػا، فػإذا ت القبائل.ما ٛبػر قبيلػة نفد
 فقػاؿ: مر رسوؿ ا قي كتيبتػو ا٣بضػراء فيهػا ا٤بهػاجركف كاألنصػار ال يػرل مػنهم إال ا٢بػدؽ.

مػػا  قػػاؿ: سػػبحاف ا يػػا عبػػاس مػػن ىػػؤالء ؟قلت:ىػػذا رسػػوؿ ا ُب ا٤بهػػاجرين كاألنصػػار. يػا
عظيمػا. قلػت:   أخيػك ابنقد أصبح ملك ألحد ّٔؤالء قبل كال طاقة، كا يا أبا الفضل  ل

                                                 

، بّبكت، دار الكتاب 0ابن األثّب عزالدين: أسد الغابة ُب معرفة الصحابة )ت خالد طرطوشي( ط -1
ابن عبد الرب القرطيب: االستيعاب ُب أ٠باء األصحاب،  /329ص 0ج 0050رقم  .0226العريب، 
 .80ص 0جمكتبة مصر )د، ت(،  القاىرة،
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بأىػػل مكػػة  لئلرجػػاؼإهنػػا النبػػوة. ككػػاف ٥بػػذا االسػػتعراض العسػػكرم دكره ُب دفػػع أيب سػػفياف 
 .1االستسبلـإٔب كدفعهم  عن القتاؿ كثنيهم

عليـــو )  كمػػػا شػػػهدنا التواصػػػل مػػػع التجربػػػة كا٣بػػػربة الطبيػػػة الفارسػػػية ُب إشػػػادة النػػػيب
"كرحل  من أىل الطائف،:بطب ا٢بارث بن كلدة الذم كاف من ثقيف   الصبلة والسبلم 

ن أىل تلك الديار من أىل نيسابور كغّبىػا ُب ا١باىليػة قبػل إٔب أرض فارس كأخذ الطب ع
ُب ىػػذه الصػػناعة: كطػػب بػػأرض فػػارس كعػػاِب كشػػهد أىػػل فػػارس ٩بػػن رآه  داإلسػػبلـ، كجػػا

بعلمو، كاشتهر طبو بْب العرب ككاف رسوؿ ا يأمر مػن كانػت بػو علػة أف يأتيػو فيسػألو عػن 
ه ، كشػػاىد القػوؿ السػػابق مػػا كرد ُب سػنن أيب داككد أف سػػعد بػػن أيب كقػاص ٤بػػا عػػاد2علتػو."

كد. ائػػػت ا٢بػػػارت بػػػن كلػػػدة أخػػػا ثقيػػػف، فإنػػػو رجػػػل رجػػػل مفػػػؤ  النػػػيب ُب مرضػػػو قاؿ:"إنػػػك
 .3يتطٌبب.."

كالشػػػاىد ُب بعػػػض ىػػػذا أف السػػػنة النبويػػػة تواصػػػلت مػػػع التجربػػػة اإلنسػػػانية الفارسػػػية 
كأقامػػػت القطيعػػػة التامػػػة مػػػع ٘بربتهػػػا السياسػػػية القائمػػػة علػػػى االسػػػتبداد كا١بػػػربكت كالَباتػػػب 

 ال رٞبة كال مرٞبة.االجتماعي الطبقي الذم ال تبقى معو رحم ك 
 الروم:دولة وحضارة  -ب

مػػػن أكربػػػا الشػػػرقية  أجػػػزاءكىػػػم القػػػوة العا٤بيػػػة الواسػػػعة األراضػػػي، كالػػػٍب كانػػػت ٙبكػػػم  
الركمانيػة إٔب شػرقية  اإلمرباطوريػةكذلػك بعػد انقسػاـ  ،كالشاـ كاألناضوؿ كمصر كمشاؿ إفريقيػا

 .4عاصمتها القسطنطينية، كغربية عاصمتها ركما
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"أمة ضػخمة ا٤بملكػة فخمػة  :الركماف بقوهتم العسكرية كقدراهتم التنظيمية فهمامتاز 
 اػأهنػحكمت العآب القدًن قرابة األلف سػنة، كانتقلػت مػن الوثنيػة إٔب النصػرانية. إال  1ا٤بلوؾ"

اطرة سػػػػة كالنيػػػػكا٤بلكان يعاقبػػػػةة ا٤بتنػػػػاحرة الػات الدينيػػػػة بػػػػْب الفػػػػرؽ ا٤بسيحيػػػػػانشػػػػغلت با٣ببلفػػػػ
 .2كا٤بوحدين سيْبكاألريو 

عنػػػػدما بعػػػػث النػػػػيب كسػػػػار بالػػػػدعوة قػػػػدما كتعػػػػرض لػػػػؤلذل كاالضػػػػطهاد دفػػػػع بعػػػػض 
، ٩بػػػا جعلهػػػم يتعرفػػػوف علػػػى أ٭بػػػاط حضػػػارية 3ٔب ٩بلكػػػة ا٢ببشػػػة النصػػػرانيةإالصػػػحابة للهجػػػرة 

 مغايرة للواقع ا١باىلي.
حيػث رأبت للعػآب ا٤بسػيحي، شػفإف أعناؽ الصػحابة ا اإلسبلميةكنظرا لعا٤بية الدعوة 

انشػػغل الصػػحابة ٗبسػػألة الصػػراع الػػدائر بػػْب الفػػرس كالػػرـك كمػػا سػػلف ُب ذكػػر أسػػباب نػػزكؿ 
 .4سورة الرـك

استشػػرؼ لصػػحابتو مسػػألة العبلقػػة مػػع   عليــو الصــبلة والســبلم ) كأيضػػا فػػإف النػػيب
جزيػػرة  كمنهػػا حػػديث نػػافع بػػن عتبػػة: "تغػػزكف ،دكلػػة الركمػػاف ُب عديػػد األحاديػػث الصػػحيحة

ٍب تغػػػزكف  ،ا لكػػػم، ٍب فػػػارس فيفتحهػػػا ا، ٍب تغػػػزكف الػػػرـك فيفتحهػػػا ا العػػػرب فيفتحهػػػا
 5الدجاؿ فيفتحو ا."

                                                 

/البّبكين: اآلثار 049ص 0. كانظر تاريخ ابن خلدكف ج96صاعد األندلسي:طبقات األمم ص -1
 .93الباقية ص

، بْب اإلسبلـ كا٤بسيحية. القاىرة، الكتاب العريبانظر توفيق الطويل: قصة االضطهاد الديِب  -2
 .40. ص0947

 .66ص 3/البداية كالنهاية ج002ص 3الركض األنف ج انظر: -3
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كلػػػػػػنعم ا١بػػػػػػيش  ،ألمػػػػػػّب أمّبىػػػػػػافلػػػػػػنعم لتفػػػػػػتحن القسػػػػػػطنطينية "حػػػػػػديث: ككػػػػػػذلك 
 1جيشها."

ٗبدينػة جانػب منهػا ُب الػرب عػتم ٠ب": أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ عن أيب ىريرة
ُب البحر؟ قالوا: نعم يا رسػوؿ ا. قػاؿ: ال تقػـو السػاعة حػٌب يغزكىػا سػبعوف كجانب منها 

هم، قػالوا: ال إلػو إال سػألفا من بِب إسحاؽ. فػإذا جاؤكىػا نزلػوا ٓب يقػاتلوا بسػبلح كٓب يرمػوا ب
 2أحد جانبيها" ا كا أكرب فيسقط
 اإلنسػانيةربة بػو السػنة مػن اإلفػادة مػن ا٣بػ كردتكغّبىػا ٩بػا  األحاديػثفكانت ىػذه 

لدل الركماف ُب غلبتهم األكٔب على العآب، كىو ما أشػارت إليػو أحاديػث أخػرل ُب إمكانيػة 
عليــو الصــبلة ) التحػػالف مػػع الػػرـك ٢بػػرب األعػػداء ا٤بَببصػػْب بالبشػػرية السػػوء. فقػػد كرد قولػػو

ٍب تغػػزكف أنػػتم كىػػم عػػدكا فتنتصػػركف كتغنمػػوف  ،صػػلحا آمنػػا ـ: "ستصػػا٢بكم الػػرك والســبلم 
كتسػلموف، ٍب تنصػرفوف حػٌب تنزلػوا ٗبػرج ذم ثلػوؿ، فّبفػع رجػل مػن أىػل الصػليب الصػػليب، 

فيغضػػب رجػػل مػػن ا٤بسػػلمْب، فيقػػـو إليػػو فيدقػػو، فعنػػد ذلػػك تغػػدر  .غلػػب الصػػليب :فيقػػوؿ
 3الرـك كٯبتمعوف للملحمة."

أينمػا كانػت  اإلنسانيةاألحاديث ىو إشادة با٣بربة  عليوىذا التقارب الذم تكلمت 
عليها مهمػا كػاف مصػدرىا إذا   ضُّ خذ ّٔا كٰبأفاإلسبلـ يعَبؼ با٢بكمة كي ،كحيثما كجدت

لحػػق كاعَبافػػو بالفضػػل كلػػو كػػاف مػػن األعػػداء، كُب لنافعػػا، علػػى اعتبػػار احَبامػػو  وئلهػػاكػػاف م
فػي ا٤بشػيد ٖبػربة الػرـك ُب اإلدارة كالتنظػيم، ف عليو الصبلة والسـبلم )ىذا نقرأ حديث النيب 

                                                 

 .0006/الطرباين: ا٤بعجم الكبّب رقم 08957مسند أٞبد رقم  -1

. قاؿ القاضي عياض: "من بِب إسحاؽ"  0902سلم:كتاب الفًب كأشراط الساعة رقم صحيح م -2
كذا ُب ٝبيع أصوؿ صحيح مسلم، كقاؿ بعضهم ا٤بعركؼ افوظ "من بِب إ٠باعيل"  كىو الذم يدؿ 
عليو الا٢بديث كسياقو ألنو إ٭با أراد العرب. انظر النوكم: ا٤بنهاج ُب شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج. 

، ، بيو 0ط  .0200.ص0220ت، دار ابن حـز
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تقػػـو السػػاعة كالػػرـك أكثػػر النػػاس"، "يقػػوؿ: عنػػد عمػػرك بػػن العػػاص القرشػػيحػػديث ا٤بسػػتورد 
ـــو الصـــبلة )أقػػػوؿ مػػػا ٠بعػػػت مػػػن رسػػػوؿ ا ؟ فقػػػاؿ:فقػػػاؿ لػػػو عمػػػرك: أبصػػػر مػػػا تقػػػوؿ علي

: إهنػم ألحلػم النػاس عنػد أربعػة. قاؿ لو عمرك: لػئن قلػت ذلػك، إف فػيهم ٣بصػاال والسبلم 
ة، كخػّبىم ٤بسػكْب كيتػيم كضػعيف، كشكهم كرة بعد فػرٌ أصيبة، ك فتنة، كأسرعهم إفاقة بعد م

 .1"كخامسة حسنة ٝبيلة، كأمنعهم من ظلم ا٤بلوؾ
٢بالػة الػرـك إ٭بػا رضػي ا عنػو فهذا التقييم السياسػي كاالجتمػاعي لعمػرك بػن العػاص 

كا٢ببشػػة كػػاف تػاجرا رحالػة جػػاب أقطػار الشػػاـ كمصػر  و  ألنػ .عػن خػػربة عميقػة بػػأحوا٥بمىػو 
 جاىليتو.ُب 

مػػع التجربػػة الركميػػة ُب مواضػػع عديػػدة فمنهػػا  عليــو الصــبلة والســبلم ) تواصػػل النػػيب
بنػػت . ففػػي حػػديث جذامػػة 2أنػػو أبػػاح الغيلػػة ألصػػحابو، كىػػي جػػواز ا٢بمػػل حػػاؿ اإلرضػػاع

عن الغيلػة حػٌب ذكػرت أف  أهنىلقد ٮبمت أف  "كىب األسدية أهنا ٠بعت رسوؿ ا يقوؿ:
 3يصنعوف ذلك كال يضر أكالدىم." فارس كالرـك

عليو الصبلة كالسػبلـ ا٣بػاًب للمرسػبلت اٚباذه للرـك  اإلداريةكمن اإلفادة من التجربة 
أف يكتػػػب إٔب   عليـــو الصـــبلة والســـبلم )الدبلوماسػػػية، ففػػػي حػػػديث أنػػػس: ٤بػػػا أراد النػػػيب 
. قيػػػل لػػػو: إهنػػػم ال يقػػػرؤكف إال كتابػػػا ٨بتومػػػا فكػػػأين أنظػػػر إٔب  فاٚبػػػذ خاٛبػػػا مػػػن فضػػػة، ،الػػػرـك

 4فيو: ٧بمد رسوؿ ا."نقش بياضو ُب يده، ك 
عليـــو )مػػػن ا٣بػػػربات االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية للػػػرـك ٓب ٲبنػػػع النػػػيب  اإلفػػػادةكُب سػػػبيل 
بن عبيػد  ا٘بر أبو بكر كطلحة قدببلد الشاـ، ف إٔب أصحابو من التجارة  الصبلة والسبلم 

جبػة ركميػػة ضػػيقة   عليــو الصـبلة والســبلم ). كلػػبس النػيب  ا رضػي ا عنهمػػا إٔب الشػاـ 
                                                 

 .08244/مسند أٞبد 0898صحيح مسلم:كتاب الفًب كأشراط الساعة رقم  -1
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كر أف اٚباذ ا٤بنرب ٣بطبػة ا١بمعػة كػاف . بل كذي 2، كأكل من جنب الرـك ُب غزكة تبوؾ1األكماـ
"أال أٚبػذ لػك منػربا يػا رسػوؿ ا  ُب ركايػة أف ٛبيمػا قػاؿ: ، حيث كردٛبيم الدارممن بإشارة 

٤بػػا شػػاىده مػػن اٚبػػاذه كيظهػػر أف ىػذه اإلشػػارة أثػػر  .3"قػػاؿ: بلػػي ٯبمػع أك ٰبمػػل عظامػػك؟.
التعامػػػل بالػػػدنانّب  عليـــو الصـــبلة والســـبلم أجػػػاز النػػػيب )ككػػػذا  .ُب كنػػػائس الشػػػاـ للتسػػػميع

 الركمية ا٥برقلية.
ا٤بغػايرة.  اإلنسػانيةفكل ىذه الػدالئل كغّبىػا تػدؿ علػى عمػق التواصػل مػع التجػارب 

م اللغػػػات أصػػػحابو إٔب تعلٌػػػ  صـــبلة والســـبلم عليـــو ال)كىػػػي ٘بػػػد شػػػاىدا ٥بػػػا ُب دفػػػع النػػػيب 
األجنبيػػػة كالسػػػريانية كالعربيػػػة، ففػػػي حػػػديث زيػػػد بػػػن ثابػػػت: أمػػػرين رسػػػوؿ ا أف أتعلػػػم لػػػو  
كلمات من كتاب يهود، كقاؿ: إين ال آمن يهود على كتايب. قاؿ: فما مػر يب نصػف شػهر 

 إليهم. كإذا كتبوا إليو قػرأتي  تي يهود كتبإٔب حٌب تعلمتو لو. قاؿ: فلما تعلمتو كاف إذا كتب 
 .4"لو كتأّم

كٓب يقتصر األمر على دفع الصحابة لتعلم اللغات السػريانية كالعربيػة، فهنػاؾ إشػارات 
كاف   رٗباك  ،كاف ينطق ببعض الكلمات ا٢ببشية عليو الصبلة والسبلم )أخرل إٔب أف النيب 
 فيهػػا مػػدة تزيػػد علػػى اثػػِب ينهػػاجر م أصػػحابو للغػػة ا٢ببشػػة عنػػدما كػػانوا مذلػػك أثػػرة مػػن تعلٌػػ

عليـــو )رسػػػوؿ ا  أتيػػػت ": قالػػػت:خالػػػد تخالػػػد بنػػػ. فقػػػد كرد ُب حػػػديث  أـ سػػػنة ةعشػػػر 
قمػػيص أصػػفر، قػػاؿ رسػػوؿ ا: سػػنو سػػنو. قػػاؿ عبػػد ا:  مػػع أيب كعلػػيٌ  الصــبلة والســبلم 

صػػػحيح ففػػػي  تكلػػػم بػػػبعض الفارسػػػية. نػػػو عليػػػو السػػػبلـأ. كمػػػا كرد 5"كىػػػي با٢ببشػػػة حسػػػنة
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أف ا٢بسػن بػن علػػي " :مػن حػديث أيب ىريػػرة طانػػةالبخػارم ُب بػاب مػػن تكلػم بالفارسػية كالر 
بالفارسػػية:   صػػلى ا عليػػو كسػػلم أخػػذ ٛبػػرة مػػن ٛبػػر الصػػدقة، فجعلهػػا ُب فيػػو، فقػػاؿ لػػو النػػيب

 .1أما تعرؼ أنا ال نأكل الصدقة." ،كخ كخ
مبعثػػو للنػػاس كافػػة، كنقػػل ُب بعػػض اآلثػػار أنػػو كػػاف يعػػرؼ اللغػػات كلهػػا اسػػتنادا إٔب 

كنقػػل ا٤بػػدائِب كغػػّبه أنػػو كلٌػػم سػػلماف الفارسػػي بالفارسػػية، ففػػي حػػديث ابػػن عبػػاس أنػػو سػػئل 
:ىػػل كلٌػػم رسػػوؿ ا بالفارسػػية؟ قػػاؿ: نعػػم، دخػػل عليػػو سػػلماف فقػػاؿ لػػو:" درسػػتو كسػػادتو" 

عليــو . كُب حػػديث أيب ىريػػرة قػػاؿ ىٌجػػر النػػيب)2قػػاؿ ٧بمػػد بػػن أميػػل: أظنػػو: أىػػبل كمرحبػػا"
عليــــو الصــــبلة فصػػػػليت ٍب جلسػػػػت، فالتفػػػػت إٔب النػػػػيب )، فهٌجػػػػرت  لصــــبلة والســــبلم ا

قلت: نعػم يارسػوؿ ا. فقػاؿ: قػم  -كمعناه كجع البطن -فقاؿ: اشكنب درد:   والسبلم 
 3فصل فإف الصبلة شفاء"

قضػػػػايا اللهػػػػو كاللعػػػػب  إٔبحػػػػٌب  اإلنسػػػػانيةمػػػػن التجربػػػػة  غػػػػَباؼكانسػػػػحب ذلػػػػك اال
كالػػَبكيح، حيػػث كػػاف ا٢ببشػػة مشػػهورين بضػػرب الػػدؼ كالرقص،كمػػا ذكػػر ابػػن خلػػدكف ُب 

عليــو ) النػيب ٥بػػم حسػػم. فقػػد حصػػل أف جػػاء كفػػد مػن األحبػػاش إٔب ا٤بدينػػة ا٤بنػػورة ف4مقدمتػو
رضػي ا ٗبمارسػة أشػكاؿ ٥بػوىم ُب مسػجده، بػل كأخػرج زكجتػو عائشػة  الصبلة والسـبلم 

  صػػلى ا عليػػو كسػػلم رأيػػت النػػيب"حيػػث كرد ُب حػػديث عائشػػة: .ح عػػن نفسػػهالػػَبكٌ عنهػػا 
عليـــو ) كىػػػم يلعبػػػوف ُب ا٤بسػػػجد فزجػػػرىم عمػػػر. فقػػػاؿ النػػػيب ،يسػػػَبين كأنػػػا أنظػػػر إٔب ا٢ببشػػػة
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ككػاف يػـو عيػد "كُب ركايتػو:  1مػن األمػن." . يعػِبفػدةر أمنػا بػِب أ ،: دعهػمالصبلة والسـبلم 
 2السوداف بالدرؽ كا٢براب"

فاف فأبا بكر دخػل عليهػا كعنػدىا جاريتػاف تغنيػاف كتػد أفكُب حديث عائشة أيضا: 
ن عػػ صػلى ا عليػو كسػلم ف النػػيبشػكتضػرباف، كالنػيب مػتغش بثوبػو، فػػانتهرىم أبػو بكػر، فك
كُب الَبٝبة كالشركح  .3أياـ مُب" األياـكجهو كقاؿ: دعهما يا أبا بكر فإهنا أياـ عيد، كتلك 

 أهنما حبشيتاف.
ذه الشػػواىد كغّبىػػا تػػدؿ داللػػة قاطعػػة علػى انفتػػاح السػػنة النبويػػة ٘بػػاه ا١بميػػل مػػن فهػ

األعػػػراؼ اإلنسػػػانية كا٣بػػػربات العا٤بيػػػة، ككػػػذا االنفتػػػاح علػػػى اللغػػػات ا٤بغػػػايرة لبلسػػػتفادة مػػػن 
األغيار، كىو ما سبقت بو الرسالة اإلسبلمية غّبىا إذا ما قورنت بعض الديانات كالثقافات 

ها. فالسنة النبوية ٗبا سلف ٚباؼ اآلخر كهتاب كل سواد ُب بياض ليس من لغتا٤بنغلقة الٍب 
ؿ جهػػدا  ُب التواصػػل مػػع الصػػنيع ا١بيػػد لئلنسػػاف حيػػث كػػاف، كأيػػن كجػػد، كبػػأم لغػػة ٓب تػػأ

نطق أك كتػب. ألهنػا تسػتبطن مػن ذاهتػا القيوميػة علػى اآلخػرين ٗبػا ٥بػا مػن خصػائص ا٣باٛبيػة  
 ب العلمْب.كا٥بيمنة ا٤بؤيدة ّٔدم ا ر 

 :اليهودية والنصرانية السنة النبوية وميراث رابعا:
فهػػػػي اللبنػػػػة  ،ذاهتػػػػا فقػػػػرة مػػػػن سلسػػػػلة النبػػػػوات السػػػػابقة اإلسػػػػبلميةاعتػػػػربت الرسػػػػالة 

سأّا  تٔببلء على ان كىي الدين ا٣باًب ٤با سبق، ككانت تصرٌ  ،كىي الشريعة ا٤بهيمنة ،ا٤بكملة
ما كان إبراىيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفـا ﴿ :، كما قاؿ تعأباض اإلبراىيمي
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ة أبـيكم إبــراىيم ىــو ســماكم المســلمين مــن ملّــ ، ﴿1﴾ مسـلما ومــا كــان مــن المشــركين
     2﴾ قبل

ـــو الصـــبلة والســـبلم )كُب ىػػػذا الصػػػدد كػػػاف النػػػيب  علػػػى  التواصػػػل مػػػع ٰبػػػٌض   علي
عليـو )ففػي حػديث جػابر بػن عبػد ا قػاؿ النػيب .م األنبيػاء كا٤برسػلْبدا٢بميد البػاقي مػن ىػ
مثلػي كمثػل األنبيػاء كمثػل رجػل بػُب دارا فأكملهػا كأحسػنها إال موضػع ": الصبلة والسبلم 

جئت  نا موضع اللبنة،أ موضع اللبنة، فلبنة، فجعل الناس يدخلوهنا كيتعجبوف كيقولوف: لوال
 3"فختمت األنبياء

منػة علػى ماسػبق، كلكػن السػنة النبويػة ٓب تقػم مكملة كمهي اإلسبلميةجاءت الرسالة 
بالقطيعػػة الكاملػػة مػػع مواريػػث األنبيػػاء السػػابقْب، كيظهػػر ذلػػك ُب االتصػػاؿ كاالنفصػػاؿ مػػع 

عليــو الصــبلة ) النػػيب مبعػػث غػػداة ْبلسػػائدت اْبمػػّباث الػػديانتْب اليهوديػػة كالنصػػرانية، الػػديانت
 .والسبلم 
حصل التواصل مع اليهود ُب ا٤بدينة ا٤بنورة عندما قبل النيب ّٔػم أعضػاء  اليهودية: أ:

عليـو الصـبلة ُب دكلتها ٗبقتضى عقد الصحيفة الوارد ُب كتب السّبة، فعنػدما ىػاجر النػيب )
إٔب ا٤بدينػة كتػب صػحيفة لبيػاف حقػوؽ ككاجبػات ا٤بتسػاكنْب كمػنهم اليهػود الػػذين  والسـبلم 

٥بم النصرة كاألسوة. أم ا٤بسػاكاة، كفرضػت علػيهم كاجبػات  اعتربهتم الصحيفة أصحاب دار
االنتصػػػار للمسػػػلمْب كا٤بشػػػاركة ُب ٞبايػػػة ا٤بدينػػػة مػػػن أم هتديػػػد خػػػارجي، كىػػػي ا٤بعػػػاين الػػػٍب 

 عرٌبت عنها ٔببلء بنود الصحيفة اآلتية:
 كأف من تبعنا من يهود فإف لو النصرة كاألسوة غّب مظلومْب كال متناصر عليهم. -
 هود ينفقوف مع ا٤بؤمنْب ماداموا ٧باربْب.ف اليكأ -
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كأف يهػػود بػػِب عػػوؼ أمػػة مػػع ا٤بػػؤمنْب، لليهػػود ديػػنهم كللمسػػلمْب ديػػنهم مػػواليهم  -
 .1كأنفسهم إال من ظلم كأٍب

ٓب يبدأ النيب اليهود بالعداء أك االسػتعداء، كلكنػو قبػل بوجػودىم داخػل حػـر مدينتػو، 
ىػل كتػاب آمػن بأنبيػائهم كعػٌزرىم تصػديقا لقولػو من االعػَباؼ ّٔػم أ اكمٌد حبل الوصاؿ بدءن 

آمن الرسـول بمـا أنـزل إليـو مـن ربـو والمؤمنـون كـل آمـن بـاهلل ومبلئكتـو وكتبـو  ﴿ تعػأب:
 .2﴾ورسلو ال نُفّرق بين أحد من رسلو

االقَباب كا٢بػوار كالتعػايش مػع اليهػود ُب كقػائع بػ  عليو الصبلة والسـبلم ) بدأ النيب
خبػػارىم عنػػدما أفمػػن ذلػػك أنػػو احتفػػى بػػذكرياهتم ك  ،السػػنة النبويػػةعديػػدة سػػجلتها مركيػػات 

صـو عاشػوراء. فقػاؿ: تقدـ النيب ا٤بدينة فرأل اليهود  صاـ عاشوراء.ففي حديث ابن عباس:
ا بِب إسرائيل من عػدكىم. فصػامو موسػى عليػو  ٪بىماىذا؟ قالوا: ىذا يـو صاّب ىذا يـو 

 3فأنا أحق ٗبوسى منكم. فصامو كأمر بصيامو." "السبلـ.قاؿ:
ينػػزؿ عليػػو ٓب بدايػػة األمػػر ٰبػػب مػػوافقتهم فيمػػا  فقػػد كػػاف ُبالتواصػػل التشػػريعي أمػػا ك 

، ككػػػاف أىػػػل الكتػػػاب م"كػػػاف ا٤بشػػػركوف يفرقػػػوف رؤكسػػػه كحػػػي. ففػػػي حػػػديث ابػػػن عبػػػاس:
فيمػا ٓب يػؤمر ٰبب موافقة أىل الكتػاب   صلى ا عليو كسلم، ككاف النيب ميسدلوف رؤكسه

 4فيو بشيء، ٍب فرؽ النيب رأسو."
 .الزنػاةالتػوراة ُب رجػم  مكالزينة. ككذلك كرد أنو حكم ٥بم ٕبكػ األزياءىذا ُب تقاليد 

أف اليهػػود جػػاؤكا إٔب رسػػوؿ ا فػػذكركا إليػػو أف " :رضػػي ا عنهمػػا ففػػي حػػديث ابػػن عمػػر
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ُب شأف الػرجم. فقالوا:نفضػحهم  التوراةرجبل كامرأة زنيا، فقاؿ ٥بم رسوؿ ا: ما ٘بدكف ُب 
فنشػػػػركىا فوضػػػػع كٯبلػػػػدكف.فقاؿ عبػػػػد ا بػػػػن سػػػػبلـ:كذبتم إف فيهػػػػا الػػػػرجم، فػػػػأتوا بػػػػالتوراة 

قرأ ما قبلها كما بعدىا. فقاؿ لو بن سبلـ: ارفع يػديك، فرفػع ، فالرجم آيةعلى  أحدىم يده
 1فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدؽ." ،يده

العبلئػػػق الثقافيػػػة مػػػع ٦بػػػاكريهم اليهػػػود فكػػػاف التبػػػادؿ كالتسػػػاؤؿ  كٓب يقطػػػع ا٤بسػػػلموف
يسػائلهم   عليو الصبلة والسبلم كااكرات كا٤بناظرات الٍب ال تنتهي كقائعها، فكاف النػيب )

. كقػد كرد ُب سػبب نػزكؿ قولػو 2ُب أخبارىم كيسائلونو، كما ُب حديث  السؤاؿ عػن الػركح 
مــا أتــوا ويُحبــون أن ُيحمــدوا بمــا لــم يفعلــوا فــبل ال يحســبن الــذين يفرحــون ب﴿تعػػأب: 

أهنػا نزلػت ُب حػق يهػود الػذين كػانوا  ،3﴾تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهـم عـذاب ألـيم
، كمػػا أنػػو كػػاف 4ٖبػػبلؼ مػػا سػػأؿ، كٰببػػوف امػػدة  عليــو الصــبلة والســبلم ٱبػػربكف النػػيب )

 .5كيدعوىم إٔب اإلسبلـكىو معهدىم الديِب يسائلهم  -ا٤بدارش–يطرؽ بيت ا٤بدارس 
كقد أذف للمسلمْب ُب الركايػة عػنهم فيمػا ٓب ينػزؿ بػو كحػي، ففػي حػديث أيب ىريػرة، 
قػػاؿ: "كػػاف أىػػل الكتػػاب يقػػرؤكف التػػوراة بالعربانيػػة كيفسػػركهنا بالعربيػػة ألىػػل اإلسػػبلـ، فقػػاؿ 

 7."6ينا."رسوؿ ا: ال تصدقوا أىل الكتاب كال تكذبوىم، كقولوا "آمنا با كما أنزؿ إل
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ٰبػػػدثنا عػػػن بػػػِب  صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم كُب حػػػديث عبػػػد ا بػػػن عمػػػرك: كػػػاف النػػػيب
 1إسرائيل حٌب يصبح ما يقـو إال إٔب عظم صبلة."

 ك٭باذج تلك األحاديث ا٤ببينة عن تواصل ثقاُب كثّبة ُب السنة، مثل األحاديث
كحػػػديث  2كاألعمػػػىالػػػواردة ُب قصػػػص بػػػِب إسػػػرائيل كأخبػػػارىم، كحػػػديث األقػػػرع كاألبػػػرص 

ومـا قـدروا ﴿ فيمػا كرد ُب تفسػّب قولػو تعػأب: 4كغّبىم، ككتصػديقو للحػرب اليهػودم 3جريج 
 5﴾اهلل حق قدره

كرغػػم اإلحسػػاف ا٤ببػػذكؿ كالرغبػػة ا٤بلحاحػػة ُب إسػػبلـ يهػػود إال أف الكػػرب كغمػػط ا٢بػػق 
عليػػو  أعمػػى أبصػػارىم فعػػادل عػػامتهم النػػيب  كآذكه ُب شخصػػو كمػػا ىػػو الػػوارد ُب تسػػليمهم

بقػػو٥بم: السػػاـ عليػػك يػػا ٧بمػػد، كىػػو ا٤بػػوت، فػػرد: كعلػػيكم، فػػَبد عائشػػة: كعلػػيكم السػػػاـ 
مهػبل يػػا عائشػػة إف ا ٰبػػب الرفػػق ُب األمػػر كلػػو،  :عليــو الصــبلة والســبلم كاللعنػة، فقػػاؿ )

 6قالت عائشة: أكٓب تسمع ما قالوا؟ قاؿ: فلم تسمعي ما قلت كعليكم."
الثقافيػػة للمسػػلمْب، كمػػا كرد أف عائشػػة  التسػػربات ظهػػر أثػػر ىػػذا التواصػػل ُب بعػػض

ـــو )، فاسػػػتغرب النػػػيب أجنحػػػةتلعػػػب ّٔػػػا ٥بػػػا  لعػػػب خيػػػلرضػػػي ا عنهػػػا كانػػػت عنػػػدىا  علي
كا٢بػػديث يػػدؿ  .7"يػػل سػػليمافخيػػل ٥بػػا أجنحػػة. فقالػػت: إهنػا خكقػاؿ:   الصــبلة والســبلم 

شػػهدنا االسػػتفادة مػػن التجربػػة اليهوديػػة ُب  ٓب يكػػن منكػػرا. كمػػااالخػػتبلط الثقػػاُب  ى أف علػػ
ميػػداف التجػػارة عنػػدما الحػػظ النػػيب  ىيمنػػة اليهػػود علػػى عصػػب االقتصػػاد ُب ا٤بدينػػة نتيجػػة 
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بِب قينقاع للحد من ىيمنتهم  سوؽلسيطرة اليهود على أسواقها. فأمر بإنشاء سوؽ موازية ل
 التجارية.

، فبعػػد خيػػربهػػود ُب تنميػػة زراعػػات كُب ٦بػػاؿ الزراعػػة اسػػتفاد ا٤بسػػلموف مػػن ٘بربػػة الي
كإعطاء شطر  ،بالبقاء فيها  عليو الصبلة والسبلم ) ع للهجرة أذف ٥بم النيبسبفتحها عاـ 

أف رسػػوؿ ا " منهػػا للمسػػلمْب، ألهنػػم أعلػػم بأرضػػهم مػػن غػػّبىم ففػػي حػػديث ابػػن عمػػر:
 1أعطى خيرب اليهود على أف يعملوىا كيزرعوىا، ك٥بم شطر ما ٱبرج منها."

ىػػػذه اإلشػػػارات كغّبىػػػا كثػػػّب تػػػدؿ علػػػى أف السػػػنة النبويػػػة ٓب تكػػػن تضػػػيق با٢بكمػػػة 
عليــو الصــبلة )كانػػت مػػن األعػػداء اػػاربْب، فلػػم يوجػػد ُب زمػػن النػػيب  كلػػو اإلنسػػانية ربةكا٣بػػ

لـذين لالنـاس عـداوة  أشـدّ  لتجـدنّ ﴿ الكرًن: القرآف بنصأشد عداء من اليهود   والسبلم 
 ،عنػدىم ا٢بسػن ٩بػا كلكػن ذلػك ٓب ٲبنػع مػن التواصػل مػع  2﴾كواآمنوا اليهـود والـذين أشـر 

  كاالنفصاؿ عن كثّب من سوءاهتم كأخبلقهم ا٤برذكلة.
 ب/ النصارى:

اتسػػػػمت التجربػػػػة اإلنسػػػػانية للنصػػػػرانية زمػػػػن البعثػػػػة اإلسػػػػبلمية باالنشػػػػغاؿ بالقضػػػػايا 
كالػٍب ٙباربػت فيمػا بينهػا، العقدية ا٤بتعلقة بطبيعة ا٤بسيح ا٤بختلف فيها بْب الفػرؽ النصػرانية، 

كزاد األمر سوءا تبِب الدكلة البيزنطيػة ٤بػذىب كاحػد ىػو ا٤بلكػاين، ك٧باربػة ا٤بػذاىب األخػرل، 
. إضػػافة إٔب 3بػػل كإبادهتػػا كمػػا حصػػل ليعاقبػػة مصػػر ا٤بتمػػردين علػػى قػػرارات ٦بمػػع خلقدكنيػػة

أمػػػا األريوسػػػيوف  النسػػػاطرة الػػػذين كجػػػدكا ُب الدكلػػػة الفارسػػػية ملجػػػأ يقػػػيهم كيػػػد ا٤بلكػػػانيْب،
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رفضػػػوا  ا٤بوحػػػدكف فقػػػد كانػػػت مصػػػائرىم مظلمػػػة توزعػػػت بػػػْب القتػػػل كالسػػػجن كالنفػػػي منػػػذ
 .1( ا٤بنادية بألوىية ا٤بسيح كالثالوثـ325مقررات مؤٛبر نيقية )

ــو الصــبلة والســبلم غػػداة البعثػػة اإلسػػبلمية كػػاف ٛبيٌػػز النػػيب ) كاضػػحا ُب معرفتػػو  علي
كىذه ا٤بعرفة النبويػة با٤بػذاىب ا٤بسػيحية ٥بػا شػواىد كثػّبة،  للواقع العقدم ا٤بتشرذـ للنصارل.

كىي تدؿ على مسألة التواصل مع ا٤بّباث الديِب للعػآب القػدًن. كاعتربىػا كثػّب مػن ا٣بائضػْب 
ُب علػػـو مقارنػػة األديػػاف أصػػبل أصػػيبل لعلػػومهم. فمػػن شػػواىد ا٤بعرفػػة النبويػػة بػػا٤بّباث الػػديِب 

 ا٤بسيحي ما يأٌب:
و ا٤بضػػػطهدين ُب مكػػػة إٔب ا٢ببشػػػة كىػػػي علػػػى ديػػػن النصػػػرانية، ككػػػاف إرسػػػالو صػػػحابت

ملكها قريبا من ا٤بذىب التوحيدم ُب النصرانية بدليل إجابتو ١بعفر بن أيب طالب رضي ا 
عنػػو عنػػدما قػػاؿ لػػو:"إف عيسػػى ىػػو عبػػد ا كرسػػولو كركحػػو ككلمتػػو ألقاىػػا إٔب مػػرًن العػػذراء 

منها عودا، ٍب قاؿ لو: كا ما عدا عيسى بن مػرًن مػا البتوؿ". فضرب النجاشي بيده فأخذ 
قلػػت ىػػذا العػػود." كقػػد انتهػػى ىػػذا النجاشػػي إٔب اإلسػػبلـ فأسػػلم كصػػلى عليػػو النػػيب  عنػػدما 

صػػلى علػػػى   عليــو الصــبلة والســبلم ) مػػات صػػبلة الغائػػب. ففػػي حػػديث جػػابر أف النػػػيب
صػػلوا عليػػو، كُب ركايػػة أيب ، كُب ركايتػػو: قػػد تػػوُب رجػػل صػػاّب مػػن ا٢بػػبش، فهلػػم ف2النجاشػػي

إٔب أصحابو النجاشي، ٍب تقٌدـ فصػفوا خلفػو، فكػرب   صلى ا عليو كسلمىريرة: نعى النيب 
 3أربعا"
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إٔب ىرقػػل ملػك بيزنطػة ا٤بلكػػاين كتابػا يػػدعوه   عليــو الصـبلة والسـبلم كأرسػل النػيب )
يػك ا أجػرؾ مػرتْب، فيو إٔب اإلسبلـ كجاء فيو:"إين أدعوؾ بدعاية اإلسبلـ أسلم تسػلم يؤت

 1فإف توليت فعليك إٍب األريسيْب."
كقد اختلف الشػراح ُب تفسػّب كلمػة األريسػيْب ُب أهنػم الفبلحػوف، أك أهنػم الضػعفاء 

. كلكػن الصػحيح أهنػم أتبػاع القػديس أريػوس 2ا٤بغلوبوف كما قاؿ ا٣بطايب، أك أهنم العشػاركف
عنػػو مػػن ٦بمػػع نيقيػػة، كحػػورب أصػػحابو الػػذم نػػادل بالتوحيػػد كإنسػػانية ا٤بسػػيح فػػتم طػػرده كل

علػػى علػػم ّٔػػا، كىػػو مػػا يػػدؿ علػػى سػػعة  عليــو الصــبلة والســبلم ) حربػػا شػػنيعة، ككػػاف النػػيب
 األفق النبوم ُب معرفة االختبلفات الدينية ُب ذلك الزمن. 

كػاف نصػرانيا، قػاؿ لػو: ك  عليـو الصـبلة والسـبلم ) ك٤با كرد عدم بػن حػاًب إٔب النػيب 
. كال نػػدرم علػػى ا٢بقيقػػة معػػُب اللفظػػة، ككرد أنػػو مػػذىب بػػْب 3قػػاؿ: بلػػى" أٓب تكػن ركوسػػيا.
 ، كلكنها رٗبا تدؿ على إحدل الطوائف ا٤بسيحية ا٤بندثرة.4ا٤بسيحية كالصابئة

ــو الصــبلة والســبلم ) ٤بػػا كرد نصػػارل ٪بػػراف إٔب النػػيب ُب العػػاـ العاشػػر للهجػػرة   علي
كأنز٥بم ُب مسجده كبقي يناظرىم  ُب حقيقة عيسػى ٟبسػة عشػر يومػا حػٌب كػاف يػراكح بػْب 

ُب قولو  5س من إجابتهم دعاىم إٔب ا٤بباىلة فامتنعوا كما ىو الوارد ُب التفسّبا يئقدميو. ك٤بَّ 
فيكون الحق  لو كن إّن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقو من تراب ثم قال﴿ تعأب:

ن من الممترين فمن حاجك فيو من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا من ربك فبل تك
نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا وأنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــة اهلل 
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أتيػػا  -سػػيدا نصػػارل ٪بػػراف -كقػػد أخػػرج الشػػيخاف: "أف العاقػػب كالسػػيد 1﴾الكــاذبينعلــى 
لصػاحبو: ال تبلعنػو فػو ا لػئن كػاف   أحدٮبارسوؿ ا فأراد رسوؿ ا أف يباىلهما. فقاؿ 
  2نبيا فبلعننا ال نفلح أبدا كال عقبنا من بعدنا."

عليـو رفػة النػيب )كىذا يدؿ على قمة اإلفبلس ُب مقارعة ا٢بجة ٗبثلها. كيدؿ على مع
 كٛبٌيزه العلمي ا٤بؤيد بالوحي ُب ىدـ كنقض عقائد ا٤بخالفْب. الصبلة والسبلم 

استّباد ا٣بربة من النصارل فيمػا يعػود بػالنفع   عليو الصبلة والسبلم ) ٓب يغلق النيب
علػػى ا٤بسػػػلمْب كمػػػا ذكرنػػػا ُب فكػػػرة ا٤بنػػػرب، أك ُب فكػػػرة اسػػػتعماؿ الػػػنعش ُب ا١بنػػػازة، حيػػػث 

ىػػػي مػػػن أشػػػارت  -زكج جعفػػػر بػػػن أيب طالػػػب–أخػػػرج ابػػػن سػػػعد أف أ٠بػػػاء بنػػػت عمػػػيس 
 . 3بالنعش، كقد رأتو با٢ببشة النصرانية

صرانية كاف قاطعا ُب ما يعود على العقيدة الصحيحة كلكن االنفصاؿ مع التجربة الن
بالنقض أك التحريف، فقد جاء ُب حديث أـ حبيبة كأـ سلمة رضي ا عنهمػا أهنمػا ذكرتػا  

صػػلى ا عليػػو كسػػلم فقػػاؿ: "إف  كنيسػػة رأينهػػا با٢ببشػػة فيهػػا تصػػاكير، فػػذكرتا ذلػػك للنػػيب
ه مسػجدا كصػوركا فيػو تلػك الصػور، علػى قػرب  اأكلئك إذا كاف فيهم الرجػل الصػاّب فمػات بنػو 

 4أكلئك شرار ا٣بلق عند ا يـو القيامة"
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من ىذه التجربة ا٤بنحرفة عػن  عليو الصبلة والسبلم كجاء التحذير ُب مرض موتو )
لوال ذلك ر أنبيائهم مساجد".قالت عائشة:" ك التوحيد:"لعن ا اليهود كالنصارل اٚبذكا قبو 

 1يتخذ مسجدا."أبرز قربه، غّب أنو خشي أف 
كُب ىػػػػػذه الشػػػػػواىد السػػػػػالفة داللػػػػػة علػػػػػى مسػػػػػألة االتصػػػػػاؿ بالتجربػػػػػة النصػػػػػرانية أك 
االنفصاؿ عنها. كا٤بعيار ُب ذلك ىو صوف العقيػدة مػن التحريػف كتيسػّب ا٢بيػاة االجتماعيػة 

 ما كجد ا٤بسلم لذلك سبيبل من أم حكمة أك ٘بربة يتلقفها من ا٤بوافقْب أك ا٤بخالفْب.
ٲبكػػن ا٣بلػػوص مػػن ىػػذه الشػػواىد ا٤بسػػتقاة مػػن السػػنة النبويػػة إٔب انفتػػاح ك  الخبلصــة:

العقػػل ا٤بسػػلم علػػى التجػػارب اإلنسػػانية كا٤بعػػارؼ البشػػرية كاألنظمػػة ا٤بعرفيػػة ُب تبنيػػو الصػػاّب 
منها لفائدة اإلنساف ا٤بستخلف ُب ىذا الكوف، كما أهنا تبْب عن قٌمػة التواصػل الرسػإب مػع 

رغم مػػن خاٛبيػػة الرسػػالة اإلسػػبلمية كىيمنتهػػا علػػى مػػا سػػبق، كلكػػن النبػػوات السػػابقة علػػى الػػ
ىػػذه الشػػواىد ترشػػد العقػػل ا٤بسػػلم ُب ا٢باضػػر إٔب كجػػوب االنفتػػاح علػػى النػػافع مػػن ا٣بػػربات 
مػػػػػن البشػػػػػرية دكف التطػػػػػويح باألصػػػػػوؿ كا٤بطلقػػػػػات أك العػػػػػود عليهػػػػػا بػػػػػالنقص أك الػػػػػنقض أك 

ُب رسػػالة اإلسػػبلـ، إذ الػػدين مطلػػق ال تبػػديل فيػػو  التشػػويو، باعتبػػار حضػػور البعػػد اإلنسػػاين
كا٤بكنػػة،  ةلكلمػػات ا، كلكػػن التػػدين ٱبضػػع للقػػدرة كاالجتهػػاد البشػػرم ا٤بػػرتبط باالسػػتطاع
لدينػو ٗبػػا  ركىػي عوامػل ٨بتلفػة ا٤براتػػب كالوجػود ُب الواقػع اإلنسػاين، كا٤بسػػلم حقيػق باالنتصػا

قتبسة من غّبه بشرط ا٣بضوع للقيم الٍب كجد من خربات كمعارؼ موركثة من أسبلفو، أك م
 يبُب عليها اإلسبلـ كيكمل ّٔا اإلٲباف. 
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 ايٛقفاالدتٗاد املكاؿذٟ يف ْٛاصٍ 
 -ايٛقف ايعًُٞ منٛردًا-

 د.عبذ ايشمحٔ َعاػٞ
 قظٓط١ٓٝ– يًعًّٛ اإلطال١َٝ داَع١ األَري عبذ ايكادس

 ص:ـالملخ

ال يكاد ٱبفى على أحد ما للوقف اإلسبلمي من أدكار حضارية كربل ُب ٦باالت عدة 
ك٨بتلفة، ال سيما ما يتعلق با٤بؤسسة الدعوية ا٤بتمثلة ُب ا١بوامع كالتكايا كالزكايا أك ما يتعلق 

طلبتو كرعاية العلم ك  با٤بؤسسة العلمية ا٤بتمثلة ُب العناية با٤بدارس كا٣بًزانات العلمية كا٤بكتبات
 الوقفية ا٤بختلفة الٍب تشمل أنواع احتياجات آّتمع اإلسبلمي.أك غّبىا من ا٤بؤسسات 

كنتيجة لذلك التقدير اإلسبلمي الكبّب للوقف، فقد جاءت نتائجو كآثاره ا٣بّبة 
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية على ا٤بستول نفسو من ا٤بكانة كاألٮبية، الٍب كاف 

دكر الفٌعاؿ ُب عملية التطور كالنمو االقتصادم كاالجتماعي ُب ٨بتلف العصور ٥با ال
 اإلسبلمية.

كقد حاكلت ُب ىذه الورقة أف أعرض ١بملة من ا٤بظاىر كالنماذج الوقفية على ا٤بؤسسة 
صلة أحكامو كنوازلو ٗبقاصد الشريعة  العلمية، أك ما ٲبكن تسميتو بالوقف العلمي، كمدل

صد الواقفْب، خصوصان إذا علمنا أف قضايا الوقف كثّبة كنوازلو متعددة ٙبتاج اإلسبلمية كمقا
 إٔب فقو كاجتهاد يتناغم مع مقاصد الشريعة.

 كعليو ككفقا ٤با سبق حاكلت ٝبع شتات ىذا ا٤بوضوع ُب ٛبهيد كمبحثْب.
ر عرَّفت ُب التمهيد با٤بفاىيم ا٤بتعلقة بالبحث، كتناكلت ُب ا٤ببحث األكؿ أثر اعتبا

ا٤بقاصد الشرعية ُب الوقف؛ كا٤بتمثلة ُب ٝبلة من النوازؿ كالفتاكل ا٤بتعلقة بالوقف العلمي، 
كعرضت ُب ا٤ببحث الثاين لتحليل بعض ا٢بجج الوقفية كا٤بتعلقة أيضا بالوقف العلمي كمدل 

 مراعاهتا للمقاصد العامة للشريعة.
 ا تعأب التوفيق كالسداد. كانتهيت ُب ختاـ البحث إٔب ٦بموعة من النتائج، سائبل 
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Abstract: 
Ijtihad Makassedi  in the cataclysms of  wakf and ways to 

revive it 
- Scientific wakf as an example- 

Islamic Waqf has a major cultural role in several areas, 
particularly in relation to the institution of  daawa like mosques 
or with respect to the scientific institutions and, libraries, or any 
institution which take care of Islamic science students  or the 
types of needs of the Muslim community. 

As a result, of the great Islamic  appreciation of wakf, were 
the consequences and effects of the economic, social, cultural 
and political benevolent at the same level of importance, which 
had an active role in the process of economic and social 
development in various Islamic eras. 

I have tried in this paper to introduce a series of 
Wakfmodels  to scientific institution, or what might be called 
scientific Wakf , and the relevance of its provisions and 
cataclysms with the purposes of Islamic law, especially if we 
know that many Endowment issues and multiple Wakf research 
need to be in harmony with the general purposes of Islam. 

Thus, I tried to collect the pieces in this issue and pave 
them in an introduction and   two.sections. 

    I dealt in the introduction with the notions of the 
research. In the first section I studied the impact  of the general 
purposes of Islam on Wakf. In the second section I analyzed 
some of the arguments relating to Wakfand  the extent of its  
observance of the  general purposes of Islam. 

I finished at the end With a set of search results, praying to 
God to help and guide all of us. 
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 ة:ـمقدم

ا٢بمد  رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على ا٤ببلغ عن ا األمْب كعلى آلو كصحبو 
 كالتابعْب، أما بعد: 

فإف الوقف من أفضل القربات كالصدقات ا١بارية الٍب تعود ٜبرهتا على اإلنساف بعد 
صلى ا عليو كسلم: )إذا مات ابن آدـ انقطع ٩باتو، كما يشّب إٔب ذلك حديث النيب 

؛ فقد فسر 1عملو إال من ثبلث: صدقة جارية، أك علم ينتفع بو أك كلد صاّب يدعو لو(
 .2الصدقة ا١بارية بأنو الوقف -على غرار غّبه من شراح ا٢بديث–النوكم 

حرص أغلب ا٤بسلمْب على كقف بعض أموا٥بم من العقارات أك ا٤بنقوالت  كلقد
نفق منها على جهات ا٣بّب كالقربات ُب ا٤باضي كا٢باضر، ككاف للوقف اإلسبلمي دكره لي

الكبّب ُب خدمة الدعوة اإلسبلمية كرعاية العلم كطبلبو، كحفظ كرامة العلماء، كاحتضاف 
ا٤بؤسسات ا٢بضارية كاإلنسانية؛ كا٤بساجد كدكر العلم كا٤بستشفيات، كمواساة األرامل 

 كاتاجْب.كالفقراء، كاليتامى 
كلئن كاف ىذا غيضا من فيض ذلك الدكر الكبّب الذم لعبتو األكقاؼ اإلسبلمية ُب 
ا٤باضي، فإف ا٢باجة إليها ُب ىذا العصر أكرب كأجدر، خصوصا إذا تعلق األمر بنهضة 

                                                 

ركاه مسلم بلفظ )اإلنساف( بدال من )ابن آدـ( ُب باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو،  -1
مى ا١بامع الصحيح ا٤بس. انظر: 38، كالبخارم ُب صحيح األدب ا٤بفرد رقم: 0630حديث رقم: 
٧بمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، تأبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم النيسابورم، صحيح مسلم

، األدب ا٤بفرد، ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبد ا 0055/ 3إحياء الَباث العريب، بّبكت، د.ط، د.ت، 
ـ،  0989ىػ0429، ٧3بمدل فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسبلمية، بّبكت، ط:  البخارم ت

 .08ص
لبناف،  – صحيح مسلم بشرح النوكم، أبو زكريا ٰبٓب بن شرؼ النوكم دار الكتاب العريب، بّبكت -2

 .89/ 3ـ،  1987 -  ى 1417د.ط، 
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األمة العلمية كالفكرية؛ األمر الذم يدعو إٔب إثارة بعض ا٤بسائل الٍب تتصل ّٔذا ا٤بوضوع 
 يو نوعا من التأصيل كا٤بشركعية.كتسبغ عل

كما ال ٱبفى أف علم النوازؿ ٰبكمو عموما ضابط تشريعي قوم كدقيق متأسس 
 على مكونْب أساسيْب:

أك٥بما: ا٣بلفية االعتقادية، أك ما ٲبكن االصطبلح عليو باإلٲباف، أك القصد 
 التعبدم.

طلب ا٢بفاظ على كثانيهما: ا٤بقاصد التشريعية؛ كىي ما يعرؼ عند األصوليْب ٗب
 الكليات ا٣بمس: الدين، النفس، العقل، النسل كا٤باؿ.

كتأسيسا على ما سبق فإف البحث ُب علم النوازؿ يسعف الباحث ُب الوقوؼ على 
أرضية خصبة، كمادة كقائعية متنوعة، كعلى حس اجتهادم غِب، كقوم لدل فقهائنا، 

ة متماسكة، كقادرة على إفادة كإغناء بشكل ٲبٌكن من بناء منظومات فقهية كقانونية تشريعي
.  التشريعات ا٤بعاصرة، ُب ظل التحوالت الٍب تعرفها ٦بتمعاتنا اليـو

 كعليو فإف اإلشكالية الٍب تثّبىا ىذه ا٤بشاركة ىي: 
ما ىي أىم ا٤ببلمح ا٤بقاصدية ا٤بستنبطة من قضايا كنوازؿ الوقف العلمي، ككيف 

 السبيل إٔب بعثو كاستثماره؟
 عبلقة نوازؿ الوقف العلمي ٗبقاصد الشريعة، كما ىي سبل إحيائو؟أك: ما 

 تندرج ٙبت ىذه اإلشكالية فكرتاف رئيستاف:
األكٔب تكشف عن مدل إسهاـ االجتهادات الفقهية ُب ٙبقيق ا٤بقاصد الٍب شرع 

 من أجلها الوقف العلمي )الوقف على ا١بانب العلمي(.
الفقهية ُب ٙبديث أساليب جديدة  كالثانية ٙباكؿ استثمار ىذه االجتهادات

 كتفعيلها ُب تنمية كتطوير الوقف العلمي.
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كليس القصد من طرح ىذا ا٤بوضوع استقصاء ٝبيع اجتهادات الفقهاء آّتهدين ُب 
ُب األكقاؼ  1ٝبيع النوازؿ ا٤بتعلقة ّٔذا الباب، كإ٭با التنبيو على بعض الفتاكل كاالجتهادات

لثقاُب، كمدل ارتباطها ٗبقاصد الشريعة كمقاصد الواقفْب، ا٤برصودة للجانب العلمي كا
فضبل عن ما ٲبكن اإلفادة من ىذه االجتهادات ُب تطوير صيغ كأشكاؿ تنمية أمواؿ 
الوقف ا٤برصود للجانب العلمي عن طريق التوظيف، كاالستثمار، كا٤بعامبلت، كالتصرفات 

 قو اإلسبلمي.الوقفية، بأساليب معاصرة ٧بدَّثة ُب إطار ضوابط الف
 ىذا، كقد التأمت أطراؼ ا٤بوضوع ُب ا٣بطة اآلتية:

 مقدمة:
 ٙبديد ا٤بفاىيمتمهيد:

 أثر اعتبار ا٤بقاصد ُب نوازؿ الوقف العلمي المبحث األول:
ٙبليل بعض ا٢بجج الوقفية كمدل مراعاهتا للمقاصد العامة المبحث الثاني: 

 الشريعة 

 خاتمة:
 

 تحديد المفاىيم تمهيد:
 تعريف المقاصد:-7
قصىد مصدر ميمي مأخوذ من المقاصد في اللغة: -أ

ى
ٝبع مىقصىد، بفتح ا٤بيم، كا٤ب

  ؛ فالقىصد كا٤بقصىد ٗبعُب كاحد.2الفعل )قصىد(. يقاؿ: قىصىدى يٍقًصد قٍصدان كمىٍقصىدان كمقًصدان 

                                                 

 عنيت أكثر بالنظر ُب اجتهادات فقهاء ا٤بالكية كبعض ا٢بنابلة. -1

ىػ، 0390، 0ا٢بليب، مصر، طمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة  -2
 .95، ص5ج
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: األـ كاالعتماد كإتياف الشيء، كعلى العدؿ 1كيأٌب القصد لبياف معاف عدَّة
 كالتوسط كعدـ اإلفراط، كعلى الكسر كالطعن، كغّبىا.

عرفت بتعريفات كثّبة ك٨بتلفة، أٝبعها: "ا٤بقاصد المقاصد في االصطبلح: -ب
ىي ا٤بعاين كا٢ًبكم ك٫بوىا الٍب راعاىا الشارع ُب التشريع عموما كخصوصا، من أجل ٙبقيق 

 .2مصاّب العباد"
 تعريف نوازل الوقف   -6
 تعريف النازلة: - أ

النوازؿ ٝبع نازلة، كالنازلة ُب اللغة: اسم فاعل من نزؿ ينزؿ النوازل في اللغة: -
 .3إذا حلَّ. كقد أصبح ا٠بنا على الشدة من شدائد الدىر

 :النوازل في االصطبلح -
ا٤بسألة الواقعة ا١بديدة الٍب تتطلب اجتهادنا  عند الفقهاء إطبلؽ النازلة على شاع
 كعليو ٲبكن تعريفها بأهنا:  .كبياف حكم

القضايا كالوقائع ، أك ىي: 4الوقائع ا١بديدة الٍب ٓب يسبق فيها نص أك اجتهاد
 كمقاصده. يفصل فيها القضاة طبقنا للفقو اإلسبلميا١بديدة كا٤بلحة كالٍب 

                                                 

تاج العركس من جواىر القاموس، الزبيدم، ت: عبد الستار أٞبد فراج، دار إحياء الَباث العريب،  -1
، أٞبد بن ٧بمد الفيومي، ا٤بكتبة العلمية، ا٤بصباح ا٤بنّب، ك 36/ 9ـ، 0970 -ىػ0390بّبكت، د.ط، 

 .524، ص0بّبكت، د.ط، ج

اإلسبلمية كعبلقتها باألدلة الشرعية، ٧بمد اليويب، دار ا٥بجرة للنشر كالتوزيع، مقاصد الشريعة  -2
 .37ـ، ص 0988 -ىػ0408، 0ا٤بملكة العربية السعودية، ط

، بّبكت، د.ط، د.ت–٧بمد بن مكـر بن منظور األفريقي ا٤بصرم، دار صادر لساف العرب،  -3
 .659ػ  00/656

مسفر علي ٧بمد ، دراسة تأصيلية تطبيقية-منهج استخراج األحكاـ الفقهية للنوازؿ ا٤بعاصرة  -4
 .92/ 0ـ، 0222-ىػ0400، جامعة أـ القرل، مكة،، القحطاين
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 تعريف الوقف   -2
بفتح فسكوف مصدر كقف الشيء كأكقفو، يقاؿ: كقف الشيء  الوقففي اللغة: -أ

كأكقفو كقفان أم حبسو، كمنو كقف داره أك أرضو على الفقراء ألنو ٰببس ا٤بلك عليهم، قاؿ 
كمن  ،1"الواك كالقاؼ كالفاء أصل كاحد يدؿ على ٛبكث ُب الشيء يقاس عليو:"ابن فارس

 ألصل. نو ماكث اإىذا األصل ا٤بقيس عليو يؤخذ الوقف ف
 ، يقاؿ: كقفت الدابة كقفان حبستها ُب سبيل ا. 2كالوقف ىو: ا٢ببس، كالتسبيل

 كا٢ببس: ا٤بنع. كىو يدؿ على التأبيد، يقاؿ: كقف فبلف أرضو كقفان مؤبدان، إذا
 ، كالتحبيس جعل الشيء موقوفا على التأبيد.3ال تباع كال توىب كال تورث جعلها حبيسان 
عرؼ فقهاء ا٤بذاىب الوقف بتعريفات ٨بتلفة، االصطبلح:الوقف في  -ب

كلست ىنا بصدد التعرض لذلك، لكن ٲبكن اختيار تعريف ا٢بنابلة لكونو األنسب 
 كاألٝبع، كقد عرفوه بقو٥بم:

ٙببيس مالك، مطلق التصرؼ، مالو ا٤بنتفع بو، مع بقاء عينو، بقطع تصرؼ "
 .4"تعأببر؛ تقربان إٔب ا الواقف كغّبه ُب رقبتو، يصرؼ ريعو إٔب جهة 

 تعريف الوقف العلمي باعتباره لفظا مركبا: -ج
بالنظر إٔب تعريفات الفقهاء كتعريف ا٢بنابلة للوقف ٲبكن صياغة تعريف للوقف 

 العلمي، مفاده:

                                                 

 .035/ 6معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  -1

 .359/ 6، لساف العرب -2

 .69/ 3ا٤بصدر نفسو،  -3

انظر:كشاؼ القناع، منصور بن يونس البهوٌب، ت: ىبلؿ مصيلحي مصطفى، دار الفكر، بّبكت،  -4
 .042/ 4ىػ، 0420د.ط، سنة: 



د. عبد الرحمن   --------------- االجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف
 معاشي

 120   

 

ٙببيس مالك، مطلق التصرؼ، مالو ا٤بنتفع بو، مع بقاء عينو، بقطع تصرؼ "
. كا١بهة العلمية "تعأب؛ تقربان إٔب ا علميةالواقف كغّبه ُب رقبتو، يصرؼ ريعو إٔب جهة 

قد تكوف مدرسة، أك ٝبعية علمية، أك على األئمة، كا٤بدرسْب، كا٢بزَّابْب كغّبىم ٗبسجد أك 
 غّبه.

 أقصد باالجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف: كعليو: فإنِب 
رعاية مقاصد الشريعة كاعتبارىا من قبل ا٤بفتْب كالفقهاء ُب بعض الوقائع 

 كا٤بستجدات النازلة بقضايا الوقف العلمي.
 المبحث األول: أثر اعتبار المقاصد في نوازل الوقف العلمي
 المطلب األول: رعاية المقاصد فيمحل الحبس واستحقاقو

 لفرع األول: رعاية المقاصد في محل الحبسا
أقصد ٗبحل ا٢ببس الشيء ا٤بوقوؼ؛ فقد يكوف ىذا األخّب عقارا أك منقوال، 
كتتعدد أشكاؿ كل منهما؛ إذ يكوف العقار مسجدا، أك مدرسة، أك داران أك غّبىا، كما 

 يأخذ ا٤بنقوؿ ألوانا ٨بتلفة تصحُّ اإلفادة منها ٝبيعا.
لعلمي ا٤بدارس، كالزكايا، كالتكايا كغّبىا. كمن نوازؿ ىذا كمن ٧باؿّْ الوقف ا

 ا٤بوضوع مسألة اٚباذ بيوت ا٤بدارس لبلختزاف كمدل مراعاة ا٤بقاصد فيها.
 مسألة: مدى جواز اتخاذ بيوت المدرسة لبلختزان

 أوال: نص الفتوى

 أكرد اإلماـ الونشريسي رٞبة ا عليو ىذه ا٤بسألة ُب معياره، قائبل:
سيدم عبد ا العبدكسي عن مسألة عمت ّٔا البلول، كحار ُب حسم "سئل 

مادهتا أىل الفتول، كىي أف أناسا متزكجْب بديارىم اٚبذكا البيوت ُب ا٤بدرسة لبلختزاف 
كللراحة ُب بعض األكقات، كال ٰبضركف لقراءة حزب كال ّٓلس علم، ألهنم أخذكا ُب 

ة كتعويضهم ٗبن ال دار لو كال زكجة من صناعتهم، فهل ٯبب إخراجهم من بيت ا٤بدرس
 الطلبة العازبْب أـ ال، كىل ٯبب عليهم ُب اختزاهنم أمتعتهم با٤بدرسة ا٤بذكورة كراء أـ ال؟
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فأجاب ٗبا نصو: ا٢بمد  تعأب كحده، ا١بواب كا ا٤بوفق للصواب ٗبنو، إنو ٯبب 
إخراج من كاف ّٔذه الصفة ال ٯبوز تركو، كإ٭با يسكن ا٤بدرسة من بلغ عشرين سنة فما 
فوقها كأخذ ُب قراءة العلم كدرسو بقدر كسعو، كٰبضر قراءة ا٢بزب صبحا كمغربا، كٰبضر 

لذلك، إال لضركرة مرض كشبهو من األعذار ا٤ببيحة لتخلفو، فإذا ٦بلس مقرئيها مبلزما 
ال سكن فيها عشرة أعواـ كٓب تظهر ٪بابتو أخرج منها جربا، ألنو يعطل ا٢ببس... ككذلك 

سكنى المدرسة، ألنها لم تحبس لذلك، ٤بن انقطع للعبادة كيَبؾ دراسة العلم  يجوز
ءة العلم مع عبادة ال تشغلو عن القياـ ٗبا ، أك بقراوإنما حبست لمن يتعبد بقراءة العلم

قصده ابس عن العكوؼ على دراسة العلم كشبهها من حضور ٦بالس العلم، كما أف 
ريبيط ا٤بريدين ال يسكنها من يشتغل ٗبدارسة العلم، إال أف يكوف ذلك ُب أصل التَّحبيس 

 .1كا ا٤بوفّْق"
 ثانيا: مدى اعتبار المقاصد في ىذه الفتوى

ىذه الفتول تتناكؿ مسألة استحقاؽ الوقف ك٧بلّْو، كسنتوقف عند ا٤بوضوع الثاين 
  كنرجئ األكؿ ٤با سيأٌب من ا٤بسائل.

ك٧بل ا٢ببس ىنا ا٤بدرسة، فهل ٯبوز اٚباذ بيوهتا لبلختزاف كللراحة كما جاء ُب نص 
 السؤاؿ؟

كصرؼ نفسو  رٞبو ا ا٤بنع ٤بن انقطع للعبادة كسييظهر من إجابة الشيخ العبد
إليها دكف أف يصرفها للعلم، فإذا كاف ٩بن حالو كذلك فكيف ٗبن حالو اٚباذىا للراحة 
كاالختزاف مع اشتغالو بالصنائع كا٢برؼ. كيعلل ا٤بفٍب فتواه تلك بقولو: " ألهنا ٓب ٙببس 

                                                 

ا٤بعيار ا٤بعرب كا١بامع ا٤بغرب عن فتاكل علماء إفريقية كاألندلس كا٤بغرب، أٞبد بن ٰبٓب الونشريسي،  -1
 -060/ 7ـ، 0980 -ىػ0420ت، د.ط، بّبك –ٚبريج: ٝباعة من الفقهاء، دار الغرب اإلسبلمي 

063. 
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و لذلك، كإ٭با حبست ٤بن يتعبد بقراءة العلم"؛ فا٤بقصود من ٧بلّْ الوقف ىو القياـ بوظيفت
 مػاٚباذ ا٤بساجد مقيبل ٥ب 1الٍب أنشئ من أجلها؛ كلذلك كرَّه كثّب من العلماء ا٤بتأخرين

ذلك فإهنا مدعاة المتهاهنا كتلويثها،  عن؛ ألهنا ٓب تنب ٥بذا الغرض، فضبل 2لغّب ا٢باجة
  كالذىاب ٕبرمتها كتشويو صورهتا أماـ الوافدين على الصبلة كقراءة القرآف.

ريدين ال يسكنها من يشتغل ٗبدارسة العلم؛ ألهنا ليست ٧ببلِّ كما أف رباطات ا٤ب
 لو، إال إذا جاء ُب نصّْ ا٢ببس ما ٯبيز ذلك؛ ٝبعا بْب غرض الّْ كقصد ابّْس.

من أجلّْ القربات إٔب ا تعأب، كىي  3كعليو فإف حبس ا٤بدارس أك ا٢ببس عليها
عقل كجودان كعدمان؛ كذلك ٤با ٙبققو من إحدل الوسائل الضركرية ا٤بتعلقة ٗبقصد حفظ ال

تغذية العقوؿ بالعلم النافع كتعصمها من البدع كالضبلالت. فإذا اٚبذت ىذه ا٤بدارس لغّب 
ىذا الغرض فإف ذلك من شأنو أف يؤثر على كظيفة ا٤بدارس، مع ما يؤديو إٔب ا٫بسار 

ككراء تلك البيوت الوقف كتآكلو، فبل ٯبوز إذف إال إذا الحت للناظر ُب ذلك مصلحة  
 إذا كاف ُب الوقف سعة كصرؼ عىائدىا على الطلبة أك نص الواقف على ذلك.

 الفرع الثاني: رعاية المقاصد في استحقاق الوقف

                                                 

فصوؿ كمسائل تتعلق با٤بساجد،  عبد ا بن عبد الرٞبن ا١بربين، كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ  -1
 .49ىػ، ص1419، 1ا٤بملكة العربية السعودية، ط – كالدعوة كاإلرشاد

قوؿ ا١بمهور ٔبواز النـو ُب ا٤بسجد، كمن أدلتهم ُب ذلك ما ركاه البخارم كغّبه عن  ىذا، مع أف -2
ابن عمر رضي ا عنهما أنو كاف يناـ كىو شاب أعزب ال أىل لو ُب مسجد رسوؿ ا صلى ا عليو 

 .260/ 2، 440صحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب نـو الرجاؿ ُب ا٤بساجد، رقم:  .كسلم

 انات كالكتب كرفادة طلبة العلم كسقايتهم كغّبىا.كا٣بز   -3
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أقصد باستحقاؽ الوقف ا٤بوقوؼ عليهم كالذين تأسَّس من أجلهم، كا٤بستحقوف 
الذرم أك األىلي(، كالوقف للوقف أصناؼ كثّبة؛ منها الوقف على النفس كاألىل )الوقف 

 على طلبة العلم، كالفقراء، كاأليتاـ، كاألرامل كغّبىم.
كطا٤با أين قصرت البحث ُب الوقف العلمي، فإين أكرد ٦بموعة من النوازؿ الٍب ٚبدـ 

 ىذا ا٤بوضوع، من ذلك ما يأٌب:
 المسألة األولى: مسألة استحقاق المعلم حبسو وإن قلَّ األوالد

  ألةأوال: نص المس

"كسئل القاضي أبو عمرك بن منظور عن إماـ مسجد كأضيف لذلك ا٤بسجد 
ا٤بذكور ٧بضرة يقرم فيها األكالد، كصدر أمر موالنا السلطاف بدرٮبْب ُب اليـو ليتقول راتب 
ذلك ا٤بسجد، فانفتحت فوقها ٧بضرة ثانية فتفرقت األكالد كنفرت، أفيجوز لو أف يؤاجر 

فأجاب: ٯبوز للمؤذف أف يبقى ُب ٧بضرتو  ل أك أكثر أك يَبكها؟على كلدين أك ثبلثة أك أق
 .1يقرئ كتاب ا، كإف ٓب يبق من األكالد إال كاحد أك اثناف، كيأخذ ما عْب لو السلطاف"

 ثانيا: مدى اعتبار المقاصد في ىذه الفتوى

ىذه الفتول تدكر حوؿ موضوع استحقاؽ الوقف، ُب الوقت الذم نفر عن ا٤بعلم  
الد كتفرقوا كٓب يعد يفيد من عملو بالقدر الذم كاف عليو قبل ذلك، كىذا من شأنو أف األك 

يؤثر ُب عملو كيشكك ُب راتبو، ىذا إذا نظرنا إٔب النصوص كالقواعد العامة الٍب ٙبكم مثل 
 ىذه ا٤بسائل.

                                                 

 .056/ 7ا٤بعيار،  -1
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لكنا إذا نظرنا إٔب حاؿ ىذا ا٤بعلم، فهو يتقول من ىذا الراتب ُب إصبلح حالو 
أنو يقـو ٗبا يتوجب عليو من كظيفة التعليم، فإنو بذلك مستحق لراتبو كامبل كأىلو ك 

 كلو تفرؽ عنو أكثر األكالد، كبذلك يعدؿ عن النصوص كالقواعد العامة. 1استحسانا
كعليو فإف ىذه الفتول قد راعت مقاصد الشريعة كالحظتها؛ كذلك من خبلؿ 

ليو؛ فالقصد من التحبيس ىو القياـ على التوفيق بْب غرض ابّْس كاستحقاؽ ابَّس ع
شؤكف الطلبة تربية كتعليما كال يتم ذلك إال بوجودىم كال ٱبفى ما ُب ذلك من ا٤بصلحة، 

حفظ –كحق ابَّس عليو باافظة على كرامتو كاسَبزاقو من ىذا العمل كصرؼ ا٤برتب 
من ذلك لنجمت عنو إليو كامبل حٌب كلو تفرؽ عنو أكثر األكالد، إذ لو منع  -ا٤باؿ

 مفسدة عظيمة.
 المطلب الثاني: اعتبار المقاصد في شروط المحبس

 الفرع األول: تعريف شروط المحبس
، بل  -ابسْب–ٓب يذكر أغلب الفقهاء ا٤بتقدمْب تعريفا ٧بدَّدا لشركط الواقفْب 

بعض كانوا يكتفوف بذكر األمثلة ٥با مع بياف أحكامها. غّب أف بعض ا٤بتأخرين ذكر 
التعريفات كالٍب تلتئم ٙبتها الصور الكثّبة ٥بذه الشركط. كأنسب ىذه التعريفات ُب تقديرم 

 ىو تعريفها ٗبا يأٌب:
شركط الواقفْب ىي ما تفيده كتشتمل عليو صيغة الوقف من القواعد الٍب يضعها 

االستحقاؽ، الواقف للعمل ّٔا ُب كقفو من بياف مصارفو، كطريقة استغبللو، كتعيْب جهات 

                                                 

كنوع االستحساف ىنا كما يقوؿ األصوليوف: االستحساف با٤بصلحة؛ كىهنا إحدل ا٤ببلمح  -1
 ا٤بقاصدية ُب نازلة الوقف ىذه.
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. 1عليو ك٫بو ذلك ككيفية توزيع الغىلَّة على ا٤بستحقْب، كبياف الوالية على الوقف، كاإلنفاؽ
 كالصيغ اللفظية ا٤بفيدة لبلشَباؾ كثّبة ك٨بتلفة.

 الفرع الثاني: معنى قول الفقهاء: "شرط الواقف كنص الشارع"
اقفْب:"شرط الواقف  كثّبان ما يذكر الفقهاء ُب كتبهم عند الكبلـ على شركط الو 

.كقد أثار ىذا التشبيو لشرط الواقف بنص الشارع خبلفان بينهم ُب معُب 2كنص الشارع"
 ىذا القوؿ كُب ا٤براد بو. فافَبقت أقوا٥بم إٔب ثبلثة:

 : أف شرط الواقف كنص الشارع ُب كجوب اتباعو كالعمل بو.القول األول -7
و على ٨بتصر خليل، كصاحب  ك٩بن نص على ذلك ا٣برشي من ا٤بالكية ُب شرح

 .3كشاؼ القناع من ا٢بنابلة
: أف شرط الواقف كنص الشارع ُب الفهم كالداللة، ال ُب العمل القول الثاني -6

 بو كاتباعو.
 ك٩بن نص على ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كمشس الدين ابن القيم.

يقصدىا الواقف، فقد قاؿ ابن تيمية: "كا٤بقصود إجراء الوقف على الشركط الٍب 
ك٥بذا قاؿ الفقهاء: إف نصوصو كنصوص الشارع. يعِب ُب الفهم الداللة، فيفهم مقصود 

                                                 

 135ص ،٧باضرات ُب الوقف، ٧بمد أبو زىرة، دار الفكر العريب، القاىرة، د.ط، د.تينظر:  -1
 .196ص، د.ت، 1بّبكت، ط -، منشورات ا٤بكتبة العصرية، صيدازىدم يكن، أحكاـ الوقفك 

انظر مزيدا من التفصيل ُب شركط الواقفْب: رسالة الباحث: البعد ا٤بقاصدم للوقف ُب الفقو  -2
لية اإلسبلمي، عبد الرٞبن معاشي، مذكرة ماجستّب ُب الفقو كاألصوؿ، إشراؼ: أ.د. مسعود فلوسي، ك

 ـ.0226 -0225 -ىػ0407 -0406ا١بزائر، –العلـو اإلسبلمية، باتنة 

 ، 90/ 7ا٣برشي، دار الفكر، بّبكت، د.ط، د.ت.شرح ا٣برشي على ٨بتصر خليل، انظر:  -3
ككشاؼ القناع، منصور بن يونس البهوٌب، ت: ىبلؿ مصيلحي مصطفى، دار الفكر، بّبكت، د.ط، 

 .059/ 4ىػ، 0420سنة: 
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.كيوضح رأيو أكثر عندما يقوؿ: "كمن 1ذلك من كجوه متعددة، كما يفهم مقصود الشارع"
قاؿ من الفقهاء: إف شركط الواقف نصوص كألفاظ الشارع فمراده أهنا كالنصوص ُب 

اد الواقف، ال ُب كجوب العمل، أم أف مراد الواقف يستفاد من ألفاظو الداللة على مر 
ا٤بشركطة، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظو، فكما يعرؼ العمـو كا٣بصوص كاإلطبلؽ 
كالتقييد كالتشريك كالَبتيب ُب الشرع من ألفاظ الشارع، فكذلك تعرؼ  ُب الوقف من 

ف أك نصوص غّبه من العاقدين كنصوص كأما أف ٘بعل نصوص الواق… ألفاظ الواقف
الشارع ُب كجوب العمل ّٔا، فهذا كفر باتفاؽ ا٤بسلمْب، إذ ال أحد يطاع ُب كل ما يأمر 

 . 2…"صلى ا عليو كسلمبو من البشر بعد رسوؿ ا 
كقاؿ ابن القيم: ".. كأما ما قد ٥بج بو بعضهم من قولو. شركط الواقف كنصوص 

بو معُب صحيح كمعُب باطل، فإف أريد أهنا كنصوص الشارع ُب الشارع. فهذا قد يراد 
الفهم كالداللة، كتقييد مطلقها ٗبقيدىا، كتقدًن خاصها على عامها كاألخذ فيها بعمـو 
اللفظ ال ٖبصوص السبب، فهذا حق من حيث ا١بملة. كإف أريد أهنا كنصوص الشارع ُب 

الباطل، بل يبطل منها ما ٓب يكن طاعة  كجوب مراعاهتا كالتزامها كتنفيذىا، فهذا من أبطل
 كرسولو، كما غّبه أحب إٔب ا كأرضى لو كلرسولو منو، كينفذ منها ما كاف قربة كطاعة  

 .3كما تقدـ"
: أف شرط الواقف كنص الشارع ُب الفهم كالداللة كُب كجوب القول الثالث -4
  العمل بو.

ية حيث قاؿ: "قو٥بم شرط ك٩بن نص على ذلك صاحب الدر ا٤بختار من ا٢بنف
                                                 

، أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية، دار النشر، مكتبة ا٤بعارؼ، الرباط، د.ط، فتاكلال٦بموع  -1
 .98/ 30د.ت.

 .48 – 47/ 30ا٤بصدر نفسو،  -2

ٙبقيق: طو عبد الرؤكؼ سعد، دار ا١بيل، بّبكت، ابن قيم ا١بوزية، أعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب،  -3
 .187 –186/ 4ىػ، 1373د.ط، 
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الواقف كنص الشارع أم ُب ا٤بفهـو كالداللة ككجوب العمل بو فيجب عليو خدمة كظيفة 
 .1أك تركها إف ٓب يعمل كإال أٍب، السيما فيما يلـز بَبكها تعطيل"

 خبلصة ىذه األقوال: -3
ملة بْب قد يبدك للناظر ُب ىذه األقواؿ ألكؿ كىلة أف ىناؾ تباينان ُب تفسّب ىذه ا١ب

القوؿ األكؿ كالقوؿ الثاين، كٞبلها على معنيْب ٨بتلفْب، كلكن إذا نظرنا إٔب أحكاـ شركط 
الواقفْب لدل الفقهاء، ٪بدىم ٝبيعان متفقْب فيها على ما يضيق دائرة ىذا االختبلؼ حٌب 

  يكاد يكوف لفظيان.
نها ما ىو ذلك أف الفقهاء متفقوف على أف شركط الواقفْب منها ما ىو صحيح، كم

باطل، كال يتصور من أحد من أىل العلم القوؿ بوجوب العمل بالشرط الباطل مع علمو 
 ببطبلنو.

كلذلك حكى العبلمة قاسم ا٢بنفي، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية: إٝباع األمة على أف 
 .2كمنها ما ليس كذلك، من شركط الواقفْب ما ىو صحيح معترب يعمل بو

أفضت إٔب اإلخبلؿ فلم ٯبز أحد من أىل العلم العمل بنصوص الواقف إذا 
، كغّبىم من 2، كا٢بنابلة1، كالشافعية4، كا٤بالكية3، سواء ُب ذلك ا٢بنفيةبا٤بقصود الشرعي

 م . ػأىل العل

                                                 

ىػ، 0386، 0اتار على الدر ا٤بختار، ابن عابدين ٧بمد أمْب، دار الفكر، بّبكت، طرد حاشية -1
4/433. 

كفتاكل  065/ 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن ٪بيم ا٢بنفي، دار ا٤بعرفة، بّبكت، د.ط، د.ت،  -2
 .47/ 30، ابن تيمية

/ 5كالبحر الرائق، ، 022/ 6، د.ت، 0، ابن ا٥بماـ كماؿ الدين، دار الفكر، بّبكت، طفتح القدير -3
045 . 

، 88/ 4الشرح الكبّب، سيدم أٞبد الدردير، ت: ٧بمد عليش، دار الفكر، بّبكت، د.ط، د.ت،  -4
 .33/ 6ىػ، 1398، سنة: 2، أبو عبد ا ا٤بغريب ا٢بطاب، دار الفكر، بّبكت، طمواىب ا١بليل
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كأيضان فالفقهاء متفقوف على أف مراد الواقفْب إ٭با يفهم من كبلمهم، كما تضمنتو 
اشَباطات، فهي نصوص لفظية ٙبتاج ُب معرفة ا٤براد منها إٔب القواعد صيغة أكقافهم من 

الٍب تطبق على نصوص الشارع من حيث ترتيب دالالهتا كٞبل عامها على خاصها 
كمطلقها على مقيدىا، ك٫بو ذلك، فهذا القدر ال ينبغي أف يكوف ٧بل خبلؼ، كإف فرؽ 

ع كداللة كبلـ سائر ا٤بتكلمْب، إال أف بعض العلماء ُب بعض ا٢باالت بْب داللة كبلـ الشار 
 ىذا ُب النػزر اليسّب.

كعلى ىذا فالقوؿ بأف شرط الواقف كنص الشارع ُب كجوب العمل بو ٧بموؿ على 
ما إذا استوَب شركط صحتو، كعدـ ا٤بوانع عند القائلْب بو كىذا ا٤بعُب ال ٱبالفهم فيو أحد، 

كل شرط ليس ُب كتاب اللَّو : )ة كالسبلـعليو الصبلإماـ األنبياء  كاألصل ُب ذلك قوؿ
 .3(كشرط اللَّو أكثق، كإف كاف مائة شرط، كتاب اللَّو أحق، فهو باطل

كال خبلؼ ُب أف شركط الواقفْب كنصوص الشارع من حيث الفهم كالداللة ُب 
 ا١بملة.

كّٔذا يتبْب أف القوؿ الثالث ىو الذم ينبغي أف ٙبمل عليو تلك ا١بملة، كيكوف 
ا٤بقصود منها عدـ االجتهاد ُب التصرؼ ُب الوقف كغلتو كنظارتو ٗبا ٱبالف تلك الشركط 

 إذا كانت صحيحة، كأف تفهم دالالهتا كما تفهم دالالت نصوص الشارع.

                                                                                                                   

شركة مكتبة ، ٧بمد بن أيب العباس الرملي، الطبعة األخّبةهناية اتاج إٔب شرح ا٤بنهاج، مشس الدين  -1
 .376/ 5ـ، 0967 -ىػ0386، كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده، مصر

كاإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ على مذىب اإلماـ أٞبد، علي بن ، 3/96أعبلـ ا٤بوقعْب،  -2
 56/  7َباث العريب، بّبكت، د.ط، د.ت، سليماف ا٤برداكم، ت: ٧بمد حامد الفقي، دار إحياء ال

، ابن بلباف ٧بمد بن بدر الدين الدمشقي، ٙبقيق: ناصر العجمي، دار البشائر أخصر ا٤بختصراتك 
 .098ىػ، ص0406، سنة: 0اإلسبلمية، بّبكت، ط

رقم: إذا اشَبط شركطا ُب البيع ال ٙبل، متفق عليو: انظر: صحيح البخارم، كتاب الشركط، باب  -3
0068 ،8 /002. 



د. عبد الرحمن   --------------- االجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف
 معاشي

 129   

 

مضيفا إٔب كجوه اعتباره كجها –كىذا ما ٪بده عند األستاذ عبد الوىاب خبلؼ 
الواقف ُب حجة كقفو، يعترب كنص الشارع فيقوؿ أف الشرط الصحيح الذم يشرطو  -آخر

 من ثبلثة كجوه:
األكؿ: من جهة كجوب العمل بو، كالثاين: من جهة فهمو كداللتو على معناه 

 .1كالثالث: من جهة رعاية عرفو ُب ألفاظو كعبارتو
إذا اشَبط الواقف ُب كقفو ما ال ٱبالف الشرع، أك ما ال ٱبالف مصلحة  كمن ٍب

 عليهم كجب اتباع شرطو.الوقف أك ا٤بوقوؼ 
 الفرع الثالث: بعض النوازل في شروط الحبس واعتبار المقاصد فيها

 أوال: مسائل في اشتراطات المحبسين
إذا   -كما رأينا–يشَبط كثّب من ابسْب شركطا ُب حبوسهم، كىذه الشركط 

م كجب عليهبس أك ا ا٢ببسالشرع، أك ما ال ٱبالف مصلحة كانت ٩با ال ٱبالف قواعد 
كصرؼ ا٢ببس حسبما نص عليو ا٢ببس ُب الرَّسم، كسنرل نص الفقهاء على  اتباع شرطو

 ذلك ُب بعض األسئلة الٍب ترد عليهم، من ذلك:
أنو سئل سيدم أٞبد القباب عن الكتب ابسة إذا نص ابس على بعض  -1

على القراءة كجوه االنتفاع كسكت عن باقيها. فأجاب: "إف نص على بعضها كقولو مثبل 
 .2كا٤بطالعة، فليس ألحد أف ينسخ منها إال أف يقوؿ: كغّب ذلك من كجوه االنتفاع"

كمن أمثلتو أيضا أنو سئل ابن عرفة عن استعماؿ ماء مدرسة ٤بن ليس من  -2
أىلها، فأجاب: "إف كاف من جنس أىلها ساغ لو ذلك، ألف ا٢ببس ألىل ذلك الصنف 

صنف جرل حكمو على ما صح ألىلها، كإف كاف من كىو غّب معْب فمٌب كجد ذلك ال
غّب صنف أىل ا٢ببس فبل ٯبوز لو ذلك، ككذا عارية بيت السكُب من بعض أىل ا٢ببس، 

                                                 

 .89ـ، ص 0953، سنة: 0أحكاـ األكقاؼ، عبد الوىاب خبلؼ مطبعة النصر، ط -1

 .093/ 7ا٤بعيار،  -2
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فإف كاف ا٤بستعّب من أىل ذلك ا٢ببس جاز، كإال ٓب ٯبز لوجهْب: فقداف شرط التحبيس 
 .1"عادة، كالتصرؼ ُب ا٤بنفعة با٥ببة كىو ٓب يؤذف لو إال ُب نفسو فقط

كاضح من ىذين ا٤بسألتْب كغّبٮبا لزـك الوقوؼ على شركط ابس ككجوب العمل 
. قاؿ اإلماـ القراُب: "كٯبب اتباع شركط الوقف قالو الشافعي 2بالرسم األصلي للتحبيس

، ألنو مالو كٓب  كأٞبد؛ فلو شرط مدرسة أك أصحاب مذىب معْب أك قـو ٨بصوصْب لـز
.كما قعَّد ُب ذلك 3صوص، كاألصل ُب األمواؿ العصمة..."يأذف ُب صرفو إال على كجو ٨ب

قاعدة مفادىا: "اتباع ا٤بعاين ُب العقود كا٤بعاكضات، كاتباع األلفاظ ُب الشركط كالوصايا، 
كالوقف من باب األصداؽ كاألرفاد ال من باب ا٤بعاكضات، كيقاؿ شرط الواقف كذا كال 

عدـ جزئو أك كلو، فإف ا٤بشركط ينتفي كلو  يقاؿ عقد الواقف كذا كالشرط ال فرؽ فيو بْب
 .4حصل أكثر الشرط"

 ثانيا: مسائل في اعتبار قصد المحبس في شروطو

إذا كاف التزاـ شركط ابس أمرا ضركريا ُب إنفاذ ا٢ببس كصرفو إٔب مستحقيو، فإف 
ذلك ال يعِب العكوؼ على ظاىر ألفاظ ابسْب دكف اعتبار مقاصدىا كمعانيها، كفيما 

 يأٌب أمثلة لنوازؿ تبْب ذلك:
 أمثلة: -1
 عن قرية كبّبة ٕبصن بسطة حيبّْس على مصاّب قشتاؿ -ابن منظور–فقد سئل  - أ

كعْب ربع فائدىا لضعفاء الفرساف ببسطة، كالربع الثاين لضعفاء طلبة العلم، يقوؿ السائل: 
لكونو ُب عيالو "... فظهر اآلف لناظر عليها أف ُب طلبة العلم من ىو غِب من ماؿ أبيو، 

                                                 

 .340/ 7ا٤بصدر نفسو،  -1

 كغّبىا. 066، 034، 006، 005، 003، 67/ 7انظر مثبل: ا٤بصدر نفسو،  -2

بّبكت، –الذخّبة، شهاب الدين أٞبد بن إدريس القرااُب، ت: ٧بمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي  -3
 .306/ 6ـ، 0994، 0ط

 .336/ 6ا٤بصدر نفسو،  -4
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كٙبت إنفاقو أك ينالو رفده كليس كذلك من ٓب يكن  على تلك ا٢باؿ، كرٗبا كاف فيهم من 
خرج من حجر أبيو كملك أمر نفسو كىو ضعيف، أك لو شيء يسّب ككالده غِب كىو 
ساكن معو ُب عيالو كنفقتو... كمن السؤاؿ ىل يعطى منها طلبة العلم الغرباء مع أف رسم 

ى ضعفة طلبة العلم با٤بدينة ا٤بذكورة؟فأجاب بأف القرية ا٤بذكورة يتبع فيها قصد التحبيس عل
ابّْس الذم يفهم من ألفاظ رسم التحبيس كال ٱبالف ُب شيء منو. ٗبا كاف لقشتاؿ فيما 
ذكر ُب الرسم فهو لذلك كال يغّب. كما كاف لضعفاء طلبة العلم فلهم، كال فرؽ ُب الضعفاء 

كال كالد لو، أك لو كالد ضعيف، كبْب من لو كالد غِب، ألف غُب الوالد بْب ما ىو ضعيف 
ال يوجب كصفا للولد أنو غِب السيما مع بلوغ الولد، فقد خرج على إٯباب النفقة عليو 
من أبيو، كإف أرفق الوالد كلده فا يشكره... كالطلبة الساكنوف ُب البلد ا٤بستوطنوف، كإف 

بلد إف كانوا ضعفاء يعطوف إال أف يكوف ُب الرسم نصّّ على ٓب يكونوا ُب األصل من ال
 .1فبل" ا غّب نص  إخراجهم كأمٌ 

كيبْب ىذا األمر أكثر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبة ا عليو ُب مسألة مشأّة  - ب
كردت إليو، كذلك ُب رجل كقف كقفا على مدرسة كشرط ُب كتاب الوقف أنو ال ينزؿ 

ٓب يكن لو كظيفة ٔبامكية كال مرتب، كأنو ال يصرؼ ريعها ٤بن لو  با٤بدرسة ا٤بذكورة إال من
مرتب ُب جهة أخرل، كشرط لكل طالب جامكية معلومة، كٓب يصل كل طالب إٔب 
ا١بامكية ا٤بقررة لو، فهل ٯبوز للطالب أف يتناكؿ جامكية ُب مكاف آخر؟ كإذا نقص ريع 

اظر أف يبطل الشرط ا٤بذكور أـ ال؟ الوقف كٓب يصل كل طالب إٔب ٛباـ حقو، فهل ٯبوز للن
 كإذا حكم بصحة الوقف ا٤بذكور ىل يبطل الشرط كا٢بالة ىذه؟

فينوه رٞبو ا ُب جوابو بشركط الواقفْب كأقسامها كأغراضها، ٍب يتكلم ُب ٙبقيق 
ا٤بناط ُب ا٤بسألة قائبل: "... فينظر ُب شرط ترؾ من جهة أخرل؛ فما ٓب يكن فيو مقصود 

كاف باطبل كإف كاف صحيحا، ٍب إذا نقص الريع عما شرطو   -أك راجح خالص–شرعي 
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الواقف جاز للمطالب أف يرتزؽ ٛباـ كفايتو من جهة أخرل؛ ألف رزؽ الكفاية لطلبة العلم 
من الواجبات الشرعية، بل ىو من ا٤بصاّب الكلية الٍب ال قياـ للخلق بدكهنا، فليس ألحد 

أنو قصد ذلك؟كٯبوز للناظر مع ىذه ا٢بالة أف يوصل  أف يشرط ما ينافيها، فكيف إذا علم
إٔب ا٤برتزقة بالعلم ما جعل ٥بم كأف ال ٲبنعهم من تناكؿ ٛباـ كفايتهم من جهة أخرل يرتبوف 
فيها، كليس ىذا إبطاال للشرط لكنو ترؾ العمل بو عند تعذره، كشركط ا حكمها كذلك 

 كحكم ا٢باكم ال ٲبنع ما ذكر.
أخوذة على األعماؿ الدينية إ٭با ىي أرزاؽ كمعاكف على الدين؛ كىذه األرزاؽ ا٤ب

ٗبنزلة ما يرتزقو ا٤بقاتلة كالعلماء من الفيء. كالواجبات الشرعية تسقط بالعذر، كليست  
 .1كا١بعاالت على أمر دنيوم، كال ٗبنزلة اإلجارة عليها، فهذه حقيقة حاؿ ىذه األمواؿ"

رجل كقف مدرسة، كشرط من  رٞبو ا عن -شيخ اإلسبلـ-كما سئل  - ت
يكوف لو ّٔا كظيفة أف ال يشتغل بوظيفة أخرل بغّب مدرستو، كشرط لو فيها مرتبا معلوما. 
كقاؿ ُب كتاب الوقف: "... إذا حصل ُب ريع ىذه ا٤بدرسة نقص بسبب ٧بل أك غّبه كاف 

معلومو  ما بقي من ريع ىذا الوقف مصركفا ُب أرباب الوظائف ّٔا، لكل منهم بالنسبة إٔب
بااصصة. كإذا حصل ُب السعر غبلء فللناظر  أف يرتب ٥بم زيادة على ما قرر ٥بم ٕبسب  
كفايتهم ُب ذلك الوقت. ٍب إذا حصل ُب ريع الوقف نقص من جهة نقص كقفها ٕبيث 
أنو إذا ألغي ىذا الشرط من عدـ ا١بمع بينها كبْب غّبىا، يؤدم إٔب تعطيل ا٤بدرسة، فهل 

ّٔا أنو ٯبمع بينها كبْب غّبىا ليحصل لو قدر كفايتو كا٢بالة ىذه؟ حيث  ٯبوز ٤بن يكوف
 راعى الواقف الكفاية ٤بن يكوف ّٔا أك كما تقدـ ُب فصل غبلء السعر أـ ال؟

لم فأجاب: ىذه الشركط ا٤بشركطة على من فيها كعدـ ا١بمع إ٭با يلـز الوفاء ّٔا إذا 
مع فوات ا اافظة على بعض الشركط . فأميفض ذلك إلى اإلخبلل بالمقصود الشرعي
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؛ فاشَباط عدـ ا١بمع باطل مع ذىاب بعض أصل الوقف، المقصود بالشروط فبل يجوز
 كعدـ حصوؿ الكفاية للمرتب ّٔا ال ٯبب التزامو، كال ٯبوز اإللزاـ بو لوجهْب:

أحدٮبا: أف ذلك إ٭با شرط عليهم مع كجود ريع ا٤بوقوؼ عليهم، سواء كاف كامبل 
قصا، فإذا ذىب بعض أصل الوقف ٓب تكن الشركط مشركطة ُب ىذه ا٢باؿ، كفرؽ أك نا

 بْب نقص ريع الوقف مع كجود أصلو، كبْب ذىاب بعض أصلو.
الوجو الثاين: أف حصوؿ الكفاية ا٤برتب ّٔا أمر ال بد منو، حٌب لو قدر أف الواقف 

يرتزؽ من غّبىا كلو  صرح ٖببلؼ ذلك كاف شرطا باطبل. مثل أف يقوؿ: إف ا٤برتب ّٔا ال
ٓب ٙبصل كفايتو، فلو صرح ّٔذا ٓب يصح؛ ألف ىذا شرط ٱبالف كتاب ا، فإف حصوؿ 
الكفاية ال بد منها، كٙبصيلها للمسلم كاجب إما عليو كإما على ا٤بسلمْب، فبل يصح شرط 

 ٱبالف ذلك.
كقد ظهر أف الواقف ٓب يقصد ذلك؛ ألنو شرط ٥بم الكفاية، كلكن ذىاب بعض 

 واؿ الوقف ٗبنزلة تلف العْب ا٤بوقوفة ك٫بو ذلك.أم
كالوقف سواء شبو با١بعل أك باألجرة أك بالرزؽ، فإف ما على العامل أف يعمل إذا 

 .1كَب لو ٗبا شرط لو"
أف ال يعطى إال كتاب بعد كتاب؛ فقد  وشرطمن حبَّس كتبا كمثالو كذلك في - ث

سئل الشيخ أبو عمراف الفاسي رٞبو ا عمن حبس كتبا كشرط ُب ٙببيسو أنو ال يعطى إال  
كتاب بعد كتاب، فإذا احتاج الطالب إٔب كتب كتكوف الكتب من أنواع شٌب، فهل يعطى  

 كتابْب معا أك ال يأخذ إال كتابا بعد كتاب؟
فأجاب: "إذا كاف الطالب مأمونا أمينا ميكن من ىذا، كإف كاف غّب معركؼ فبل 
يدفع إليو إال كتاب كاحد كإف كاف من أنواع خشية الوقوع ُب ضياع أكثر من كاحد. 
كظاىر كبلـ أيب عمراف أنو ال يتعدل ما شرطو، لقولو:)ا٤بسلموف عند شركطهم(، كظاىر 

                                                 

 .06 -05/ ٦30بموع فتاكل ابن تيمية،  -1
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ُب بعض  العرف، كمنو ما جرل بو لمحبس ال لفظوقصد اما ُب ىذا السؤاؿ أنو يراعى 
الكتب ابسة ُب ىذا الوقت ٖبركجها ٕبضرة ا٤بدرسْب كرضاىم، كرٗبا فعلوا ذلك ُب 

أفٌب بعض  قصد المحبسأنفسهم كلغّبىم، كا أعلم ٗبا أشار إليو ىذا الشيخ من مراعاة 
 أصل ٙببيسها أال يسكنها ا٤بتأخرين فيمن بُب مدرسة كجعل فيها بيوتا للسكُب، كشرط ُب

إال من يصلي الصلوات ا٣بمس ُب مسجدىا إف ٓب يكن إماـ ُب غّبىا، كأف ٰبضر ا٢بزب 
ا٤برتب فيها لقراءة القرآف إف كاف قارئا كٰبضر ا٤بيعاد ُب كقتو، كمن ٓب يفعل ذلك فليس لو 

 سكُب.
كمن ىذا ا٤بعُب  فأجاب بأف الشركط ا٤بذكورة ٯبب الوفاء ّٔا كال ٘بوز ٨بالفتها، قيل

الدخوؿ إٔب ا٤بدارس لقضاء ا٢باجة ّٔا كالوضوء كالشرب من مائها كىو ٓب يكن من أىلها 
 .1كال أعدت ا٤بيضأة كالشرب إال ألىلها"

 مدى اعتبار المقاصد في ىذه الفتوى -2

٩با سبق يتبْب لنا مدل دكراف أحكاـ الوقف كشرائطو مع ا٤بقاصد العامة للشريعة 
كوؼ على الصيغ اللفظية للمشَبطْب دكف النفاذ إٔب معانيها كمقاصدىا اإلسبلمية؛ فالع

ضرب من العبث كتضييع للحبس ذاتو، كلذلك يعنُّ للناظر أف يكيّْف شركط ابّْس ٗبا 
يتماشى مع مقصوده كمصلحة ا٢ببس، كإذا أدَّت ىذه الشركط إٔب اإلضرار بأصلو كجب 

لك األضرار، كما لو أف يتصرؼ فيها ٗبا ٰبقق ٗبا يرفع ت 2عليو أف يغّب من ىذه الشركط
على مدرسة أكثر ٩با ٰبتاج بطل  -أم ا٤بلوؾ–"فإف كقفوا ا٤بصلحة. قاؿ اإلماـ القراُب: 

                                                 

 .340 -342/ 7ا٤بعيار،  -1

 093انظر حوؿ تغيّب شركط الواقف للمصلحة ُب: البعد ا٤بقاصدم للوقف ُب الفقو اإلسبلمي، ص -2
 كما بعدىا.
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فيما زاد فقط، ألهنم معزكلوف عن التصرؼ إال على كجو ا٤بصلحة، كالزائد ال مصلحة فيو، 
 .1فهو من غّب متوؿ فبل ينفذ"

الظاىرة من ىذه الفتاكل ٙبكيم العادة كالعرؼ ُب نوازؿ كمن ا٤ببلمح ا٤بقاصدية 
الوقف؛ فإذا شرط الواقف ُب مدرسة "أف ال يشتغل ا٤بعيد ّٔا أكثر من عشر سنْب ففرغت 
سنوه كٓب يوجد ُب البلد معيد غّبه، جاز لو تناكؿ ا١بامكية، ألف العرؼ يشهد بأف الواقف 

يد إذا انتفع جاء غّبه، كىذا ينظر ُب كل شرط ٓب يرد شغور مدرستو، كإ٭با أراد أف ىذا ا٤بع
 .2شهد العرؼ بتخصيصو"

كأما ُب حالة غياب رسم التحبيس كجب بقاء األمر على ما كاف عليو؛ فيبقى 
 من التزاـ العادة كاالجتهاد ُب شأنو.3ا٢ببس يصرؼ على الوجو الذم كجدتو ا١بماعة
 جيح بين مصارف َغبلَّتونقل الحبس والتر  المطلب الثالث: اعتبار المقاصد في

 الفرع األول: اعتبار المقاصد في نقل الحبس
 أوال: المراد بنقل الحبس

يقصد بو نقل ا٢ببس من عْب إٔب أخرل، من جنسها أك من غّب جنسها، ُب 
4ا٤بكاف نفسو، أك إٔب مكاف آخر

. 
ٍب  ، كىذا ما يرادؼ ا٤بقايضة،5كعرفها صاحب الشرح الكبّب بأهنا بيع العقار ٗبثلو

ذكر ٥با صورا.كال يبعد معُب النقل عن اإلبداؿ أك االستبداؿ، كإذا أطلق أحدٮبا دخل فيو 
                                                 

 .337/ 6ا٤بعيار،  -1

 .337/ 6ا٤بصدر نفسو،  -2

 .                                              006/ 7ا٤بصدر نفسو،  -3

 -ىػ0402،  ٤0بصرم، دار ا٤بكتيب للنشر كالتوزيع، دمشق، طاألكقاؼ فقها كاقتصادا، رفيق يونس ا -4
 .60ـ، ص 0999

 .476/ 3الشرح الكبّب،  -5
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ا٤بنقوؿ ٲبكن نقلو من مكانو بعينو دكف استبدالو، ُب حْب أف الوقف  الوقف؛ ألف 1اآلخر
 .غّب ا٤بنقوؿ ال ٲبكن نقلو إال باستبداؿ عينو بعْب أخرل

 ثانيا: بعض النوازل في نقل الحبس

ا٤بتصفح لكتب الفتاكل كالنوازؿ الفقهية يقف أماـ صور ٨بتلفة ٤بوضوع ا٤بناقلة  إف
كاالستبداؿ، غّب أين ُب ىذا ا٤بقاـ أكتفي بنازلة تتعلق با٢ببس عموما، كأبْب الوجو 

 ا٤بقاصدم ا٤برعي ُب اإلجابة عنها.
 نص المسألة: -1

على من يقرأ على جاء ُب ا٤بعيار أنو سئل بعض ا٤بشايخ "عن أحباس كانت ٧ببسة 
قبور أصحأّا منذ زماف ينتفع القارئ بفائد ذلك ا٢ببس، كأحباس أيضا كانت ٧ببسة على 
ا٤بساكْب يؤخذ كراء ذلك ا٢ببس كيشَبل بو شقة تفرؽ على ا٤بساكْب لكسوهتم ُب عيد 
األضحى فقاـ اآلف ٝباعة كجعلوا أيديهم على ذلك ا٢ببس كىم يريدكف نقل فوائد تلك 

ٍصن صا٢بة أمنها ا تعأب لكونو ضعيفا، فهل ٯبوز ذلك ُب الشريعة... األحباس ٢ب
فأجاب: إف ا٢ببس ا٤بذكور ال يصرؼ عن ا٤بصرفْب ا٤بذكورين أعبله، ألف التحبيس عليهما 

 فمن بدَّلو بعدما سمعو ف نما إثمو على الذين يبدِّلونوصحيح، كقد قاؿ تعأب:
 . 2["٣٨٣]البقرة:

 د في ىذه الفتوى:مدى رعاية المقاص -2

 قبل بياف ذلك ٯبدر ىهنا بياف مسألة القراءة على ا٤بيت، كىل يصل ثوأّا إليو أـ ال؟

                                                 

، ت: ٧بمد سليماف األشقر، مؤسسة الرسالة، ا٤بناقلة كاالستبداؿ باألكقاؼ، ابن قاضي ا١ببل -1
 .49ـ، ص2112 -ىػ1422، 2بّبكت، ط

 .039/ 7ا٤بعيار،  -2
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فنقوؿ أف القراءة عبادة بدنية مثل الصبلة كالصياـ كغّبٮبا، كللعلماء ُب مسألة 
؛ لكن ٓب يقل أحد من العلماء 1كصوؿ العبادات البدنية للميت قوالف أصحهما أنو يصل

ل ُب مكاف دكف مكاف، كال قاؿ أحد أف القراءة عند القرب أفضل منها عن غّبه، بالتفاض
كأٞبد ُب إحدل  3، كمالك2بل القراءة عند القرب قد اختلفوا ُب كراىتها، فكرىها أبو حنيفة

فبل  .7كأٞبد كغّبىم 6، كالشافعية5، كرخص فيها طائفة من أصحاب أيب حنيفة4الركايتْب
ٯبوز إذف بعد ىذا أف يرمى بالبدعة من ذىب إٔب ا١بواز؛ فهو قوؿ طوائف من السلف كبو 

كما ذكر ابن تيمية رٞبو –أفٌب صاحب ا٤بعيار كغّبه، لكن البدعة ُب ىذه ا٤بسألة ىو 

                                                 

، مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر الشيخ خليل، ك 263/ 2حاشية رد اتار على الدر ا٤بختار، انظر:  -1
ا٤بغِب فيفقو ك  300/ 8بّبكت، د.ط، د.ت، -ا٢باكم الكبّب، أبو ا٢بسن ا٤باكردم، دار الفكر، 225/ 7

بّبكت، – اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباين، عبد ا بن أٞبد أبو ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي، دار الفكر
 .206/ 5ىػ، 1405، 1ط

ربىانالدينمازه، دارإحياءالَباثالعريب، د.ط، د.ت، ا٤بيحطالربىاين، ٧بمودبنأٞبدبنالصدرالشهيدالنجاري -2
5 /139. 

بّبكت، –حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب، ٧بمد عرفة الدسوقي، ت: ٧بمد عليش، دار الفكر  -3
 .403/ 0د.ط، د.ت، 

، ٧بمد بن مفلح لشيخ عبلء الدين علي بن سليماف ا٤برداكملكبذيلو تصحيح الفركع الفركع  -4
 .037/ 0ىػ، 0408، 0بّبكت، ط–ا٤بقدسي، ت: أبو الزىراء حاـز لقاضي، دار الكتب العلمية 

  .046/ 0حاشية ابن عابدين،  -5

ىػ، 0425، 0بّبكت، ط-، شرؼ الدين النوكم، ا٤بكتب اإلسبلمي، ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب -6
5 /090. 

بّبكت، –ا٤ببدع ُب فقو اإلماـ أٞبد، إبراىيم بن ٧بمد بن عبد ا بن مفلح، ا٤بكتب اإلسبلمي  -7
 .40/ 30. ٦بموع الفتاكل، ابن تيمية، 082/ 0ىػ،  0422د.ط، 
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أف يعتقد أف القراءة عند القرب أفضل كينتفع ا٤بيت بسماعها دكف ما إذا بعد القارئ،  -ا
 .1بدعة باطلة ٨بالفة إلٝباع العلماءفقولو ىذا 

 أما عن مقاصد ىذه الفتول فإهنا ملحوظة ُب تقديرم من كجهْب:
األكؿ: التزاـ شرط الواقف كاافظة على ٙبقيق مقصوده من الوقف، كىو انتفاع 

ذلك ا٢ببس كسدّْ خلَّتو منو، ككذا استفادة ا٤بساكْب من عائد كراء  -ريع–القارئ بفائد
ٗبسكن ٰبفظ دينهم نفوسهم كأعراضهم كيسدُّ حاجتهم من الطَّعاـ كالكسوة، ذلك ا٢ببس 

كال ٱبفى ما ُب ذلك من حفظ ضركريات ا٤بوقوؼ عليهم )حفظ مقصد الدين، كالنفس، 
 كا٤باؿ كالعرض( كحاجاهتم )مكمبلت ىذه الضركريات(.

ال  كالوجو الثاين: ٙبكيم الضابط الفقهي ُب ا٤بسألة، كىو: "ما حبس على كجو
ٯبوز نقلو لغّبه" طا٤با أف التحبيس على ا٤بصركؼ عليهم جائز كقد نص عليو ا٤بفٍب ُب 
إجابتو؛ ذلك أفَّ ىذا النقل ٓب يكن من الضركرة أك األكلوية ٗبكاف إٔب ا٢بدّْ الذم ٯبيز ٥بذه 

فظهر بطبلف ىذا العمل، كال يقاؿ ُب مثل ىذا: "ما   2ا١بماعة تغيّب مصارؼ ىذا ا٢ببس
 .3 فبل بأس أف يوضع بعضو ُب بعض"كاف 

 الفرع الثاني: الترجيح بين مصارف غبلَّت الحبس
 أوال: المعنى المراد بو:

                                                 

 .40/ ٦30بموع الفتاكل،  -1

تغيّب مصارؼ ا٢ببس أك ترتيبها مسألة ٙبتاج إٔب اجتهاد كإعماؿ النصوص كالقواعد العامة، يقـو  -2
/ 7كال تكوف إال ُب حاالت خاصة. انظر على سبيل ا٤بثاؿ: ا٤بعيار،  -ال ا١بماعة كما مر–عليها الناظر 

038. 

 .046/ 7ا٤بعيار،  -3
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كأقصد بذلك أف ينص ابس ُب ر٠بو على أصناؼ ٨بتلفة من ا٤بستحقْب، ٍب يطرأ 
على أصل ا٢ببس ا٫بسار كعجز ال يفي ٔبميع مستحقيو، فكيف ترتب تلك األصناؼ كما 

 ُب ذلك الَبتيب؟ا٤بعيار 
 ثانيا: بعض النوازل في الترجيح بين مصارف غبلت الحبس

سئل ابن رشد عن مسجد احَبؽ فيو مبلطاف كليس ُب غلتو المسألة األولى:  -0
ما يقيم بناءه إال أنو إذا حطَّ اإلماـ كالقوىمة من منفعتهم  ىل تقدَّـ مصلحتو عليهم أـ ال؟ 

على بنائو أـ  2إال أف يدفع إلينا أجرنا، ىل يقوموف 1يعمرهككيف لو قاؿ اإلماـ كالقوىمة ما 
 ال؟

 فأجاب: "بنياف ما احَبؽ من ا٤ببلط مقدـ على مرتب اإلماـ كقوىمة ا١بامع إال ما
كاف من إجارة ا٤بثل ُب ا٣بدمة الضركرية مثل فتحو كغلقو ككنسو، كقيَّده إف ٓب ٯبد من 

 .3يتطوَّع بذلك"
من النازلة األكٔب سؤاؿ كرد إٔب الشيخ العبدكسي عن كقريبة المسألة الثانية:  -0

دار ٧ببسة على إماـ مسجد، فاحتاجت إٔب إصبلح ضركرم كليس عليها حبس تصلح 
منو. فأجاب:"يقاؿ لئلماـ إما أف تصلح، كإال فاخرج كتكرل لتصلح من الكراء، كلو شرط 

ٙبتاج إٔب إصبلح كثّب  ٧ببسها أال تصلح كتَبؾ خرابا لصحَّ حبسو كبطل شرطو، كإذا كانت

                                                 

 كذا ُب األصل، كلعل صوابو: "ال نعمره".  -1

 ا ُب األصل، كلعلو تصحيف، كصوابو: ييقدَّموف.كذ  -2

فتاكل الربزٕب: جامع مسائل األحكاـ ٤با نزؿ من القضايا با٤بفتْب كا٢بكاـ، أبو القاسم بن أٞبد  -3
، 0بّبكت، ط–البلوم التونسي ا٤بعركؼ بالربزٕب، ت: ٧بمد ا٢ببيب ا٥بيلة، دار الغرب اإلسبلمي 

 .389/ 5ـ، 0220
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ال تقـو غىلتها اآلف بو، فإنو يغـر اإلماـ كراء ا٤بثل ٤با مضى من ا٤بدَّة بقدر ما تصلح بو 
 .1اآلف، ألنو أبرز الغيب أف الواجب إيقاؼ ذلك ُب ا٤باضي ليصلح فيو ُب ا٤بستقبل"

كما أجاب فقيو تلمساف اإلماـ العآب أبو الفضل سيدم المسألة الثالثة:  -3
م بن سعيد بن ٧بمد العقباين رٞبو ا عن مسجد جامع حبس عليو إماـ من أئمة قاس

ا٤بسلمْب حبسا، ك٠بى مصرفو إلماـ، كقارئ، ككاتب، كمؤذف، كحزابْب، كخداـ، كعْب 
لكل فريق قدرا ٨بصوصا، ٍب ضاؽ ا٤بصرؼ عن الوفاء با٤برتبات ا٤بذكورة، فهل يكوف بعض 

 ا نصو:من ذكر أكٔب من البعض، فأجاب ٗب
"... فإف علم أف االنتفاع بغبلت ا٢ببس ليس ذا مرتبة كاحدة، كإ٭با ىو مراتب، 
فأكالىا بالتقدًن ما يتعلق بأعياف األحباس فيما يبقى رسومها كيقيم أشكا٥با، كتستمر معو 
أرزاقها كإصبلحها، كاإلنفاؽ عليها، كلذلك لو نص ابس على تقدًن ابس عليهم على 

يقبل كٓب يعمل عليو، ٤با ييفضي إليو ذلك إٔب خراب ا٢ببس كفوات غرض اإلصبلح، ٓب 
ابس ُب انتفاع ابس عليو، كاألجراء كا٣بدَّاـ من ناظر كشاىد كقابض كأشباىو مقدموف 
على ابس عليهم من إماـ كطلبة كغّبىم؛ ألف فريق الناظر يأخذكف عن خدمة كعمل ُب 

كرٗبا التحق ا٣بداـ من ناظر كغّبه بالدرجة األكٔب أعِب ا٢ببس بعينو، كغّبىم ليس كذلك، 
درجة اإلصبلح، ألهنم ٰبتاجوف إليو ُب كل تصرؼ للحبس.." ٍب يضيف قائبل: "... 
كاإلماـ كا٤بدرس كا٤بؤذف كأشباىهم من ابس عليو الذم يأخذ ما يأخذ على كجو األجرة 

مْب باإلصبلح كما يتعلق بو عمل ُب مقدموف على الطلبة، إال أف رتبتهم ليست كرتبة القائ
ٍب عدَّد بعض ا٤بصارؼ األخرل –ذات ا٢ببس، كعمل سواىم متعلق بابس عليو... 

 .2" -كمرتبتها
 ثالثا: األبعاد المقاصدية لهذه الفتاوى

                                                 

 .074/ 7ا٤بعيار،  -1

 .388/ 7ا٤بصدر نفسو،  -2
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إف ا٤بتأمّْل ُب اإلجابات عن ىذه النوازؿ يقف على النظر ا٤بقاصدم السليم الذم 
-مع األحداث كالقضايا الٍب ترد عليهم، كٓب ٛبنعهم طبيعة الوقف  يتعامل بو ىؤالء ا٤بفتوف

من القيرىب، أك كما يقوؿ القراُب من باب األصداؽ كاألرفاد ال من باب  كوهنا
 من إعماؿ ا٤بقاصد كالنظر ُب ا٤بآالت، كىذا ظاىر ُب اآلٌب: -1ا٤بعاكضات

كما ىو –قاؽ إف كل ما يتعلق بأصل ا٢ببس مقدَّـ على غّبه من ذكم االستح
٧بل العبادة كالتعليم كىو أىم كسيلة ٢بفظ –؛ فإصبلح ا٤بسجد -كاضح ُب ا٤بسائل الثبلث

أقوؿ: إف إصبلح ا٤بسجد أمر  -ا٤بقاصد ا٣بمسة عموما كالدين كالعقل على كجو ا٣بصوص
ضركرم مقدـ على منفعة من يقـو عليو. كعليو فإف األصل: أف الذم يرجع إليو ُب الَبجيح 

مصارؼ ا٢ببس أف ما يتعلق بذات ا٢ببس نفسو مقدَّـ على ما يرجع إٔب ابَّس عليو، بْب 
كما يرجع إٔب ابَّس عليو الذم يأخذه على كجو األجرة مقدَّـ على من يأخذ على كجو 

 اإلرفاؽ كا٤بعونة؛ كقد نص على ىذه القاعدة اإلماـ ُب إجابتو على ا٤بسألة الثالثة.
رط ابّْس أف ال يصلح ذلك ا٢ببس كيَبؾ خرابا لصحَّ حبسو ذكر ا٤بفٍب أنو لو ش

كبطل شرطو؛ كىذا ينمُّ عن نظر مقاصدم عميق ُب إعماؿ شرط الواقف كإلغائو، فبل 
يصمد ىنا قو٥بم: "شرط الواقف كنص الشارع"، ألفَّ شرطو مفسدة كمضرَّة فبل يعمل ال 

كفيو أيضا حفظ للذمة ا٤بالية  بلفظو كال ٗبقصوده، إ٭با يراعى مقصود ا٢ببس كغرضو،
للحبس ألنو كما يقوؿ فقهاء القانوف شخصية اعتبارية تتمتع بذمة مالية، كىي ثابتة كمرعية 
حٌب كلو أدل إٔب تغرًن اإلماـ ُب كرائو عن السنوات ا٤باضية؛ تقدٲبا ٤بصلحة ذات ا٢ببس 

 على ابوس عليهم.
-فقد أدَّاه  -ا٫بسار الوقف كعجزه–كأما بالنسبة للمحبَّس عليهم ُب ىذه ا٢بالة 

النظر ا٤بقاصدم ُب ٙبقيق ا٤بناط ُب درجة استحقاقهم كرتبتها إٔب  -الفقيو التلمساين

                                                 

 .306/ 6الذخّبة، القرااُب،  -1
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العدكؿ عن ااصصة إٔب الَبتيب كالتقدًن ا٤ببينْب أعبله، كالضابط ُب ذلك مدل تعلُّق 
س كذاتو، فيكوف من خدماتو بعْب ا٢ببس؛ فعمل الناظر يرجع تارة إٔب العمل ُب عْب ا٢بب

 باب اإلصبلح، كتارة فيما يتقدَّـ على ذلك كجباية الغبلَّت، كإعداد اآلالت كغّب ذلك،
 كاألئمة كا٤بدرسوف يقدَّموف على الطلبة ٤با يأخذكف ما يأخذكف على كجو األجرة كىكذا.

 المبحث الثاني: تحليل بعض الحجج الوقفية ومدى مراعاتها للمقاصد العامة الشريعة 
 المطلب األول: وثيقة عقد تحبيس ألحد المحسنين على الحرمين الشريفين

 1الفرع األول: نص الوثيقة
 : عقد ٙببيس جنة السيد ا٢باج العريب امْب ٝباعة ا١بيجلية،1"كثيقة رقم

 بفحص االبار خارج باب ا١بديد، على ا٢برمْب الشريفْب،
 .1769ىػ/ أفريل 1182أكاسط حجة ا٢براـ 

 .26، 2/ 19ع 
 
 

ا٢بمد  ىذه نسخة رسم ٙببيس ينقل ىنا للحاجة إليو نص أكلو ا٢بمد  بعد أف 
استقر على ملك ا٤بعظم األجل ا٣بّب األمشل الناسك االبر ا٢باج ا٤بعتمر السيد ا٢باج العريب 
امْب ٝباعة ا١بيجلية ُب التاريخ ابن شعباف ا٤بذكور ُب الرسم ...ٛبلك ٝبيع ا١بنة الكائنة 
بفحص االبار خارج باب ا١بديد احد ابواب ٧بركسة ا١بزاير كفيما احيل عليو االستقرار 
التاـ ككاف ذلك كذلك حضر االف ٗبحضر شهيديو السالك السيد ا٢باج العريب ا٤بذكور 
كاشهدٮبا على نفسو انو حبس ككقف  تعأب ٝبيع ا٢ببس ... ٝبيع ا١بنة ا٤بذكورة ابتداء 

ة ذلك مدة حياتو مقلدا ُب ذلك بعض أٲبة مذىب االماـ االعظم ايب على نفسو ينتفع بغل

                                                 

 حاكلت أف أنسخ الوثيقة كما ىي، دكف مراعاة للهمزات كغّبىا. -1



د. عبد الرحمن   --------------- االجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف
 معاشي

 143   

 

حنيفة النعماف رضي ا تعأب عنو كبعد كفاتو يرجع ذلك حبسا على زكجو ا٢برة الزكية 
الولية عايشة بنت ا١بماقجي كعلى من سيولد لو بقية عمره اف قدر ا تعأب لو ذلك من 

ء كزكجو ا٤بذكورة كواحدة منهم تنتفع بغلة ذلك اك ذكر كانثى الذكر كاالنثى ُب ذلك سوا
سكناه مدة حياهتا فقط فاف ماتت يرجع ا٢ببس ا٤بذكور الكالد ابس السيد ا٢باج العريب 
ا٤بسطور ٍب على اكالدىم كاكالد اكالدىم كعقبهم كعقب عقبهم ما تناسلوا كامتدت فركعهم 

امو كمن ٓب ٱبلف ذرية رجع نصيبو ٤بن ُب اإلسبلـ كمن مات منهم عن ذرية فذريتو تقـو مق
عداه فاف انقرضوا عن ءاخرىم كاتى ا٢بماـ على ٝبيعهم كضيعهم كرفيعهم فّبجع ذلك 
حبسا ككقفا على ا٢برمْب الشريفْب مكة كا٤بدينة زادٮبا ا شرفا كتعظيما كمهابة كتكرٲبا 

ة شرعا كعرفا  عينا كا٠با يضاؼ ذلك لساير االكقاؼ ا٤بوقوفة عليهما ... كىو با٢بالة ا١بايز 
بتاريخ اكاخر حجة ا٢براـ من شهور عاـ ٜبانْب كماية كالف من ىجرتو عليو الصبلة كالسبلـ  
٧بمد بن ٞبودة كفقو ا بيمنو كابو زيد بن علي كفقو ا بيمنو انتهت قابلها باصلها 

ة ا٢براـ من شهور ا٤بنقولة منو فالقاىا نصا سواء من حقق ا٤بقابلة ... بتاريخ اكاسط حج
 .1عاـ اثنْب كٜبانْب كماية كالف من ىجرتو عليو الصبلة كالسبلـ ابو زيد كفقو ا بيمنو"

 الفرع الثاني: مدى مراعاتها للمقاصد العامة للشريعة
ىذه الوثيقة الٍب بْب أيدينا ٛبثل إحدل ا٢بجج أك العقود الوقفية موقعة من طرؼ 

؛ حبس فيها جنتو أك حديقتو على 2أمْب ٝباعة ا١بيجلية السيد: ا٢باج العريب ا١بزائرم،

                                                 

الوقف ُب ا١بزائر أثناء القرنْب الثامن عشر كالتاسع عشر، ٝبع كتقدًن: ناصر الدين سعيدكين، ٦بلة   -1
، 0220مام  32/ 09دراسات إنسانية: عدد خاص، دار ا٢بكمة، ا١بزائر، أعماؿ ندكة ا١بزائر 

 .052ص

ماين، تشكل ٝبعية جيجل إحدل كاليات ا١بزائر، كٝباعة ا١بيجلية ٝباعة معركفة إباف العهد العث -2
 خّبية هتدؼ إٔب إعمار األكقاؼ كإصبلحها.
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نفسو كعلى زكجتو بعده كأكالده ٍب أكالد أكالدىم ما تناسلوا، فإف انقرضوا فإف الوقف يؤكؿ 
 إٔب ا٢برمْب الشريفْب.

ما كاف على النفس  -كما مر–كىذا النوع من الوقف يسمى كقفا أىليا، كىو 
كعلى ذريتو أك نسلو أك عقبو من بعده، أك على  ابتداء؛ أم على شخص الواقف نفسو،

شخص طبيعي، أك على أشخاص طبيعيْب كعلى ذرياهتم أك أعقأّم أك نسلهم من 
بعدىم، على أف يؤكؿ ُب حالة انقطاع الذرية، أك العقب، أك النسل إٔب جهة من جهات 

ة من الرب كاإلحساف، كىو عكس الوقف ا٣بّبم الذم يكوف ابتداء كانتهاء على جه
 ؛ فهو يستهدؼ مصلحة خاصة طبقان للشركط الٍب ٰبددىا الواقف.1جهات الرب كاإلحساف

يقف على صيغ متقاربة ٥با درج  -خصوصا ا٤بغاربية–كالقارئ للحجج الوقفية 
 عليها أغلب الواقفْب، عدا تلك الٍب يعمد أصحأّا إٔب االشَباط فيها.

كيفية صياغتها، ٘بلت لنا اعتبارات كإذا رجعنا إٔب نص ىذه الوثيقة كمثيبلهتا ك 
كمظاىر معينة جعلت ىؤالء الواقفْب يتقصدكهنا كيتغٌيوهنا، كٲبكن مبلحظة شيء منها ُب 

 ا٤بلحظْب اآلتيْب:
ا٤بلحظ األكؿ: يتمثل ُب حكم الوقف األىلي كمدل استجابتو للمقاصد العامة  -1
 للشريعة.

ؿ إٔب ضمائر الناس كإٲباهنم كالوقف كما جاء ُب نصوص العلماء أمر حاجي موكو 
ييستحثوف عليها استحثاثا كترغيبا ال أكثر، ٖببلؼ الزكاة ا٤بفركضة. كقد صنف الشاطيب 
كجوىو ضمن ا٤بقاصد ا٢باجية كالتحسينية. كالوقف األىلي كاحد من أنواع ككجوه الوقف، 

 فما حكمو كما مدل استجابتو ٥بذه ا٤بقاصد؟
موضع النظر ىو الوقف على لكن الوقف األىلي كحكمو، ت اإلشارة إٔب لقد سبق

                                                 

، سنة: 4أحكاـ الوصايا كاألكقاؼ، ٧بمد مصطفى شليب، الدار ا١بامعية للطباعة كالنشر، بّبكت، ط -1
 . 308ـ، ص0980 -ىػ0420
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الورثة، سواء كانوا أغنياء أـ فقراء؛ ٤با ُب ذلك من مظنة ا٢ببس عن فرائض ا تعأب، 
 ك٧باربة توزيع ا٤بّباث الذم فرضو ا تعأب.
أكالده، بشرط أف  صدقة الرجل على -رٞبو ا–كما مر أيضا إمضاء اإلماـ مالك 

، كعلى ذلك جرت سنة األكقاؼ ُب ٨بتلف 1انقراضهم إٔب سبيل من سبل ا٣بّبتؤكؿ بعد 
، مع كجود خبلؼ ُب بعض ا٤بسائل الفرعية ال ٛبس ٗببدأ 2األقاليم، كقاؿ بو ٝبهور الفقهاء

، كلكن ُب ٝبيع اإلشارة إليها تجواز الوقف األىلي، كمسألة الوقف على النفس الٍب سبق
ينص على أيلولة الوقف عند انقطاع النسل، أك العقب، أك األحواؿ ٯبب على الواقف أف 

 .3الذرية إٔب جهة بر كإحساف
كقد تعرض الوقف األىلي ٥بجمات شرسة من طرؼ بعض ا٢بكاـ مثل ٧بمد علي 
كغّبه، كأكرىوا الفقهاء على ا٢بكم ٗبنعو، كانتهى األمر إٔب إلغائو؛ األمر الذم جعل الناس 

ف ا٣بّبم. كصار من ا٤بصلحة الَبغيب، كإحياء الوقف مع ذلك ٲبتنعوف حٌب عن الوق
 .4ا٣بّبم مرة أخرل، كذلك بإجازة الوقف على النفس لفتح باب الوقف ا٣بّبم

                                                 

ن رشد البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٤بسائل ا٤بستخرجة، أبو الوليد ٧بمد بن أٞبد ب -1
ـ، 1988-ىػ1418، 2لبناف، ط – القرطيب، ت: ٧بمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت

13  /381. 

، ٙبقيق: ١بنة إحياء الَباث العريب، دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت، الىانظر:  -2 ، علي بن أٞبد بن حـز
أمْب بن عابدين، دار الفكر، بّبكت، ، كحاشية رد اتار على الدر ا٤بختار، ٧بمد 182/ 9د.ط، د.ت، 

، كمغِب اتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج، مشس الدين ٧بمد بن أٞبد 463/ 4ىػ، 1386، 2ط
، كا٤بغِب ُب فقو 387/ 2ـ، 1994 - ىػ1415، 1ا٣بطيب الشربيِب، دار الكتب العلمية، بّبكت، ط
بّبكت، –أبو ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي، دار الفكر اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباين، عبد ا بن أٞبد 

 .354 /5ىػ، 1405، 1ط

 انظر: ا٤بصادر نفسها. -3

 .٧027باضرات ُب الوقف، أبو زىرة، ص -4
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ليس فيو شيء من مظنة ا٢ببس عن فرائض ا  -كما سيتضح–كعقد ىذا ا٢ببس 
 تعأب، كال ا٥بركب من قواعد ا٤بّباث.  

صارؼ الوقف كمستحقيها؛ فنوع الوقف كما ا٤بلحظ الثاين: يتمثل ُب ٙبديد م -2
سبقت اإلشارة إليو كقف أىلي منقطع اآلخر، كنص الوثيقة ٰبدد بدقة ا٤بوقوؼ عليهم 

 ٝبيعا:
فهذا التحديد يفصح عن ذكم ا٢بقوؽ كٰبسم مادة النزاع الذم قد يقع بسبب  - 

كيفسد بْب األكالد عدـ التحديد أك اللَّبس فيو؛ األمر الذم يهتك األكاصر كيقطع الوشائج 
 كاإلخوة، كىذا أمر تأباه الشريعة الغراء كٯباُب مبادئها كمقاصدىا.

ترتيب ا٤بوقوؼ عليهم يوحي إٔب نظرة مقاصدية للواقف؛ حيث بدأ على نفسو  -
٤بدة حياتو، كبعد كفاتو يرجع ذلك حبسا على زكجو مدة حياهتا فقط، كعلى من سيولد لو 

ف ماتت زكجتو يرجع ا٢ببس ألكالد ابس ٍب على أكالدىم بقية عمره من ذكر كأنثى، فا
رجع ذلك حبسا ككقفا عقبهم ما تناسلوا، فإف انقرضوا كأكالد أكالدىم كعقبهم كعقب 

 على ا٢برمْب الشريفْب مكة كا٤بدينة. 
فضبل عن حسمو للنزاع -كترتيب مصارؼ الوقف ُب غاية األٮبية؛ ذلك أنو 

ا٢بقوؽ ألىلها كيوفيهم إياىا، كىي من ٝبلة األمانات الٍب  فإنو يعطي -كالشقاؽ اتمل
أمر ا بتأديتها إٔب ذكيها، كإمساكو أك العدكؿ عنها جور كظلم؛ كىذا أمر يناُب مبادئ 
العقل كالشرع، فتقدًن األكالد على الزكجة مثبل يعِب اعتداء صارخا على حقها كغمطها 

 -على األقل–يعد شرطا ٨بالفا  -أم آبائهم–كالد فيو، كما أف تقدًن أكالد األكالد على األ
ألحكاـ ا٤بّباث، كتقدًن األكالد على النفس ٨بالف لنص ا٢بديث الذم يقوؿ فيو قولو 

 .1صلى ا عليو كسلم: )...ابدأ بنفسك فتصدؽ عليها(

                                                 

، كتاب الزكاة، باب االبتداء ُب النفقة بالنفس -رضي ا عنو–أخرجو مسلم ُب صحيحو عن جابر  -1
 .690/ 0، انظر: ا١بامع الصحيح، 997ٍب أىلو ٍب القرابة، رقم:
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فإف انقرض النسل أك العقب لسبب أك آلخر فإف ا٢ببس يؤكؿ إٔب ا٢برمْب الشريفْب 
افرت النصوص الشرعية ذلك إٔب نوع ا٢ببس ا٣بّبم الذم تضينة فيستحيل بعد مكة كا٤بد

 ُب الدعوة إليو. 
كٚبصيص مكة كا٤بدينة يدؿ على موقعهما ُب سواد العيوف كشغاؼ األفئدة 
كالقلوب كنزك٥بما فيها منزال حسنا؛ يزيد ىذا األمر كضوحا ُب إلقاء أ٠بى عبارات الَبضي 

النيب صلى ا عليو كسلم ٥بما أمر ال ٱبفى على ىؤالء الناس؛  كالدعاء كا٢بب ٥بما، كحب
تارة أك تنتهي إليهما تارة  -أم كقفا خّبيا عاما–٩با جعلهم ٱبصصوهنا بالوقف عليهما 

 أخرل. 
تقييد الواقف حظ الزكجة من الوقف تنتفع بالغىلة كالسكُب مدة حياهتا فقط أمر  -

مقصود؛ إذ لو ٓب يقيد كتزكجت فأ٪ببت أضحى أكالدىا آكد ا٤بستحقْب كحوصر الورثة ُب 
مّباثهم، كىذا ٱبالف قواعد ا٤بّباث الٍب ال ٛبنح ٥بؤالء حقا إال من أمهم. ٍب إف التسوية 

مثل األنثى أمر مقصود أيضا؛ كقد أشرت فيما سبق إٔب أف من بْب األكالد للذكر 
مشكبلت الوقف األىلي حرماف اإلناث من أمواؿ الوقف، ككثّب من الواقفْب يعمدكف إٔب 

٤با :"أنو قاؿ -رضي ا عنو–كرد عن ابن عباسذلك، ٩با يشكل حيفا كجورا، كُب ا٢بديث 
ال حبس بعد سورة ) :ليو الصبلة كالسبلـعنزلت الفرائض ُب سورة النساء قاؿ رسوؿ ا 

على فرض –ا٢بديث  معُب. ك 1(بس عن فرائض ا)الحكُب لفظ أنو قاؿ:  (.النساء
النهي عن حبس ا٤باؿ عن كارث جعل ا لو شيئان من ا٤بواريث كعدـ إطبلقو إٔب  -صحتو

                                                 

، ت: ٧بمد زىرم النجار، دار الكتب العلمية، الطحاكم ُب شرح معاين اآلثارأبو جعفر ركاه  -1
  -رضي ا عنو- ،  كابن أيب شيبو ُب مصنفو موقوفان على علي96/ 4ىػ، 1399، سنة: 1بّبكت، ط

كتاب البيوع كاألقضية، باب ُب الرجل ،  «اعال حبس عن فرائض ا إال ما كاف من سبلح أك كر »بلفظ: 
انظر: الكتاب ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلثار، أبو بكر بن ، 971رقم ، ٯبعل الشيء حبسان ُب سبيل ا

 .349/ 4ىػ، 1419، 1كماؿ يوسف ا٢بوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط: أيب شيبة العبسي، ت
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ة البلئي . كالتصريح بالتسوية ٰبفظ حق اإلناث ُب ىذا الوقف كىن من ذكم ا٢باج1يده
 تدعو ا٤بصلحة إٔب إيثارىن. 

كشرط الواقف ىنا مقبوؿ كٓب يقل أحد من الفقهاء أنو ملـز باتباع أحكاـ ا٤بّباث 
الٍب تقضي بأحقية الذكر ٢بظ األنثيْب، إال إذا ٓب يصرح الواقف بالتسوية أك بعدمها، أك أنو 

 أىلها.أقصى اإلناث، حينها فقط يستضاء بآية الفرائض لرد ا٢بقوؽ إٔب 
ىذه إذف بعض ا٤بقاصد كاألىداؼ ا١بزئية الٍب تسعى ٦بتمعة إٔب حفظ ا٤بقاصد 

 العامة للشريعة، كمنها: 
أحد الضركريات ا٣بمس الٍب اتفقت  -كما سيأٌب–مقصد حفظ ا٤باؿ، الذم ٲبثل 

در ُب غّب ٧با٥ٌبا  -بلو ا٤بلة–الشرائع  على حفظها كجودا كعدما؛ فتحفظ األمواؿ كال هتي
 فظ حقوؽ كأمواؿ ا٤بوقفْب عليهم فبل تضيع منهم كال ييغمطوف أك ييظلموف فيها. كٙبي 

فظ دينهم ّٔذه األمواؿ من الفوات كالعدـ، كا٤باؿ عصب  كما ٙبفظ نفوسهم كٰبي
ا٢بياة كشرياهنا، كفوات ال يفٌوت الدين كيرفع التكليف، كما أنو يكفي النفس با٢ببلؿ 

فظ الدين كالنفس ا٤بشركع عن ا٢براـ ا٤بمنوع فت شتد عرل الدين كال هتَبئ أك تتمزؽ كٰبي
معا. ٍب إف التنصيص على النسل كالعقب يوحي ٔببلء إٔب تقٌصد الواقف إٔب حفظو كرعايتو 
كجودا كعدما؛ فيفيد النسلي من ىذا الوقف سٌد خبلتو كضركراتو كحاجاتو ككماالتو، 

م ٕبياتو أك من كاله ا عليو. كما كيواجو صركؼ األياـ كعوادم الدىر الٍب تعصف فتود
فظ عقو٥بم إف ىم أحسنوا التصرؼ ُب ىذا الوقف؛ فتوفر ٥بم كل ما من شأنو أف يضيء  ٙبي
عقو٥بم كينّب بصائرىم من اإلقباؿ على العلم كاإلفادة من الكتب العلمية فتحٓب عقو٥بم، 

اؿ، كُب حديث سعد كإال ماتت أك فسدت. كما تصاف أعراضهم فييكـر ماء الوجو ّٔذا ا٤ب
بن أيب كقاص: قاؿ قلت يا رسوؿ ا: أكصي ٗبإب كلو. قاؿ: )ال( قلت: فالشطر. قاؿ: 

                                                 

قادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة ا٤بكرمة، د.ط، البيهقي، ت: ٧بمد عبد ال، سنن البيهقي الكربل -1
 .060/ 6ـ.، 0994 -ىػ0404سنة: 
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)ال(. قلت: الثلث. قاؿ: )فالثلث كالثلث كثّب، إنك أف تدع كرثتك أغنياء خّب من أف 
 .1تدعهم عالة يتكففوف الناس(

كجدكل مثل ىذه كمن ىنا ندرؾ من خبلؿ ىذا النموذج البسيط كبّب األٮبية 
األكقاؼ خّبية كانت أـ أىلية، ُب رعاية ا٤بقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية ككيف تنهض 
ٖبدمة مفرداهتا كأنواعها، سواء ما تعلق منها بالضركرم أك ا٢باجي أك التحسيِب كترتيب 
أكلوياهتا على ىذا ا٤بقياس، أك فيما يتعلق بتوجيو ٜبن الوقف كمصارفو أيضا على حسب 

 ألكلوية كا٤بصلحة.ا
 المطلب الثاني: بعض الرسائل من سبلطين المغرب إلى عمالهم

 الرسائل ومدى مراعاتها للمقاصد العامة للشريعة بعضالفرع األول: نص 
 أوال: نص الرسالة األولى

ىذه الرسالة من السلطاف "موالم عبد الرٞبن بن ىشاـ" إٔب عامل تطواف تتعلق 
بصلة العلماء كالطلبة كا٤بؤدبْب كا٤بؤذنْب كالوعاظ كغّبىم، حيث كاف العلماء يتقاضوف 
ركاتب شهرية قارة، باإلضافة إٔب ما كاف يصلهم من عطاءات السبلطْب، كينؤّم من 

اف ملوؾ ا٤بغرب ككالتو يصلوف طلبة العلم كمعلمي األحباس ا٤بوقوفة عليهم، كما ك
األطفاؿ، ككل الذين يشرفوف على عمل من أعماؿ الدين كا٤بؤذنْب كا٤بوقتْب كا٢بزابْب 
كمقدمي ا٤بدارس العلمية... فقد بعث السلطاف عبد الرٞبن بن ىشاـ إٔب عاملو بتطواف 

ه كطبقاهتم، كمبلغ الصلة ا٢باج عبد القادر أشعاش تبْب عدد العلماء كالفقهاء ببلد

                                                 

صحيح البخارم، كتاب الوصايا، باب أف يَبؾ كرثتو أغنياء خّب من أف يتكففوا الناس، رقم:  -1
 .0226، ص 3، ج0590
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رجب  7ا٤بخصصة لكل كاحد منهم، كىذه الرسالة ٧بفوظة ٗبديرية الوثائق ا٤بلكية، كتارٱبها 
1845يوليوز عاـ  12ىػ الذم يوافق يـو السبت 1261عاـ 

1. 
يقوؿ السلطاف ُب ىذه الرسالة: "ا٢بمد  كحده... كبعد، فقد أنعمنا بصلة على 

الفقهاء الكبار، كىم ثبلثة عشر. ٟبسة عشر مثقاال للواحد، ٍب الطبقة الفقهاء كطلبة العلم 
الثانية الٍب تليهم، عددىم أربعة كعشركف، ٟبسة كسبعوف أكقية للواحد، ٍب الطبقة الرابعة 
ا٤ببتدئوف عددىم ستة كعشركف، ٟبسة كعشركف أكقية للواحد. اجتمع ُب ا١بميع ٟبسمائة 

 مثقاؿ، كٟبسة عشر مثقاال...
ا أنعمنا على ا٤بؤدبْب ٗبائة مثقاؿ، كعلى ا٤بؤذنْب ٗبائة مثقاؿ أخرل، كعلى كم

األشراؼ بثبلٜبائة مثقاؿ... فىميٍر األمناء أف يدفعوا لكل فريق ما أنعمنا بو عليو... كا١بميع 
ألف مثقاؿ كاحد، كٟبسة عشر مثقاال... فوجو لنا زماـ عدد ا٤بؤذنْب كا٤بؤدبْب كاألشراؼ، 

 .2"1261رجب  7فريق ُب صلتو كالسبلـ:  كما كجب لكل
 ثانيا: مدى مراعاتها لمقاصد الشريعة

تبدك من خبلؿ ىذه الرسالة الٍب بعث ّٔا السلطاف لصلة العلماء كا٤بؤدبْب كالتبلميذ 
 كغّبىم بعض ا٤بظاىر ا٤بقاصدية؛ كذلك فيما يأٌب:

 رعاية بعض المقاصد الضرورية: -7
ال بد منها ُب قياـ مصاّب الدين كالدنيا، ٕبيث إذا يقصد با٤بقاصد الضركرية: "ما 

فقدت ٓب ٘بر مصاّب الدنيا على استقامة، بل على فساد كهتارج كفوت حياة كُب األخرل 
. كذكر اإلماـ الغزإب ىذه الضركريات 3فوت النجاة كالنعيم، كالرجوع با٣بسراف ا٤ببْب"

                                                 

، ٧بمد بن عبد العزيز بن عبد ا، كزارة الشؤكف كاألكقاؼ اإلسبلمية، الوقف ُب الفكر اإلسبلمي -1
 .1/474ـ، 1996 -ىػ1416ا٤بملكة ا٤بغربية، د.ط، 

  ا٤برجع السابق. -2

ا٤بوافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ الشاطيب، ٙبقيق: عبد ا دراز، دار ا٤بعرفة، بّبكت، د.ط،  -3
 .18/ 2د.ت، 
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عليهم دينهم كنفسهم كعقلهم  بقولو: "كمقصود الشارع من ا٣بلق ٟبسة، كىو أف ٰبفظ
نسلهم كما٥بم...كىذه األصوؿ حفظها كاقع ُب رتبة الضركريات، فهو أقول ا٤براتب ُب 

 .1ا٤بصاّب"
كلقد عنيت الشريعة اإلسبلمية بالعقل عناية خاصة، ككثر ذكره ُب القرآف الكرًن ُب 

الضركرية، كال  غّب ما آية، كذلك ألف حفظ العقل ىو ا٤بقصد الثالث من مقاصد الشريعة
 شك أف فوات العقل أك فساده يعِب ارتفاع التكليف كبالضركرة فوات ىذا الدين.

 ككسائل حفظ العقل كثّبة، منها:
 التعليم. -
 ٙبرًن ا٤بفسدات ا٢بسية. -
 .2ٙبرًن ا٤بفسدات ا٤بعنوية -

 ك٢بفظ مقصد العقل جهتاف أيضا: جهة الوجود كجهة العدـ.
اىتماما بالعقوؿ كتنشئتها كتنميتها، كيظهر ذلك من  ٓب تضن مؤسسة الوقف أبدا

كىذه الرسالة الٍب بْب أيدينا ٭بوذج بسيط -خبلؿ ما أ٪بزتو ُب ا٤باضي ككذا ا٢باضر 
من بعض تلك الوسائل الٍب ٙبفظ ىذا ا٤بقصد من جانيب الوجود كالعدـ، كٲبكن  -لذلك

 مبلحظة ذلك:
 من جانب الوجود: -أ

مؤسسة الوقف عموما كىذا النموذج خصوصا ُب حفظ  إذا أردنا أف ٭بثل لدكر
العقل من ىذا ا١بانب، فإننا ٪بدنا أماـ إسهامات كبّبة ٥بذه ا٤بؤسسة، ٛبثل تأسيسا كدعما 

ٛبثيبل ال –للوسائل البلزمة الٍب تكفل حفظ ىذا ا٤بقصد، كمن ىذه الوسائل الكثّبة ما يأٌب 
 :-حصرا

 تغذية العقل بالعلم النافع: -
                                                 

علم األصوؿ، أبو حامد الغزإب، ت: ٧بمد عبد السبلـ عبد الشاُب، دار الكتب ا٤بستصفى من  -1
 .416/ 2ىػ، 1413، سنة: 1العلمية، بّبكت، ط

 .037مقاصد الشريعة كعبلقتها باألدلة، اليويب، ص -2
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كإف تعددت العلـو لعقل من جهة الوجود يكوف بتغذيتو بالعلم النافع، كحفظ ا
متحدثا عن –النافعة فإف ىناؾ علوما ضركرية ال يسع ا٤بكلف تعلمو، يقوؿ ابن تيمية 

علـو ضركرية يفرؽ ّٔا بْب آّنوف الذم ريفع القلم عنو، كبْب  : "فهنا أمور: أحدىا:-العقل
كقد ذكر ابن خلدكف "أف .1" …هو مناط التكليفالعاقل الذم جرل عليو العقل، ف

التعليم ضركرم كطبيعي ُب البشر ٢باجة اإلنساف، إٔب معرفة العلـو ا٤بختلفة الٍب ال تتيسر 
بالفهم كالوعي فقط، بل ٗبلكة خاصة ٙبصل بالتعليم، كأف التجربة تفيد عقبل كا٤بلكات 

كىذه كلها قوانْب تنظم علوما فيحصل الصناعية تفيد عقبل، كا٢بضارة الكاملة تفيد عقبل 
 .2فيها زيادة عقل"

كمن بْب كسائل التعليم الضركرية الٍب عملت األكقاؼ على النهوض ّٔا كا٤بتجلية 
 من خبلؿ ىذا النموذج:

 بناء ا٤بدارس كا٤بساجد كالكتاتيب: كقد عجت ّٔا الببلد اإلسبلمية. -
ا٤بكتبات العمومية الٍب يفد إليها كقف الكتب كا٤بخطوطات: أدل إٔب نشأة  -

 الطلبة كا٤بعلموف.
تكوين الفقهاء الكبار كا٤بعلمْب: كترتيب مرتبات كافية كالئقة ٗبقامهم من ماؿ  -

الوقف دكف خوؼ من مسغبة أك حاجة؛ إذ قد كفتهم شر كل ذلك؛ ٗبا أسبغتو عليهم من 
 كضنك العيش.  أمواؿ كأرزاؽ تكفيهم للعيش البلئق كتؤمنهم من صركؼ الدىر

االىتماـ با٤بؤذنْب كا٤بؤدبْب كاألشراؼ كالتبلميذ؛ حيث أمر السلطاف بأف يوجو  -
  إليو زماـ كقائمة عددىم، حٌب يتأكَّد من برىم كصلتهم.

                                                 

 بغية ا٤برتاد ُب الرد على ا٤بتفلسفة كالقرامطة كالباطنية، أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية، ت: موسى -1
 .062ىػ، ص0428، سنة: 0سليماف الدكيش، مكتبة العلـو كا٢بكم، ط

ديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم مقدمة تاريخ ابن خلدكف ا٤بسمى:  -2
دار الفكر، ، خليل شحادةت: عبد الرٞبن بن ٧بمد، ابن خلدكف ا٢بضرمي اإلشبيلي ، الشأف األكرب

 .540، صـ0988 -ىػ 0428، 0، طبّبكت
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ىذا، كفرضية العلم على كل مسلم جعل هنوض ىذه ا٤بؤسسات كاالىتماـ ٗبؤطريها 
لدين كتنوير العقوؿ كتبصّبىا كحسن تصرفها ُب كالوافدين عليها أمرا ضركريا إلحياء شعائر ا

 أمور الدين كالدنيا، ككظيفة مهمة تنضاؼ إٔب دكرىا ا٢بضارم كالرسإب. 
 من جانب العدم: -ب

إذا كانت تغذية العقل بالعلم النافع إحدل الوسائل الضركرية الٍب ٙبملها ىذه 
اف كصماـ األماف ٥با من الرسالة ٢بفظ العقل من جهة الوجود، فإهنا أيضا عاصم لؤلذى

جهة العدـ؛ فقد شكلت ا٤بؤسسات الوقفية الدينية كالدعوية عموما منبعا غزيرا ُب تنوير 
الصبية ا٤بسلمة ا٤بلتفة حوؿ تلك ا٤براكز الوقفية العلمية كالدعوية ذات ا٤بناىج الصحيحة؛ 

ا٥بدامة،  إذ عصمت أذىاف كأفكار تلك النخبة من العقائد الفاسدة كاألفكار الدخيلة
كسخرت عقو٥بم ُب "الوصوؿ إٔب ا٢بق كاافظة عليو من كل فكر دخيل، أك مذىب 

، كلقد غضب النيب عليو الصبلة كالسبلـ ٤با 1ىداـ، أك ٫بلة باطلة، تغّب مفهوماتو الشرعية"
؛ ٤با يؤدم إليو ذلك من إفساد العقل ا٤بسلم،  2رأل الصحيفة من التوراة ُب يد عمر

بالباطل. كمن ىذا القبيل ٘بب ٧باربة العقائد الفاسدة، كاألفكار ا٤بنحرفة؛  كاختبلط ا٢بق
 حفاظا على العقوؿ كالدين.

 
 توجيو مصارف الوقف وترتيبها حسب األولولوية: -6

سبق كأف أشرت إٔب أف االىتماـ بالفئة ا٤بتعلمة كا٤بثقفة كالسعي إٔب إحياء كتفعيل ىذا 
كاألٮبية، كقد أكردت كبلـ ابن خلدكف النفيس ُب ىذا الصدد، ا١بانب أمر ُب غاية الضركرة 

 فأحسن الواقفوف إذف ُب توجيو كصرؼ أكقافهم إليهم.
                                                 

 .044مقاصد الشريعة كعبلقتها باألدلة، اليويب، ص -1

. مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، أبو عبد ا أٞبد بن 18335أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده برقم:  -2
ـ، 2111 - ىػ1421، ٧1بمد بن حنبل الشيباين، ت: شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط

31 /281. 
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غّب أف الذم يلفت االنتباه ُب نص ىذه الرسالة أمر تقدير األعطيات )ا٤بثاقيل 
هاء كاألكقيات( كترتيبها على حسب الطبقات؛ فالطبقة األكٔب ىي الفقهاء كطلبة العلم الفق

الكبار، يصرؼ إليهم ٟبسة عشر مثقاال للواحد، ٍب الطبقة الثانية الٍب تليهم، ٟبسة كسبعوف 
 أكقية للواحد، ٍب الطبقة الرابعة ا٤ببتدئوف، ٟبسة كعشركف أكقية للواحد. 

كأما ا٤بؤدبوف فقد أنعم عليهم ٗبائة مثقاؿ، كعلى ا٤بؤذنْب ٗبائة مثقاؿ أخرل، كعلى 
 مثقاؿ.األشراؼ بثبلٜبائة 

كىذا الَبتيب يوحي إٔب فقو عميق كنظرة مقاصدية ثاقبة ُب إكراـ ىذه الفئة كصلتها 
–من ماؿ الوقف كرىٍيعو حسب طبقاهتا كٙبصيلها العلمي ككاقعهم االجتماعي؛ إذ ال يعقل 

 تقدًن ا٤ببتدئْب على من فوقهم كال من فوقهم على معلميهم. -مثبل
ٗبائة مثقاؿ ٯبعل كرامتهم كأعراضهم ٧بفوظة، فبل  كما أف ٚبصيص ا٤بؤدبْب كا٤بؤذنْب

ينشغلوف عن كظيفتهم ا٤بسندة إليهم كال تلجئهم ا٢باجة أك ا٤بسغبة إٔب غّبىا؛ حفظا لدينهم 
كأنفسهم كفركجهم كنسلهم كأموا٥بم كعقو٥بم. أما عن األشراؼ قد ذكر عن عائشة رضى ا 

، كىؤالء أليق 1عليو كسلم أف ننزؿ الناس مناز٥بم"عنها أهنا قالت: "أمرنا رسوؿ ا  صلى ا 
 باإلكراـ كاإلحساف.

 الفرع الثاني: نص رسالة أخرى ومدى مراعاتها للمقاصد العامة للشريعة
 أوال: نص الرسالة الثانية

كىذا ظهّب حسِب آخر إٔب القائد حم بن ا١بيبلٕب ُب اإلذف للنظار بالزيادة ُب 
السكة، كالزيادة ألصحاب الوظائف الدينية كالعلمية ُب  أكرية األحباس، تبعا الرتفاع

 ركاتبهم تبعا لذلك، يقوؿ الظهّب:
"كصيفنا األرضى القائد حم بن ا١بيبلٕب، كفقك ا، كسبلـ عليك كرٞبة ا، كبعد: 
فقد بلغ لعلمنا الشريف ما استحاؿ إليو أمر الرباع من الضياع، كضعف ا٣براج، باالستيبلء 

كانت من األكرية قبل ارتفاع السكة كغلو الركاج، حٌب أفضى ذلك إٔب تعطيل جل عليها، ٗبا  
                                                 

 .09/ 0شرح النوكم على صحيح مسلم، النوكم،  -1
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الوظائف الدينية، كالركاتب العلمية العملية، كاإلمامة كاألذاف، كاألحزاب كالوعظ كالتدريس  
كما شهد بذلك العياف، كعذر التعطيل مقبوؿ، كليس لرده ٧بصوؿ، ٤با ىو بْب من أف خراج 

ا كاف بو قدٲبا، كقبضو ٗبا تركج بو السكة اآلف صار تافها كذميما، ال ذلك الوظيف ٕبساب م
يسمن كال يغِب، كال يقوؿ بصاحبو الذم نعِب... كما أف األصوؿ كالرباع، تداعى جلها 
للسقوط كآلت إٔب الضياع، كمن ا٤بعلـو أنو من مستفاد البعض يتبلَب البعض كيتدارؾ 

ياح، بالزيادة ُب األكرية طبق السكة متعْب، كا٤بصّب اإلصبلح، كيداكل عليها من عاىة االجت
إليو من ا٢بق الواضح البْب، إذ بذاؾ تبقى األحباس ٧بفوظة منتفعا ّٔا على الدكاـ، كتصّب 
ا٤بناصب الدينية مستمرة غّب معل ّٔا القياـ، كبو يتوفر ما يقع بو اإلصبلح ُب ا٤بستقبل، كما 

ّب كقبل، كإبقاء ما كاف على ما كاف، سبب ُب تعطيل كاف قبل ليصّب فيما لو كجو من ا٤بصا
الوظائف الدينية كخراب اإلسكاف، كُب ٧بض حق ا ٯبب ا٤ببادرة بقدر اإلمكاف، كعليو 
فليزد سائر النظار ُب أكرية الرباع كالعقار، ٕبسب ما يقتضيو ا٢باؿ من جهة ارتفاع السكة 

فيو ضرر كال ضرار، كليعرؼ الزائد أنو أدل كحسن االعتبار، كٛبسكا بأسد األنظار، ٩با ليس 
ما عليو من حق ا، كاستربأ لدينو قبل أف يأٌب يـو ال مرد لو من ا، كليعد ما زاده من قبيل 
التعاكف على الدين، لينتظم ُب سلك الفائزين ا٤بهتدين، كليخلص العمل بتحسْب الطوية، فإ٭با 

كور ألىل الوظائف بقدر ما زيد ُب أكرية الرباع، األعماؿ بالنية، كليزد ناظر األحباس ا٤بذ 
لتنضبط األحباس الوظائف الدينية كال يبقى عذر ُب تعطيلها ٗبقتضى ىذا االضطبلع، كقد 
أزلنا بذلك من عهدتنا ما اسَبعانا ا عليو، كجعلناه ُب ربقة النظار كالقضاة كمن األحباس 

 .1"1313ٝبادل الثانية  2لسبلـ. مسندة إليو، كا رقيب كعلى كل شيء حسيب، كا
 ثانيا: مدى مراعاتها للمقاصد العامة للشريعة

 تحديد مصارف الوقف: -7

                                                 

 .474/ 0الوقف ُب الفكر اإلسبلمي، بن عبد ا،  -1
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ٓب تيعن ىذه الرسالة بتحديد مصارؼ ا٤بوقوؼ عليهم بالقدر الذم عينيت بالزيادة ُب 
ركاتبهم كأجورىم، كجاء ذكر ىذه ا٤بصارؼ عرضا دكف تفصيل أك ترتيب؛ فذكرت الوظائف 

 الدينية، كالركاتب العلمية العملية، كاإلمامة كاألذاف، كاألحزاب كالوعظ كالتدريس.
كقد سبقت اإلشارة إٔب ما ٥بذه الوظائف من كبّب أٮبية؛ فاإلمامة كاألذاف كاألحزاب 
كالوعظ كالتدريس أدؽ الوظائف كألصقها ٕبق ا، "كُب ٧بض حق ا ٯبب ا٤ببادرة بقدر 

ضطبلعها ٕبفظ الشعائر كإعبلهنا كتعظيمها: كتعهد القرآف كتعليمو ؛ كذلك ال1اإلمكاف"
كتفسّبه، كتذكّب الناس با كإسداء النصح إليهم، كرفع األذاف كغّبىا. كلها كسائل ضركرية 

كإال أمست ىذه الشعائر مفقودة معطلة  -مقصد حفظ الدين–٢بفظ ضركرم الدين 
 فأضحت ٦بهولة غّب معلومة.

ىؤالء ُب ٧بلو، كالقياـ بضركراهتم كحاجاهتم كتكميلهما أمر يستجيب  كعليو فإف رعاية
 لركح التشريع كمقاصده.

 رعاية بعض المقاصد الحاجية وتكميلها: -7
يقصد با٢باجيات ما ٰبتاج إليو اإلنساف، كىو ليس ضركريا. عرفها الشاطيب بأهنا: 

البلحقة إٔب ا٢برج كا٤بشقة "مفتقر إليها من حيث التوسعة كرفع الضيق ا٤بؤدم ُب الغالب 
بفوت ا٤بطلوب، فإذا ٓب تراع دخل على ا٤بكلفْب على ا١بملة ا٢برج كا٤بشقة، كلكنو ال يبلغ 

. كعرفها الطاىر بن عاشور بأهنا: "ما ٙبتاج 2مبلغ الفساد العادم ا٤بتوقع ُب ا٤بصاّب العامػة"
يث لوال مراعاتو لفسد األمة إليو القتناء مصا٢بها، كانتظاـ أمورىا على كجو حسن، ٕب

ىذا،  .3النظاـ، كلكنو كاف على حالة غّب منتظمة، كلذلك كاف ال يبلغ مرتبة الضركرم"

                                                 

 .475/ 0مقطع من نص الرسالة: ا٤برجع نفسو،  -1

 .02/ 0ا٤بوافقات،  -2

مقاصد الشريعة اإلسبلمية، الطاىر ابن عاشور، نشر الشركة التونسية للتوزيع، د.ط، د.ت،  -3
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كإف فقد ىذه ا٢باجيات يفضي إٔب عنت كمشقة، يشوش على الناس عباداهتم، كيعكر 
 .1عليهم صفو حياهتم، كرٗبا أدل ذلك إٔب اإلخبلؿ بالضركريات بوجو ما

ككاضح من نص الرسالة أف أمر الوظائف الدينية كالركاتب العلمية العملية انتهى إٔب 
التعطيل، كما أف أصوؿ األكقاؼ كالرباع تداعى جلها للسقوط بسبب ضعف ا٣براج كارتفاع 

كغلو الركاج؛ فوقع العماؿ ُب حرج كبّب ٩با يعكر صفوىم كيشوش عليهم  -العملة–السكة 
إٔب نظار األكقاؼ للعمل على رفع ىذا ا٢برج كتبلفيو، فعملوا على زيادة  حياهتم، فانتهى األمر

أجور أىل الوظائف الدينية بقصد حفظ الشعائر الدينية )مقصد حفظ الدين(، كال يبقى عذر 
أنو ما أدل عليو من حق  -أم النظار–ُب إٮبا٥با كاالنشغاؿ عنها كتعطيلها، "كليعرؼ الزائد 

 .2. كليعد ما زاده من قبيل التعاكف على الدين"ا، كاستربأ لدينو ..
كما أف األمر بالزيادة ُب أكرية رباع األكقاؼ كالعقار بعد أف ارتفعت السكة يفيد 
األكقاؼ ُب حفظ ماليتها، كعدـ ا٫بسار رىٍيعها أكغىلٌتها كمن ٍب اندراسها أك خرأّا؛ كىذا األمر 

ُب العمل عليها ٕبسب ما تقتضيو ا٤بصلحة، فضبل  ٰبيلنا إٔب ما للناظر أك القائم على األكقاؼ
 عما تدعو إليو ا٢باجو، بلو ما تلح عليو الضركرة.

كما ىو مصرح ُب –منضبطة  -الزيادة ا٤بأمور ّٔا-غّب أف ىذا العمل أك التصرؼ 
ا٤بستفادة من حديث  3ٗبقياس القاعدة الفقهية الكربل: )ال ضرر كال ضرار( -نص الرسالة

حىف ُب رباع كعقارات الوقف فتَبؾ ٮببل فبل ييزاد ُب  4 عليو كسلمالرسوؿ صلى ا ؛ فبل ٯبي

                                                 

  .06/ 0ا٤بوافقات،  -1
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كرائها أك أف ىذه الزيادة ال تيسمن كال تغِب ُب مصا٢بها شيئا، كما ال تكوف ىذه الزيادة 
 أمر ا٢بكم كالرعية. ينضبطبا٤بقابل مضرة با٤بكَبين فتوقعهم ُب ا٢برج كا٤بشقة، حٌب 

ذين النموذجْب إٔب مدل استجابة األكقاؼ لضركرات الناس ىذا، ك٬بلص من خبلؿ ى
أك ُب  ها،يد مصارفما تعلق منها بتحدسواء كحاجاهتم، كحفظها ٥با كتفعيلها ُب آّتمع، 

معطيات كما رأينا، على حسب ترتيب أكلوياهتا على مقياس الضركرم كا٢باجي كالتحسيِب  
 .كمتطلبات الواقع االجتماعي الذم تعمل فيو

 خاتمة:

بعد ىذه ا١بولة ا٤بتواضعة ُب رحاب الوقف العلمي كقضاياه ا٤بستجدَّة كأثر ا٤بقاصد 
 الشرعية فيها، خلصت إٔب ٦بموعة من النتائج، أٮبها:

 الوقف من أجلّْ القربات إٔب ا عز كجل، ينبغي االىتماـ بو كتفعيلو ُب الواقع. -0
ف مع كاقع الناس كالتغّبات النازلة ّٔم، أحكاـ الوقف مرنة كغّب جامدة، ٲبكن ٥با أف تتكيَّ  -0

من القيرىب، أك من باب األصداؽ كاألرفاد ال من باب  كوهنا-كال ٛبنع طبيعة الوقف 
 من إعماؿ ا٤بقاصد كالنظر ُب ا٤بآالت. -ا٤بعاكضات

تتجو إجابات ا٤بفتْب ُب نوازؿ الوقف؛ سواء ُب ٧بلّْو، أك ُب استحقاقو، أك ُب  -3
، أك ُب نقلو، أك ُب ترتيب مصارؼ غىبلَّتو أك ُب ا٢بجج كالرسـو -الواقفْبشركط –شركطو 

الوقفية أك غّب ذلك، أقوؿ: تتجو إٔب إعماؿ النظر ا٤بقاصدم ُب أحكامو؛ إف ُب حفظ 
الضركريات كالكليات كترتيبها أك ُب الَبجيح بْب ا٤بصاّب كا٤بفاسد أك ُب إعماؿ العادة كالعرؼ 

كأسأؿ ا ىذا، كال مناص من االعَباؼ بالنقص كالزلل  حظ ا٤بقاصدية.أك ُب غّبىا من ا٤ببل
 تعأب التوفيق كالسداد.

                                                                                                                   

، 1بّبكت، ط – مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: النيسابورم ا٤بعركؼ بابن البيع، ت
 .66/ 2ـ،  1991 -ىػ1411
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 ايطالم بال طبب ٚأثشٙ يف ايتعٜٛض

 د. عذالٕ َطشٚح
 تبظ١داَع١ 

 الملخـص:
شرع الزكاج ُب الشريعة ليكوف عقدا أبديا يبقى ما بقي الزكجاف على قيد ا٢بياة. 

 كلذلك ال ينعقد صحيحا على كجو التأقيت.
كلكن ىذا الزكاج قد يعرض لو ما يعكر صفوه كالتباين، كالطباع، كعدـ التوافق، 

طاؽ, فشرع اإلسبلـ الطبلؽ ألنو كاالنسجاـ بْب الزكجْب ٩با ٯبعل ا٢بياة الزكجية جحيما ال ت
 ٓب يرض أف ٯبعل من الزكاج سجنا ال ٱبرج منو الزكجاف إال با٤بوت أك بقتل أحدٮبا لآلخر.

أـ ىو كالسؤاؿ الذم يطرح ىل الطبلؽ حق مطلق ٲبارسو الزكج مٌب شاء ككيفما شاء 
 .مقيد بعدـ اإلضرار كالتعسف

 البحث الذم قسمتو إٔب مطلبْبكىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عنو من خبلؿ ىذا 
 الطبلؽ التعسفي: ا٤بطلب األكؿ

 ا٤بطلب الثاين: الطبلؽ ُب مرض ا٤بوت
Abstract 
Marriage was prescribed in Islamic legislation as a lifelong 

contact between wife and husband. 
Unfortunately, this marriage may be subject to 

controversies; such as differences in temper, character and 
incoherence between wife and husband the fact that makes 
conjugal life unbearable. For that only, Islam legitimizes divorce 
since it is not a prison that none of the wife and husband would 
get out unless dead, or by murdering one another. 

The question that one might pose is divorce an absolute 
right the husband enjoys without restrictions; that he may 
resort to whenever and in whatever way wanted; or it is 
restricted not to be abusive, coercive and harmful to the other 
side. 
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The present research paper tries to answer this question. 
Therefore, it is divided into two topics. 

Topic one: abusive divorce 
Topic two: divorce during a fatal illness 

 المطلب األول: الطبلق التعسفي
األسرة ا١بزائرم كغّبه على الطبلؽ الذم  الطبلؽ التعسفي ىو اصطبلح قانوف

 ينشئو الزكج دكف سبب معقوؿ .
: إذا تبْب للقاضي تعسف الزكج ُب 12-15من قانوف األسرة  52جاء ُب ا٤بادة 

 الطبلؽ حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر البلحق ّٔا.
من قانوف األحواؿ الشخصية السورم: إذا طلق الرجل زكجتو  117كجاء ُب ا٤بادة 

كتبْب للقاضي أف الزكج متعسف ُب طبلقها دك٭با سبب معقوؿ كأف الزكجة سيصيبها بذلك 
بؤس كفاقة جاز للقاضي أف ٰبكم ٥با على مطلقها ٕبسب حالة كدرجة تعسفو بتعويض ال 

عدة، كللقاضي أف ٯبعل دفع ىذا يتجاكز مبلغ نفقة ثبلث سنوات ألمثا٥با فوؽ نفقة ال
 . 1التعويض ٝبلة أك شهريا ٕبسب مقتضى ا٢باؿ

ك أٌما ُب الفقو اإلسبلمي فبل كجود ٥بذا ا٤بصطلح ُب مفردات كتب الطبلؽ سواء 
أكاف عند القدامى أك ادثْب كذلك لسبب بسيط أف الزكج عند كثّب من الفقهاء  

غّبىم ٲبارس بطبلقو حقا مشركعا ال يوصف ك  2كالسرخسي كالزيلعي كابن ٪بيم كالقرطيب

                                                 

أ.د . عبد الرٞباف الصانوين، شرح األحواؿ الشخصية السورم، مطابع جامعة دمشق، سنة النشر  -1
 . 52ص 2ـ، ج 1991 -ىػ1412

ص  6ىػ، ج1416السرخسي ٧بمد بن أيب سهل, ا٤ببسوط للسرخسي, دار ا٤بعرفة, بّبكت, سنة  -2
، القرطيب، ٧بمد بن 253ص  3ج، ابن ٪بيم زين بن إبراىيم, البحر الرائق , دار ا٤بعرفة, بّبكت، 2.3

ىػ, ٙبقيق 1372أٞبد بن فرح القرطيب, ا١بامع ألحكاـ القرآف, دار الشعب، القاىرة, الطبعة الثانية, سنة 
٧بمد أمْب, حاشية ابن عابدين, دار الفكر, ، ابن عابدين 126ص  3أٞبد بن عبد العليم الربدكين، ج 

، ابن قدامة، ا٤بغِب، دار الفكر, بّبكت, الطبعة 228ص  3ىػ، ج1386, سنة بّبكت, الطبعة الثانية
 . 277ص  7ىػ، ج 1415األكٔب, سنة 
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عند استخدامو ٥بذا ا٢بق بالتعسف، كألٌف األصل فيو اإلباحة، كإف كاف أبغض ا٤بباحات 
إٔب ا، فللزكج أف يطلق زكجتو كإف ٓب يكن ىناؾ سبب يستوجب طبلقها سول ا٣ببلص 

 منها.
ؽ مباح غّب ٧بظور، قاؿ القرطيب: دٌؿ الكتاب كالسنة كإٝباع األمة على أٌف الطبل 

 . 1قاؿ ابن ا٤بنذر: كليس ُب ا٤بنع منو خرب يثبت
 كاستدلوا على ذلك ٗبا يلي: 

ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ٘ ٗ ٘ ٙے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ې چ قولو تعأب:  -1

 ،236 البقرة: چېۉ ۉ ې ې
 چڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڈ ڈ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڳ ڳچ 

 ،44األحزاب: 

 ، 1 الطبلؽ: چٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پچ  

فهذه اآليات كردت مطلقة، كإطبلقهما ، 224 البقرة: چہ ہہ ہ ٘ ٗ ٘ ٙے چ
 يقتضي إباحة الطبلؽ مطلقا.

لذلك علق عليها اإلماـ الشافعي بقولو: دلت على إباحة الطبلؽ، فالطبلؽ مباح 
 .2لكل زكج ... إال أنو ينهى عنو لغّب قبل العدة

أنٌو طلق امرأتو ُب زمن النيب صلى ا عليو  ما ركاه مالك عن نافع عن ابن عمر -2
كسلم كىي حائض قاؿ عمر فسألت النيب صلى ا عليو كسلم عن ذلك، مره فلّباجعها 
ٌٍب ليمسكها حٌب تطهر ٌٍب ٙبيض ٌٍب تطهر فإف شاء أمسك، كإف شاء طلقها قبل أف ٲبس 

 .3فتلك العدة الٍب أمر ا عز كجل أف تطلق ٥با النساء

                                                                                                                   

 
 . 006ص 3القرطيب، مرجع سابق، ج -1
 .179ص  5ىػ، ج٧1393بمد بن إدريس, األـ, دار ا٤بعرفة, بّبكت, الطبعة الثانية, سنة الشافعي، -2
ـ, 1985 -ىػ 1416بن أنس األصبحي, ا٤بوطأ , دار إحياء الَباث العريب، بّبكت, سنة  مالك -3

 2ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطبلؽ، باب ما جاء ُب عٌدة األقراء كطبلؽ ا٢بائض، ج
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اللة ا٢بديث أٌف النيب صلى ا عليو كسلم ٓب ينكر عن ابن عمر طبلقو كإ٭بٌا ككجو د
أنكر عليو إيقاعو ُب ا٢بيض ٤با يَبتب عليو من الضرر البلحق با٤برأة من تطويل عٌدهتا 

 بدليل قولو فإف شاء أمسك كإف شاء طلق.
أٌف  ما ركاه ابن ماجو عن سعيد بن جبّب عن عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو -3

 .1رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم طٌلق حفصة ٍبٌ راجعها"
ككجو االستدالؿ ّٔذا ا٢بديث أٌف الطبلؽ لو ٓب يكن مباحا ما فعلو النيب صلى ا 

 عليو كسلم ألنٌو منزه عن ارتكاب اظور.
فعل الصحابة رضواف ا عليهم فإهٌنم كانوا يطلقوف من غّب نكّب عليهم طلق  -4
عاصم، كابن عوؼ ٛباضر، كا٤بغّبة بن شعبة أربع نسوة كا٢بسن بن علي رضي ا عمر أـ 

 عنهما استكثر النكاح كالطبلؽ بالكوفة.
فقاؿ علي رضي الو عنو على ا٤بنرب إف ابِب ىذا مطبلؽ فبل تزكجوه، فقالوا: نزكجو 

 . 2ٍبٌ نزكجو ٍبٌ نزكجو

                                                                                                                   

ٙبقيق ٧بمد ، مسلم بن حجاج النيسابورم, صحيح مسلم, دار إحياء الَباث العريب, بّبكت, 576ص
 . 1193ص 2باب ٙبرًن طبلؽ ا٢بائض بغّب رضاىا، جالباقي، فؤاد عبد 

٧بمد بن يزيد القزكيِب, سنن ابن ماجو, دار الفكر, بّبكت, ٙبقيق فؤاد عبد الباقي،  ابن ماجو  -1
أٞبد بن ا٢بسْب, سنن البيهقي, مكتبة دار الباز, مكة ا٤بكرمة,  ، البيهقي651ص1كتاب الطبلؽ، ج

 ، أبو داكد321ص 7باب إباحة الطبلؽ، جـ, ٙبقيق ٧بمد عبد القادر عطا، 1994 -ىػ 1414سنة 
كتاب الطبلؽ، سليماف بن األشعث, سنن أيب داكد, دار الفكر, ٙبقيق ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد،  

سنن النسائي, مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية,  -أٞبد بن شعيب ، النسائي 285ص 2باب ا٤براجعة، ج
كتاب الطبلؽ، باب ـ, ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة،  1986 -ىػ 1416نية, سنة حلب, الطبعة الثا

، حديث القاىرة - قرطبة مؤسسة، حنبل بن أٞبد اإلماـ مسند، حنبل بن أٞبد 413ص 3ا٤براجعة، ج
، قاؿ شعيب األرناؤكط حديث صحيح لغّبه، كىذا إسناد 478ص 2عاصم بن عمر رضي ا عنو، ج

 ضعيف إلرسالو .
 .3ص  6، السرخسي، مرجع سابق، ج 053ص  3ابن ٪بيم، زين بن إبراىيم، مرجع سابق، ج  -2
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امع إزالة ا٤بلك ُب كل، استدلوا بالقياس فقاسوا الطبلؽ على اإلعتاؽ، ٔب -5
فالطبلؽ إزالة للحق بطريق اإلسقاط كاإلعتاؽ إزالة للملك بطريق اإلسقاط، كاإلعتاؽ مباح 

 . 1ُب أصل شرعو فكذلك الطبلؽ
ندىم فيما ذىبوا إليو ما قرره فريق من فقهاء ا٤بسلمْب كابن تكأٌما فقهاء القانوف فمس

كالنوكم كغّبىم من أٌف األصل ُب  يعلى أيب ين كالكماؿ بن ا٥بماـ كالقاضيعابدين كالكسا
الطبلؽ ا٢بظر كا٤بنع، كال يباح إال عند كجود ما يقتضي إباحتو لسوء عشرة الزكجة، أك سوء 

 خلقها، أك غّب ذلك من األسباب الٍب تعترب مربرا إلهناء ا٢بياة الزكجية 
الطبلؽ يكوف أٌما إذا طلق الزكج لغّب مربر مع استقامة ا٢باؿ بينهما فإٌف ىذا 

مكركىا كُب ركاية عن القاضي أيب يعلى من فقهاء ا٢بنابلة أف يكوف ٧برما، ألٌف الزكج 
حينئذ قد أضر بنفسو كزكجتو كأعدـ ا٤بصلحة القائمة بينهما من غّب حاجة إٔب الطبلؽ 

 .2فكاف حراما كإتبلؼ ا٤باؿ لقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم "ال ضرر كال ضرار" 
دين: األصل فيو ا٢بظر كاإلباحة للحاجة إٔب ا٣ببلص فإذا كاف ببل قاؿ ابن عاب

 سبب أصبل ٓب يكن فيو حاجة إٔب ا٣ببلص بل يكوف ٞبقا، كسفاىة رأم، ك٦برد كفراف
 . 3نعمة كإخبلص اإليذاء ّٔا كبأىلها كأكالدىا

 كاستدؿ ىذا الفريق إٔب ما ذىب إليو ٗبا يلي: 
 . 34النساء:  چچ چ چ ڦ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃچ قولو تعأب:  -1

                                                 

، 253ص 3، ابن ٪بيم، زين بن إبراىيم، مرجع سابق، ج3-2ص  6السرخسي، مرجع سابق، ج- 1
 . 464ص 3السيواسي ٧بمد بن عبد الواحد, شرح فتح القدير, دار الفكر, بّبكت, الطبعة الثانية، ج

 ، قاؿ ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ745ص2جمرجع سابق، كتاب األقضية، باب القضاء ُب ا٤برفق، ،  مالك -2
 بن ٧بمد، مسلم شرط على: التلخيص قي الذىيبٱبرجاه، كعلق  ٓبك  مسلم شرط على اإلسناد صحيح
عطا،  القادر عبد مصطفى: الصحيحْب، ٙبقيق على النيسابورم، ا٤بستدرؾ ا٢باكم عبد ا أبو عبد ا

 ُب الذىيب تعليقات: الكتاب ، مع1990 – 1411، األكٔب بّبكت الطبعة - العلمية الكتب دار
 .66ص2التلخيص، ج

 . 465ص 3، السيواسي، مرجع سابق، ج008ص  3ابن عابدين، مرجع سابق، ج -3
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فإذا كانت الزكجة مطيعة فبل يبغ الزكج عليها سبيبل كضرب أك شتم أك طبلؽ،  
الٌف ا عز كجل هنى األزكاج ُب ىذه اآلية عن ظلمهم لزكجاهتم إف كن مطيعات، كالنهي 
يقتضي التحرًن فيكوف الطبلؽ ببل سبب حراما ال مباحا، لذا قاؿ ابن عابدين عقب ذكره 

 .  1ة "أم ال تطلبوا الفراؽ"لآلي
ما ركاه البيهقي كابن ماجة عن ٧بارب بن دثار عن عبد ا بن عمر رضي ا  -2

كُب ركاية  2عنهما قاؿ: قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم "أبغض ا٢ببلؿ إٔب ا الطبلؽ"
 . 3أخرل "ما أحل ا شيئا أبغض إليو من الطبلؽ"

 ؽ مبغوض عند عدـ ا٢باجة إليو مباح عند ٙبققها .ككجو داللة ا٢بديث أٌف الطبل
كجاء ُب البحر الرائق: قاؿ الشمِب رٞبو ا فإف قيل ىذا ا٢بديث مشكل ألٌف كوف 
الطبلؽ مبغضا إٔب ا مناؼ لكونو حبلال، ألٌف كونو مبغضا يقتضي رجحاف تركو على 

راد با٢ببلؿ ىنا ما استول فعلو، ككونو حبلال يقتضي مساكاة تركو كبفعلو، أجيب ليس ا٤ب
 .4فعلو كتركو، بل ما ليس تركو ببلـز الشامل للمباح كالواجب كا٤بندكب كا٤بكركه

ما ركاه الَبمذم كغّبه عن ثوباف أٌف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: "أٲٌبا  -3
 .5امرأة سألت زكجها طبلقا من غّب بأس فحراـ عليها رائحة ا١بنة" 

                                                 

 . 008ص  3ابن عابدين، مرجع سابق، ج  -1
، ابن ماجة، كتاب 005ص 0سابق، جأبو داكد، كتاب الطبلؽ، باب ُب كراىة الطبلؽ، مرجع  -2

 7، البيهقي، باب ما جاء ُب كراىية الطبلؽ، مرجع سابق، ج652ص 0الطبلؽ، مرجع سابق، ج
قاؿ األلباين ضعيف، ٧بمد ناصر الدين األلباين، ضعيف سنن أيب داكد، مكتبة ا٤بعارؼ، . 300ص

 . 069ـ، ص0998ىػ 0409الرياض، الطبعة األكٔب، سنة النشر 
، البيهقي، باب ما 254ص 2داكد، كتاب الطبلؽ، باب ُب كراىة الطبلؽ، مرجع سابق،، جأبو  -3

 214ص 2كتاب الطبلؽ، مرجع سابق، جا٢باكم،  ، 322ص 7جاء ُب كراىية الطبلؽ، مرجع سابق، ج
. 
 .254ص  3ابن ٪بيم زين بن إبراىيم، مرجع سابق، ج -4
٧بمد بن عيسى, سنن الَبمذم, دار إحياء الَباث العريب, بّبكت, ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر الَبمذم  -5

أٞبد،  . 493ص 3كتاب الطبلؽ كاللعاف عن رسوؿ ا، باب ما جاء ُب ا٤بختلعات، جكآخركف،  
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ا٢بديث أٌف الطبلؽ لو ٓب يكن ٧بظورا ما توعد النيب صلى ا عليو ككجو داللة 
كسلم من سألتو من غّب ما بأس ٕبرماهنا من رائحة ا١بنة، ككفى بذنب يبلغ صاحبو إٔب 

 ذلك ا٤ببلغ.
 كأٌما ا٤بعقوؿ فمن كجوه:  -4
أٌف الٌنكاح عقد مصلحة لكونو كسيلة إٔب مصاّب الدين كالدنيا، كالطبلؽ إبطاؿ  -أ

، 215البقرة:  چڇ ڑ ڑ ڇ ڇچ لو، كإبطاؿ ا٤بصلحة مفسدة، كقد قاؿ ا عز كجل 
كىذا معُب الكراىة الشرعية عندنا أٌف ا ال ٰببو كال يرضى بو إال أنٌو قد ٱبرج من أف يكوف 

خبلؽ كتباين الطبائع، أك لفساد يرجع إٔب نكاحها بأف علم الزكج مصلحة لعدـ توافق األ
أف ا٤بصاّب تفوتو بنكاح ىذه ا٤برأة، أك أٌف ا٤بقاـ معها سبب فساد دينو كدنياه فتنقلب 

 .1ا٤بصلحة ُب الطبلؽ ليستوُب مقاصد النكاح من امرأة أخرل
 إٔب مصاّب الدين: كىو أٌف الزكاج نعمة من نعم ا على عباده لكونو كسيلة ب

  ڈ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچكالدنيا قاؿ تعأب: 
:  چڌ ڎ ڎ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   .21الرـك

كالطبلؽ كفراف للٌنعمة، ككفراف النعمة حراـ من حيث أنٌو يقطع الٌنكاح ا٤بسنوف، 
 .2كيفوت ا٤بصاّب ا٤بَبتبة عليو

الطبلؽ حق للزكج كالذم يبدك ٕب أٌف ا٣ببلؼ بْب الفرقْب ىو خبلؼ لفظي، كأٌف 
ال أحد من الفقهاء  يكوف لغّب سبب كطبلؽ ا٥بازؿ ألنو لكٌنو مقيد بعدـ ا٤بضارة كأف

                                                                                                                   

، قاؿ شعيب األرناؤكط حديث صحيح كىذا 277ص 5حديث ثوباف رضي ا عنو، مرجع سابق، ج
 ات رجاؿ الصحيح.إسناد رجالو ثق

، رقم الطبعة 0980عبلء الدين الكاساين، بدائع الصنائع، دار الكتاب العريب، بّبكت، سنة النشر  -1
 . 95ص  3الثانية، ج 

 . 465ص 3السيواسي، مرجع سابق، ج -2
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ا٤بسلمْب أجاز اإلضرار بالغّب عند ٩بارسة ا٢بقوؽ لقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم: )ال 
 (.1ضرر كال ضرار

د أشار ورا كقعسف مناقض ٤بقاصد الشرع فيكوف ٧بظكألٌف إساءة استعماؿ ا٢بق ت
اإلماـ الشاطيب ُب غّب موضع من كتابو إٔب اشَباط موافقة ا٤بكلف ٤بقاصد الشرع ليتحقق 
لو اإلذف ُب استعماؿ ا٢بق، كُب ذلك يقوؿ الشاطي: قصد الشارع من ا٤بكلف أف يكوف 

 .2قصده ُب العمل موافقا لقصد ا ُب التشريع 
ة غّب ما شرعت لو فقد كيقوؿ ُب موضع آخر: كل من ابتغى ُب تكاليف الشريع

ناقض الشريعة ككل من ناقضها فعملو ُب ا٤بناقضة باطل فمن ابتغى ُب التكاليف ما ٓب 
  3تشرع لو فعملو باطل.

فالعمل ُب الشريعة مرتبط ُب مشركعيتو ٗبشركعية الباعث كعدـ قصد اإلضرار، كال 
الباعث ٗبعُب أنٌو   ٲبنع أف يكوف ظاىر الفعل مشركعا، كلكنو يصّب غّب مشركع إذا ٚبلف

كاف غّب مشركع، كمن يقيم حوائطو عالية فتحجب الضوء كا٥بواء على جّبانو فاستعماؿ 
ڇ ڍ ڍ ڌ چا٢بق بقصد ا٤بضارة ٧بـر شرعا، كاستدؿ الشاطيب على ذلك بقولو تعأب: 

 . 228 چڌ ڎ ڎ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ٹ ٹ ۀ 
الطبلؽ كاف ُب أكؿ األمر مباحا كبْب الشاطيب كجو التعسف ُب ىذه اآلية بأٌف 

للرجل بأم عدد ككاف الرجل يتعسف ّٔذا ا٢بق فيطلق ا٤برأة ٌٍب يراجعها قبل أف تتم عدهتا 

                                                 

 سبق ٚبرٯبو. - 1

الشريعة، دار ابراىيم بن موسى بن ٧بمد اللخمي الغرناطي الشاطيب، ا٤بوافقات ُب أصوؿ الشاطيب  -2
ٙبقيق د. ٧بمد االسكندراين، عدناف ـ 2112 -ىػ 1423الكتاب العريب، الطبعة األكٔب، سنة النشر

 . 411ص 2دركيش، ج

 . 420ص 0الشاطيب، مرجع سابق، ج - 3
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ہ ہہ چتطويبل عليها كإضرارا ّٔا إٔب أف نزؿ قولو تعأب:  1ٍب يطلقها لتستأنف عدة جديدة

 .229البقرة:  چہ ٘ ٗ ٘
لضرر بتطويل العدة عن ا٤برأة كما نزؿ فقيد حٌق الرجل ليحد من تعسفو، كليدفع ا

  224البقرة:  چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ېچ قولو تعأب: 
، ليمنع من 20النساء:   چٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ٿچ

التعسف من يريد اإلضرار با٤برأة، كيضيق عليها العشرة بأم لوف من ألواف الضرر يبتغي من 
٥با، أك أف تفدم نفسها منو بثمن باىظ، كال ىدؼ لو ذلك أف ترد إليو ما دفعو من مهر 

من مضايقتها إال سلب ما٥با، ككاضح أٌف ىذا الرجل ٙبايل لتحقيق ىدؼ لنفسو ٨بالفا ٤با 
كمن ذلك ما جاء ُب الشريعة من ٙبرًن ا٤براجعة إذا قصد  شرع من أجلو ا٢بكم.

 چٹ ٹ ڤ ڤچ لقولو تعأب:  باسَبجاعها اإلضرار ّٔا كإطالة أمد عدهتا مع عدـ رغبتو ّٔا

 .224البقرة: 
قاؿ القرطيب: "إذا قصد اإلضرار كتطويل العدة، كالقطع ّٔا عن ا٣ببلص من ربقة 

  ة، كإفػلآلية، ٍب قاؿ كمن فعل ذلك فالرجعة صحيح -أم إرجاعها –النكاح فمحـر 
 . 2النهي كظلم نفسو كلو علمنا ٫بن ذلك ا٤بقصد طلقنا عليو"ارتكب 

فالطبلؽ إذا حق مشركع للرجل لكٌنو مقيد بعدـ اإلضرار حٌب ال يكوف تعسفا ُب 
استعماؿ ا٢بق فيحظر، كّٔذا ٪بمع بْب القولْب كبو نفسر طبلؽ النيب صلى ا عليو كسلم 

 كأنٌو كاف ٢باجة صونا لكبلمو عليو السبلـ من العبث، ككذلك طبلؽ الصحابة الكراـ 
فلم يرتب الفقهاء عنو، كال عن الطبلؽ  ق التعسفيأّما التعويض عن ىذا الطبل

ٔبملتو كلو كاف لغّب سبب تعويضا، فبل تستحق ا٤برأة فيو إال مؤخر صداقها إف ٓب يعجل 
 كنفقة عدهتا إف كاف طبلقها رجعيا عند ٝبهور الفقهاء، كعند ا٢بنفية كلو كاف بائنا.

                                                 

 . 436ص  2الشاطيب، مرجع سابق، ج -1
.123ص 3القرطيب، مرجع سابق، ج -2
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عن ا٤بطلقة جاء ُب ا٤بادة  كأٌما قانوف األسرة فقد رتب عليو تعويضا ٚبفيفا للضرر
: "إذا تبْب للقاضي تعسف الزكج ُب الطبلؽ حكم للمطلقة 12-15من قانوف  52

 بالتعويض عن الضرر البلحق ّٔا".
فالنص القانوين يبْب أٌف الطبلؽ ببل سبب تعسف ُب استعماؿ ا٢بق ٰبكم القاضي 

جرل العمل قضاء كما تدؿ عليو بالتعويض لزكجو ا٤بتضرر بذلك كفق سلطتو التقديريو، كبو 
 على ذلك ىذه القرارات. 

 ما يلي:  17/14/1986كجاء ُب قرار اكمة العليا بتاريخ 
من األحكاـ الشرعية أٌف للزكجة ا٤بطلقة تعسفيا نفقة عدة، كنفقة إٮباؿ، نفقة متعة، 
ككذلك التعويض قد ٰبكم بو ٥با من جراء الطبلؽ التعسفي كينبغي عند ا٢بكم ٙبديد 

 بيعة ا٤ببالغ اكـو ّٔا لصاّب ا٤بطلقة كُب أم إطار تدخل.ط
كالقضاء ٗبا ٱبالف أحكاـ ىذا ا٤ببدأ يستوجب نقض القرار الذم منح للزكجة 

 .1ا٤بطلقة مبلغا إٝباليا من النقود مقابل الطبلؽ التعسفي
كا٢بكم بالتعويض يتناسب مع مقاصد التشريع، ألف الشريعة نصت على عدـ جواز 

للقاعدة الفقهية ال ضرر كال ضرار، فإف كجد ىذا الضرر كجب إزالتو للقاعدة  الضرر
الفقهية الضرر يزاؿ، كإزالتو تكوف بالتعريض فيو، كال يقاؿ إ٭با ٲبارس حقا من حقوقو، فبل 
يلـز بالتعويض، ألف إساءة استعماؿ ا٢بق تعد تعسفا تستلـز العقوبة كالتعويض، كلقد أبدع 

ىذا عندما قعدكا نظرية التعسف ُب استعماؿ ا٢بق، ليبينوا معُب ا٢بق،  فقهاء ا٤بسلمْب ُب
 ككيفية استعمالو كفق شركط شرعية تضبطها قاعدة ال ضرر كال ضرار. 

كأٌكؿ من تكلم عنو ُب التشريعات العربية قانوف األحواؿ الشخصية السورم، جاء 
الزكج متعسف ُب طبلقها دك٭با : " إذا طلق الرجل زكجتو كتبْب للقاضي أٌف 117ُب ا٤بادة 

سبب معقوؿ كأٌف الزكجة سيصيبها بذلك بؤس كفاقة جاز للقاضي أف ٰبكم ٥با على 

                                                 

آّلة القضائية الصادرة سنة األحواؿ الشخصية، منشور  ، غرفة1986-4-7بتاريخ  41561قرار رقم  -1
 .69، الصفحة 2، العدد 1989
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مطلقها ٕبسب حالة كدرجة تعسفو بتعويض ال يتجاكز مبلغ نفقة ثبلث سنوات ال مثا٥با 
فوؽ نفقة العدة، كللقاضي أف ٯبعل دفع ىذا التعويض ٝبلة أك شهريا ٕبسب مقتضى 

 . 1ا٢باؿ
قاؿ الدكتور عبد الرٞباف الصابوين: ىذه مادة جديدة ُب التشريع العريب ُب قانوف 
األحواؿ الشخصية، كىي خطوة جريئة موفقة خطاىا ا٤بشرع السورم فأكجب التعويض عن 

 .2الطبلؽ التعسفي
: "إذا طلق 117كلكٌن ا٤بشرع السورم قيد ىذا التعويض بشرطْب حسب ا٤بادة 

كأٌف الزكجة  ُب طبلقها دك٭با سبب معقوؿللقاضي أٌف الزكج متعسف  الرجل زكجتو كتبْب
جاز للقاضي أف ٰبكم ٥با على مطلقها ٕبسب حالة كدرجة  سيصيبها بذلك بؤس كفاقة

تعسفو بتعويض ال يتجاكز مبلغ نفقة ثبلث سنوات ال مثا٥با فوؽ نفقة العدة، كللقاضي أف 
 .3مقتضى ا٢باؿٯبعل دفع ىذا التعويض ٝبلة أك شهريا ٕبسب 

 : أف يكوف الطبلؽ ببل سبب معقوؿ.الشرط األول
 : أف يصيب الزكجة من جراء ذلك بؤس كفاقة.الشرط الثاني

كمع توفر ىذين الشرطْب ال يلـز القاضي با٢بكم بالتعويض عن الطبلؽ التعسفي، 
ة ألٌف القانوف أعطاه ا٣بيار بقولو: جاز للقاضي أف ٰبكم ٥با على مطلقها ٕبسب حال

 كدرجة تعسفو بتعويض" 
كأٌما قانوف األسرة ا١بزائرم فلم يشَبط ُب التعويض عدا التعسف ُب استعماؿ ا٢بق، 

: "إذا تبْب للقاضي تعسف الزكج ُب الطبلؽ حكم 12-15من قانوف  52جاء ُب ا٤بادة 
 للمطلقة بالتعويض عن الضرر البلحق ّٔا".

                                                 

 .52ص  2الصابوين، مرجع سابق، ج -1
 ا٤برجع نفسو . -2
 .52ص  2الصابوين، مرجع سابق، ج -3
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مة العليا ُب قراراهتم كىو أف ال كٲبكن أف يضاؼ إليو شرط ذكره بعض قضاة اك
يكوف للمرأة دخل فيو، فإف كاف ٥با فيو دخل كاف الطبلؽ لسبب معقوؿ فلم تستحق فيو 

 التعويض.
 ما يلي:  27/11/1986جاء ُب قرار اكمة العليا بتاريخ 

من ا٤بقرر شرعا كقضاء أٌف ا٤بتعة ٛبنح للزكجة مقابل الضرر الناتج ّٔا من طبلؽ غّب 
كيسقط بتحميلها جزء من ا٤بسؤكلية فيو، ك٤با كاف ثابتا ُب قضية ا٢باؿ أٌف القرار  مربر،

ا٤بطعوف فيو قضى بإسناد الظلم إٔب الزكجْب معا، فبل سبيل لتعويض أحدٮبا كمنح ا٤بتعة 
 للزكجة .

 . 1كمٌب كاف كذلك استوجب النقض جزئيا فيما ٱبص ا٤بتعة
 ما يلي:  1993-2-23كجاء ُب قرار اكمة العليا بتاريخ 

إذا كاف ٰبق للزكجة طلب التطليق، فبل ٯبوز لقضاة ا٤بوضوع القضاء بتظليم الزكج 
 .2كا٢بكم لطالبة التطليق بالتعويض عن الطبلؽ التعسفي

كإٔب ىذا ذىب القانوف ا٤بصرم كاألردين من التعويض غّب ا٤بشركط ٕبالة ا٤برأة ُب 
 الطبلؽ التعسفي.

 من قانوف األحواؿ الشخصية ا٤بصرم ما يلي:  1مكرر  15جاء ُب ا٤بادة 
الزكجة ا٤بدخوؿ ّٔا ُب زكاج صحيح إذا طلقها زكجها دكف رضا كال سبب من قبلها 
تستحق فوؽ نفقة عدهتا متعة تقدر بنفقة سنتْب على األقل كٗبراعاة حالة ا٤بطلق يسرا 

 سداد ىذه ا٤بتعة على كعسرا كظركؼ الطبلؽ كمدة الزكجية، كٯبوز أف يرخص للمطلق ُب
 .3أقساط

                                                 

آّلة القضائية الصادرة ، غرفة األحواؿ الشخصية، منشور 1986-1-27بتاريخ  39731قرار رقم  -1
 .61، الصفحة 4، العدد 1993بتاريخ 

نشرة القضاة الصادرة بتاريخ ، غرفة األحواؿ الشخصية، منشور 0993-0-03بتاريخ  90674قرار  -2
 .070، الصفحة 48، العدد 0997

 .9قانوف األحواؿ الشخصية ا٤بصرم، ا٤بطابع األمّبية، الطبعة الثانية، صفحة  -3
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 من قانوف األحواؿ الشخصية األردين ما يلي:  134كجاء ُب ا٤بادة 
"إذا طلق الزكج زكجتو تعسفا كأف طلقها لغّب سبب معقوؿ كطلبت من القاضي 
التعويض حكم ٥با على مطلقها بالتعويض الذم يراه مناسبا بشرط أال يتجاكز مقدار 

ىذا التعويض ٝبلة أك مقسطا حسب مقتضى ا٢باؿ، كيراعي ُب نفقتها على سنة، كيدفع 
ذلك حالة الزكج يسرا أك عسرا، كال يؤثر ذلك على باقي ا٢بقوؽ الزكجية األخرل للمطلقة 

 .1ٗبا فيها نفقة العدة" 
كىذا الذم يتوافق مع ركح التشريع ألٌف أساس التعويض كجود الضرر بغض النظر 

 عن كضع ا٤برأة ا٤بادم.
ما أكٌده بعض شراح قانوف األحواؿ الشخصية السورم كالدكتور الصابوين كىذا 

عند انتقاده لتقييد القانوف التعويض بالبؤس، كالفاقة الذم يصيب ا٤برأة فقاؿ: أطالب حدا 
إلساءة التصرؼ ُب الطبلؽ ٕبيث توجب التعويض على كل شخص أساء استعماؿ ىذا 

زكجة ُب بؤس أـ ُب نعيم، إذ ال عبلقة ُب ا٢بق فطلق دكف سبب معقوؿ سواء أكانت ال
رأينا بْب كضع الزكجة ا٤بادم، كبْب تعسف الزكج باستعماؿ حقو إف كاف كضعها يزيدىا 
أ٤با، كلكن األصل ُب ىذا ىو إساءة استعماؿ حق منحو الشارع لو على أف يكوف حْب 

 .2تدعوا ا٢باجة إليو
زائرم كإ٭بٌا يرجع ُب ذلك إٔب السلطة فغّب ٧بدد ُب التشريع ا١ب وأّما مقدار التعويض

التقديرية للقاضي ُب ٙبديده حسب درجة التعسف كحاؿ الزكج يسرا أك عسرا، كمدة 
"إذا تبْب للقاضي تعسف الزكج ُب الطبلؽ  12-15من قانوف  52جاء ُب ا٤بادة  الزكجية.

 حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر البلحق ّٔا".
 كا٤بصرم كاألردين.كىذا خبلؼ للتشريع السورم 

                                                 

 .57ص  2الصابوين، مرجع سابق، ج  -1
 .56، 55ص  2الصابوين، مرجع سابق، ج -2
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ففي التشريع السورم قيد القانوف القاضي بأف ال يتجاكز بالتعويض نفقة ثبلثة 
: "....جاز للقاضي أف ٰبكم ّٔا على مطلقها ٕبسب حالة 117سنوات جاء ُب ا٤بادة 

 . 1كدرجة تعسفو بتعويض ال يتجاكز مبلغ نفقة ثبلث سنوات المثا٥با فوؽ نفقة العدة"
: "..حكم ّٔا 134ين قيده بأف ال يتجاكز نفقة سنة جاء ُب ا٤بادة كالقانوف األرد

 2على مطلقها بالتعويض الذم يراه مناسبا بشرط أف ال يتجاكز مقدرا نفقتها على سنة.."
. 

كأٌما القانوف ا٤بصرم فبْب ا٢بد األدىن للتعويض كىو نفقة سنتْب كٓب يذكر حدا أعلى 
 1مكرر  18لو تاركا ذلك إٔب السلطة التقديرية للقاضي ُب ٙبديده، جاء ُب ا٤بادة 

 .3"..تستحق فوؽ نفقة عدهتا متعة بقدر نفقة سنتْب على األقل .." 
التقدير أكٔب من تقييدىا، ألف  كالذم يَبجح ٕب أٌف إطبلؽ سلطة القاضي ُب

التعويض يرجع فيو إٔب حاؿ كل منهما، كىذا ٨بتلف بْب الناس، كالقاضي مؤٛبن ُب 
 حكمو، كإليو أسند تقدير مآب ينص عليو القانوف صراحة من تعويض أك عقوبة .

كأٌما مستند التعويض عن الطبلؽ ببل سبب من الناحية الشرعية ا٤بتعة الٍب قررىا 
 .241البقرة:  چڈ ڇ ڇڑ ڑ ڇ ڇچء للمطلقة لقولو تعأب الفقها

كا٤بتعة مبلغ من ا٤باؿ يعطى للمرأة جربا على أٓب الفراؽ اختلف الفقهاء ُب ٙبديدىا 
ككجؤّا، كلكٌنهم ٓب ٱبتلفوا حوؿ مشركعيتها يدفع للزكجة مع كامل حقوقها األخرل من 

 .4نفقة عدة كمؤخر مهر

                                                 

 .52ص  2الصابوين، مرجع سابق ج -1
 .57ص  2الصابوين، مرجع سابق ج -2
 . 9قانوف األحواؿ الشخصية ا٤بصرم، مرجع سابق، ص  -3

 .9قانوف األحواؿ الشخصية ا٤بصرم، مرجع سابق، ص  -4
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من قانوف األحواؿ الشخصية السورم  177قاؿ الدكتور الصابوين معلقا على ا٤بادة 
"أٌما مصدر ىذه ا٤بادة أك رد ىذه ا٤بادة ٤بصدر شرعي فإٌف فقهاءنا ا٤بسلمْب أكجبوا ا٤بتعة 

 .1على كل مطلق طلق زكجتو غنية أـ فقّبة لسبب أـ دكف سبب"
من قانوف األسرة ا١بزائرم "إذا كاف  52دة كقاؿ الدكتور بالعريب ا٢باج معلقا على ا٤با

طبلؽ الزكج زكجتو مضرا ّٔا مسيئا لسمعتها ُب بعض الظركؼ كخاصة إذا كاف الطبلؽ 
بدكف سبب أم أنو كاف متعسفا ُب طبلقها دك٭با مربر شرعي أك قانوين مقبوؿ، رتبت 

لقة، كذلك الشريعة اإلسبلمية على الطبلؽ أثرا يهدؼ إٔب ٚبفيف ىذا الضرر عن ا٤بط
 . 2بالتعويض الذم تفرضو على الزكج ٤بطلقتو كىو ما يسمى با٤بتعة"

 كىذا ما أكدتو اكمة العليا ُب بعض القرارات.
ما يلي: "من ا٤بقرر شرعا كقضاء أف ا٤بتعة ٛبنح  27/11/1986جاء ُب قرار بتاريخ 

زء من ا٤بسؤكلية للزكجة مقابل الضرر الناتج ّٔا من طبلؽ غّب مربر كيسقط بتحميلها ج
فيو، ك٤بٌا كاف ثابتا ُب قضية ا٢باؿ أٌف القرار ا٤بطعوف فيو قضى بإسناد الظلم إٔب الزكجْب 

 معا، فبل سبيل لتعويض أحدٮبا كمنح ا٤بتعة للزكجة.
 .3كمٌب كاف كذلك استوجب النقض جزئيا فيما ٱبص ا٤بتعة

 ما يلي:  18/14/1985كجاء ُب قرار بتاريخ 
الشريعة اإلسبلمية تقرر للزكجة الٍب طلقها زكجها متعة ٥با ٚبفيفا  إذا كانت أحكاـ

عن أٓب فراؽ زكجها ٥با، كىي ُب حد ذاهتا تعترب تعويضا فإٌف القضاء ٗبا ٱبالف أحكاـ ىذا 

                                                 

 .53ص  2الصابوين، مرجع سابق، ج -1
د.بالعريب ا٢باج، الوجيز ُب شرح قانوف األسرة ا١بزائرم، ديواف، ا٤بطبوعات ا١بامعية، سنة النشر  -2

 .233ص  1994
آّلة القضائية الصادرة ، غرفة األحواؿ الشخصية، منشور 1986-1-27بتاريخ 39731قرار رقم  -3

 .61، الصفحة 4، العدد 1993بتاريخ 
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ا٤ببدأ يعد خرقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، لذلك يستوجب نقض القرار الذم قضى 
 .1تعة كبدفع مبلغ آخر كتعويضللزكجة بدفع مبلغ مإب ٥با باسم ا٤ب

كا٤بتعة ُب تقديرم ال تصلح أف تكوف مستندا للتعويض عن الضرر ُب الطبلؽ 
التعسفي، ألهٌنا شرعت لكل مطلقة على قدر كسع الزكج سواء أكاف طبلقها لسبب أك 
لغّب سبب، دخل ّٔا الزكج أك ٓب يدخل إال للمطلقة قبل الدخوؿ كقد ٠بي ٥با صداؽ فلها 

 سمى، كإف اختلف الفقهاء ُب حكمها بْب الوجوب كالندب.نصف ا٤ب
فالتعويض إذا شيء زائد عن ا٤بتعة يعطى للمرأة ليس جربا ٣باطرىا عن أٓب الفراؽ 
فحسب بل تعويضا ٥با عما كقع عليها من ضرر جراء ظلم الزكج كتعنتو ُب استعماؿ حقو. 

 17/14/1986بتاريخ  41561ر رقم كىذا ما أكدتو بعض قرارات اكمة العليا، جاء ُب قرا
من األحكاـ الشرعية أٌف للزكجة ا٤بطلقة تعسفيا نفقة عدة، كنفقة إٮباؿ، نفقة متعة، 
ككذلك التعويض قد ٰبكم بو ٥با جراء الطبلؽ التعسفي كينبغي عند ا٢بكم ٙبديد طبيعة 

 ا٤ببالغ اكـو ّٔا لصاّب ا٤بطلقة كُب أم إطار تدخل.
أحكاـ ىذا ا٤ببدأ يستوجب نقض القرار الذم منح للزكجة  كالقضاء ٗبا ٱبالف

 .2ا٤بطلقة مبلغا إٝباليا من النقود مقابل الطبلؽ التعسفي
" كىي نص حديث شريف 3فأساس التعويض ُب التشريع قاعدة "ال ضرر كال ضرار

صحيح أخرجو ا٢باكم كالبيهقي كالدارقطِب كابن ماجة كأٞبد، كيشهد ٥با من الكتاب 
 آيات كأحاديث كثّبة منها: كالسنة 

                                                 

آّلة القضائية الصادرة ، غرفة األحواؿ الشخصية، منشور 1985-4-8بتاريخ  35912قرار رقم  -1
  89، الصفحة 1، العدد 1989بتاريخ 

، غرفة األحواؿ الشخصية، منشور آّلة القضائية الصادرة 0986-4-7بتاريخ  40562قرار رقم  -2
 . 69، ص0، العدد0989بتاريخ 

ىػ 1418مشق، الطبعة األكٔب، سنة النشر مصطفى أٞبد الزرقا، ا٤بدخل الفقهي العاـ، دار القلم، د -3
  .44ـ، ص 1998 -



 د. عدالن مطروح  ----------------- الطبلق ببل سبب وأثره في التعويض

 173   

 

 چڈ ۈئۈئ ۈئۈئ ۈئۈئ ۈئچ هنى ا تعأب عن العدكاف لقولو تعأب: -1

 .140البقرة: 
 .56األعراؼ:  چڭ ڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ېې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ىچقولو تعأب:  -2
 .205البقرة:  چڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڈ ڈ ڇڇ ڑ ڑ ڇ ڇ چقولو تعأب:  -3

كالفساد ُب األرض صفة من صفات فاآلية تبْب أٌف قصد اإلضرار باآلخرين 
كإذا علمنا أٌف كل اعتداء ضار ٨بالف لشرع فمن الطبيعي أف يوجب الشرع دفع  ا٤بنافقْب.

 .1ما ٱبالفو لذا كاف من القواعد الكلية ا٤بتممة للقاعدة السابقة "الضرر يزاؿ"
 كإزالة الضرر تكوف بإحدل طريقتْب:  

دده، كُب ىذه ا٢بالة يدفع الضرر بإزالتو عينا : كقف استمراره كمنع تكراره ك٘باألولى
 سواء كاف عاما أـ خاصا فيؤمر ا٤بتسبب ُب الضرر بإزالتو كقطع دابره.

: ترميم آثاره بعد كقوعو، كمن األبواب الٍب بنيت على ذلك ضماف ا٤بتلفات  الثانية
 . 2كما جاء ُب كتب األشباه كالنظائر

بالتعويض فيو، كال فرؽ ُب ىذا التعويض إف  فَبميم آثار الطبلؽ التعسفي يكوف 
كاف الطبلؽ قبل الدخوؿ أك بعده، ألٌف التعسف قد يكوف ُب ا٢بالتْب، كلفظ القانوف جاء 
مطلقا، كعلى الزكج أف يثبت أٌف طبلقو كاف لسبب معقوؿ، كٓب ٰبدد القانوف األسباب 

ي بعد دراسة ظركؼ، ا٤بعقولة الٍب تبيح الطبلؽ دكف تعويض بل ترؾ تقدير ذلك للقاض
كأحواؿ الزكجْب كسبب االنفصاؿ فإف قدر السبب ككاف معقوال ُب نظره رد دعول 

 التعويض، كإال حكم عليو بالتعويض .
 المطلب الثاني: طبلق المريض

                                                 

 .46الزرقا، مرجع سابق، ص  -1

د. ٧بمد بن ا٤بدين بوساؽ، التعويض عن الضرر، دار اشبيليا، ، 46، 46الزرقا، مرجع سابق، ص  -2
 .136ص ـ، 1999 -ىػ 1419الرياض الطبعة األكٔب، سنة النشر 
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ال خبلؼ بْب الفقهاء ُب كقوع الطبلؽ ُب ا٤برض ألنٌو صدر من أىلو فيصح منو، 
: إف 0998-3-07بتاريخ  079696اء ُب القرار رقم كىذا ما ذىب إليو القضاء ا١بزائرم ج

ا٤برض مهما كانت خطورتو ال ٲبنع الزكج من إيقاع الطبلؽ ما عدا إذا كاف القصد من 
 الطبلؽ ُب مرض ا٤بوت حرماف الزكجة من ا٤بّباث.

 كمن ٍب فإف قضاة ا٤بوضوع بقضائهم بطبلؽ الطاعنة طبقوا صحيح القانوف.
 .1ض الطعنكمٌب كاف كذلك استوجب رف

 كإ٭ٌبا اختبلفهم ُب أثره على ا٤بّباث كذلك كفق ا٢باالت التالية: 
إذا طلقها قبل الدخوؿ فبل مّباث ٥با كال عٌدة عليها، ك٥با نصف الحالة األولى: 

ألٌف ا نٌص على تنصيف الصداؽ،  2الصداؽ كىو قوؿ ا١بمهور ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة
 ۈئ ۈئۋ ۋ ۅ ۅ ى ى ې ې ې ې چ كنفي العٌدة عن ا٤بطلقة قبل الدخوؿ بقولو تعأب: 

 .237 البقرة: چۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ
 ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڈ ڈ ڇچ كقاؿ تعأب: 

 . 44األحزاب:  چڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڳ ڳ  
 معتدة من نكاح، فأشبهت ا٤بطلقة ُب الصحة.كأٌما ا٤بّباث فإهٌنا ليست بزكجة كال 

 .3كذىب مالك إٔب أٌف ٥با ا٤بّباث كنصف الصداؽ، كال عٌدة عليها
قاؿ مالك ُب ا٤بدكنة: " قلت أرأيت إف طلق رجل زكجتو كىو مريض قبل البناء ّٔا؟ 

 قاؿ: قاؿ مالك: ٥با نصف الصداؽ، ك٥با ا٤بّباث إف مات من مرضو ذلك.
ىذه عدة الوفاة أك عدة الطبلؽ قاؿ: قاؿ مالك: "ال عدة  قلت: فهل يكوف على

 .1عليها ال عدة كفاة كال عدة طبلؽ"
                                                 

 . 98، ص0220آّلة القضائية، عدد خاص، صادر بتاريخ  -1

 .056ص  6، السرخسي، مرجع سابق، ج 069ص  6مرجع سابق، جابن قدامة، -2
 – العلمية الكتب النمرم االستذكار، دار الرب عبد بن ا عبد بن يوسف عمر أبو ابن عبد الرب -3

 .007ص  6، ج معوض علي ٧بمد، عطا ٧بمد سآب: ، ٙبقيق2000 – 1421، األكٔب بّبكت الطبعة
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 فا٤بطلقة قبل الدخوؿ استحقت نصف الصداؽ بالنص كا٤بّباث باعتباره فارا.
كأٌما قانوف األسرة فذىب مذىب ا١بمهور ُب أٌف ٥با نصف الصداؽ كال مّباث ٥با، 

: تستحق الزكجة الصداؽ  00-84من قانوف 06ا٤بادة أٌما نصف الصداؽ فقد جاء ُب 
 كامبل بالدخوؿ، أك بوفاة الزكج كتستحق نصفو عند الطبلؽ قبل الدخوؿ.

كأٌما ا٤بّباث فبل ترث ُب التشريع ا١بزائرم إال من كانت كفاة الزكج ُب عدهتا، 
 كا٤بطلقة قبل الدخوؿ ال عدة عليها.

توُب أحد الزكجْب قبل صدكر ا٢بكم : إذا 00-84من قانوف 030جاء ُب ا٤بادة 
 بالطبلؽ، أك كانت الوفاة ُب عدة الطبلؽ استحق ا٢بي منهما اإلرث.

: إذا طٌلق ا٤بريض زكجتو طبلقا رجعيا كمات ُب العدة كرثتو اتفاقا، الحالة الثانية
 لقياـ الزكجية بينهما، ٕبيث ٲبكنو مراجعتها من غّب عقد جديد، كال رضاىا.

ؽ ا٤بريض: ".. كإف كاف طبلقا ٲبلك رجعتها فمات كىي ُب قاؿ مالك ُب طبل
عٌدهتا من الطبلؽ انتقلت إٔب عٌدة الوفاة، كإف انقضت عٌدهتا من الطبلؽ قبل أف يهلك 

 .2فهلك بعد ذلك فلها ا٤بّباث"
كقاؿ ا٤برغيناين ُب طبلؽ ا٤بريض: كالطبلؽ الذم ٲبلك فيو الرجعة ترث بو ُب ٝبيع 

 .3نا أهٌنا ترث إ٭ٌبا ترث إذا مات كىي ُب العدةالوجوه، ككل ما ذكر 
كقاؿ ابن قدامة: إذا طلق الرجل طبلقا ٲبلك رجعتها ُب عدهتا، ٓب يسقط التوارث 

 .4بينهما ما دامت ُب العدة سواء أكاف ُب ا٤برض، أك ُب الصحة ببل خبلؼ نعلمو

                                                                                                                   

 .34ص  6ج ـ، 1987-ىػ 1416سحنوف، ا٤بدكنة الكربل، دار الفكر، بّبكت، سنة النشر  -1
 .34ص  6سحنوف، مرجع سابق، ج  -2
 أيب اإلماـ فقو ُب ا٤ببتدم بداية ا٤برغيناين، مًب الفرغاين ا١بليل عبد بن بكر أيب بن علي الدين برىاف -3

 .77ص  0ج، القاىرة، صبح علي ٧بمد كمطبعة مكتبة، حنيفة
 .068ص  6مرجع سابق، جابن قدامة،  -4
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رثتو كىذا الطبلؽ : إذا طٌلق ا٤بريض زكجتو ُب مرض موتو طبلقا بائنا ك الحالة الثالثة
قد عرؼ لدل الفقهاء بطبلؽ الفار، ألٌف الزكج ا٤بريض بطبلقو زكجتو أراد أف يفر من 

 مّباثها، فيعامل بنقيض قصده فَبثو.
  1كىذا ىو رأم ٝبهور الفقهاء من ا٢بنفية كا٤بالكية كالشافعي ُب القدًن كا٢بنابلة

 كاستدلوا على ذلك ٗبا يلي: 
شهاب، عن طلحة بن عبد ا بن عوؼ قاؿ ككاف  ما ركاه مالك عن ابن -1

أعلمهم بذلك، كعن أيب سلمة بن عبد الرٞباف بن عوؼ، أٌف عبد الرٞباف بن عوؼ طٌلق 
 . 2زكجتو البتة كىو مريض، فورثها عثماف بن عفاف منو

 ما ركاه مالك عن عبد ا بن الفضل، عن األعرج أٌف عثماف بن عفاف كرث -2
 .3و ككاف طلقهٌن كىو مريضنساء ابن مكمل من

ىرمز أخربه أٌف عبد الرٞباف  نما ركاه عبد الرزاؽ ُب مصنفو عن عبد الرٞباف ب -3
بن مكمل كاف عنده ثبلث نسوة إحداىٌن ابنة قارظ، فطلق اثنتْب منهٌن، ٌٍب مكث بعد 

 . 4طبلقو سنتْب، كأهٌنما كرثاه ُب عهد عثماف
أيب عبد الرٞباف يقوؿ: بلغِب أٌف امرأة عبد كما ركاه مالك أنٌو ٠بع ربيعة بن  -4

الرٞباف بن عوؼ سألتو أف يطلقها، فقاؿ إذا حضت ٍب طهرت فأذنيِب، فلم ٙبض حٌب 
مرض عبد الرٞباف بن عوؼ، فلٌما طهرت آذنتو فطلقها البتة أك تطليقة، ٓب يكن بقي لو 

                                                 

، الشّبازم إبراىيم بن علي، ا٤بهذب , دار الفكر , بّبكت، 068ص  6مرجع سابق، جابن قدامة،  -1
، ابن رشد أبو الوليد ٧بمد , بداية 003ص  6، ابن عبد الرب، االستذكار، مرجع سابق، ج05ص  0ج

 .80ص  0آّتهد , دار شريفة ا١بزائر، ج

 . 570ص  0كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ ا٤بريض، مرجع سابق، ج مالك،،   -2
 570ص  0مالك، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ ا٤بريض، مرجع سابق، ج -3
أبو بكر , مصنف عبد الرزاؽ, ٙبقيق حبيب الرٞباف األعظمي، ا٤بكتب اإلسبلمي, بّبكت, الطبعة  -4

 .63ص 7باب طبلؽ ا٤بريض، جىػ، 1413الثانية, سنة 



 د. عدالن مطروح  ----------------- الطبلق ببل سبب وأثره في التعويض

 177   

 

عثماف بن عفاف  عليها من الطبلؽ غّبىا، كعبد الرٞباف بن عوؼ يومئذ مريض، فورثها
  1منو

ما ركاه كغّبه، عن ٰبي بن سعيد، عن ٧بمد بن ٰبي بن حباف قاؿ: كانت عند  -5
ٌٍب ىلك  ةجدم حباف امرأتاف ىامشية كأنصارية فطلق األنصارية كىي ترضع فمرت ّٔا سن

عنها كٓب ٙبض فقالت أنا أرثو ٓب أحض، فاختصمتا إٔب عثماف بن عفاف فقضى ٥با 
ت ا٥بامشية عثماف فقاؿ ىذا عمل ابن عمك، ىو أشار علينا ّٔذا يعِب علي با٤بّباث، فبلم
 . 2بن أيب طالب 

حباف بن لو كُب ركاية عبد الرزاؽ عن معمر عن الزىرم أٌف من األنصار يقاؿ  -6
منقذ طٌلق امرأتو كىي ترضع كىو يـو طلقها صحيح فمكثت سبعة أشهر ال ٙبيض ٲبنعها 

حباف بعد أف طٌلقها بأشهر فقيل لو إف امرأتك ترثك إف مت، الرضاع ا٢بيضة ٍب مرض 
فقاؿ ٥بم اٞبلوين إٔب عثماف فحملوه فذكر شأف امرأتو كعنده علي بن أيب طالب، كزيد بن 
ثابت، فقاؿ ٥بما عثماف: ما ترياف ؟ قاال: نرل أهٌنا ترثو إف مات كأنٌو يرثها إف ماتت، فإهنا 

البلٌب ٓب ٰبضن فهي عنده  رايض كليست من األبكاليست من القواعد البلٌب يئسن من 
على عدة حيضتها، فرجع إٔب أىلو فأخذ ابنتو من امرأتو، فلٌما فقدت الرضاع حاضت 
حيضة ٌٍب أخرل ُب ا٥ببلؾ ٌٍب توُب حباف قبل أف ٙبيض الثالثة فاعتدت عدة ا٤بتوَب عنها 

 .3ككرثتو

                                                 

 .570ص  0كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ ا٤بريض، مرجع سابق، جمالك،   -1

أبو بكر عبد الٌلو, ، 570ص  0مالك، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ ا٤بريض، مرجع سابق، ج -2
مصنف ابن أيب شيبة, مكتبة الرشيد, ٙبقيق كماؿ يوسف ا٢بوت، الرياض ,الطبعة األكٔب, سنة 

 .068ص  4كتاب الطبلؽ جىػ،  9041
 . 340، 342ص  6عبد الرزاؽ، باب تعتد أقراءىا ماكانت، مرجع سابق، ج  -3
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أنٌو قاؿ: جاء عركة البارقي إٔب شريح ما ركاه ابن أيب شيبة عن إبراىيم النخعي  -7
ثبلثا كرثت  -كىو مريض –ٖبمس خصاؿ من عند عمر منهٌن: أف الرجل إذا طٌلق امرأتو 

 . 1منو ما دامت ُب عٌدهتا 
استدلوا ٗببدأ سد الذرائع فقالوا: إنٌو ٤با كاف ا٤بريض يتهم ُب أنٌو طٌلق ليقطع  - 8

لوا: بوجوب ا٤بّباث ٤بطلقة ا٤بريض، كإف انقطعت حظها من ا٤بّباث، فعمبل بسد الذرائع قا
 .2عٌدهتا، أك تزكجت أزكاجا

استدلوا من جهة االستحساف فقد استحسنوا توريث ا٤ببانة الٍب طلقها زكجها  -9
بائنا ُب مرض موتو، كمات كىي ُب عٌدهتا منو تاركْب العمل بالقياس ألٌف القياس يقتضي 

بفعلها، كالٌنكاح قد انتهى بالطبلؽ البائن، فبل يوجد سبب عدـ ا٤بّباث، ألٌف الفرقة ٓب تقع 
 من أسباب اإلرث الثبلثة: القرابة كالوالء كالزكجية .

ككجو االستحساف: أنٌو ٤با كاف عليو العمل ُب األمر ُب زمن الصحابة فذلك مقدـ 
 . 3على القياس

ها ا٤بطلق سواء إٔب أٌف ا٤بطلقة ا٤ببتوتة ال ترث من زكج 4كذىب الشافعي ُب ا١بديد
 أكانت كفاتو ُب العدة أـ بعدىا.

 على مذىبو ٗبا يلي:  اكاستدلو 
ٗبا ركل عن ابن الزبّب ُب قصة طبلؽ عبد الرٞباف بن عوؼ زكجتو ُب مرضو أنٌو  -1

قاؿ أخربين ابن مليكة، أنٌو سأؿ ابن الزبّب على الرجل يطلق ا٤برأة فيبتها ٌٍب ٲبوت، كىي ُب 
عبد الرٞباف بن عوؼ ٛباضر بنت األصبغ الكلبية فبتها، ٌٍب مات عنها عٌدهتا فقاؿ: طٌلق 

 كىي ُب عدهتا فورٌثها عثماف.

                                                 

 . 070ص  4ابن أيب شيبة، مرجع سابق، ج  -1
 .80ص  0ابن رشد، مرجع سابق، ج  -2
 .002ص  3، الكساين، مرجع سابق، ج055، 054ص  6السرخسي، مرجع سابق، ج -3
 .05، 04ص  0، الشّبازم، مرجع سابق، ج054ص  5الشافعي، مرجع سابق، ج -4
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 . 1قاؿ ابن الزبّب كأما أنا فبل أرل أف ترث مبتوتة
قاؿ الشافعي: غّب أين أٲبا قلت، فإين أقوؿ ال ترث ا٤برأة زكجها إذا ما طلقها 

 .2دهتا كنكحت ألٌف أثر ابن الزبّب متصلمريضا، طبلقا ال ٲبلك فيو الرجعة، فانقضت ع
كاستدؿ من جهة ا٤بعقوؿ بقولو: إٌف آثار الزكجية قد انقطعت بعد أف طٌلقها  -2

 .3طبلقا بائنا، فبل يتوارثاف، ألهٌنا مبتوتة قبل ا٤بوت فقطعت اإلرث، كالطبلؽ ُب الصحة
طلقة ُب مرض كأٌما قانوف األسرة فذىب إٔب مذىب ا١بمهور من استحقاؽ ا٤برأة ا٤ب

: إذا توُب أحد 00-84من قانوف   030ا٤بوت للمّباث ما دامت ُب العدة، جاء ُب ا٤بادة 
الزكجْب قبل صدكر ا٢بكم بالطبلؽ أك كانت الوفاة ُب عدة الطبلؽ استحق ا٢بي منهما 

 اإلرث.
 ما يلي:  0993-00-00بتاريخ 020444كجاء ُب قرار اكمة العليا رقم 

قانونا عند كفاة أحد الزكجْب قبل صدكر ا٢بكم بالطبلؽ أف يستحق من ا٤بقرر 
 ا٢بي منهما اإلرث كللزكجة نفس ا٢بق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طبلقها.

كيعترب الفقهاء الزكجة الٍب طلقها زكجها كمات كىي ُب عٌدهتا أف تعتد بأبعد 
لت زكجة حٌب كلو كاف الطبلؽ األجلْب، كتستحق منابتها ُب ا٤بّباث، كتعترب ككأهٌنا ما زا

صحيحا، أٌما إذا طلقها كىو مريض مرض ا٤بوت، كلو كاف الطبلؽ بائنا كمات أثناء عٌدهتا، 
كعليو  كثبت أنٌو قصد حرماهنا من ا٤بّباث فإهٌنا تعتد بأطوؿ األجلْب الطبلؽ أك الوفاة.

 .4فالطعن ُب ا٢بكم ا٢بإب ُب غّب ٧بلو كيرفض
 هور لقوة دليلو من األثر كا٤بعقوؿ.كالذم يَبجح مذىب ا١بم

                                                 

 .003ص  6، ابن عبد الرب، مرجع سابق، ج054ص  5الشافعي، مرجع سابق، ج -1
 .054ص 5جالشافعي، مرجع سابق،  -2
 .05ص  0مرجع سابق، جالشّبازم،  -3
آّلة القضائية ، غرفة األحواؿ الشخصية، منشور 0993-00-00بتاريخ  020444قرار رقم  -4

 . 73، ص 0، العدد0996الصادرة سنة 
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أما األثر فكتاب عمر كقضاء عثماف ٗبشورة علي كىو قوؿ عائشة رضي ا عنهم، 
 كال يضر ٨بالفة ابن الزبّب ٥بم.

قاؿ ابن عبد الرب: ركم عن عمر بن ا٣بطاب، كعلي بن أيب طالب ُب ا٤بطلق ثبلثا 
 كىو مريض أهٌنا ترثو إف مات من مرضو ذلك.

ن عائشة مثل ذلك، كال أعلم ٥بم ٨بالفا من الصحابة إال عبد ا بن الزبّب، كركل ع
فإنٌو قاؿ: ال أرل أف ترث ا٤ببتوتة ٕباؿ من األحواؿ كٝبهور ا٤بسلمْب على ما ركل عن 
الصحابة ُب ذلك إال طائفة من أىل الفقو كالنظر، فإهٌنم قالوا بقوؿ ابن الزبّب على ظاىر 

جات كليس ا٤ببتوتة بزكجة عن ٝباعة ا٤بسلمْب، كال يرثها عند أحد القرآف ُب توريث الزك 
كأٌما من جهة  .1منهم إف ماتت، قالوا ككذلك ال ترثهم، كلو كانت زكجة لورثها كما ترثو

العقل فإٌف ا٤بطلق متهم بقصده اإلضرار بالزكجة، كحرماهنا من ا٤بّباث، فيعامل بنقيض 
 ها، لقولو صلى ا عليو كسلم: ال ضرر كال ضرار.قصده كالقاتل ٤بورثو، رفعا للضرر عن

 كأٌما ا٤بٌدة ا٤بعتربة ٥بذا التوريث فقد اختلف من قاؿ بو كىم ا١بمهور إٔب آراء ثبلثة: 
إٌف ا٤برأة ا٤ببانة ترث من زكجها ا٤بريض إذا مات، كىي ُب العٌدة، فإذا الرأي األول:  

قوؿ ا٢بنفية كالشافعي ُب القدًن، كركاية عن انتهت عٌدهتا قبل كفاتو فبل مّباث ٥با كىو 
 .2أٞبد

 على ذلك ٗبا يلي:  اكاستدلو 
استدلوا من جهة اإلٝباع ٗبا ركم عن ابن سّبين أنٌو قاؿ: كانوا يقولوف كال  -1

ٱبتلفوف من فر من كتاب ا رٌد إليو، أم من طلق امرأتو ثبلثا ُب مرضو، فإهٌنا ترثو ما 
 .3نو حكاية عن إٝباع الصحابة كمثلو ال يكذبدامت ُب العٌدة، كىذا م

                                                 

 .003ص  6مرجع سابق، جابن عبد الرب،  -1
، الشّبازم، مرجع 056ص  6، السرخسي، مرجع سابق، ج000ص  3الكساين، مرجع سابق، ج -2

 .80ص  0، ابن رشد، مرجع سابق، ج05ص  0سابق، ج 
 .055ص  6، السرخسي، مرجع سابق، ج008ص  3الكساين، مرجع سابق، ج -3
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 كاستدلوا من جهة األثر:  -2

ٗبا ركم عن إبراىيم النخعي أنٌو قاؿ: جاء عركة البارقي إٔب شريح ٖبمس خصاؿ  -أ
من عند عمر رضي ا عنو منهن: أٌف الرجل إذا طٌلق امرأتو كىو مريض ثبلثا كرثت منو ما 

 .1دامت ُب العدة
ن ىشاـ بن عركة عن أبيو عن عائشة أهٌنا قالت: إٌف ا٤بطلقة ثبلثا كٗبا ركم ع -ب

 كزكجها مريض ترثو مادامت ُب العٌدة. 
استدلوا من جهة االستحساف فقالوا: إٌف القياس يقتضي عدـ ا٤بّباث النتهاء  -3

الٌنكاح بالطبلؽ البائن، فبل يوجد سبب من أسباب اإلرث، فَبكنا ذلك عمبل 
و ٤با كاف العمل ُب ىذا األمر ُب زمن الصحابة كما كرد ُب اآلثار فذلك باالستحساف، ألنٌ 
 .2يقدـ على القياس

كاستدلوا على ذلك 3: أهٌنا ترثو ما ٓب تتزكج كىو مذىب ا٢بنابلةالرأي الثاني
 باإلٝباع كاألثر.

أٌما اإلٝباع فقد انعقد على أٌف ا٤برأة ال ترث من زكجْب ُب آف كاحد لذلك قالوا  -1
 ا ترث ما ٓب تتزكج.إهنٌ 

أمو،  استدلوا من جهة األثر ٗبا ركم عن أيب سلمة بن عبد الرٞباف أٌف أباه طٌلق -2
 .4كىو مريض، فورثتو بعد انقضاء العدة 

كاستدلوا من جهة ا٤بعقوؿ بقو٥بم: إٌف ا٤بريض متهم ُب طبلقو لزكجتو بأنٌو يقصد  -3
بنقيضو كالقاتل ٤بورثو، كماداـ ىذا ىو ا٤بعُب حرماهنا من ا٤بّباث، كىذا قصد فاسد فيعامل 

                                                 

 . 070ص  4، ابن أيب شيبة، مرجع سابق، ج008ص  3الكساين، مرجع سابق، ج -1
 .055ص  6السرخسي، مرجع سابق، ج -2
 .80ص  0، ابن رشد ا٢بفيد، مرجع سابق، ج072، 069ص  6مرجع سابق، جابن قدامة،  -3
 .80ص 0، ابن رشد مرجع سابق، ج072، 069ص 6ابن قدامة، مرجع سابق، ج -4
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ُب توريثها فكاف األمر مستويا أف ٲبوت قبل أف تنقضي عٌدهتا منو، أك بعد انقضاء العٌدة، 
 .1ألٌف سبب توريثها فراره من مّباثها، كىذا ا٤بعُب ال يزكؿ بانقضاء العٌدة

 تتزكج كىو مذىب أهٌنا ترثو ُب العٌدة كبعد العدة تزكجت، أكٓبالرأي الثالث: 
 كدليلهم ُب ىذا ما يلي:  2ا٤بالكية

ما ركاه مالك عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد ا بن عوؼ، قاؿ ككاف  -1
أعلمو بذلك، كعن أيب سلمة بن عبد الرٞباف بن عوؼ، إٌف عبد الرٞباف بن عوؼ طٌلق 

 .3اامرأتو البتة كىو مريض فورثها عثماف بن عفاف منو، بعد انقضاء عدهت
ما ركاه عبد الرزاؽ بن عبد الرٞباف بن ىرمز، أخربه أٌف عبد الرٞباف بن مكمل   -2

كاف عنده ثبلث نسوة إحداىن ابنة قارظ، فطٌلق اثنتْب منهٌن ٌٍب مكث بعد طبلقو سنتْب 
 .4كأهٌنما كرثتاه ُب عهد عثماف

انقضت  قاؿ ابن جريج كأخربين ابن شهاب أٌف امرأة ابن مكمل كرثها عثماف بعدما
 عدهتا.

استدؿ اإلماـ مالك على ما ذىب إليو بقاعدة سد الذرائع، فقاؿ: إنٌو ٤با كاف  -3
ا٤بريض يتهم ُب أف يكوف قد طلق زكجتو ُب مرضو ليقطع حقها من مّباثو فعمبل بسد 

 .5الذرائع كجب ٥با ا٤بّباث، كإف انقضت عٌدهتا أك تزكجت أزكاجا 

                                                 

 .072ص  6ابن قدامة، مرجع سابق، ج -1

 . 004ص  6، ابن عبد الرب، مرجع سابق، ج34ص  6، مرجع سابق، جسحنوف 2
 . 570ص  0باب طبلؽ ا٤بريض، مرجع سابق، ج مالك، كتاب الطبلؽ،  -3
 . 63ص  7عبد الرزاؽ، باب طبلؽ ا٤بريض، مرجع سابق، ج -4
، سحنوف، مرجع 004ص  6، ابن عبد الرب، مرجع سابق، ج80ص  0ابن رشد، مرجع سابق، ج -5

 .34ص  6سابق، ج 
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نفية من توريثها ما دامت ُب العٌدة فإف كأٌما قانوف األسرة فذىب مذىب ا٢ب
 انقضت عدهتا قبل كفاتو فبل مّباث ٥با.

: إذا توُب أحد الزكجْب قبل صدكر ا٢بكم 00-84من قانوف  030جاء ُب ا٤بادة 
 بالطبلؽ أك كانت الوفاة ُب عدة الطبلؽ استحق ا٢بي منهما اإلرث.

 ما يلي:  0993-00-00بتاريخ  020444كجاء ُب قرار اكمة العليا رقم 
من ا٤بقرر قانونا عند كفاة أحد الزكجْب قبل صدكر ا٢بكم بالطبلؽ أف يستحق 

 ا٢بي منهما اإلرث كللزكجة نفس ا٢بق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طبلقها.
كيعترب الفقهاء الزكجة الٍب طلقها زكجها كمات كىي ُب عٌدهتا أف تعتد بأبعد 

ّباث، كتعترب ككأهٌنا ما زالت زكجة حٌب كلو كاف الطبلؽ األجلْب، كتستحق منابتها ُب ا٤ب
صحيحا، أٌما إذا طلقها كىو مريض مرض ا٤بوت، كلو كاف الطبلؽ بائنا كمات أثناء عٌدهتا، 

 كثبت أنٌو قصد حرماهنا من ا٤بّباث فإهٌنا تعتد بأطوؿ األجلْب الطبلؽ أك الوفاة .
 .1يرفضكعليو فالطعن ُب ا٢بكم ا٢بإب ُب غّب ٧بلو ك 

كالذم يَبجح مذىب ا٤بالكية من توريثها سواء أكانت ُب العدة أك بعدىا، تزكجت 
أكٓب تتزكج، لقضاء عثماف ُب توريث ا٤برأة بعد انقضاء عدهتا، قاؿ مالك: كلو تزكجت 

 .2عشرة أزكاج كلهم طلق ُب ا٤برض، كرثتهم كلهم
ا التعويض عن ىذا كألٌف سبب التوريث ليس الزكجية النقطاعها بالبينونة، كإ٭بٌ 

التعسف ُب طبلقها للفرار من مّباثها، كىذا ا٤بعُب ال يزكؿ بانقضاء العدة أك زكاجها، بل 
 يرفعو عنها توريثها منو.

قاؿ ابن عبد الرب: من قاؿ أهٌنا ال ترثو ُب العٌدة استحاؿ عنده أف ترثو كىي مبتوتة 
سلمْب أٌف من طٌلق امرأتو صحيحا ُب موضع أف ترثو فيو الرجعية، ألنٌو ال خبلؼ بْب ا٤ب

                                                 

آّلة القضائية ، غرفة األحواؿ الشخصية، منشور 0993-00-00بتاريخ  020444قرار رقم  -1
 . 73، ص 0، العدد0996الصادرة سنة 
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طلقة ٲبلك فيو رجعتها ٍب انقضت عدهتا قبل موتو أهٌنا ال ترثو، ألهٌنا أجنبية ليست منو، كال 
ىو منها، كال تكوف ا٤ببتوتة ا٤بختلف ُب مّباثها ُب العٌدة با٤بّباث بأقول من آّتمع على 

 مّباثها ُب العدة.
ٓب تنكح اعترب إٝباع ا٤بسلمْب أٌف امرأة ال ترث كمن قاؿ أهٌنا ترثو بعد العدة ما 

زكجْب معا ُب حاؿ كاحدة، فاستحاؿ عنده أف ترثو، كىي امرأة لغّبه، ألنٌو خبلؼ ألصوؿ 
 آّتمع عليو.

كمن قاؿ أهنٌا ترثو، كإف نكحت أزكاجا، قاؿ: ٤با ٓب يكن طبلقا ٥با ٲبنعها مّباثو ُب 
ن عثماف كغّبه أنٌو كرثها قبل العٌدة، ككاف طبلقو ٥با العٌدة، كال بعدىا على الثابت عنده، ع

ُب نفي ا٤بّباث كالطبلؽ عقوبة إلخراجو ٥با من مّباثو بأف بت طبلقها ُب مرضو، فكذلك 
 . 1ال ٲبنعها من ذلك تزكٯبها

كعٌدة ا٤بطلقة بائنا ُب مرض ا٤بوت عٌدة الطبلؽ ال الوفاة، كإف مات ُب عٌدة طبلقها 
 .2كالشافعية كا٢بنابلة كأيب يوسف من ا٢بنفيةكىو قوؿ ا٤بالكية 

جاء ُب ا٤بدكنة: "كإف طلقها طبلقا بائنا كىو مريض كقد دخل ّٔا كاف عليها عدة 
 .3الطبلؽ ك٥با ا٤بّباث"

ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ چ ألٌف ا أكجب عٌدة الوفاة على الزكجات لقولو تعأب: 

 .234: البقرة چٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
كقد زالت الزكجية بالبينونة فبقيت عٌدة الطبلؽ على حا٥با، كأما حقها ُب اإلرث 

 فلتهمة الفرار.
كذىب أبو حنيفة ك٧بمد إٔب أنٌو إذا مات كىي ُب العدة فعدهتا أبعد األجلْب كىو 

 .1قوؿ إبراىيم النخعي كا٢بسن كابن سّبين كشريح كعكرمة
                                                 

 .006ص  6مرجع سابق، جابن عبد الرب،  -1
 . 34ص  6، سحنوف، مرجع سابق، ج007ص  6مرجع سابق، جابن عبد الرب،  -2
 . 34ص  6، مرجع سابق، جسحنوف -3
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يـو كاحد ٌٍب مات، كرثتو كاستأنفت عدة قاؿ عكرمة: لو ٓب يبق من عدهتا إال 
ككجو ىذا القوؿ: أٌف الٌنكاح ٤با بقي ُب حق اإلرث فؤلف يبقى ُب حق  .2ا٤بتوُب عنها

العٌدة ٰبتاج ُب إٯبأّا فكاف قياـ النكاح من كجو كافيا لوجوب  فٌ كجوب العدة أكٔب، أل
 .3ثبلث حيضالعدة احتياطيا فيجب عليها االعتداد أربعة أشهر كعشرا فيها 

 كأٌما قانوف األسرة فذىب مذىب ا٢بنفية أٌف عٌدهتا أبعد األجلْب الطبلؽ أك الوفاة.
 ما يلي:  0993-00-00بتاريخ  020444جاء ُب قرار اكمة العليا رقم 

من ا٤بقرر قانونا عند كفاة أحد الزكجْب قبل صدكر ا٢بكم بالطبلؽ أف يستحق 
 ق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طبلقها.ا٢بي منهما اإلرث كللزكجة نفس ا٢ب

كيعترب الفقهاء الزكجة الٍب طلقها زكجها كمات كىي ُب عٌدهتا أف تعتد بأبعد 
األجلْب، كتستحق منابتها ُب ا٤بّباث، كتعترب ككأهٌنا ما زالت زكجة حٌب كلو كاف الطبلؽ 

مات أثناء عٌدهتا، صحيحا، أٌما إذا طلقها كىو مريض مرض ا٤بوت، كلو كاف الطبلؽ بائنا ك 
كعليو  كثبت أنٌو قصد حرماهنا من ا٤بّباث فإهٌنا تعتد بأطوؿ األجلْب الطبلؽ أك الوفاة.

 .4فالطعن ُب ا٢بكم ا٢بإب ُب غّب ٧بلو كيرفض
 كالذم يَبجح مذىب ا١بمهور من اعتبار عدهتا عدة الطبلؽ دكف الوفاة ألهٌنا

ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ چ غّب زكجة فبل ٚباطب بقولو تعأب: 

 . 234البقرة:  چٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

                                                                                                                   

 .007ص  6، ابن عبد الرب، مرجع سابق، ج020، 022ص  3الكساين، مرجع سابق، ج -1
 . 007ص  6مرجع سابق، جابن عبد الرب،  -2
 .  020، 022ص  3الكساين، مرجع سابق، ج -3
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كأٌما توريثها فلوركد األثر عن الصحابة كا٤بعقوؿ، كما ذىب إليو اإلماـ أبو حنيفة 
 ك٧بمد بن ا٢بسن من ربط العٌدة بالتوريث، فهو ٙبكم ٰبتاج إٔب دليل.

با٤برأة كحرماهنا من ا٤بّباث، كحينئذ كأٌما فيما يعترب بو الزكج فارا ىو قصد اإلضرار 
 .1يثبت ٥با ا٤بّباث، كىو قوؿ ا٢بنفية كالشافعية كركاية عن أٞبد

فإذا طٌلقها برضاىا ُب مرضو أك خالعتو، أك جعل أمرىا بيدىا فطلقت نفسها، أك 
ت علق طبلقها على فعل يتوقف على إرادهتا، فإهٌنا ال ترثو النتفاء هتمة الفرار ُب ىذه ا٢باال

كىو ما ذىب إليو القضاء ا١بزائرم كما ُب القرار السابق: "كيعترب الفقهاء الزكجة الٍب 
طلقها زكجها كمات كىي ُب عٌدهتا أف تعتٌد بأبعد األجلْب، كتستحق منابتها ُب ا٤بّباث، 
كتعترب ككأهنا مازالت زكجة حٌب كلو كاف الطبلؽ صحيحا، أٌما إذا طلقها كىو مريض مرض 

كاف الطبلؽ بائنا كمات أثناء عدهتا، كثبت أنٌو قصد حرماهنا من ا٤بّباث فإهٌنا   ا٤بوت، كلو
 .2تعتد بأطوؿ األجلْب الطبلؽ كالوفاة

إٔب أٌف الفرار يتحقق بالطبلؽ ُب ا٤برض مطلقا سواء  3كذىب ا٤بالكية كأٞبد ُب ركاية
كج فارا من توريث كجد ما يدؿ على رضا الزكجة أـ ال، فبمجرد الطبلؽ ُب ا٤برض يعترب الز 

 زكجتو فيثبت ٥با ا٤بّباث.
قاؿ مالك: إف اختلعت منو ُب مرضو، أك جعل أمرىا بيده فطلقها أك سألتو 

 . 4الطبلؽ فطلقها، فإهٌنا ترثو ُب ذلك كلو، كما لو طٌلقها ابتداء دكف أف تسألو ذلك
 كاستدلوا على ذلك: 

                                                 

 . 072ص  6مرجع سابق، ج ابن قدامة،  -1
 . 072ص  6مرجع سابق، ج ابن قدامة،  -2
 .072ص  6ابن قدامة، مرجع سابق، ج -3
 . 006ص  6مرجع سابق، جابن عبد الرب، -4
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عوؼ ٤با سألتو الطبلؽ فطلقها أٌف عثماف بن عفاف كرث امرأة عبد الرٞباف بن  -1
 ُب مرضو، فدؿ ذلك على أٌف الفرار يتحقق ٗبجرد الطبلؽ ُب ا٤برض .

أٌف اإلذف ال يسقط مّباث الوارث، فلو أذف االبن ألبيو ُب أف ٱبرجو من ا٤بّباث  -2
ما خرج، فكذلك يكوف إذف الزكجة لزكجها بطبلقها فبل يسقط ذلك اإلذف حقها ُب 

 مّباثها منو .

لذم يَبجح قوؿ ا٢بنفية كمن كافقهم ألٌف توريث ا٤بطلقة ُب مرض ا٤بوت جاء كا
على خبلؼ األصل ٞباية ٢بق الزكجة فإذا رضيت بالطبلؽ، أك باشرتو كما ُب ا٣بلع ٓب يبق 

 ما يربر ٨بالفة األصل، كىو عدـ إرثها النقطاع سببو كىو الزكجية .
 عـة المراجـقائم

 القرآف الكرًن  -

 رـالتفسي  1
  القرطيب: ٧بمد بن أٞبد بن فرح القرطيب , ا١بامع ألحكاـ القرآف , دار الشعب -

 ىػ , ٙبقيق أٞبد بن عبد العليم الربدكين.1372القاىرة , الطبعة الثانية , سنة 
 :   الحديث2
ابن أيب شيبة: أبو بكر عبد الٌلو, مصنف ابن أيب شيبة , مكتبة الرشيد, الرياض,  -

 ىػ, ٙبقيق كماؿ يوسف ا٢بوت.9041الطبعة األكٔب, سنة 
بّبكت,  ابن أنس: مالك بن أنس األصبحي, ا٤بوطأ, دار إحياء الَباث العريب, -

 ـ, ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي. 1985 -ىػ 1416سنة 
ٙبقيق  ابن ماجو: ٧بمد بن يزيد القزكيِب, سنن ابن ماجو, دار الفكر, بّبكت, -

 فؤاد عبد الباقي. 
٧بي  ليماف بن األشعث, سنن أيب داكد, دار الفكر, ٙبقيق ٧بمدأبو داكد: س -

 الدين عبد ا٢بميد.
 ، مسند أٞبد، مؤسسة قرطبة، القاىرة الشيباين عبدا أبو حنبل بن أٞبدأٞبد  -
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سنة  البيهقي: أٞبد بن ا٢بسْب, سنن البيهقي, مكتبة دار الباز, مكة ا٤بكرمة, -
 ـ, ٙبقيق ٧بمد عبد القادر عطا. 1994 -ىػ 1414

, الَبمذم: ٧بمد بن عيسى, سنن الَبمذم, دار إحياء الَباث العريب, بّبكت -
 . ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر كأخركف

ا٢باكم: ٧بمد بن عبد الٌلو, ا٤بستدرؾ على الصحيحْب, دار الكتب العلمية   -
 القادر عطا. عبد ـ, ٙبقيق مصطفى1991ىػ 1411بّبكت الطبعة األكٔب, سنة 

 سنن النسائي )آّتيب(, مكتب ا٤بطبوعات -1النسائي: أٞبد بن شعيب  -
 ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة. ـ,1986 -ىػ 1416اإلسبلمية, حلب, الطبعة الثانية, سنة 

 عبد الرزاؽ: أبو بكر, مصنف عبد الرزاؽ, ا٤بكتب اإلسبلمي, بّبكت, الطبعة  -
 حبيب الرٞباف األعظمي. ىػ, ٙبقيق 1413الثانية, سنة  

بّبكت,  مسلم: بن حجاج النسابورم, صحيح مسلم, دار إحياء الَباث العريب, -
 ٙبقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي. 

   الفقو: 3
 الفقو المالكي:  -أ

  سحنوف: مالك بن أنس، ا٤بدكنة الكربل، دار الفكر، بّبكت، سنة النشر -
 ـ .1987-ىػ 1416

 : الفقو الحنبلي –ب( 
 ىػ .1415ابن قدامة: ا٤بغِب, دار الفكر, بّبكت, الطبعة األكٔب, سنة  -

 : الفقو الشافعي –ج( 
  ,لمعرفة, بيروت, الطبعة الثانية, األم , دار امحمد بن إدريسالشافعي:  - 

 ىـ .1333سنة 
 الشّبازم: إبراىيم بن علي، ا٤بهذب, دار الفكر, بّبكت . -
 :   الفقو الحنفيد
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  عابدين: ٧بمد أمْب, حاشية ابن عابدين, دار الفكر, بّبكت, الطبعة الثانية,ابن  -
 . ىػ1386سنة 

 ابن ٪بيم: زين بن إبراىيم, البحر الرائق, دار ا٤بعرفة, بّبكت.  -
سنة   السرخسي: ٧بمد بن أيب سهل, ا٤ببسوط للسرخسي, دار ا٤بعرفة, بّبكت, -

 ىػ .1416
 الواحد , شرح فتح القدير, دار الفكر, بّبكت, الطبعةالسيواسي: ٧بمد بن عبد  -

 .الثانية
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 ٧بمد، عطا ٧بمد سآب: ٙبقيق، 2000 – 1421، األكٔب العلمية، بّبكت، الطبعة الكتب

 .معوض علي
 ابن رشد: أبو الوليد ٧بمد, بداية آّتهد, دار شريفة ا١بزائر.  -
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 تكِٜٛ ايرتاخ ايفكٗٞ ٚاألؿٛيٞيف 
 منٛرداا بٔ عاػٛسااإلَاّ  

 د. بؼري بٔ َٛيٛد دخٝؽ
أ .ّ.داَع١ اهلذ٣، ٖٝٛطنت، تهظاغ، ٚ  

 : ملخصال
دكر اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور ُب جانب من  يهدؼ ىذا البحث إٔب بياف 

 الَباث الفقهي كاألصوٕب، حيث يناقش أبرز أسباب تدىور ىذه العلـو كا٤بتمثلة تقوًن
فصاـ النكد بْب السلطتْب السياسية كالعلمية ُب األمة عقب ا٣ببلفة ناال حدكث : ُبأساسا

غلق باب اإلجتهاد كحجر النظر كالنقد، الٍب أفضت لفتح باب إٔب دعول كال .الراشدة
غياب ا٢بوار العلمي . ك ذاىب، كا٢بجر على العقوؿ كاألفهاـالتقليد كتقديس اآلراء كا٤ب
الغفلة عن مقاصد الشريعة تأسيسا كتدكينا كإعماال، كالٍب تعٌد . ك كسوء التعامل مع ا٤بخالف

سببا رئيسا ُب ضعف كتراجع البحث كالتطوير ُب ٦بإب الفقو كأصولو. كمن ٌٍب يأٌب ابن 
بو ُب  دي مصدرا ييستنجى  حٌب أضحى الشريعة عاشور مصرحا بالدعوة لتأسيس علم مقاصد

 ات كالقضايا الشائكة ُب حياة األفراد كآّتمع كاألمة. ا٤بلمٌ التعامل مع 
Abstract:  
This research aims to explain a part of the role of Imam Ibn 

Ashour in reforming  the legacy of Islamic jurisprudence and its 
principles. It found that its deterioration resulted firstly from: The 
distinction between the scholars and rulers. Secondly, the claim to 
close the gate of Ijtihad and forbidding criticism. Thirdly, the absence 
of the constructive dialogue and poor dealing with other schools of 
thought. Lastly, The negligence of establishing, writing down and 
implementing the Objectives of Shari'a. Ibn Ashour then called for the 
establishment of “The Science of Shari'a Objectives”, As a result, this 
science has become a unique  source of support in dealing with 
critical issues that face individuals, society and the Ummah.  
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 :مقدمة
لقد برز ىٌم تقوًن الَباث اإلسبلمي بشكل عاـ، كالَباث الفقهي كاألصوٕب على 

لدل علماء اإلسبلـ آٌّددين ُب كل ا٤براحل الفارقة ُب تارٱبو الزاخر  اا٣بصوص جليٌ 
بالتحٌديات كاإل٪بازات، سعيا لتمثل ٧باسنو كالبناء عليها، كدفع نقائصو كتصحيح أخطائو، 
حٌب تنطلق األمة على بيٌنة ىدل، كنقاكة فكر، كسبلمة منهج ٫بو التأسيس كالتكميل 

كوف البعد اإلسبلمي عقيدة كشريعة كأخبلقا ا٤بكوف الرئيس ٤بشاريع هنضة األمة كتطورىا، ل
 ٢بركية التغيّب كاإلصبلح ُب مسّبة األمة ا٢بضارية. 

تاريخ ا٤بعاصر من بن عاشور من األعبلـ الذين يعٌدىم الكيعٌد اإلماـ ٧بمد الطاىر 
الثراء من  خائره، "فهو إماـ متبحر ُب العلـو اإلسبلمية، مستقل ُب االستدالؿ ٥با، كاسع ذ

كنوزىا، فسيح الذرع بتحملها، نافذ البصّبة ُب معقو٥با ، كافر االطّْبلع على ا٤بنقوؿ منها، 
أقرأ كأفاد، كٚبرجت عليو طبقات ٩بتازة ُب التحقيق العلمي، كتفرد بالتوسع كالتجديد لفركع 

ت التقليدية دكف من العلم ضيقها ا٤بنهاج الزيتوين، كأببلىا الركود الذىِب، كأنزلتها االعتبارا
منزلتها ٗبراحل، فأفاض عليها ىذا اإلماـ من ركحو كأسلوبو حياة كجدة، كأشاع فيها مائية 

–كركنقا، حٌب  اسَبجعت بعض قيمتها ُب النفوس، كمنزلتها ُب االعتبار ىذه ات دالة 
تو على منزلتو العلمية، كخبلصتها أنو إماـ ُب العلميات ال ينازع ُب إمام -ُب ا١بملة

 .1أحد"
فهو أحد أعبلـ الفكر اإلسبلمي الذين عملوا على التنظّب للتجديد الفكرم 

م كا٤بؤسسي ُب ايط اإلسبلمي ُب مرحلتْب متغايرتْب: مرحلة االستعمار الفرنسي الذم خيٌ 
على منطقة ا٤بغرب العريب خصوصا، عامبل على طمس معآب اإلسبلـ كالعركبة فيها. 

بت ا٤بشركع التجديدم كاإلصبلحي الذم تبٌناه رجالو طيلة ة الٍب غيٌ كمرحلة الدكلة الوطني
ا٤برحلة االستعمارية. كقد عاش اإلماـ ا٤برحلتْب كلتيهما ٗبا حوتاه من آالـ كآماؿ، باذال 

                                                 

اإلبراىيمي، الشيخ ٧بمد البشّب، آثار اإلماـ ٧بمد البشّب اإلبراىيمي، ٝبع كٙبقيق الدكتور أٞبد  - 1
 .549، ص3ـ(، ج1997، 1اإلبراىيمي )بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ط طالب
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جهده ُب اإلصبلح كالتجديد كالتنظّب ٤با يراه فعاال ُب حياة األمة كمستقبلها، مواجها 
 ،ره من األفكار ا٤بنغلقة على ا٤بذىب كالشيخ كاقعاؿ ٙبرٌ من خبل جحافل التقليد فكرا؛ 

جامعة -بعث ركح اإلصبلح كالتجديد سارية ُب أعرؽ مؤسسة علمية ُب ا٤بغرب العريب ك 
 . 1الٍب ما فتئت ٛبد أمتنا ٗبصابيح تكشف عتمة الظبلـ بنور العلم كا٥بدل قركنان  -الزيتونة

 فكر ابن عاشور: تقويم التراث الفقهي واألصولي وتشكبلتو في
صوٕب، كإصبلح ا٤بنظومة قد حضر ىٌم تقوًن الَباث اإلسبلمي كخصوصا الفقهي كاألل

"مقاصد التعليمية كالَببوية، كٙبديث ا٤بؤسسات بقوة لدل ابن عاشور خصوصا ُب كتبو 
 - كقد ٛبيز ابن عاشورأليس الصبح بقريب"، "والتحرير والتنوير". ، "الشريعة اإلسبلمية"

ُب جهده التوجيهي كالتقوٲبي بوضوح الرؤية، كعظمة الرسالة، ُب رباطة جأش،  -رٞبو ا 
كقوة حجة، ككضوح بياف، كشخصية علمية موسوعية متميزة، كيشفع لو ُب ذلك إنتاجو 

 غطَّى ٨بتلف حقوؿ ا٤بعرفة اإلسبلمية. العلمي الغزير الذم 
"، 3موجز الببلغة"، ك"2ة"أصول اإلنشاء والخطابفهو اللغوم كاألديب ُب 

، وشرح المقدمة األدبية لشرح اإلمام المرزوقي 4تصحيح أخطاء وتحاريف في اللغةك
 كىو ا٤بفسّْر .6، والوا ح في مشكبلت شعر المتنبي5على ديوان الحماسة ألبي تمام

البارع الذم ٚبلص من التقليد كانطلق مستقصيا مقاصد القرآف ككليات الشريعة من خبلؿ 

                                                 

أنظر: بشّب بن مولود جحيش، التنظّب ا٤بقصدم ٢بفظ ا٤باؿ، اإلماـ ابن عاشور ٭بوذجا، رسالة  -1
 .2002، ا١بامعة اإلسبلمية العا٤بية، ماليزيا 11دكتوراه، ص 

 ـ(.1920ونس: مطبعة النهضة، ٧بمد الطاىر بن عاشور، أصوؿ اإلنشاء كا٣بطابة )ت -2
 ٧بمد الطاىر بن عاشور، موجز الببلغة )تونس: ا٤بطبعة التونسية، دت(. -3
، مام 169-165،ص 4ـ. عدد1952، أفريل 136-134، ص2، عدد 8 آّلة الزيتونية، ٦بلد -4

 ـ.  1955، جواف 347-344، ص6،  عدد 9ـ . ٦بلد  1953
٧بمد الطاىر بن عاشور، شرح ا٤بقدمة األدبية لشرح اإلماـ ا٤برزكقي على ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ  -5

 )تونس: دار الكتب الشرقية، دت(
٧بمد الطاىر بن عاشور،  ٙبقيق كتاب الواضح ُب مشكبلت شعر ا٤بتنيب، أليب القاسم األصفهاين  -6

 (.1968)تونس: تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 
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كىو  ."1تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"
األصوٕب كعآب ا٤بقاصد الذم سعى لتأسيس علم يقٌلل ا٣ببلؼ كيضٌيق مسائلو كٯبمع 

حاشية التو يح والتصحيح "، ك"مقاصد الشريعة اإلسبلميةا٣بصـو ُب ًسفره "
". كىو ادث الفقيو 2قرافيلمشكبلت التنقيح على شرح الفصول من األصول لل

"، 3النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيحا٤بستدرًؾ من خبلؿ "
كىو ا٤بريب كا٤بؤرخ كآّدد . "4كشف المغطى عن المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأك"

 ". كىو عآب االجتماع كالسياسة ُبأليس الصبح بقريبللعلم كمناىج التعليم من خبلؿ "
نقد علمي لكتاب اإلسبلم "، ك"أصول النظام االجتماعي في اإلسبلمالتنظّب لػ "

 ". 5وأصول الحكم
كلعل أبرز ما قصد إليو ابن عاشور ُب مشركعو العلمي ا٤بمتد ىو التأسيس لعلم 
مقاصد الشريعة، باعتبار ىذا ا٤بسلك التأسيسي يهدؼ إٔب تفعيل منظومة ا٤بقاصد ُب 

ما كتنزيبل. كُب مساؽ ىذا التأسيس كاف البد من النظر بعْب ناقدة االجتهاد ا٤بعاصر فه
إٔب الَباث الفقهي كاألصوٕب لؤلمة، كٛبييز غثٌو من ٠بينو، كالكشف عما كقع فيو من 
اختبلالت منهجا كمضمونا، كبياف آثار كل ذلك على مسّبة االجتهاد كإحكاـ الواقع 

 ٗبنهج الشريعة األغٌر.

                                                 

 ـ(.1997ابن عاشور، ٧بمد الطاىر، التحرير كالتنوير )تونس: دار سحنوف للنشر كالتوزيع،  -1

٧بمد الطاىر بن عاشور، حاشية التوضيح ٤بشكبلت كتاب التنقيح، كّٔامشو كتاب تنقيح الفصوؿ  -2
 ـ(.1922للقراُب )تونس: مطبعة النهضة، 

٧بمد الطاىر بن عاشور، النظر الفسيح عند مضائق األنظار ُب ا١بامع الصحيح )تونس، طرابلس:  -3
 ـ(.1979الدار العربية للكتاب، 

٧بمد الطاىر بن عاشور، كشف ا٤بغطى من ا٤بعاين كاأللفاظ الواقعة ُب ا٤بوطأ ) تونس: الشركة  -4
 ـ(.1975توزيع، التونسية للتوزيع، ا١بزائر: الشركة الوطنية للنشر كال

٧بمد الطاىر بن عاشور، نقد علمي لكتاب اإلسبلـ كأصوؿ ا٢بكم لعلي عبد الرازؽ )القاىرة:  -5
 (.1925ا٤بطبعة السلفية، 
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لتجديد البد أف تكشف عن مواطن القوة ُب تآليف السابقْب ذلك أٌف كل ٧باكلة ل
فتزيدىا قوة، كتتخذىا لبنات إلكماؿ البناء، كما فيها من ضعف كقصور تسعى إلصبلحو، 

 ك٘باكز ما كاف اجتهادا مبنيا على عرؼ قد تغٌّب أك مصاّب قد تبٌدلت.
خادمة فكر ال ساىا السلف ر ن عاشور أف القواعد الٍب أبكد ؤ كُب ىذا ا٤بقاـ ي

. بل إننا مٌب  اقتصرنا 1مستعبدة أفكار، ك"مٌب استأسرت القواعد األفكار باف خطأ النظر"
"على ما أسسو لنا سلفنا، ككقفنا عند ما حددكا، رجعنا القهقرل ُب التعليم كالعلم، ألف 
اقتصارنا على ذلك ال يؤىلنا إاٌل للحصوؿ على بعض ما أٌسسوه، كحفظ ما استنبطوه. 

حن غلبنا ٗبا فاتنا من علومهم كلو قليبل. أٌما مٌب جعلنا أصو٥بم أسسا لنا نرتقي بالبناء فن
 2عليها، فإنٌا ال يسوؤنا فوات جزء من تعلماهتم مٌب كنا قد استفدنا حظا كافرا قد فاهتم".

كُب ىذا ا٤بساؽ كضع ابن عاشور قاعدة ذىبية ُب التعامل مع تراثنا العلمي قائبل: "كلقد 
الناس حوؿ كبلـ األقدمْب أحد رجلْب: رجل معتكف فيما شاده األقدموف، كآخر  رأيت

آخذ ٗبعولو ُب ىدـ ما مضت عليو القركف، كُب كبل ا٢بالتْب ضٌر كثّب. كىنالك حالة ينجرب 
ّٔا ا١بناح الكسّب، كىي أف نعمد إٔب ما أشاده األقدموف فنهذبو كنزيده، كحاشا أف ننقصو 

غمط حقهم كفراف للنعمة، كجحد مزايا سلفنا ليس من ٞبيد خصاؿ كنبيده، عا٤با بأٌف 
 .3األمة"

تو إلرساؿ إشارات أى كلعل نظرا دقيقا من ابن عاشور ُب ٨بلفات عصور التقليد ىيٌ 
فٌذة للكشف عن مواطن قصور مناىج كمضامْب التأليف األصوٕب كالفقهي، سعيا لكشف 

سبلمي بشكل عاـ، كمن ٍب السعي للنهوض أسبابو، كبياف آثاره السيئة على االجتماع اإل
بو من عثراتو، كا٤بضي بو قدما ٫بو ٙبقيق اإلسهاـ ُب التنمية ا٤بتكاملة لؤلمة. كإٌف قراءة 

الَباث األصوٕب كالفقهي هتدينا ١بملة  يسعى لتقوًنفاحصة ُب كتابات ابن عاشور  كىو 

                                                 

 .179ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، ص  1-
 ا٤برجع نفسو. 2-
 .7ص  1ج 1ابن عاشور، التحرير كالتنوير، مج  3-
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ت ببل ريب إٔب تراجع كبّب ُب من األسباب الٍب كشفها كبثها فيها، تلك األسباب الٍب أدٌ 
 ، كلعل أبرزىا: ريادة علمي الفقو كاألصوؿ

 فصام النكد بين القيادتين السياسية والعلمية في األمةنأوال: اال
لقد كاف االرتباط بْب األمراء كالعلماء ٧بكما كمتينا عهد ا٣ببلفة الراشدة، فبل غرك 

فاء األربعة، كعما٥بم على األقاليم، أف كاف ا٢بكاـ ىم خّبة علماء األمة، بدءان با٣بل
كالقائمْب على القضاء كالفتول. فلم يكن ىناؾ فصل بْب الطرفْب، بل لقد كانوا على 

ا٤بؤيٌد "بالسلطاف النصّب، ا١بامع بْب العلم كالقلم  -صلى ا عليو كسلم  - منهج النيب
. كمع ذلك كاف إذا نزؿ أمر ذك 1كا٥بداية كا٢بجة، كمعُب القدرة كالسيف للنصرة كالتعزيز"

باؿ استيدعي كبار رجاؿ العلم للتداكؿ فيو كا٣بلوص إٔب حكم مرضي  ناىض ٗبصاّب األمة 
ا٢بقيقية. كبدأ األمر يذكل كيذبل بسبب حصوؿ ا٣ببلفات السياسية بْب الصحابة، كعدـ 

لعالقة، ٍب صار السياسية ا ا٤بشاكلالتوصل إٔب حٌل سلمي ُب إطار ا٢بوار البٌناء ٢بلحلة 
ىذا ا٤بسلك العنيف ُب حل ا٣ببلفات السياسية مهيػىعنا مٌتبعان ُب مراحل الحقة، كبعنف 
أشٌد ُب مواجهة ا٣بصـو السياسيْب بتهمة شٌق عصا ا٤بسلمْب، كبدافع إخضاعهم لسلطة 
كٌٕب األمر، باعتبار حق الطاعة ىو الواجب األككد على الرعية، كبدأ تغييب ا٢بقوؽ 

ت الشٌدة كالنكاؿ بكبار علماء األمة ا٤بشهود ٥بم بالعلم كا٢بكمة ا الواسع، كحلَّ ٗبفهومه
كالقيادة العلمية لؤلمة، كال ريب أف ُب أئمة العلم األكائل آية بٌينة على ذلك، مثل ٧بنة 

 اإلماـ مالك كالشافعي كأٞبد.
ُب آّاالت كدفع ىذا ا٤بسلك العنيف إٔب عزلة العلماء الربانيْب عن ساحة التوجيو 

ا٤بهمة ُب األمة، ك اعتزؿ أكثرىم ا٤بعَبؾ ا٢بقيقي ُب رسم سياسات الدكلة، كاشتغل 
بالتوجيو العاـ ألفراد األمة. كإف كاف ىذا التوجو قد أسفر عن التفرغ لتأسيس العلـو 
كتطويرىا، بيد أنٌو ُب نفس الوقت قد حـر الدعم األقول للدكلة للعلماء األكفاء لتطوير 

                                                 

ا٢بليم، السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي كالرعية، ٙبقيق بشّب عيوف ابن تيمية، تقي الدين عبد  -1
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ـ كالتسامي ّٔا، ٩با جعل من ليس بكفؤ ألكلئك األحبار يتجاسر على التدكين تقربا العلو 
للسلطاف كطرحا إلشكاالت ال حاجة لؤلمة ُب شغل زماهنا ّٔا، كإضاعة جهودىا كأموا٥با 
ُب سبيلها، فكانت جهود كثّبة تبذؿ ُب ٕبث "ألفاظ ا٤بؤلفْب على تأييد ا٤بذاىب كاآلراء 

ب، كىذا ىو الفساد الذم ظهر ابتداءن ُب الفقو كالعقائد، كىل فتنة لباعث التعصب كالتحز 
"  .1خلق القرآف إال مسألة سخيفة لوال التهويل على ا٤بخالف كالتنابز باأللقاب كاللواـز

فصاـ بْب العلماء كا٢بكاـ، ك١بأ العلماء إٔب القاعدة الشعبية لؤلمة، نلقد حصل اال
يلة تنهض بتوفّب بعض ا٤بصاّب العامة لؤلمة، إذ  يبٌْب توجيها كإرشادا كتشييدا ٤بؤسسات بد

ابن عاشور متحدثا عن تٌشكل بيت ماؿ ا٤بسلمْب كتطوره كهنوضو با٤بصاّب العامة قائبل: 
ىل أالة األمور عن إسرافهم، فانتدب "ٌٍب أخذ األمر ُب الَباجع، كقٌلت ا٤بوارد، كٓب يقلع ك 

قفوه من األكقاؼ على ٨بتلف ا٤بصاّب العامة، كٓب ا٣بّب من ا٤بثرين إٔب تسديد مصاّب ٗبا ك 
 .2ينازعوا كالة األمور فيما يتلفونو، كتلك ٮبٌة إسبلمية"

 غلبة البعد الفردي والنظر التجزيئي في البحث الفقهي واألصولي:
فصاـ النكد بْب السلطتْب السياسية كالعلمية ىيمنة نكلعل من أبرز اآلثار السلبية لبل

األفراد لدل العلماء على حساب قضايا األمة الكربل كفقو ا٤بعامبلت  االىتماـ بقضايا
كنظريات الدكلة كسياساهتا، كمن ٌٍب ىيمنت على االجتهاد التشريعي النظرة التجزيئية. 

-  كيعترب ابن عاشور ىذا األمر سببا مهما من أسباب ٚبلف الفقو أساسا قائبل: "صرفهم 
لعبادات، فأكثركا فيو التخريج مع أف طريق العبادات جٌل ٮبهم  إٔب فقو ا -أم الفقهاء 

أصول التوقيف، كتقصّبىم ُب فقو ا٤بعامبلت من النوازؿ كاألقضية، فَبكوه ٧بتاجا إٔب 
... ككاف الواجب أال يكوف طريق التفقو كاحدا ُب نوعي الفقو ا٤بذكورين، فإف وكليات 
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الذم ال يدخل فيو  كثّبا منها التعبدمشؤكف الدين كالعبادات أكغل ُب جانب األثر، ألف  
 .1القياس دخوال قويا، ٖببلؼ األقضية كالنوازؿ.."

كلذا فقد تقـز البحث ُب القضايا الكلية لؤلمة، كمن ٌٍب أٮبل إٔب حٌد بعيد االىتماـ 
با٣بطابات ا٤بوجهة لؤلمة باعتبارىا مكلفا، كىو غالب خطابات القرآف الكرًن ا٣بالدة. 

ت للنظر ُب ىذا ا٤بقاـ ما نلحظو ُب أصوؿ الفقو ُب ٙبديد الفركض كلعل من البلف
الكفائية، كذكر األمثلة عليها، إذ ال ٚبلو ىذه األمثلة من كوهنا ٭باذج خادمة لؤلفراد فقط،  

كاليف تكما يبدك أف التكاليف العينية أعظم شأنا من الكفائية، بينما عند التحقيق فال
األمة كبقائها كتطورىا.  كما يتضح البعد الفردم ُب التنظّب الكفائية أخطر كأعظم ُب حياة 

األصوٕب كالفقهي ُب مسائل الرخص كرفع ا٢برج، فأغلب األمثلة ا٤بدرجة سواء ُب األصوؿ 
أك ُب الفقو آيلة ُب ٧بصلتها للتخفيف عن الفرد، كُب ىذا ا٤بقاـ يفصح ابن عاشور عن 

ء ال ٲبثلوف إال بالرخصة العارضة لؤلفراد ُب أحواؿ ىذا التقصّب قائبل: "غّب أيٌن رأيت الفقها
االضطرار. ك٫بن إذا تأملنا الرخصة كجدناىا ترجع إٔب عركض ا٤بشقة كالضركرة، صٌح لنا أف 

. كىنا يدلف ابن عاشور لبياف أنواع الضركرات الٍب 2ننظر إٔب عمـو الضركرة كخصوصها"
يا خاصا، فالضركرات حسب تقسيم ابن تلحق باألمة أفرادا كٝباعات فتستدعي نظرا تشريع

 عاشور:
كانت سبب تشريع عاـ ُب أنواع التشريعات مستثناة    رورات عامة مضطردة: .1

من أصوؿ كاف أصلها ا٤بنع، مثل السلم كا٤بغارسة كا٤بساقاة، فهذه مشركعة باطراد، ككاف ما 
ة داعية إليها، تشمل عليو من ضرار كتوقع ضياع ا٤باؿ مقتضيا منعها لوال أف حاجات األم

 فدخلت ُب قسم ا٢باجي..فكاف حكمها حكم ا٤بباح باطراد. 
الٍب جاء ّٔا القرآف كالسنة، كقولو تعأب:}فمن  الضرورات الخاصة المؤقتة: .2

. كقد اقتيًصر عليها ُب 173اضطر غّب باغ كال عاد فبل إٍب عليو إٌف ا غفور رحيم{ البقرة:
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. كىناؾ بْب ذينيك القسمْب قسم ثالث مغفوؿ عنو التنظّب التشريعي ُب ٛبثيل الرخصة
 كىو:

كٰبدّْد ابن عاشور ىذا القسم من الضركرة ا٤بستدعي الضرورة العامة المؤقتة:  .3
حكم الَبخيص كذلك "بأف يعرض لؤلمة أك طائفة عظيمة منها ما يستدعي إباحة الفعل 

 .٫1بو ذلك"ا٤بمنوع لتحقيق مقصد شرعي مثل سبلمة األمة، كإبقاء قوهتا، أك 
كُب ىذا ا٤بقاـ يذكر ابن عاشور ٭باذج قليلة من الرخص الٍب أعملها الفقهاء 

زمنة كأمكنة متعددة، كمن أيجة اقتضاء أحواؿ كظركؼ خاصة ُب كدكنوىا ُب كتبهم، نت
جرت بو فتول علماء األندلس ُب أرض الوقف حْب زىد الناس ُب   الذمذلك الكراء ا٤بؤبد 

كرائها للزرع، ٤با ٙبتاجو أرض الزرع من قوة ا٣بدمة ككفرة ا٤بصاريف، كزىدكا ُب كرائها 
للغرس كالبناء لقصر ا٤بدة الٍب تكَبل أرض الوقف ٤بثلها، كإلباية الباين أك الغارس اف يبِب 

رض. فأفٌب  بعض علماء األندلس بكرائها على التأبيد، أك يغرس ٍب يقلع ما أحدثو ُب األ
 . 2كرأل أف التأبيد ال غرر فيو ألهنا باقية غّب زائلة

 ثانيا: دعوى غلق باب اإلجتهاد وحجر النظر والنقد:
 -عليهم الرضواف  -لقد ظهر علم الفقو ُب فجر اإلسبلـ، فكاف الصحابة    

صلى ا  -يعملوف ملكاهتم الغريزية ُب فهم ا٣بطاب الشرعي. ككاف لطوؿ صحبتهم النيٌب 
ك٨بالطتهم لو أعظم اإلفادة ُب قوة إدراؾ مقاصد التشريع كأسراره، فتمثلوا كل  -عليو كسلم 

"كمع  -صلى ا عليو كسلم  -تدت ا٢باجة إليو بعد كفاة النيب ذلك كبٌينوه للناس. كقد اش
ا٢بوادث، كسعة السلطاف، ك٤با كاف أصل دين اإلسبلـ ىو القرآف كأف فيو تبياف كل حدكث 

فيو أصوؿ األحكاـ ككلياهتا كاإلشارة إٔب مقاصد الشريعة ُب  شيء، ككاف ا٤براد بذلك أفَّ 
ا٣بلق، كُب ذلك مقنع من تنبيو آّتهد إٔب ما يأخذ كيدع، أخذكا يستنبطوف منو تفاريع 
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. ٌٍب اشتدت ا٢باجة إٔب تدكين تلك 1لشؤكف الٍب تدعوىم إليها ا٢باجة"األحكاـ ُب ٝبيع ا
اآلراء ُب االستنباط ليحفظ على الناس زمنهم من العود إٔب عمل قد سبق إ٪بازه. كمع كثرة 
اآلراء كاالجتهادات ا٤بختلفة ُب النوازؿ، احتاج الناس إٔب كضع قواعد كأصوؿ لضبط عملية 

مع فيها ما ٰبقق االتفاؽ بْب اآلراء، بعد أف كانت فهم كاستنباط األحكاـ الشر  عية، كأف ٯبي
 ػرٞبو ا  ا اإلماـ الشافعي ا٤بطليب ػ تلك القواعد موكولة لنباىة آّتهدين. كقد حبا

بفضل تدكين علم األصوؿ كضبط قواعده ُب القرف الثاين للهجرة، ك"اتسع ُب الثالث 
قتصار ا٤بؤلفْب فيو على النقل، ال بانتزاع جديد، أك كالرابع، ٌٍب توقف عند ذلك ا٢بد، ال

 .2نقد سديد، أك ٕبث عن تلك األصوؿ كلو للتأييد"
كىكذا بدأ التأسيس ٤برحلة جديدة ُب تاريخ التفكّب اإلسبلمي، حيث بدأ الَبكيج 
لغلق باب االجتهاد، كالدعول لتقليد العلماء الفطاحلة من السلف، كشاعت مقولة 

ذىاف بدؿ عصفها، كحظر االجتهاد، كمن ٍب بدأ عقل األ"ماترك األول لآلخر شيئا". 
كرمي من راـ ذلك ٗبحاكلة إحداث مذىب جديد، كشٌق العصا، كإحداث الفرقة بْب 
ا٤بسلمْب. كقد آلت نتيجة غلق باب االجتهاد كحظر النظر ُب التعليل كالَبجيح إٔب نقيض 

شور بقولو: "كا٢بقيقة أف غلق باب االجتهاد ىو ا٤بانع من قصد مقٌرريو، يبٌْب ىذا ابن عا
. كقد كاف من لواـز ىذا ا٤بسلك ا٣بطّب تبِب خيار 3تقليل ا٣ببلؼ، أك توحيد ا٤بذىب"

التقليد، كىو "شنشنة قدٲبة أضرت العلـو اإلسبلمية، كقضت بالتفرقات االعتقادية 
األكثرين اعتادكا  غّبٮبا على التقليد، كلكنَّ كالفقهية، كقدٲبا نعى الغزأب كأبو بكر الباقبلين ك 

 .4أالٌ يصيخوا إٔب كبلـ العظماء إالٌ حيث جارل أىواءىم"
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اإلعجاب  كال شك أٌف اتٌباع خيار التقليد أٌدت إليو أسباب شٌٌب لعٌل من أبرزىا: 
كقد أضٌر االكتفاء بتآليف السابقْب كتنزيهها عن  بآراء المتقدمين وتنزيهها عن الخطأ:

من خطأ، كعدـ البناء على ما أسسوه. ٯبمل ابن عاشور  شأّاا٣بطأ، كعدـ تنقيح ما 
منهم "من ينقل كل ما كصل إليو، كمنهم من يسْب لسالكي ىذا ا٤بنهج الضاٌر فموقفْب رئ

يرتقي فيزين تأليفو بالنقل عن العلماء ا٤بشاىّب مثل الغزإب، كعبد القاىر، كابن العريب. 
نسج على منواؿ ىؤالء العظماء، مع أف تقليد العظماء سنة فطرية،  كلكن قلما ٘بد من

كلكن التقليد إذا صافحو الضعف كالفتور تعلق بسفاسف األمور، كمع ذلك ٲبركف با٤بواضع 
 .1ا٤بشكلة ُب كبلـ ا٤بتقدمْب فبل ينقحوهنا"

اـ كمن العوامل الٍب أسهمت ُب اإلقناع بالتقليد كتبٌنيو منهجا  ُب التسليم بأفه
 . السابقْب: تداخل العلـو كارتباط بعضها ببعض، ٌٍب طموح النفوس للمشاركة ُب كل العلـو
، ٓب ٰبصل التمكن كال من علم معٌْب، كذلك إلٮباؿ  كنظرا لضيق العمر كاتساع العلـو
اإلختصاص الذم كاف ديدف السابقْب فربزكا ُب اختصاصاهتم الٍب ركٌزكا عليها، فكاف ىذا 

ْب بعلـو الشريعة إٔب تبٌِب مذاىب السابقْب كتقليدىا كتقديسها حٌب "عٌدكا دافعا للمشتغل
هناية العلم، كصارت ٨بالفتهم معدكدة  من ا٥بوس،  -أم كبلـ السابقْب  -فهم كبلمهم 

فلم يسع الناس إاٌل خدمة كبلمهم كتطويل ا٤بسودات با٤بناقشات ُب أفهامهم، كلذا أصبح 
 .2ك با٤بعَبض على بعض ا٤بتقدمْب"ا٤ببتكر عرضة لبلضطهاد، ناىي

 ثالثا: غياب الحوار العلمي وسوء التعامل مع المخالف
لقد كاف لشيوع التقليد مذىبا ُب الفهم كا٤بمارسة أخطر األثر ُب سيطرة العقلية 
األحادية كإلغاء اآلخر فكريا ٛبهيدا إللغائو كنفيو جسديا، كغاب ا٢بوار العلمي النزيو 

الشتم كالتنابز ك الباحث عن ا٢بقيقة ُب ٘برد كموضوعية، كاستبدؿ ٗبصادرة اآلراء، 
ٗبا ال يليق من األكصاؼ كاألقواؿ. كيرل ابن عاشور أف ذلك باأللقاب، كرمي ا٤بخالف 
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حصل من "جرٌاء القاصرين على االتساـ بيسم العلماء اققْب، كبعضها من حسد 
األكفاء كغرض إطفاء مواىب ا٤بعاصرين، كبعضها من تعصبات أتباع العلماء كمريديهم.  

ك إيواء إٔب ركن شديد إٔب كانت ىذه األسباب داعية لكل ذم سلطاف أك اتصاؿ بقوة، أ
أف يوقفوا الناس عندما بلغ إليو العلماء ا٤بتقدموف، فحجركا النظر كخوفوىم عواقب القوؿ 
 بالرأم، كألقوا ُب نفوس ا٢بكاـ كا٤بلوؾ أٌف ا٣بركج عن ذلك قيد شرب ىو كإ٢باد ُب الدين

ضعوىا، كرىبانية ػ من خبلؿ ػ كلمات لفقوىا، كأحاديث ك  ككفراف لفضيلة العلماء ا٤باضْب
 .1ُب تقديس األقدمْب ابتدعوىا"

ٍب كاف للتقليد ُب نظر ابن عاشور أكرب األثر ُب امتناع أكبة ا٤بخطئْب إٔب ا٢بقيقة، 
٩با أسهم كبقوة ُب عدـ قبوؿ ا٢بوار كحسن التعامل مع ا٤بخالفْب، كذلك لكوف "التقليد ُب 

ألهنم ما قلدكا إاٌل حٌب غالطوا أنفسهم  العلـو ىو الذم ينشيء اإلعجاب لعا٤بيها ٗبا علموا
كظٌنوا أٌف ما علموه منزٌه عن الطعن كا٣بطأ، فأصبحت مناظرهتم كانصياعهم عما علموا 
، كموىت بعض العوائد  شيئا عسّبا. كالبؤس العظيم لؤلمة إذا تداخلت العوائد كالعلـو

كٕبث ُب إثبات صحتو  الضالة بطبلء الدين أك األصوؿ. أما إف كاف نظريا يتلقى عن دليل
 .2فإنٌو يهيء ا٤برء إٔب ٘بويز ا٣بطأ، ٍب إٔب االعَباؼ بو إف كاف"

ٌٍب إٌف سوء التفاىم ُب ا٣ببلفيات، كالتسارع إٔب التنابز باأللقاب، كإشاعة التشنيع 
ٯبعل فيئة الغالط إٔب ا٢بق عسّبة، كذلك ألجل ا٢بمية الٍب تنشأ ُب أعماقو فتحوؿ بينو 

إٔب ا٢بق مهما الح لناظره، كمن ٌٍب يلٌج ُب ا٣بصومة، كتتباعد اآلراء كتتفرؽ كبْب األكبة 
ا٤بذاىب شيعا كأحزابا. ىذا كإف ٩با صار متداكال بْب ا٤بشتغلْب بعلـو الشريعة من سبلطة 
لساف ابن حـز حٌب على كبار علماء األمة، فأساس مرٌده ٤با تعرض لو ابن حـز كا٤بذىب 

قدح ك٤بز كغمز حٌب من كبار علماء عصره، كمن ٌٍب جاءت ردة  الظاىرم ُب األندلس من
 فعلو قوية كشديدة، كلفتو متاعب شٌب ُب حياتو رٞبو ا. كتلك نفس ا٤بعاملة الٌب
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 تعرض ٥با ا٤ببدعوف من علماء األمة كالغزإب كابن رشد كغّبىم ُب عصور ٨بتلفة.
ده، فيذكر أف الشيخ أٞبد بل إف ابن عاشور ذاتو يصرح ٕبادثة كقعت قريبا من عه

بن شعا من كرباء أتباع الشيخ ٧بمد الشريف السنوين صاجب زاكية جغبوب من ببلد برقة، 
تباع ظاىر ا٢بديث، ا، ككاف يرل رأم مقلده من كجوب ػى1293الوافد على تونس سنة 

ككاف يقبض يديو ُب الصبلة كىو مالكي ا٤بذىب، كيف أفٌب العلماء بتضليلو كهتددكا 
، كأفٌب الشيخ ٧بمد بن معاكية شيخ لم يقتلو أو يسجنومّب ٧بمد الصادؽ بأم ثورة إف اال

 اإلسبلـ، كٙبرج األمّب ككزيره خّب الدين حٌب ٚبلص منو بأمره الرجل ٗبفارقة الببلد.
كيذكرين ىذا ا٤بوقف الذم ذكره ابن عاشور بكبلـ اإلماـ الشوكاين عن معاناة العآب 

ُب زمن اإل٫بطاط العلمي كسطوة ا٤بقلدين حٌب صار "ال ينجو من  اقق ا٤بتكلم با٢بق
شرىم، كال يسلم من ضرىم، كأما عرضو فيصّب عرضة للشتم كالتبديع كالتجهيل 

كنظرا الشتداد كطأة ا٤بقلدين على أىل اإلبداع كالتفكّب ا٢بر، فقد أحجم   1كالتضليل."
يقوؿ الشوكاين:" فمن ذا ترل ينصب كثّب من العلماء عن اإلفصاح عن نبذ التقليد، ككما 

نفسو لئلنكار على ىذه البدعة الشنعاء، كيقـو ُب الناس بتبطيل ىذه الشنعة مع كوف 
. ٌٍب  يؤكد الشوكاين أف 2الدنيا مؤثرة، كحب الشرؼ كا٤باؿ ٲبيل بالقلوب على كل حاؿ"

إهنم ال سكوت العلماء عن كشف ىذه البدعة سكوت تقية ال موافقة عليها، كمع ذلك ف
يَبكوف ما أخذ ا عليهم يبانو إذا حصلت ٥بم مكنة تصرٰبا أك تلميحا كتلوٰبا. حٌب إف 
بعضهم يَبؾ كصية بعد كفاتو، فهذا اإلماـ ابن دقيق العيد يركم عنو أحد  تبلميذه أنو 
طلب منو كرقة ككتبها ُب مرض موتو، كجعلها ٙبت فراشو، فلما مات أخرجوىا فإذا ىي ُب 

 3لتقليد مطلقا.ٙبرًن ا
 رابعا: الغفلة عن مقاصد الشريعة تأسيسا وتدوينا وإعماال

                                                 

الشوكاين، ٧بمد بن علي، القوؿ ا٤بفيد ُب أدلة اإلجتهاد كالتقليد، ٙبقيق  عبد الرٞباف عبد ا٣بالق  -1
 .50ـ(، ص1983سنة  3)الكويت: دار القلم ، ط
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 .50انظر الشوكاين، القوؿ ا٤بفيد، ص -3



 بن مولود جحيشد. بشير   -------------- في تقويم التراث الفقهي واألصولي

 206   

 

قواعده اإلماـ الشافعي ُب رسالتو الغراء علم ا٤بنهج  فى كٌ يعد علم أصوؿ الفقو الذم دى 
الناىض بضبط عملية استنباط األحكاـ الشرعية، كقد سار ىذا العلم بعد الشافعي سّبا 

ّبة تاألمر ٓب يستمر على ك  يدم عمالقة العلماء، إال أفَّ أء كترتيبا كتطويرا على حثيثا، بنا
التجديد كالتطوير كالتوسيع الذم حصل ُب القرنْب الثالث كالرابع، بل"توقف عند ذلك 
ا٢بٌد القتصار ا٤بؤلفْب فيو على النقل، ال بانتزاع جديد، أك نقد سديد، أك ٕبث على تلك 

الزماف قد أكجد أناسا كما يقوؿ ابن عاشور:"فيما بعد القرف  .بل إفَّ 1"األصوؿ كلو للتأييد
الثامن ٲبجدكف كٱبضعوف كيقلدكف كىم ال يفهموف، كىذا كاف عونا كبّبا على استفحاؿ 

 .2التقليد كالبعد عن ا٢بقيقة كالنقد"
كٓب يكن للبحث ا٤بقصدم ٦بالو البلئق بو ُب التنظّب األصوٕب، كذلك" لكوف معظم 

ائل أصوؿ الفقو ال ترجع إٔب خدمة حكمة الشريعة كمقصدىا، كلكنها تدكر حوؿ ٧بور مس
استنباط األحكاـ من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد ٛبكن العارؼ ّٔا من انتزاع الفركع منها، 
أك من انتزاع أكصاؼ تؤذف ّٔا تلك األلفاظ، كٲبكن أف ٘بعل تلك األكصاؼ باعثا على 

كثّبة على مورد  لفظ منها باعتقاد اشتماؿ تلك الفركع على الوصف التشريع، فتقاس فركع  
 .      3الذم اعتقدكا أنو مراد من لفظ الشارع، كىو الوصف ا٤بسمى العلة"

بل إف ىذا ا٤بسلك ُب استنباط األحكاـ من األلفاظ يعتربه ابن عاشور خادما 
كمقاصده فيقوؿ:"ٛبكن تلك  للمقلدين ُب نصرة قناعاهتم ا٤بذىبية بعيدا عن حكمة التشريع

القواعد ا٤بتضلع فيها من تأييد فركع انتزعها الفقهاء قبل ابتكار علم األصوؿ، لتكوف تلك 
الفركع بواسطة تلك القواعد مقبولة ُب نفوس ا٤بزاكلْب ٥با من مقلدم ا٤بذاىب. كقصارل 

اقها، حٌب تقرب ذلك كلو أهنا تؤكؿ إٔب ٧بامل ألفاظ الشارع ُب انفرادىا كاجتماعها كافَب 
فهم ا٤بتضلع فيها من أفهاـ اللساف العريب القح، كمسائل مقتضيات األلفاظ كفركعها: من 
، كإطبلؽ، كنص، كظهور، كحقيقة، كأضداد ذلك، ككمسائل تعارض األدلة الشرعية:  عمـو
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من ٚبصيص، كتقييد، كتأكيل، كٝبع، كترجيح ك٫بو ذلك. كتلك كلها ُب تصاريف مباحثها 
. كٱبلص 1عن بياف حكمة الشريعة العامة، كمقاصدىا العامة كا٣باصة ُب أحكامها"ٗبعزؿ 

ابن عاشور إٔب أف ا٤بنهج األصوٕب ُب استنباط األحكاـ الشرعية اقتصر على "ألفاظ 
 .2الشريعة، كعلى ا٤بعاين الٍب أنبأت عليها األلفاظ، كىي علل األحكاـ القياسية"

ُب ىذا الشأف فهذا الشيخ عبد ا دراز ُب  كٓب يأت ابن عاشور ببدع من القوؿ
مقدمتو للموافقات يؤكد األمر أيضا كىو يتحدث عن ركِب استنباط األحكاـ الشرعية كٮبا: 

-علم أسرار الشريعة كمقاصدىا. ك٤با كاف الصحابةالثاني:علم لساف العرب، ك االول:
فإف من جاء بعدىم ٩بن ٓب  ٛبكنوا من الركنْب كليهما بالغريزة كالصحبة، -رضي ا عنهم

ٰبرز ىذين الوصفْب، فبلبد لو من قواعد ضابطة ٤بقاصد الشارع ُب تشريع األحكاـ. كقد 
انتصب لتدكين قواعد استعماؿ اللساف العريب علماء بْب مقٌل كمكثر ك٠بيت )أصوؿ 

د كاف اللغة(. كنظرا لكوف ىذا الركن ىو ا٢بذؽ ُب اللغة العربية ا٤باٌسة ُب اإلستنباط فق
غالب ما صنف ُب أصوؿ الفقو، مع إضافة ما يتعلق بتصور األحكاـ، كشيئا ٩با يتعلق 

 .3بعلم الكبلـ كمسائلو
باإلعتبار من صلب األصوؿ، ىو ما  -ُب ٝبع ما دكنوه-ٍب يقرر دراز أف" األجدر 

غّب .4يتعلق بالكتاب كالسنة من بعض نواحيهما، ٍب ما يتعلق باإلٝباع كالقياس كاالجتهاد"
أنو يعَبض على ىذا ا٤بنهج ُب التدكين األصوٕب الذم اعتربه قد قٌصر ُب اإلعتناء بالركن 
الثاين ُب استنباط األحكاـ كىو مقاصد الشريعة قائبل:"كلكنهم أغفلوا الركن الثاين إغفاال، 
فلم يتكلموا على مقاصد الشارع، اللهم إال إشارات كردت ُب باب القياس، عند تقسيم 

ٕبسب مقاصد الشارع كٕبسب اإلفضاء إليها، كأهنا ٕبسب األكؿ ثبلثة أقساـ: العلة 
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اْب. مع أف ىذا كاف أكٔب بالعناية ك التفصيل، ك .ضركريات كحاجيات كٙبسينات..
 .1االستقصاء كالتدكين من كثّب من ا٤بسائل الٍب جلبت لؤلصوؿ من علـو أخرل"

بل إف الغفلة عن تدكين مقاصد الشريعة ُب األصوؿ اعتربىا ابن عاشور سببا مهما 
، كمن ٍب فقد قاد ىذا إٔب إٮباؿ النظر ُب مقاصد 2من أسباب تدىور علم األصوؿ 

الشريعة ُب أحكامها، ٩با أضعف علم الفقو، كشٌعب ا٣ببلؼ بْب ا٤بذاىب الفقهية كداخل 
 ابن عاشور أف األكٔب أف تكوف مقاصد الشريعة" األصل . كلذا يعترب3إطار ا٤بذىب الواحد

 .4األكؿ ُب األصوؿ ألف ّٔا يرتفع خبلؼ كبّب"
 مدى حضور المقاصد في التنظير األصولي والفقهي

تأكيد ابن عاشور على اإلغفاؿ الصارخ لتدكين  كُب ىذا ا٤بقاـ ٯبدر التنبيو إٔب أفَّ  
ا بالبحث بوصفها فٌنا مستقبل، ليس معناه مقاصد الشريعة ُب علم األصوؿ، أك ٚبصيصه

اإلٮباؿ التاـ، أم أنو ٓب يلتفت إٔب مقاصد الشريعة عرب ا٤بسّبة العلمية لؤلمة عرب تارٱبها 
 الزاخر، كال ىو إٮباؿ من كل من كتب ُب علمي األصوؿ كالفقو أيضا.

 كابن بل إف فطاحلة العلماء "صرحوا بفائدة النظر ُب مقاصد الشريعة مثل الغزإب
ٔبزء كامل ُب موافقاتو،  ككذا العٌز قبلو  -رٞبو ا -.كقد خٌصها الشاطيب5العريب كالشاطيب"

ُب قواعده كالقراُب ُب مدكناتو. كمع ذلك ٓب يصخ العلماء عرب القركف ا٤باضية ٥بذا التوجيو 
ف نفضت ُب اإلجتهاد التشريعي. ككما ىو معلـو فإف كتاب الشاطيب بقي مغيبا قركنا، إٔب أ

عنو ا٢بركة اإلصبلحية ُب بداية القرف ا٤باضي غبار النسياف، كأخرجتو لؤلمة عٌلها تفيد منو 
 ُب إعادة رسم  مسّبهتا ٫بو التطوير كمواجهة التحديات القائمة.
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كيعد الشاطيب الوحيد الذم أجاد كأفاد جٌد اإلفادة ُب التنظّب ٥بذا العلم، ك 
أم  -لفهم بتعبّب دراز حيث يقوؿ:" كقد كقف الفن التأسيس ٥بذا الركن الثاين ُب ا

عند حدكد ما تكوف منو ُب مباحث الشطر األكؿ )أم اللغة(، كما ٘بٌدد من  -األصوؿ
الكتب بعد ذلك، دائر بْب تلخيص، كشرح، ككضع لو ُب قوالب ٨بتلفة. كىكذا بقي علم 

حٌب ىيأ ا سبحانو األصوؿ فاقدا قسما عظيما، ىو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيو، 
كتعأب أبا إسحاؽ  الشاطيب ُب القرف الثامن ا٥بجرم، لتدارؾ ىذا النقص، كإنشاء ىذه 

 1العمارة الكربل، ُب ىذا الفراغ ا٤بَبامي األطراؼ، ُب ىذا العلم ا١بليل."
كيشّب ابن عاشور إٔب أف تلك اإلشارات إٔب مقاصد الشريعة ُب ا٤بدكنات األصولية 

بعض مسائلو أك ُب مغمور أبوأّا  ا٤بهجورة عند الدراسة أك ا٤بملولة، ترسب  قد" كردت ُب
ُب أكاخر كتب األصوؿ، ال يصل إليها ا٤بؤلفوف إال عن سآمة، كال ا٤بتعلموف إال الذين رزقوا 

.كمن ٝبلة 2الصرب على اإلدامة، فبقيت ضئيلة منسية كىي بأف تعٌد ُب علم ا٤بقاصد حىرًيَّة"
كردت فيها اإلشارة إٔب مقاصد الشريعة: مباحث ا٤بناسبة ك اإلخالة ُب مسالك ا٤بواضع الٍب 

 العٌلة، كمبحث ا٤بصاّب ا٤برسلة، كالتواتر، كا٤بعلـو من الدين بالضركرة..
ذكر  -الكتب العالية بتعبّبه  -ُب ا٤بوسوعات الفقهية الكربل كيذكر ابن عاشور أفَّ 

ال توجد أصبل ُب كتب األصوؿ، كذلك ٱبص  ٤بقاصد  الشريعة ككضع لقواعد مهمة ٥با،
. بيد أف ىذه 3مقاصد أنواع ا٤بشركعات ُب طوالع األبواب دكف مقاصد التشريع العامة

إشارات ككمضات كاف األكٔب تأكيدىا كتدعيمها كصرؼ ا١بهود ُب سبيل تطويرىا 
الفقو كتدكينها، بدؿ اللجوء إٔب حشو علم األصوؿ بأمور ُب حقيقتها كضعها ُب أصوؿ 

 عارية.
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من آثار الغفلة عن مقاصد الشريعة على التدوين األصولي والفقهي والممارسة 
 اإلجتهادية:

لقد تسبب إٮباؿ النظر ُب مقاصد الشريعة كتبنيها ُب التدكين األصوٕب ُب إدخاؿ  
كثّب ٩با ال ٰبتاج إليو علم األصوؿ، كلعٌل مرٌد ىذا  التكديس لكثّب من ا٤بسائل كالعلـو ُب 
علم األصوؿ راجع حسب ابن عاشور إٔب كوف علم األصوؿ علم آالت اإلجتهاد، كمن ٍب 
حصلت رغبة متعاطية ُب تضمينو كل ما ٰبتاج إليو آّتهد، فقاد ىذا التربير إٔب اختبلط 

كذكركا معاين .العلم بعلـو كثّبة كتفاريع ٩بٌلة "فاختلط با٤بنطق كاللغة كالنحو كالكبلـ.
ؽ كالوضع كالَبادؼ كالداللة كا٤بنطق كغّبىا ككلها ٩با ٲبٌل متعاطي ىذا ا٢بركؼ كاالشتقا

 .1"وىو عمل غير محمود في الصناعةالعمل، 
إٔب ىذا ا٤بأزؽ ُب تدكين ا٤بتأخرين الذين حشوا  -من قبل -كقد تنٌبو اإلماـ الشاطيب

يها على ذلك، أصوؿ الفقو ٗبسائل ال تنبِب عليها فركع فقهية، كال آداب شرعية، كال عوف ف
 ٱبتٌص ٓبمعتربا كضعها ُب أصوؿ الفقو عارية. كأكضح كجهة ذلك بكوف علم أصوؿ الفقو "

بإضافتو إٔب الفقو إال لكونو مفيدا لو، أك ٧بققا لبلجتهاد فيو، فإذا ٓب يفد ذلك فليس 
بأصل لو. كال يلـز على ىذا أف يكوف كل ما انبُب عليو فرع فقهي من ٝبلة أصوؿ الفقو، 

ال أدل  ذلك إٔب أف يكوف سائر العلـو من أصوؿ الفقو.. فليس كل ما يفتقر إليو الفقو كإ
يعد من أصولو، كإ٭با  البلـز أٌف كل أصل يضاؼ إٔب الفقو ال ينبِب عليو فقو فليس 

 . 2بأصل"
كما يقٌرر   -كبناء على ىذا ا٤بسلك التنقيحي للعلم ٱبرج عن أصوؿ الفقو 

الٍب تكلم عنها ا٤بتأخركف كأدخلوىا ُب العلم منها: مسألة ابتداء  كثّب من ا٤بسائل-الشاطيب
، كمسألة ىل كاف النيب  الوضع، كمسألة اإلباحة ىل ىي تكليف أـ ال؟ كمسألة أمر ا٤بعدـك

 صلى ا عليو كسلم متعبدا بشرع أـ ال؟
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مو و ال ينبغي أف يعٌد من مسائل األصوؿ ما ليس منها ٌٍب البحث فيو ُب علكما أنَّ 
ا٣باص بو كإف انبُب عليو الفقو، كفصوؿ كثّبة من النحو، ٫بو معاين ا٢بركؼ، كتقاسيم 

 الفعل كاإلسم كا٢برؼ، كا٢بقيقة كآّاز..
كما يعترب الشاطيب أٌف نصب األدلة على صٌحة بعض ا٤بذاىب أك إبطالو ُب 

 فرع من فركع ا٤بسائل الٍب ينبِب عليها فقو، بيد أنو ال ٰبصل من ا٣ببلؼ فيها خبلؼ ُب
. كاعتبار كضع أمثاؿ ىذه ا٤بسائل ُب أصوؿ 1الفقو، فوضعها أيضا ُب أصوؿ الفقو عارية

جهودا عظيمة بيذلت فيما ال طائل ٙبتو، كلعٌل إٮباؿ  النظر ُب  الفقو عارية، معناه أفَّ 
مقاصد الشريعة كتدكينها أٌدل إٔب صرؼ تلك ا١بهود إٔب أمور أخرل لو صرفت ُب 

للمقاصد ألفادت األمة منو إفادة عظيمة، كلذا فإف الغفلة عن مقاصد الشريعة التأسيس 
 أٌدل إٔب سلبيات كثّبة ُب ا٤بمارسات االجتهادية، كُب التدكين األصوٕب كالفقهي.

كلعٌل أسوء ما حصل ُب التدكين األصوٕب كالفقهي ما برز ُب مؤلفات عصور التقليد 
ؿ الٍب امًٌب ا بوضعها عن ىذه األمة، كلعٌل كركد ذكر ك األغبلر من العودة إٔب شرائع اآلصا

بعضها ُب القرآف لبلعتبار كشكره تعأب على رٞبتو ّٔذه األمة. ككاف األكٔب بدؿ صرؼ ا١بهود 
ُب مسائل مثل: ىل شرع من قبلنا شرع لنا؟ كىل كاف النيب صلى ا عليو كسلم ٨باطبا 

و البحث إٔب الكشف عن أسباب كركد تلك العينات من بالشرائع السابقة قبل النبوة؟ أف يتوج
أحكاـ الشرائع السابقة كخصوصياهتا ا٤برحلية، كاالعتبار ّٔا، بدؿ تثبيتها كجلبها أحيانا لدعم 

مقاصد الشريعة بل عائدة أحيانا على  نفهم ك االستنباط عقيمة، كبعيدة عخطوط ُب ال
البارزة ُب ىذا ا٤بساؽ اللجوء إٔب تشريع ا٢بيل كلعٌل من األمثلة  مقاصد الشريعة بالنقض.

، ككأف التشريع اإلسبلمي مشقة 2كا٤بخارج باعتربىا "٨برجا شرعيا ٤بن ابتلى ٕبادثة دينية"
كحرج كعنت كابتبلء، ٩با يقتضي التحايل عليو لرفع ا٢برج ك٘باكز العنت كا٤بشقة. كا تعأب 

كيسر، كأهنا شريعة قائمة  على رفع اإلصر  قد فٌصل كوف الشريعة اإلسبلمية شريعة رٞبة
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كاألغبلؿ الٍب غيٌلت ّٔا األمم السابقة، خصوصا أمة بِب إسرائيل الذين قالوا ٠بعنا كعصينا، 
كقتلوا األنبياء ك١ٌبوا ُب السؤاؿ كا٣بصومة. بينما ىذه األمة أمة ٠بعنا كأطعنا، أمة ال يغلب 

ا األمة الٍب استقر ُب تشريعها رفع ا٢برج ، إهنَّ عسر يسرين، أمة الٙبملنا ماال طاقة لنا بو
كا٤بشقة كالعنت، فأضحى التيسّب كالسماحة كرفع ا٢برج صفات شاىدة على  صفاء ىذه 
الشريعة الغرٌاء، كمقاصد عظيمة من مقاصدىا العامة. كيؤكد ىذا كلو كوف "الشريعة ليست 

ارىا مناقب ٥بذه الشريعة ، فقد عٌدت ىذه ا٣بصائص التشريعية فضبل عن اعتب1بنكاية"
 ا٣باٛبة ٧بددات منهاجيو ٥بذا التشريع ا٣باًب.

كلذا فقد اعترب ابن عاشور أٌف " إٮباؿ ا٤بقاصد سبب ٟبود كبّب للفقهاء، كمعوال 
لنقض أحكاـ نافعة، كأشأـ منو ما نشأ عنو مسألة ا٢بيل، الٍب كلع ّٔا الفقهاء بْب مكثر 

ر قضية التحٌيل اىتماما ُب مقاصده، فعا١بها مبينا ا٤بفهـو  . كلذا فقد أكٔب ابن عاشو 2كمقٌل"
كما حصل  تداكلو ُب ا٤بمارسة الفقهية كعرفو قائبل: "اسم التحٌيل يفيد معُب إبراز عمل 
٩بنوع شرعا ُب صورة عمل جائز، أك إبراز عمل غّب معتٌد بو شرعا ُب صورة عمل معتٌد 

لبل كمناقشا كناقدا، كخلص إٔب القوؿ أنو "إذا ل ابن عاشور قضية التحٌيل ٧ب. كقد فصَّ 3بو"
تقررت ىذه األنواع لدل من يستعرضها بفهم ثاقب، كٯبعل ا٤بكابرة ظهريا، يوقن بأٌف ما 
ٯبلب لصٌحة التحٌيل الشرعي من األدلة إ٭با ىي أدلة غّب متبصر ّٔا، كال يعسر عليو بعدىا 

 .4تنزيلها مناز٥با، كإبداء الفركؽ بينها"
اقشة ابن عاشور ألدلة القائلْب ٔبواز التحٌيل كاتضاح قصور استدالالهتم ُب كعرب من

ذلك، فعلى الرغم من كل ذلك "فمن الغفلة أف يقاس على مثل ىذه ا٢بيل فتجعل أصبل 
مل على معُب كحكمة يصحٌحاف القياس عليها، تللقياس عليها، مع ٙبقق أف ا٢بيلة ال تش
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تة للمقصد، كلذلك ٠بيت و يلة ٨بالفة للحكم كمفعلى أف ا٢ب إذ يكوف االتفاؽ حاصبل
حيلة، فكيف ٘بعلها أصبل للقياس عليها، ككيف يلحق ّٔا النظائر من ٲبنع  القياس على 

 .1الرّّخص"
غّب أف ابن عاشور كىو ينتقد ىذا ا٤بسلك الَبقيعي ُب النظر االجتهادم، كيعمل 

 ككافلتشريع كخصائصو للنقض، على ىٌد مسوغاتو ا٤بعتربة ُب حقيقتها معرضة ٤بقاصد ا
األكٔب بابن عاشور رٞبو ا أاٌل يقٌر ّٔذا ا٤بصطلح أصبل ُب النظر االجتهادم، كأف يعرٌيو ٩با 

يبل مشركعا، كىو ُب حقيقتو داخل ٙبت مسائل رفع ا٢برج كالتيسّب األصق بو باعتباره ٙب
يٌل ُب حقيقة أمره ال تشهد لو مقاصد الشريعة كال قيمها العليا كال أدلتها اكالَبخص. فالتح

 ا١بزئية، الٍب غـر ٝبع من ا٤بقلدين ٔبلبها للتأسيس ٥بذا ا٤بسلك ُب اإلفتاء.   
لقد خلص ىذا البحث الرامي إٔب بياف دكر اإلماـ ابن عاشور ُب تقوًن  ة:ــالخاتم

النقاط الرئيسة: أك٥با: جدارة كسعة علم اإلماـ  الَباث الفقهي كاألصوٕب إٔب ٝبلة من
كشجاعتو الٍب مكنتو من خوض غمار النظر كالنقد كالتقوًن، فهو ٕبق عآب موسوعي 
متحٌرر من قيود التقليد كربقة تقديس اآلخرين، كتشهد لو كتاباتو ا٤بوفورة كالدقيقة كالعميقة 

 ُب حقوؿ شٌب من ا٤بعارؼ العربية كاإلسبلمية.
، كنثر أفكارا موفورة ُب  كقد أ معن اإلماـ ُب التنقيب عن أسباب تدىور ىذه العلـو

 كتاباتو، كتبْب من خبلؿ ىذا البحث أٌف مرٌد ذلك إٔب أربعة أسباب رئيسة.
ُب األمة  فصام النكد بين السلطتين السياسية والعلميةنحصول ذلك اال أولها: 

لماء الربانْب عن التأثّب ُب صناعة القرار عقب ا٣ببلفة الراشدة، ٩با أٌدل إٔب انكفاء الع
السياسي كإدارة شؤكف األمة بفعالية، كمن ٍب ضعف التأسيس كالتطوير لصناعة الفقو 
كاألصوؿ ليشمل ُب مناىجو كطركحاتو كل مناشط األمة ا٢بيوية العامة، بل ٫با منحى 

 التنظّب لقضايا األفراد كا١بزئيات. 
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الٍب  غلق باب اإلجتهاد وحجر النظر والنقد دعوىكيرجع السبب الثاين إٔب: 
أفضت لفتح باب التقليد كتقديس اآلراء كا٤بذاىب، كا٢بجر على العقوؿ كاألفهاـ، كالٍب أٌدت 

 ُب ٦بلها إٔب نقيض القصد من توحيد ا٤بذىب كتقليل ا٣ببلؼ. 
، غياب الحوار العلمي وسوء التعامل مع المخالفأٌما السبب الثالث فيتمثل ُب 

كالذم نتج من اتباع سياسة التقليد كحظر النظر كالنقد، كقد أكرث ىذا ا٤بسلك منهجا عنيفا 
ُب التعامل مع ا٤بخالفْب كصل حد القتل كالسجن ألسباب صيغت ُب أشكاؿ متعددة: من 

 شٌق عصا الطاعة، كتفريق األمة بأفكار خارجة عن ا٤بساؽ العاـ ا٤بتبع. 
الغفلة عن مقاصد الشريعة تأسيسا ؽ ٨بتلفة ُب كلعل كل ما سبق قد أسهم كبطر 

، كالٍب تعٌد سببا رابعا كرئيسا ُب ضعف كتراجع البحث ُب ٦بإب الفقو وتدوينا وإعماال
كاألصوؿ. كال يعِب ذلك انتفاء االىتماـ ّٔذا آّاؿ ا٢بيوم ُب العلم الشرعي، بل إنٌو حضر 

ُب أحشاء كذيوؿ مباحث أخرل  لكن بقيٝبلة من عباقرة العلماء ك على استحياء ُب كتابات 
ُب العلم. كلعل اإلماـ الشاطيب رٞبو ا ىو أكؿ من فصل ُب ا٤بقاصد ُب موافقاتو، كمع ذلك 

ٍب يأٌب  .1بقي ىذا العلم بتوصيف أحد علماء ا٤بقاصد ا٤بعاصرين "كامنا ُب علم أصوؿ الفقو"
نعمد إلى ما ىو لشريعة  قائبل: "ابن عاشور مصرحا ال ملمحا بالدعوة لتأسيس علم مقاصد ا

َزٍو تحت سرادق مقصدنا ىذا من تدوين مقاصد الشريعة،  من مسائل أصول الفقو غير ُمنـْ
، كذلك من خبلؿ كتابو 2“فنجعَل منو مبادئ لهذا العلم الجليل: علِم مقاصد الشريعة

ا العلم، كتبعتو  قاصد الشريعة، كمن ٌٍب فقد كضع اللبنة األساسية ُب التأسيس ٥بذا٤بوسـو ٗب
كتب كٕبوث كرسائل جامعة ُب ا٤بوضوع ذاتو، ككضعت مقررات لتدريس ىذه ا٤بادة بوصفها 

                                                 

 علم مقاصد الشريعة: من الوالدة الكامنة إٔب الوالدة الكاملة، الريسوين، أٞبد،  -1
http://www.raissouni.ma/index.php/articles/283/283.html 

/هـ1425  ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية، الطبعة األكٔب للمركز ا٤بغاريب للبحوث كالَبٝبةابن عاشور،  -2 

 .127صم، 2004
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مادة مستقلة ُب حديقة علـو الشريعة الوارفة الظبلؿ. ٌٍب امتد األمر الستنباط قواعد ا٤بقاصد، 
أعماال  ذلك ٝبع من طلبة العلم كعلمائو، كأٜبرت تلك ا١بهودكفقو التنزيل، كمشٌر لعمل 

رائعة أفسحت للعقل ا٤بسلم ٦باالت أرحب، كأيدتو بوسائل كمهارات كقواعد أنسب 
 للتعامل مع مستجدات العصر، كمواجهة ٙبدياتو. 
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 املعاَالتَكـذ سٚاج األَٛاٍ َٚظاٖشٙ يف عكٛد 
عبذ اجملٝذ خالدٟأ.   

 قظٓط١ٓٝ –داَع١ األَري عبذ ايكادس يًعًّٛ اإلطال١َٝ     

 ملخص: ال      

يسلط ىذا البحث الضوء على جزئية علمية ُب فقو مقاصد ا٤بعامبلت ا٤بالية، 
كٙبديدا مقصد الركاج ُب األمواؿ كمظاىره ُب العقود. كقد علم بالضرركة أف ا١بزئي مندرج 

الكلي، كأف الكلي متضمن للجزئي. كإف ىذا البحث ا٤بقدـ ُب ىذه الورقات تناكؿ ٙبت 
بالدرس كالتأصيل مظاىر ركاج ا٤باؿ كتقرير العقود ٙبقيقا ٤بقاصد الشريعة ُب األمواؿ. 
كألجل ٙبصيل االستبصار ُب ىذا ا٤بقصد ا١بليل؛ تضٌمن ُب ثناياه بعض التطبيقات 

ماؿ مقصد ركاج ا٤باؿ عند الفقهاء قدٲبا كحديثا، آمبل أف كاألمثلة الفقهية ُب كيفية إع
يكوف ىذا البحث مقدمة ٤بزيد من البحوث ُب مقاصد األمواؿ ُب العقود ا٤بعاصرة الٍب 

.  ٫بتاج إليها ُب كاقعنا اليـو
Abstract:  

This researchseeks to deal with a scientific part of the 

jurisprudence of purposes of the financial transactions; and 

especially vogue money jurisprudence and itsdifferent aspects in 

contacts. it isknownthat the partial isnecessarilyintegrated in the 

overall , and the overallnecessarilyinvolves the partial. 

This research aimsbriefly to analyse the various aspects of 

vogue money transactions and contracts report of purposes of 

islamiclaw (sharia). To realysethispurpose, i‟ll give some 

practices and jurisprudence examples that show up and 

explainobviously how the jurists ( foukahaa) deal with money 

transactions in the past as in the present. I wish that this research 

will be an introduction „ the beginning‟ to more and deep 

researches in the field of purposes of money transactions in 

contemporary contracts, that were all y need at the present time. 
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  مقدمة: 
إف من أعظم أكصاؼ الشريعة اإلسبلمية أهنا جاءت للمحافظة على النوع اإلنساين 
كبقائو ٙبقيقا ٤ببدأ االستخبلؼ ُب األرض، كرفعا للحرج كا٤بضائق الٍب تلحق با٤بكلفْب ُب 
تصرفاهتم كعقودىم العامة كا٣باصة. فقد استجد ُب ىذا العصر كثّب من ا٤بعامبلت ا٤بالية 

الٍب طرأت على آّتمعات، كفرضتها عليهم ضركرات األعراؼ كالعادات،  كالنوازؿ كاألقضية
 فكاف ال مناص ٥بم من التعامل معها نظرا لتقارب العمراف كتفارؽ اآلفاؽ كالبلداف. 

كمع ىذا؛ فإنو ال بد أف ٯبد الناس من الوقائع النازلة ّٔم ُب مقاصد الشريعة 
ة ُب تصرفاهتم كمعاطاهتم بيعا كشراء،  إذ أف كأصو٥با العامة ما ٰبقق ٥بم مصا٢بهم العام

أصوؿ الشريعة قاضية بتبياف كل شيء، كرد ما نزؿ من الوقائع إٔب موارد الشرع ككلياتو، كإف 
 اقتضى ا٢باؿ االغضاء عن بعض ا٣بلل كا٤بفاسد الٍب تعَبم العقود ٙبقيقا ٤بعايش الناس.

ركاج ا٤باؿ كمظاىر تقريره ُب  كمن خبلؿ ما تقدـ ذكره: تثار اشكالية مراعاة مقصد
العقود، إعماال كتطبيقا ُب كاقع ا٤بعامبلت ا٤بالية كخصوصا ا٤بصرفية منها، كىل ٲبكن ٥بذا 
ا٤بقصد ا١بزئي أف يكوف مفزعا للفقهاء كا٤بقاصديْب كاالقتصاديْب ُب توسيع نطاؽ 

ىداؼ البحث ٧بل ا٤بعامبلت ا٤بالية ا٤بَبددة بْب الشبهة كاإلباحة كالتحرًن؟ كىذا أحد أ
الدراسة الذم ينتج معو أسئلة أخرل تقتضي من ا٥بيئات كآّامع الفقهية كا٢بكومات 
كالدكؿ ُب اٯباد بدائل كنظم  اربة الفقر كفك رقاب آّتمعات اإلسبلمية من أغبللو 

 كأكضاره.
كقد قٌسمت ىذا البحث إٔب مقدمة كمطلبْب كمسائل فقهية تفرقت ُب ثنايا 

 خاٛبة ٝبعت أىم النتائج كالتوصيات.البحث، ك 
  



 عبد المجيد خبلديأ.   ----------------------- مقصد رواج األموال 

219 

 

 المطلب األول: مقصد الرواج. المفهوم والتأصيل
 الفرع األول: تعريف الرواج لغة واصطبلحا.

 تعريفو لغة:
ُب اللغة على معاف عدة منها: التكثّب كالزيادة، كتأٌب ٗبعُب اإلسراع  "راج"تأٌب مادة 

 كاالختبلط، كقد تأٌب ٗبعُب "التداكؿ". 
كىرىكَّجى الشيءى كىرىكَّجى بو  .أىسرع: راجى األىٍمري رىٍكجان كىرىكاجان كرد ُب لساف العرب: فقد 

كفبلفه ميرىكّْجه كأىمر ميرىكّْجه  ،كرىكٍَّجتي السٍّْلعىةى كالدراًىمى  .كراجى الشيءي يػىريكجي رىكاجان نػىفىقى  .عىجَّلى 
 .٨1بتلط

كالديكلة بضم الداؿ: ما يتداكلو ا٤بتداكلوف. كالركاج ىو التداكؿ: مأخوذ من الديكلىة: 
 . 2كالتداكؿ: التعاقب ُب التصرؼ ُب شيء. كخصها االستعماؿ بتداكؿ األمواؿ

  والرواج اصطبلحا:
لعل أكؿ من نٌبو إٔب مقصد الركاج كساغ لو تعريفا ىو العبلمة الطاىر بن عاشور ُب  

نصو: "الركاج دكراف ا٤باؿ بْب أيدم كتابو مقاصد الشريعة، كعبارتو ُب تعريف الركاج ما 
. أك ىو: "انتقاؿ ا٤باؿ بأيد عديدة ُب األمة على 3أكثر من ٲبكن من الناس بوجو حق"

  .4كجو ال حرج فيو على مكتسبو"
 

                                                 

٧بمد ، ٨بتار الصحاح: 285/ 2 دار صادر.الطبعة األكٔب، بّبكت، دت .لساف العرب، البن منظور -1
، ػى1415القادر الرازم، ٙبقيق: ٧بمود خاطر، مكتبة لبناف ناشركف بّبكت،  أيب بكر بن عبدبن 

 .267ـ، ص1595
 .85/ 28 ،ىػ ٧1984بمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونسالتحرير كالتنوير،  -2
مقاصد الشريعة اإلسبلمية ، ٧بمد الطاىر بن عاشور: ٙبقيق: ٧بمد الطاىر ا٤بيساكم، دار النفائس،  -3

 .464ق، ص 2001ـ،1431، 2بّبكت، ط: 
 .466ا٤بصدر نفسو: ص  -4
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، كلكنو ٓب يسوره 1مقصد التبادل أو التداولكقد أ٠باه العبلمة عبد ا بن بيو: 
 ٕبد منضبط لوضوحو عنده.

بينما يضيف الدكتور عز الدين بن زغيبة ٥بذا التعريف قيودا ُب تعريفو للركاج بقولو:  
"الركاج دكراف ا٤باؿ كٙبركو بْب أيدم أكثر ما ٲبكن من الناس بوجو حق ُب شكل استهبلؾ 

 .2أك استثمار"
ىو تداول كمن ٦بموع ىذه التعاريف ٲبكن أف نرسم للركاج حدا جامعا فأقوؿ: "

وتدويره باالستثمار واالستهبلك بوجو مشروع بما يحقق مصالح األفراد المال 
 والمجتمعات".

 الفرع الثاني: تأصيل مقصد الرواج في نصوص الشريعة وأصولها.
ليس الركاج مقصورا على النقدين من األمواؿ فحسب، أك ما ىو ُب حكمها قياسا 

م الركاج متعدية إٔب كل ما ىو متموؿ  كاألكراؽ النقدية الٍب ىي كسيطا للتبادؿ ، كإ٭با ٦بار 
كا٢ببوب كا٤بطعومات كالعقارات كا٤بدخرات، كما إٔب ذلك ٩با ىو داخل ٙبت مسمى 

 األمواؿ إٝباال.
كلقد جاءت أدلة الشريعة توضح مقصد الركاج بأدلة جزئية ك كلية  تنص عليو.  

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ             ڳ     چ: فأما الدليل ا١بزئي على ذلك  قولو تعأب

كىذا تنبيو بطريق اإلٲباء على كجوب ركاج ا٤باؿ كدكرانو بْب أيدم [ ، 7]الحشر:  چں
 الناس.

كألجل اافظة على مقصد الركاج حرمت الشريعة الربا ككسائلو، ألنو يفضي إٔب 
استقرار األمواؿ ُب يد ا٤برابْب كيتضرر بذلك الفقراء كاتاجْب، كيكوف دكلة بْب فئة كاحدة 

                                                 

الفرقاف،  ؤسسة الفرقاف للَباثبيو، م الشيخ بن مقاصد ا٤بعامبلت كمراصد الواقعات، عبد ا بن -1
 .77ص  ـ،2010، 2ط لندف،

مقاصد الشريعة ا٣باصة بالتصرفات ا٤بالية، عز الدين بن زغيبة، مركز ٝبعة ا٤باجد للثقافة كالَباث،  -2
 .253ديب، دت، ص 
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 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ فينقطع بذلك ركاج ا٤باؿ. كقد أكمأ إٔب ىذا ا٤بعُب قولو تعأب: 
البيع حاجي القصد منو ا٤ببادلة كاالنتفاع كانتقاؿ السلع كركاجها  [، ألف275]البقرة: 

كتداكؿ ركؤس األمواؿ، كالربا مفاسده تناقض مصاّب البيع كتعطل مقاصده مثل تداكؿ 
األمواؿ. قاؿ ابن عاشور: "كإف معظم مقاصد التشريع ا٤بإب متعلقة  ٕبفظ أمواؿ األفراد 

ا٤باؿ ا٣باص عائدة إٔب ا٤بنفعة العامة لثركة األمة. كآئلة إٔب حفظ ماؿ األمة، ألف منفعة 
فاألمواؿ ا٤بتداكلة بأيدم األفراد تعود منافعها على أصحأّا كعلى األمة كلها، لعدـ ا٫بصار 

 .1الفوائد ا٤بنجرة إٔب ا٤بنتفعْب بتداك٥با"
كىذا لفظ  [282]البقرة:  چې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅچ كمن ذلك قولو: تعأب: 

ؿ األمواؿ كإدارهتا بالتجارة كأنواع التكسب، ٙبقيقا ٤بقصد التداكؿ، فبل ركاج صريح ُب تداك 
إال بتبادؿ ا٤بنافع كاألبداؿ كحركية النقود، كتوثيق القرض كالدَّين كاإلشهاد عليو، كإٔب ىذا 

كإٌف ٙبديد التوثٌق ُب ا٤بعامبلت من ا٤بعُب أشار ابن عاشور ُب تفسّبه آلية ا٤بداينة بقولو: "
كسائل بٌث الثقة بْب ا٤بتعاملْب ، كذلك من شأنو تكثّب عقود ا٤بعامبلت كدكراف  أعظم

كالتداين من أعظم أسباب ركاج ا٤بعامبلت ألٌف ا٤بقتدر على تنمية ا٤باؿ  ...دكالب التمٌوؿ
  .2.."قد يعوزه ا٤باؿ فيضطٌر إٔب التداين ليظهر مواىبو ُب التجارة أك الصناعة أك الزراعة

ُب موطئو عن عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو أنو قاؿ: "ا٘بركا ُب أمواؿ كركل مالك 
. قاؿ القاضي أبو الوليد الباجي ا٤بالكي تعليقا على ىذا 3اليتامى ال تأكلها الزكاة"
كذلك أف الناظر لليتيم إ٭با يقـو مقاـ األب  ،ُب إدارهتا كتنميتهاا٢بديث: "كىذا إذف منو 

، كإ٭با فسو ؛ ألنو حينئذ ال ينظر لليتيمكيثمره لو كال يثمره لنفمن حكمو أف ينمي مالو  ،لو

                                                 

 .455مقاصد الشريعة، ابن عاشور:  -1
 .98/ 3التحرير كالتنوير:  -2
 .588أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ، كتاب الزكاة، باب زكاة أمواؿ اليتامى كالتجارة ٥بم فيها، رقم:  -3
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فإف استطاع أف يعمل فيو لليتيم كإال فليدفعو إٔب ثقة يعمل فيو لليتيم على  ،ينظر لنفسو
 .1"كجو القراض ٔبزء يكوف لو فيو من الربح كسائره لليتيم

ر، كىو حبس كألجل مقصد الركاج هنى النيب صلى ا عليو كسلم عن االحتكا 
"من احتكر فهو السلع عن األسواؽ كعدـ ركاجها، فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 

. كألف احتكار األقوات كالطعاـ يناقض مقصد الركاج كيفوت مصاّب الناس من 2خاطئ"
تعاطيهم ألنواع ا٤ببادالت، فكاف االحتكار ّٔذا ا٤بعُب مذموما، "كأف االحتكار ُب السلع 

كال مذموما، لكن يقاس عليو الكساء ك٫بوه من ا٢باجيات الٍب ٰبتاج األخرل ليس حراما 
إليها اإلنساف، ٕبيث يصبح عامة الناس ُب مشقة، فيجوز حينئذ لئلماـ أف يتدخل 

 ٙبقيقا ٤بقصد حاجي كىو الركاج. 3باإلجبار على البيع بثمن ا٤بثل أك التسعّب"
ا، ال يعمد رجاؿ بأيديهم كُب ا٤بوطأ أف عمر بن ا٣بطاب قاؿ: ال حكرة ُب سوقن

فضوؿ من أذىاب إٔب رزؽ من أرزاؽ ا نزؿ بساحتنا فيحتكركنو علينا. كلكن أٲبا جالب 
جلب على عمود كبده ُب الشتاء كالصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء ا 

 .4كليمسك كيف شاء ا"
لو قيل لو كما  كعلل القاضي أبو بكر بن العريب النهي ىنا با٤بصلحة، فإف ا١بالب

يقاؿ للرجل من أىل السوؽ، إما أف تبيع بسعرنا كإما أف تقـو من سوقنا النقطع ا١بلب 
كاستضر الناس، كعلى ىذا انبنت مسألة التسعّب ُب أف كل من جلب من ا٤بعاىدين إٔب 
ببلد اإلسبلـ أخذ منو العشر إال أف ٯبلب إٔب مكة، فإنو يؤخذ منو نصف العشر، مصلحة 

لتحريض كالتحضيض على جلب األقوات إليها، كفائدتو كثرتو فيها، ك٤با الحظ ابن سببها ا

                                                 

ٙبقيق: ، ا٤بنتقى شرح موطأ اإلماـ  مالك  بن أنس، أليب الوليد سليماف بن خلف الباجي األندلسي -1
 .158/ 3 ـ،1999ىػ/ 1420، ٧1بمد عبد  القادر أٞبد عطا، دار الكتب العلمية، بّبكت، ط

 .1605أخرجو مسلم ُب البيوع، باب ٙبرًن االحتكار ُب األقوات، رقم:  -2
 .58ا٤بقاصد كا٤براصد، البن بيو، ص  -3
 .179/ 2، 1898أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ، كتاب  البيوع، باب  ا٢بكرة كالَببص، رقم:  -4
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حبيب من أصحابنا ىذه ا٤بصلحة كفهم ا٤بقصود قاؿ: إف ا١بالب للطعاـ ال ٲبكن أف يبيع 
إال بسعر الناس ما خبل  القمح كالشعّب ، فإنو يكوف فيو ٕبكم نفسو للحاجة كلتماـ 

 .1ا٤بصلحة ّٔما"
ل الكلي على مقصدية الركاج؛ فقد نص فقهاء الشريعة ُب قواعد الفقو ك أما الدلي

، كىذا تقرير منهم أن األصل في المعامبلت اإلباحة إال ماقام الدليل على تحريمو
 لتكثّب العقود قصد الَبغيب ُب ا٤بعاملة باألمواؿ.

كمن ذلك قاعدة كل طعاـ أك إدـ فبل ٯبوز التفاضل فيو بصنفو، كإف كاف يدا بيد  
 .2إال ما يدخر من ذلك من رطب الفواكو كالتفاح كالرماف ك٫بوه"

كقاعدة "كل ما يؤكل ٩با ييبس كيدخر فبل ٯبوز أف يبتاع شيء منو بشيء من 
 .3صنفو إال مثبل ٗبثل يدا بيد"

لشيء من األشياء مهما كاف ذلك الشيء فبل ٯبوز أف كقاعدة "كل طعاـ كاف ٜبنا 
. كىذه قواعد  كلية 4يبيعو من ىو لو  حٌب يستوفيو، كىو ٗبنزلة شرائو بالدنانّب كالدارىم"

 ا٤بقصود منها ركاج الطعاـ ُب األسواؽ.
كقاعدة الرخصة ُب عقود ا٤بعاملة ا٤بشتملة على غرر يسّب كالقراض كا٤بساقاة 

ع ا٤بوصوؼ ُب الذمة ك٫بو ذلك ٩با يكوف غرضو الركاج، فالقراض مثبل علة كاالستصناع كالبي
ألف الضركرة داعية جوازه كما نص على ذلك القاضي عبد الوىاب ُب ا٤بعونة ىو استثناء؛ 

كليس كل أحد  إليو؛ ألف بالناس حاجة إٔب التصرؼ ُب أموا٥بم كتنميتها كالتجارة فيها،
رة إٔب استنابة غّبه، كرٗبا يدخل ُب ذلك من يدخل يقدر على ذلك بنفسو،فدعت الضرك 
                                                 

القبس شرح موطأ مالك بن أنس، أليب بكر بن العريب ا٤بعافرم، ٙبقيق: ٧بمد عبد ا كلد كرًن، دار  -1
 .837/ 2ـ، 1992، ػى1412الغرب اإلسبلمي بّبكت، 

 .390/ 2ابن أيب زيد القّبكاين،  ٨بتصر ا٤بدكنة، -2
عليو: ٧بمد آّذكب، أصوؿ الفتيا على مذىب اإلماـ مالك، مد بن حارث ا٣بشِب، حققو كعلق  -3

 .119ـ، ص ٧1985بمد أبو األجفاف، عثماف بطيخ. تونس: الدار العربية للكتاب. طبعة: 
 . 114ا٤بصدر نفسو:  -4
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فلما كاف األمر على ذلك؛ كجبت الرخصة فيو على ٫بو ما رخص ....فيو بأجرة معلومة 
 2 1".ُب ا٤بساقاة

إف أدلة الشرع طافحة ُب اافظة على األمواؿ، كىو أحد ا٤بقاصد ا٣بمسة الٍب 
رب مقصد الركاج مقصد جزئي من قبيل تواصت عليها الشرائع كا٤بلل، فبل جـر إذا اعت

 ا٢باجي أك كالتكملة للضركرم ُب ترتيبو ُب سلم ا٤بقاصد، كليكوف خادما لكٌلي ا٤باؿ.
إف ىذا التنظّب مهم ُب اعتبارية ترتيب مقصد الركاج على أصل مقصد ا٤باؿ بشرط 

ركط ا٤بكمل أال يعود على األصل باإلبطاؿ، فقد اعترب اإلماـ الشاطيب رٞبو ا أف من ش
كل تكملة فلها من حيث ىي تكملة شرط، كىو أف ال يعود اعتبارىا على ُب ا٤بقاصد أف "

األصل باإلبطاؿ، كذلك أف كل تكملة يفضي اعتبارىا إٔب رفض أصلها، فبل يصح 
ٍب مثل ٥با رٞبو ا قائبل: "ككذلك أصل البيع ضركرم، كمنع الغرر  .اشَباطها عند ذلك"

فلو اشَبط نفي الغرر ٝبلة ال ٫بسم باب البيع، ككذلك اإلجارة ضركرية كا١بهالة مكمل، 
. كٲبكن تنزيل 3حاجية، كاشَباط حضور العوضْب ُب ا٤بعاكضات من باب التكميبلت" أك

الحاجي و، أك كما اصطلح عليو العبلمة بن بيو "ل لمالركاج ٗبنزلة ا١بزئي أك كا٤بك
لو، أك قل: إنو حاجي ُب ابتدائو ضركرم ُب ، ألنو حاجي ُب أصلو ضركرم ُب مآالضروري

 .4انتهائو"

                                                 

على مذىب عآب ا٤بدينة،  للقاضي عبد الوىاب البغدادم، دراسة كٙبقيق: ٞبيش عبد ا٢بق. ا٤بعونة  -1
 .266/ 2 ـ، 1999ىػ/1419بّبكت: دار الفكر، 

قاؿ أبو ٧بمد ابن أيب زيد ُب ٨بتصر ا٤بدكنة: "كذلك مستخرج بالرخصة من اإلجارة آّهولة،   -2
ٓب يتغّب  ككاستخراج بيع العرية، كالشرؾ ُب الطعاـ كالتولية، فالعمل بو جائز على ما جرل من سنتو، ما

أليب ٧بمد عبد  اختصار ا٤بدكنة كا٤بختلطة:ذلك بفساد عقد أك شرط فيخرجو عن حد رخصتو". راجع: 
، 1ا بن أيب زيد القّبكاين، ٙبقيق: أٞبد بن عبد الكرًن ٪بيب، مركز ٪ببويو للطباعة كالنشر، ط: 

 .156/ 3،  ـ2013ىػ/ 1434
 .14، 13/ 2ا٤بوافقات، أليب إسحاؽ الشاطيب، ٙبقيق عبد ا دراز، ا٤بكتبة التجارية، القاىرة،    -3
 .78انظر تأصيل العبلمة عبد ا بن بيو ٥بذه ا٤بسألة ُب كتابو مقاصد ا٤بعامبلت، ص -4
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كبيع الطعاـ قبل قبضو، كأف بيع كل طعاـ -لقد دؿ استقراء علل منهيات البيوع، 
أهنا ترمي إٔب اافظة على مقصد  -ٗبثلو نسيئة، ككل غرر أك خداع ُب البياعات ببطبلهنا 

كإٔب ىذا ا٤بعُب أشار ابن عاشور الركاج من جانب العدـ، فالنهي عن الشيء أمر بضده، 
ُب ا٤بقاصد بقولو: فبهذا االستقراء ٰبصل العلم بأف ركاج الطعاـ كتيسّب تناكلو مقصد من 
مقاصد الشريعة، فنعمد إٔب ىذا األصل فنجعلو أصبل كنقوؿ: إف الركاج إ٭با يكوف بصور 

اس ال يَبكوف من ا٤بعاكضات، كاإلقبلؿ إ٭با يكوف بصور أخرل من ا٤بعاكضات، إذ الن
التبايع، فمع ىذه األصناؼ من ا٤بعاكضات ال ٱبشى عدـ ركاج الطعاـ، كلذلك قلنا ٘بوز 

. كىذه العقود ا٤بالية القصد منها التكثّب كىو 1الشركة كالتولية كاإلقالة ُب الطعاـ قبل قبضو"
 أحد مظاىر الركاج ُب ا٤بعامبلت نذكره بشيء من التفصيل ُب ا٤بطلب التإب.

 لب الثاني: مظاىر الرواج في األموالالمط
 المظهر األول: مظهر تيسير المعامبلت

ا٤بقصود بتسهيل ا٤بعاملة توفّب ا٤بعامبلت كصيغ التمويبلت بوجو مشركع ال يتطرؽ 
إليو إخبلؿ أك إفساد، كىذا النوع مستمد من قواعد الشرع ُب الفقو، فإف األصل ُب 

ر أم تيسّب ا٤بعاملة خادـ ٤بقصد الركاج ُب العقود، ا٤بعامبلت ا٢بل ال ا٢بظر، كىذا ا٤بظه
فلو ٓب يتم تكثّب ا٤بعامبلت ألدل ذلك إٔب تضييق سبل ٙبقيق الركاج ُب أمواؿ الناس كرٗبا 

 اختل نظاـ معاشهم ُب السعي كالتكسب.
كيظهر تيسّب ا٤بعاملة جليا ُب عدـ تشدد الشريعة ُب كثّب من العقود، فقد شرعت  

ء كالبيع كاإلجارة ك٫بوىا كشرعت بعضها استثناء من القواعد كاألصوؿ، معامبلت ابتدا
كذلك كالسلم كاالستصناع ك٫بوٮبا. كألف مقاصد الشريعة ُب البياعات أهنا معقولة ا٤بعُب، 
ففتحت معاين العقود للمسميات ال لؤل٠باء، "كأيضا كاف األصل ُب عقود ا٤بالية اللزـك 
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عقود غّب الزمة ٗبجرد العقد، بل حٌب يقع الشركع ُب  دكف التخيّب إال بشرط...كىناؾ
 .1العمل، كىي ا١بعل كالقراض باتفاؽ، كا٤بغارسة كا٤بزارعة على خبلؼ"

كمن مظاىر التيسّب أيضا ا٢بث على السعي ك٭باء األمواؿ؛ أال ترل أف الشريعة 
ا٤بساقاة ككراء أباحت بعض أنواع البيوع كا٤بعاملة على شرط العمل، مثل ا١بعالة كالقراض ك 

األرض كما ٱبرج منها ٢باجة الناس إليها. كمن ذلك أيضا ٘باكز الشرع عن الغرر اليسّب ُب 
ا٤بعاملة، "فقد شرعت البيوعات على األكصاؼ كالربنامج، كاغتفر ما ُب ذلك من ضرر 

، كقد دؿ على ذلك قولو 2قصدا ُب ٝبيع ذلك إٔب تسهيل ا٤ببادلة كلتيسّب حاجات األمة"
. كيؤكد [282]البقرة:  چې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې   ې    ېېچ ٔب: تعا

ىذا ا٤بعُب ابن عاشور ُب قولو: "كتسهيبل للركاج شرعت عقود مشتملة على شيء من الغرر 
مثل ا٤بغارسة كالسلم كا٤بزارعة كالقراض، حٌب عدىا بعض علمائنا رخصا باعتبار أهنا 

يكن فيها تغيّب حكم من صعوبة إٔب سهولة لعذر،  مستثناة من قاعدة الغرر، كإف ٓب
كاعتربكا ُب إطبلؽ اسم الرخصة عليها أف تغيّب ا٢بكم أعم من تغيّبه بعد ثبوتو، أك تغيّب ما 

 .3لو ثبت لكاف ٨بالفا للحػكم ا٤بشركع
كيدخل ُب ىذا كاقع ا٤بعامبلت اليـو الٍب تغّبت كجوه صورىا كثّبا، كدارت رحى 

ْب الفقهاء كآّامع الفقهية، كال تزاؿ أنظارىم ٨بتلفة ُب شأهنا اختبلفا كبّبا، االجتهاد فيها ب
فمن ذلك مسألة تعديل ما ترتب بذمة ا٤بدين للدائن بسبب نسبة التضخم ُب األمواؿ؛ 
ألنو ال عربة بالرخص كالغبلء بالنسبة ٤با ترتب من الديوف ُب الذمة عند ٝباىّب الفقهاء، 

مة عبد ا بن بيو "أنو رأل األخذ باعتبار تغّب العمبلت ُب كخبلصة ما حققو العبل
ا٤بآالت كالنهايات، ال ُب البدايات مراعاة ألمر كاقع الفَباض متوقع، كإف رخص قيمة 
العملة إذا كاف فاحشا، كيقدر كونو فاحشا بالعرؼ، مؤثر ُب أعواض العقود اآلجلة ٩با 

                                                 

 466مقاصد الشريعة، ابن عاشور:  -1
 .275مقاصد الشريعة ا٣باصة بالتصرفات ا٤بالية:  -2
 .465مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص:  -3



 عبد المجيد خبلديأ.   ----------------------- مقصد رواج األموال 

227 

 

حيث يردٮبا القاضي أك ا١بهة اكمة إٔب القيمة ٯبب للمتضرر ا٤بطالبة ٔبرب الضرر البلحق 
العادلة مع مراعاة الثمن ُب أصل العقد حٌب ال يربح مرتْب، ألنو قد يكوف الدائن قد باع 
على ا٤بدين بسعر مرتفع ٙبسبا للتضخم، فعلى القاضي أف يراعي ذلك ُب تقدير القيمة 

كال ٯبوز الشرط ُب صلب العقد، العادلة ال ككس فيها كال شطط بعد أخذ رأم ا٤بختصْب، 
 .1سواء كاف عقد بيع أك ٫بوه أك ُب قرض من ذلك"

كذىب العبلمة مصطفى الزرقا إٔب أنو إذا كاف ىبوط القوة الشرائية للنقد فاحشا 
فإنو ٯبب تعديل الدين كااللتزامات ا٤بالية ا٤بؤجلة، سواء كاف منشؤىا مداينات سابقة كما 

النكاح كاألبداؿ ا٤بؤجلة ُب عقود ا٤بعاكضات ا٤بالية، أما عقودا  ُب ا٤بهور ا٤بؤجلة ُب عقد
مَباخية التنفيذ كعقود التوريد كا٤بقاكلة كفقا لنسبة االرتفاع ا٢باصل ُب ا٤بستول العاـ 
لؤلسعار، ٕبيث يتحمل كل كاحد من الطرفْب ُب ا٤بداينة نصف ا٣بسارة الٍب تَبتب على 

للنقود الٍب كقع ّٔا االلتزاـ ٙبقيقا ٤ببدإ العدالة كاإلنصاؼ، ا٥ببوط الفاحش ُب القوة الشرائية 
كرفعا للظلم كاإلجحاؼ عن كل كاحد من ا٤بتعاقدين، إذ ليس من العدؿ الذم أمر ا بو 
أف يبوء با٣بسارة الناٝبة عن ذلك الظرؼ الطارئ أحد الطرفْب دكف اآلخر،كذلك بشرط 

ورة مفاجئة ٓب تكن ُب حسباف ا٤بتعاقدين أف يكوف ذلك ا٥ببوط حاصبل بعد التعاقد بص
 .2كقت التعاقد"

كمسألة بيع دين السلم لغّب من ىو عليو إذا ٓب يكن طعاما، كىذه مسألة اجتهادية 
معاصرة بسط القوؿ فيها ابن بيو ا٤بالكي ٨بالفا رأم آّامع الفقهية، ك٩با كجو النظر إليو: 

النوع من الديوف، فالبَبكؿ مثبل يتعامل فيو "أف كاقع ا٤بعامبلت اليـو تقـو على ىذا 

                                                 

كما  527، قضايا فقهية معاصرة ُب ا٤باؿ كاالقتصاد، نزيو ٞباد، ص 350مقاصد ا٤بعامبلت، ص  -1
 بعدىا.

ا٬بفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدم كأثره بالنسية للديوف السابقة، مصطفى  الزرقا،  -2
 .7، ص1995ٕبث قدـ للدكرة التاسعة ّٓمع الفقو اإلسبلمي،) أبو ظيب( أبريل، 
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ا٤بتعاملوف أشهرا قبل التسليم كبدكف أف يقدـ الثمن ليكوف سلما، كقد كضعت أدكات ٛبنع 
ا٣بصومات كتضبط ا٤بعامبلت، كالناس ٕباجة إٔب مثل ىذه العقود، ألف نظاـ التعامل 

 .1العا٤بي يفرضها
ىو تيسّب ا٤بعامبلت قدر اإلمكاف  ككاضح من خبلؿ تناكؿ الفقهاء ٥بذه القضايا

كقبوؿ العرؼ حٌب عرب العبلمة بن بيو عن ىذا بقولو: "كا٤بقصد الشرعي ىو التيسّب على 
 .2الناس ُب معامبلهتم كقبوؿ أعرافهم، كاألصل اإلذف

كيبدكا أف عدـ اشَباط الشهود ُب البيع من قبيل تسهيل التبادؿ كالتعاكض بْب 
اين كأحكاـ االسقاط كاإلبراء داخلة ُب معُب تسهيل ا٤بعامبلت، ا٤بتعاقدين، كتشريع التد

فلو ٓب يكن اقَباض ألدل ذلك إٔب انقطاع اإلحساف كا٤بعركؼ بْب الناس، كُب ذلك 
كإٌف ٙبديد التوثٌق ُب ا٤بعامبلت من أعظم كسائل تفويت كثّب من ا٤بصاّب كا٢باجيات. "

 ...ّب عقود ا٤بعامبلت كدكراف دكالب التمٌوؿبٌث الثقة بْب ا٤بتعاملْب ، كذلك من شأنو تكث
كالتداين من أعظم أسباب ركاج ا٤بعامبلت ألٌف ا٤بقتدر على تنمية ا٤باؿ قد يعوزه ا٤باؿ 

 .3.."فيضطٌر إٔب التداين ليظهر مواىبو ُب التجارة أك الصناعة أك الزراعة
 فسدةمظهر تقرير العقود بترجيح جانب المصلحة منها على ما يعتريها من م

تقرير العقود ا٤بقصود منها إثبات ا٤بعامبلت ا٤بالية كإمضاؤىا كذلك بتحقق أركاف 
العقد، كتغليب جانب ا٤بصلحة ُب العقد على ما يعَبيو من مفاسد، كاختبلؿ أحد 
شركطو، ك٫بو ذلك، كىذا ا٤بظهر قريب من مظهر تيسّب العقود كلكن الفارؽ بينهما ىو 

ع فيو كالتملك كحرية التصرؼ كإجرائو على كجو معترب كإف اإلمضاء. أم ترتب آثار البي
 أدل إٔب قبوؿ اختبلؿ فيو من غّب أف يعود على األصل باإلبطاؿ. 

                                                 

 . 1243ا٤بصدر نفسو، ص -1
 بتصرؼ. 122، 120بلت، ص اممقاصد ا٤بع -2
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ك٤بقصد ركاج األمواؿ ك سائل لتحقيقو ُب كاقع ا٤بعامبلت كالعقود، فاعترب اإلماـ 
جيح جانب ما ابن عاشور أف من كسائل ركاج الثركة تسهيل ا٤بعامبلت بقدر اإلمكاف، كتر 

فيها من ا٤بصلحة على ما عسى أف يعَبضها من خيف ا٤بفسدة كلذلك ٓب يشَبط ُب التبايع 
 .1حضور كبل العوضْب، فاعتفر ما ُب ذلك من احتماؿ اإلفبلس

الضركرم ٲبكن أف يتخلف عنو ا٢باجي ٗبا  إنو قد تقرر ُب قواعد ا٤بقاصد أف الكلي
إلغاء الضركرم ألنو أصل للحاجي، كما ال ٲبكننا  ال يؤدم إٔب اختبللو، كلكن ال ٲبكننا

تكوف ُب عقود  قد ا٢باجي إذا كاف أصبل كالتحسيِب جزء منو أم دكنو، فالشركط الٍب إلغاء
ا٤بعامبلت اليـو منها ما يكوف باطبل ال تتفق مع جوىر العقد كقد تؤدم إٔب بطبلف العقد 

"العقد إذا كُب قواعد الفقو:  كمنها ما ىو دكف ذلك ُب كزاف ا٤بفسدة. أك إٔب فساده،
، كلكن مع ُب البياعات ، فمثل ىذا كاردوجب بطبلنو" أصلو  امو شرط يخالف موجب

تزاحم ا٤بصاّب اليـو كترادفها، فهل ٲبكن إمضاء مثل ىذه العقود مع ما فيها من الشركط 
من قبيل ا٢باجي أك التحسيِب ٕبيث ٲبكن أف يتسامح ا٤بنافية ٤بقتضاىا، أـ أف اعتبار ذلك 

يكوف من قبيل تقرير العقود كرفعا للحرج كبالتإب  كتغليب جهة ا٤بصلحة ا٤بَبتبة عليو فيو،
 عن ا٤بكلفْب.

كعلى ىذا ا٤بعُب خرٌج العبلمة ابن عاشور جوابا لسؤاؿ توجو إليو؛ فيمن أقرض شيئا 
لتزموف بعصر غلة زيتهم ٗباكيناهتم، كبعد العصر يطرح من ا٤باؿ ٤بالكي الزياتْب، كىؤالء ي

بقيمة ا٤باؿ ا٤بقَبض زيتا من ا٤بتحصل، فخرٌج ابن عاشور ا٤بسألة على أف ىذه ا٤بعاملة من 
قبيل القرض أم السلف، كىي جعل غلة الزيتوف توثقة لذلك القرض، فيصّب مسمى ىذه 

سماء الشرعية باعتبار المسميات القرض برىن، إذ العقود تعطى األا٤بعاملة ىو ا٤بسمى 
كغبلؿ الزيتوف ٯبوز رىنها، كال يضر عدـ ٙبقق ا٤بقدار ا٤بتحصل؛ ألف الغرر ُب والمواىي، 

الرىن مغتفر كال يضر عدـ حوزىا ُب كقت القرض؛ ألف الرىن ينعقد كلو تأخر قبض 
تقصد لزيتها،  ا٤برىوف، فإف الغلة ال ٙباز دفعة كاحدة، ....كحيث كانت غلة الزيتوف إ٭با

                                                 

 .469مقاصد الشريعة، ابن عاشور -1



 عبد المجيد خبلديأ.   ----------------------- مقصد رواج األموال 

230 

 

فا٤بقصود من التوثقة ىو الزيت ا٢باصل من عصرىا، فلذلك لـز أف يكوف عصر الغلة عند 
 . 1ا٤بقرض ٙبقيقا ٤ببادرة ا٢بوز بقدر اإلمكاف

إف العبلمة بن عاشور ارتكز ُب فتواه ىذه على قاعدة تقرير العقود ُب ا٤بعامبلت، 
انب ا٤بصلحة: "ك٫بن إذا نظرنا إٔب ما فقد قاؿ ُب آخر فتواه ىذه استنادا على تغليب ج

تشتمل عليو ىذه ا٤بعاملة ٪بدىا ترجع إٔب اعتبار ا٢باجي القريب من الضركرم...فكانت 
ىذه ا٤بعاملة منفعة عظيمة للمقَبضْب كمنفعة قليلة للمقرضْب كفيها مصلحة عامة كىي 

كعضد ابن عاشور  .2إعانة الناس على العمل، كانتشاؿ ا٣بضارة من االقَباضات الربوية"
استداللو ٗبا حكاه ا٤بواؽ عن شيخو ابن سراج "أنو إذا جرت عادة الناس بشيء كٓب يكن 
متفق على ٙبرٲبو فليَبكهم ا٤برء كما ىم عليو، كليفعل ُب نفسو ما ىو صواب عنده، ككجو 
ذلك أف ٞبل الناس على إبطاؿ ما عملوا بو يرجع إٔب قاعدة تغيّب ا٤بنكر، كشرط تغيّب 

٤بنكر أف يكوف العمل ٦بمعا على إنكاره بْب علماء األمة. ك٤با تكررت بو فتول أيب سعيد ا
بن لب: إف ما جرل عليو عمل الناس كتقادـ ُب عرفهم كعاداهتم ينبغي أف يلتمس لو ٨برج 
شرعي على ما أمكن من كفاؽ أك خبلؼ، إذ ال يلـز ارتباط العمل ٗبذىب معْب أك 

 . 3مشهور من قوؿ قائل"
"كقد يقع االغضاء عن كتابو مقاصد الشريعة نظّب ىذه القاعدة ما نصو: كلو ُب  

خلل يسّب ترجيحا ٤بصلحة تقرير العقود كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض ا٤بفوتات 
ا٤بقررة ُب الفقو، كقد كاف األستاذ أبو سعيد بن لب مفٍب حضرة غرناطة ُب القرف الثامن 

لٍب جرل فيها عرؼ الناس على كجو غّب صحيح ُب مذىب مالك يفٍب بتقرير ا٤بعامبلت ا
 .4فا من أقواؿ العلماء"يإذا كاف لو كجو كلو ضع

                                                 

دراسة كٙبقيق: ٧بمد بوزغيبة، الدار ا٤بتوسطية للنشر،  فتاكل العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور، -1
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كلية كمن أصوؿ تقرير العقود اعتبار ا٤بصلحة ُب مذىب اإلماـ مالك إذا كانت 
كىذه القاعدة تعْب ُب كثّب من ٚبفيف ا٤بعامبلت على الناس كتقرير عقود حاجية، 

ا بينهم،كمن ا٤بسائل الٍب جرل عليها عمل الناس ُب ببلدنا با١بنوب الغريب ا٤بعامبلت فيم
ُب العمل ُب اإلجارة. كصورة ذلك؛ أف يؤجر  "الثالثة"كُب كثّب من ا٤بناطق ما يسمى بػ 

صاحب سيارة منفعتها آلخر ليشتغل ّٔا على أف يكوف الربح بينهما بالثلث، ثلث للعامل 
يعلم مقدار الربح الناتج من كراء ىذه ا٤بعاملة، كىذه إجارة كاثنْب لصاحب السيارة، كال 

٦بهولة كمشهور مذىب مالك كعند ا٤بالكية ا٤بتقدمْب أهنا غّب صحيحة لعلة ا١بهالة فيها، 
كلكن متأخرم ا٤بالكية أجازكا ىذه ا٤بعاملة؛ كمعتمدىم ُب ذلك أصوؿ مذىب مالك ُب 

وىذا من قبيل تقرير العقود  فإهنا جائزة،ية أن المعاملة إذا كانت كلية حاجالبيوع، كىو 
كنظائر ىذه ا٤بسألة ما أفٌب بو ابن سراج ٔبواز ىذه الصورة من ا٤بعاملة، كقد في البيوع، 

نقل فتواه ابن الناظم ُب شرح ٙبفة كالده ابن عاصم فقاؿ ُب شرح أبيات التحفة ُب باب 
 اإلجارة: 

ىٍعلىوـي ًمٍن تػىٍعيًػيػًنوً 
 يىػجيوزي ًفيًو األىٍجري مىٍع تػىٍبػيًػيًنو                   العىمىلي ا٤ب
 ٍو                    عىًمػلىػًإٍف ًبىَّ أىكٍ ًبقىٍدرً مىا قىٍد    ٍو ميكىػمَّػلى رىةه أيٍجػ كىًلؤلىًجّبً 

ىو األصل : "ما ذكر الشيخ رٞبو ا من تبيْب األجر: قاؿ ابن الناظم شارح التحفة
ال معدؿ عنو، فإف دعت ضركرة إٔب التسامح ُب ذلك، فقاعدة ا٤بذىب ُب ا٤بعتمد الذم 

ذلك تقتضي ا٤بنع، كلكن شيخنا القاضي أبا القاسم بن سراج رٞبو ا سئل عن مسألة من 
جوابكم ُب مسألة درج عليها أىل األساطيل، : "ذلك، فأفٌب فيها با١بواز، كنص السؤاؿ

رة ا٤بعلومة؛ إذ ليس ُب األندلس من يسافر باإلجارة، كذلك أنو تعذر عليهم تفسّبىا باإلجا
ككيفبة فعلهم  .فمن راـ ذلك، أك دعا إليو إرادةن منو أف ٱبرج من فعلهم، ٓب ٯبده، أك كاد

 إف قدمت السفينة يسافركف ّٔا ذاىبة كراجعة، كما اجتمع فيها من كراء زرع: اآلف
 نصف، أك من ٥بم جزء نسبة لىيقتسموف ع بقي ما منو. ك يأكلوف كأثقاؿ ك٠بنوركاب

 من لتعذر ٯبوز أك ا١بهل من فيو ٤با ذلك ٲبتنع فهل السفينة، ألرباب اآلخر كا١بزء ثلث،
 إٔب فيو كا٢باجة حالو، ٱبفى ال األندلسي كالقطر كيف، ا٤بعلومة؟ باألجرة ّٔا يسافر
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 سفينة، إنشاء ُب التسبب يرـك القطر أىل من ككثّب البحر، من اآلف طعامو الطعاـ، كجل
 ُب كا٢باؿ ا٤بذكور، الوجو على كراؤىا ذلك من كٲبنعو ذلك ُب فيها كا٤بشاركة شرائها أك

 ٲبكن فرٗبا النفقة تركت إذا أخف ا٤بسألة ت كاف كإف ظاىرة فيها كالضركرة ٱبفى ال الوطن
 ا١بزء؟ للقومة ُب تركها كيزاد

 با١بزء؛ السفينة إعطاء ٯبوزإذا كاف األمر على ما ذكر ُب السؤاؿ فإنو : فأجاب
علم من  قد ألنو لذلك؛ الداعية للضركرة األجزاء من ذلك غّب أك ربعا أك ثلثا أك نصف

 .كىذه منهامراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية مذىب  مالك رضي ا عنو 
كأيضا فػإف أٞبد بن حنبل كٝباعة مػن علماء السلف أجازكا اإلجازة با١بزء ُب ٝبيع 

 .جارات قياسا على القراض كا٤بساقات كالشركة كغّبىا استيػثٍػًِبى جوازيهاإل
كقد اختلف األصوليوف ُب جواز االنتقاؿ من مذىب إٔب آخر ُب بعض ا٤بسائل 
كالصحيح من جهة النظر جوازه. كيعضد الػجػواز ُب ىذه الػمػسػألة خصوصا ما تقدـ من 

 .لكلية الحاجيةتـجري على أصل مالك في جواز المصلحة اأهنا 
ما ذكػره الشعيب عن أصبغ، أنو سئل عػن رجل : ككجػو آخػر مػمػا يػدؿ على ا١بواز

: يسػتأجر األجّب أف يعمل لو فيكـر على النصف ٩با ٱبرج الكـر أك ثلثو أك جزء منو؟ قاؿ
ككذلك ٝبيع ما يضطر إليو، مثبل لرجل يستأجر األجّب ٰبرس لو : ال بأس بذلك. قيل لو

ينظر إٔب أمر الناس إذا اٍضطيركا إليو ُب أمر البٌد ٥بم منو، كال ٯبدكف : كلو بعضو؟ قاؿ, الزرع
العمل إال بو فأرجو أف ال يكوف بو بأس إذا عىمَّ. كال تكوف اإلجارة إال بو. ك٩با يبْب ذلك 
٩با يرجع فيو إٔب أعماؿ الناس كإٔب سنػتهم كال ٯبدكف منفذا مثل كراء السفن ُب ٞبل 

  ."كا أعلم, اـ. انتهى. كىذا نصفي مسألتنا مع ما تقدـ فيَبجح ا١بواز ُب ا٤بسألةالطع
إن أعمل مقتضى ىذه الفتيا فـََتخُِّف مسائل كثيرة  اىرىا المنع على : أقول

. كنظر الشيخ رٞبو ا ُب ىذه الفتيا سديد كاحتجاجو فيها ظاىر رٞبو ا أصل المذىب
 .1كنفع بو
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 مظهر توسيط النقود في المعامبلت المظهر الثالث: 
إف من أظهر ا٤بقاصد ُب ركاج األمواؿ ىو توسيط التعامل بالنقدين الذىب كالفضة، 

كاستعماؿ  1ككوهنما غطاء للسلع كالنقود، ٍب إف توسيط النقود كالتعامل بالورؽ النقدم
ركاجها بْب السندات البنكية ُب العقود من أجل أف ٰبصل انتقاؿ األعواض كالسلع كيسهل 

 الناس، فمٌب توسط العقد سلعة فبل ربا كما ىو معلـو عند الفقهاء.
ٔبميع أشكا٥با كأنواعها. كقد أشار العبلمة ٧بمد أبو زىرة رٞبو ا إٔب ىذا كلقد  

ا٤بعُب ُب حكمة ٙبرًن الربا إٔب " أف إدخاؿ النقود ُب التعامل كاف فيو توسيع أبواب اال٘بار، 
عليو كسلم ُب حديث الربا ا٣باص بالبيوع قد حفظ للنقود قوهتا ُب ضبط  كالنيب صلى ا

كاف التعامل قدٲبا يقـو على القيم كقياسها، كضيق باب ا٤بقايضة ُب ا٤بطعومات الٍب تدخر،  
أساس ا٤بقايضة كمعاكضة السلع بأمثا٥با من األقوات، فلذلك جاءت النصوص تنهى عن 

أك إٔب أجل، ٤با يؤدم إٔب التغابن كالغرر، كا٤بقصد ُب  بيع ا١بنس ٗبثلو مفاضلة أك نساء،
توسيط النقود ىو توسيع باب اإلدخار كفتح ٦باالت التجارة لتكوف النقود سبيل التعامل، 
فتكوف حركة ٘بارية ٛبكن من ال عنده طعاـ أف ينالو، فيكوف اال٘بار بْب ا٤بسلمْب ال أف 

 .2ٲبنعوا منو"

                                                 

حكم طبع األكراؽ النقدية ىو ا١بواز، كضابط ا١بواز ىو كما رآه العبلمة بن بيو "عدـ إ٢باؽ الضرر  -1
بالناس ُب ٩بتلكاهتم كمعامبلهتم كعدـ ٖبس أشيائهم كتعريض اقتصادىم للفوضى كاالضمحبلؿ، فاألصل 

ة النقود الورقية ا١بواز فيما سلم من ذلك، خصوصا إذا عرم عن سبب ٯبعل شبهة التحرًن قائمة كنياب
عن العْب الغائبة، ٩با يؤدم إٔب الصرؼ ا٤بؤجل، كمع ذلك؛ فإننا نشاىد فوضى نقدية تتبلعب بأمواؿ 
الناس كٙبيل أرصدهتم إٔب أكراؽ من الكاغد ال قيمة ٥با، ٩با ٯبعل جوازىا خاضعا للقاعدة الشرعية 

لفت القياس لوركد العقد على منافع ا٤بتمثلة ُب أف ا٢باجي ينزؿ منزلة الضرركة، كاإلجارة حيث خا
 .225معدكمة". مقاصد ا٤بعامبلت، البن بيو، ص

 .58ٕبوث ُب الربا، ٧بمد أبو رىرة، دار الفكر العريب، بّبكت، ص  -2
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ما ظهرت فيو مزية التعامل بْب النقدين أنو ٲبكن " كمن أحسن قال ابن عاشور: 
فيو ٛبييز البائع من ا٤بشَبم، فباذؿ النقد مشَب كباذؿ العرض بائع، كألف النقدين يطلباف كال 
يعرضاف ٖببلؼ بقية ا٤بتموالت، فإهنا يلحقها العرض كالطلب كال يلحق العرض بالنقدين 

مالو ٤بن يرغب ا٤بعاملة معو بو، مثل إال نادرا، كما يضع صاحب رأس ا٤باؿ مقدار من 
 .1كضع رأس ماؿ السلم كرأس ماؿ القراض كرأس ماؿ القراض كتركيج أكراؽ البنوؾ"

لقد دؿ استقراء جزئيات النصوص أهنا تومئ إٔب تكثّب التعامل بالنقود ليحصل 
رسوؿ  الركاج ّٔما توسعة على ا٤بتعاملْب، ففي ا٤بوطأ عن أيب ىريرة كأيب سعيد ا٣بذرم أف

ا صلى ا عليو كسلم استعمل رجبل على خيرب فجاءه بتمر جنيب، فقاؿ لو رسوؿ ا 
صلى ا عليو كسلم: "أكل ٛبر خيرب ىكذا؟، فقاؿ: ال كا يا رسوؿ ا. إنا لنأخذ 
الصاع من ىذا بالصاعْب، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: " ال تفعل. بع ا١بمع 

. كجاء ُب حديث رافع بن خىديج ُب النهي عن كراء 2ابتع بالدراىم جنيبا" بالدراىم، ٍب
األرض أنو قاؿ: "كانت األرض تكرل بالطعاـ ك٫بوه، كأما الذىب كالورؽ فلم يكن يومئذ. 
قاؿ حنظلة بن قيس فقلت لرافع: فكيف ىي األرض بالدينار كالدرىم؟ فقاؿ لرافع: ليس 

البخارم بعد ىذا ا٢بديث عن الليث بن سعد: "إف  . قاؿ3ّٔا بأس بالدينار كالدرىم"
الذم هني عنو من ذلك ما لو نظر فيو ذكك الفهم با٢ببلؿ كا٢براـ ٓب ٯبيزكه، ٤با فيو من 

 .4ا٤بخاطرة"

                                                 

 .470مقاصد الشريعة ، ابن عاشور:  -1
 .458، 21أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، رقم:  -2
 .2220خرجو البخارم ُب  صحيحو، كتاب البيوع، باب كراء األرض بالذىب كالفضة، رقم: أ -3
ا١بامع الصحيح ا٤بختصر، ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم، ٙبقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثّب،  -4

 .826/ 2ـ، 1987ق، 1407، 3بّبكت، ط
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ك٩با جاء ُب ىذا أيضا حديث الرباء بن عازم كزيد بن أرقم قاال: كنا تاجرين على 
عن الصرؼ، فقاؿ: "إف كاف يدا بيد فبل عهد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فسألناه 

. قاؿ ابن عاشور ُب معُب ىذا ا٢بديث: "يعِب فلم ٲبنع 1بأس، كإف كاف نىسىاء فبل يصح"
فيو التفاضل كما منعو ُب بيع الطعاـ ٗبثلو، كما أحسب ذلك إال النتفاء الغرر بإمكاف 

 أحد مثلو رٞبو ا.. كىو تعليل مقصدم كجيو ٓب يسبقو إليو 2ضبط الدنانّب كالدراىم"
كمن قبيل ذلك اال٬براط ُب ٦باالت االستثمار ك٨بتلف صيغ التمويل الٍب تقررىا 
الدكلة قصد تنمية األمواؿ كتشجيع جبايتها بالطرؽ ا٤بشركعة كالكيفيات الصحيحة، 
كتنظيم معامبلت ا٤بصارؼ الٍب تشَبؾ ُب الربح كا٣بسارة كٙبقق العدؿ بْب ا٤بتعاقدين، 

كاالت التشغيل كدعم االستثمارات الصناعية كالتجارية كالفبلحية، كٛبويل ا٤بشاريع كانشاء ك 
 التنموية كغّبىا،  كل ذلك من باب تيسّب ا٤بعاملة كتكثّب الركاج كالثركة.

 خاتمة البحث: 
 توصل البحث إٔب أىم النتائج كىي كاآلٌب:  

رم الذم ىو _ مقصد ركاج األمواؿ مقصد خادـ للمحافظة على األصل الضرك 
 ا٤باؿ، كيعترب الركاج من قبيل ا٢باجي أك كا٤بكمل للضركرم ُب ترتيبو ُب سلم ا٤بقاصد.

ػ قاعدة اعتبار تقرير العقود ُب ا٤بعامبلت ضركرة ٯبب على الفقهاء كآّتهدين 
كىيئات الرقابة الشرعية ُب ا٤بصارؼ كالبنوؾ مراعاهتا ٙبقيقا ٤بقاصد الشريعة ا٤ببنية على 

 ّب كالتخفيف.التيس
ػ إف كاقع ا٤بعامبلت اليـو قد دخلها كثّب من الشركط ُب العقود، كباب الشركط 
كاسع جدا يكاد ال ينضبط، كالعربة حينئذ ٗبقاصد ا٤بعبلمبلت ا١بارية على ٙبقيق الضركرم 

 كا٢باجي القريب من الضركرم كما جاء ُب التفصيل.

                                                 

 .2060أخرجو البخارم ُب الصحيح، كتاب البيوع، باب التجارة ُب الرب كغّبه، رقم:  -1
، كانظر  ٦بموع ىذه االستدالت ُب كتابو ا٤بقاصد ص 472مقاصد الشريعة البن عاشور، ص  -2
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وسيط النقود ُب ا٤ببادالت، ككسائلو ػ كإف من مقاصد ا٤باؿ ركاجو ُب البياعات كت 
توفّب الثركة كتسهيل ا٤بعامبلت قدر اإلمكاف، كترجيح جانب ما ُب العقود من ا٤بصاّب على 

 ما يدخلها من ا٤بفاسد.
 ومن توصيات البحث وآفاقو: 

ضركرة توسيع قواعد مقاصد األمواؿ اجتهادا كتطبيقا ُب ا٤بعامبلت، كذلك للمشقة 
كثّب من البيوع كا٤بعامبلت ُب كاقعنا ا٤بعاصر، كتفعيلها ُب مؤسسات   كا٢برج ا٤بلحوظ ُب

الرقابة الشرعية ُب ا٤بصارؼ اإلسبلمية، كلقد لفت العبلمة ابن عاشور أنظار العلماء 
كآّتهدين كا٤بتصدين ّٓالس اإلفتاء إٔب ىذا ا٤بعُب بقولو: "ككاف حقا على أئمة الفقو أف ال 

ـ التعبدية ُب نشريع ا٤بعامبلت، كأف يوقنوا بأف ما ادعي التعبد يساعدكا على كجود األحكا
فيو، إ٭با ىو أحكاـ قد خفيت عللها أك دقت؛ فإف كثّبا من ا٤بعامبلت الٍب تلقاىا بعض 
األئمة تلقي األحكاـ التعبدية قد عاىن ا٤بسلموف من جرائها متاعب ٝبة ُب معامبلهتم، 

٘  ٗ   ٘   ٙ  ے   ے    چوؿ ا تعأب: ككانت األمة منها ُب كبد، على حْب يق

 .1[78]ا٢بج:  چۓۓ
 قائمة المصادر والمراجع: 

  اختصار ا٤بدكنة كا٤بختلطة: أليب ٧بمد عبد ا بن أيب زيد القّبكاين، ٙبقيق: أٞبد بن
 .ـ2013ىػ/ 1434، 1عبد الكرًن ٪بيب، مركز ٪ببويو للطباعة كالنشر، ط: 

  :أصوؿ الفتيا على مذىب اإلماـ مالك، مد بن حارث ا٣بشِب، حققو كعلق عليو
٧بمد آّذكب، ٧بمد أبو األجفاف، عثماف بطيخ. تونس: الدار العربية للكتاب. طبعة: 

 .ـ1985
  ،ا٬بفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدم كأثره بالنسية للديوف السابقة

للدكرة للدكرةالتاسعة ّٓمع الفقو اإلسبلمي،) أبو ظيب( أبريل، مصطفى  الزرقا، ٕبث قدـ 
1995. 
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 ْضع املًه١ٝ يًُٓفع١ ايعا١َ، ٚتطبٝكٗا ع٢ً املًه١ٝ ايٛقف١ٝ 
 دساط١ َكاس١ْ بني ايفك٘ اإلطالَٞ ٚايتؼشٜع اجلضا٥شٟ

 سَضٟ قا١ْأ. 
 قظٓط١ٓٝ- داَع١ األَري عبذ ايكادس يًعًّٛ اإلطال١َٝ

 

 الملخـص:

تعد نزع ا٤بلكية الفردية من أجل ا٤بصلحة العامة، موضوعا لو أٮبية كبّبة على 
مستول الفقو اإلسبلمي، ككذلك التشريع ا١بزائرم، باعتباره استثناء من حرمة التعدم على 
ا٤بلكية الفردية،  كيكتسي ا٤بوضوع أٮبية إضافية  إذا كاف متعلقا باألكقاؼ، من حيث 

 صوصيتها كنعِب بذلك ٙبديدا نزع ا٤بلكية الوقفية من أجل ا٤بصلحة العامة.خ
كذلك من خبلؿ طرح إشكالية: مدل جواز نزع ا٤بلكية الوقفية لذات الغرض إذا 

 أخذنا ُب االعتبار خصوصيات النظاـ الوقفي؟
ع بناء  على ما تقدـ تناكؿ البحث نزع ا٤بلكية العامة ُب الفقو اإلسبلمي، كالتشري

اإلسبلمي، كمدل جواز ذلك كضوابطو، ٍب نزع ا٤بلكية الوقفية باعتبارىا تفريعا للتأصيل 
األكؿ)نزع ا٤بلكية العامة(، كٛبخض البحث عن جواز نزع ا٤بلكية الوقفية للمصلحة العامة 

 بضوابط فقهية، كقانونية ترجع إٔب أحكاـ الفقو اإلسبلمي.
Abstract: 
Disarmament of private property in the public interest An 

important topic in Islamic jurisprudence and legislation of 
Algeria Because it is an exception to prevent the infringement of 
individual property.  

But the subject of additional importance, especially if it 
relates to Waqfs We mean specifically disarmament Waqf 
property in the public interest. 

And by introducing problematic Over  
the passport disarmament Waqf property for the same 
purpose if we take intoaccount the specificities of the 
endowment system? 
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Based on the above discussion tackled the disarmament of 
private property in the Muslim truffle and Algerian legislation. 
And that it is permissible and controls.. 

Then disarm Waqf property as the first of his Islamic 
subsidiarity (disarming individual property.( 

Search Result: passport disarmament Waqf property in the 
public interest doctrinal controls, and legal due to the 
provisions of Islamic jurisprudence. 

 مقدمـة:

إف من أبرز االستثناءات على حق ا٤بلكية نزعها للمنفعة العامة، فبعد أف كانت 
نزع ا٤بلكية كالقضاء على أنو من امتيازات السلطة العامة  ،استقر الفقولكية حقا مطلقا ا٤ب

، كأصبحت بعد ذلك الدساتّب تنص على حق الدكلة ُب نزع ا٤بلكية للمنفعة للمنفعة العامة
 كتنظيم نزعها عن طريق القوانْب كاللوائح. ،العامة

( 21من خبلؿ ا٤بادة العشرين )كتعترب ا١بزائر من الدكؿ الٍب سايرت ىذا التطور، 
من القانوف   (677كالسبعة كالسبعْب ) الستمائةمن الدستور ا١بزائرم، باإلضافة إٔب ا٤بادة 

 ا٤بدين ا١بزائرم.
ىذا بالنسبة للملكية غّب الوقفية على ا٤بستول القانوين، أما بالنسبة للملكية  

فية فإف األمر يبدكا أكثر تعقيدا باعتبار خصوصية النظاـ الوقف اإلسبلمي، فهو ٯبمع الوق
الذم يستقرئ بعض اجتهادات الفقهاء  فٌ ٌٍب إ بْب ا٣باصية التعبدية كالتعاملية ُب آفو كاحد،

التشديد، ٕبيث ٯبد نفسو أماـ انطباع مسبق من ُب مسألة االستبداؿ يلمس الكثّب 
 الوقفية للمنفعة العامة، األمر الذم ٯبعلنا أماـ التساؤؿ اآلٌب: باستحالة ا٤بلكية 

فما  ،إذا كاف نزع ا٤بلكية  ا٣باصة للمنفعة العامة مثبل مستساغا كمقبوال إٔب حد  ما
مدل جواز نزع ا٤بلكية الوقفية لذات الغرض إذا أخذنا ُب االعتبار خصوصيات النظاـ 

 الوقفي؟
ية؟ ػ إذا كاف ذلك جائزا ػ إف على مستول الفقو ٍب ماىي ضوابط نزع ىذه ا٤بلك

 اإلسبلمي أك التشريع ا١بزائرم ؟
 كحٌب أصل إٔب إجابة ٥بذه التساؤالت سلكت ا٣بطة اآلتية: 
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 مفهـو الوقف كمشركعيتو.  المبحث األول:
 ُب الفقو اإلسبلمي كالتشريع ا١بزائرم. نزع ا٤بلكية للمنفعة العامة المبحث الثاني:

 للمنفعة العامة على ا٤بلكية الوقفية.ا٤بلكية  تطبيق نزع الثالث:المبحث 
 

 المبحث األول : مفهوم الوقف ومشروعيتو 
 المطلب األول : مفهوم الوقف في الفقو اإلسبلمي

اختلف أىل العلم ُب بياف معُب الوقف الختبلفهم ُب طبيعة العقد ذاتو من حيث 
قوؼ، كىل الوقف عقد تعترب فيو إرادة ا٤بتعاقدين أـ اللزـك كعدمو، كانتقاؿ ملكية ا٤باؿ ا٤بو 

أنو إسقاط؟ فجاء كل تعريف ليعرب عن الوجهة الٍب اختارىا صاحب التعريف ٧بددا فيو 
 ىذه العناصر .

فقد عرفو أبو حنيفة بقولو: )حبس العْب على ملك الواقف كالتصدؽ با٤بنفعة ٗبنزلة 
 . 1العارية(

ُب حْب عرؼ الوقف على رأم الصاحبْب أيب يوسف ك٧بمد بتعريفات ٨بتلفة ال 
ٚبرج ُب معناىا كمضموهنا عن تعريف صاحب تنوير األبصار حيث قاؿ: )كعندٮبا ىو 

 .2حبسها على ملك ا تعأب كصرؼ منفعتها على من أحب( 
مدة كجوده  كنقل ابن عرفة تعريف الوقف عند ا٤بالكية بقولو: )إعطاء منفعة شيء

 . 3الزما بقاؤه ُب ملك معطيو كلو تقديرا(
 .كٓب ٱبرج فقهاء ا٤بذىب ا٤بالكي ُب معظمهم عن فحول ىذا التعريف 

                                                 

  .203، ص 6)د.ت(، ج 2بّبكت )لبناف( طا٤برغيناين: ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدم، دار الفكر،  -1
دراسة كٙبقيق كتعليق: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي ٧بمد معوض، قدـ التمرتاشي: تنوير األبصار،  -2

، 6جا٤بملكة العربية السعودية(، )د.ط.د.ت(، ) لو كقرظو: ٧بمد بكر ا٠باعيل، دار عآب الكتب، الرياض
 . 520ص
أبو عبد ا الرصاع: شرح حدكد ابن عرفة، ٙبقيق: ٧بمد أبو األجفاف كالطاىر ا٤بعمورم، دار الغرب  -3

 . 540، ص 2ىػ(، ج 1423ـ ػ  1993) 1لبناف(، ط) اإلسبلمي، بّبكت
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كما عرؼ فقهاء الشافعية الوقف بتعريفات متعددة ٓب ٚبرج ُب ٦بملها عن التصور 
االنتفاع لك بقو٥بم بأف الوقف إ٭با ىو: )حبس ماؿ ٲبكن ذالعاـ للوقف داخل ا٤بذىب، ك 

 . 1بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ ُب رقبتو على مصرؼ مباح موجود(
كعٌرؼ فقهاء ا٢بنابلة الوقف بتعاريف متعددة من أٮبها ما عٌرؼ بو موفق الدين ابن 

 . 2قدامة بقولو: )ٙببيس األصل كتسبيل الثمرة(
اىا حوؿ ٝبيعا يدكر معنباستعراض التعاريف السابقة للوقف ٲبكن القوؿ إهنا    

فبل يتصرؼ فيها بالبيع كالرىن كا٥ببة كال تنتقل با٤بّباث كا٤بنفعة كتصرؼ  حبس العْب،
لذلك ٲبكن القوؿ إف أٝبع كأدؽ كأرجح  على مقتضى شركط الواقف ١بهات الوقف

تعريف من التعريفات السابقة  ىو التعريف الذم ذكره ابن قدامة بقولو إف الوقف ىو: 
 ٙببيس األصل كتسبيل الثمرة، كسبب الَبجيح يعود إٔب األسباب اآلتية:

ػ إف ىذا التعريف مقتبس من ا٢بديث النبوم الشريف اآلنف الذّْكر حْب قاؿ رسوؿ 
 صلى ا عليو كسلم لعمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو حٌبس األصل كسٌبل الثمرة، كالنيب ا

 صلى ا عليو كسلم كما ىو معلـو بداىة أفصح الناس لسانا كأقدرىم بيانا.
ػ إف ىذا التعريف ٓب يسبق أف اعَبض عليو من قبل العلماء كما اعَبض على 

 تعاريف ا٤بذاىب األخرل. 
لتعريف بأنو اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقط، كٓب يدخل ُب ػ امتاز ىذا ا

تفصيبلت أخرل، ذلك أف دخوؿ ىذه التفصيبلت من شأهنا أف ٚبرج التعريف عن داللتو، 
 . 3كإبعاده عن الغرض الذم كضع من أجلو

 المطلب الثاني : مفهوم الوقف في التشريع الجزائري

                                                 

الٌرملي: هناية اتاج إٔب شرح مشس الدين ٧بمد بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة ابن شهاب الدين  -1
 . 358، ص 5(، ج 1984_  1404)األخّبة( ) الفكر، بّبكت، ط ا٤بنهاج، دار

غِب، دار الكػػتاب العريب، بّبكت -2
ي
ـ(،  1983ىػ ػ  1403) لبناف(، د. ط) موفق الدين ابن قدامة: ا٤ب

 185،  ص 6ج 
ىػ ػ 1428) 1عكرمة سعيد صربم: الوقف اإلسبلمي بْب النظرية كالتطبيق، دار النفائس، عماف، ط -3

 .42، ص (ـ2008
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ة الوقفية ُب ا١بزائر سيكتشف  ثبلثة إف ا٤بتصفح للتشريعات الٍب تناكلت ا٤بنظوم
 84/11من األمر  213تعاريف للوقف ُب ثبلثة قوانْب ٨بتلفة, فقد عرفو ا٤بشرع ُب ا٤بادة

حبس ا٤باؿ عن التمليك ألم »ا٤بتضمن قانوف األسرة بأنو:  09/06/1984ا٤بؤرخ ُب 
 «. شخص على كجو التأبيد كالتصدؽ

, ا٤بتضمن قانوف 27/04/1991ا٤بؤرخ ُب  91/10من القانوف رقم  03كعرفو ُب ا٤بادة 
حبس العْب عن التمليك على كجو التأبيد كالتصدؽ با٤بنفعة على الفقراء, »األكقاؼ بأنو: 

  «.أك على كجو من كجوه الرب أك ا٣بّب
كا٤ببلحظ على ىذين التعريفْب أف ا٤بشرع ا١بزائرم أخذ ٗبذىب أيب يوسف حْب 

من قانوف األسرة بدال من عبارة " العْب" الٍب  213ُب ا٤بادة المال"استعمػالو لعبارة " 
, ٕبيث أف عبارة " ا٤باؿ" أكسع من عبارة " 91/10من القانوف رقم  03أكردىا ُب ا٤بادة 

  1العْب".
ا٤بتضمن التوجيو العقارم,  90/25للوقف ُب القانوف رقم  ان كما أف ىناؾ تعريفا آخر 

األمبلؾ العقارية الٍب حبسها مالكها » منو األمبلؾ الوقفية بأهنا 31حيث عرفت ا٤بادة 
ٗبحض إرادتو ليجعل التمتع ّٔا دائما, تنتفع بو ٝبعية خّبية أك ٝبعية ذات منفعة عامة, 

 2« .سواء أكاف ىذا التمتع فورا أك عند كفاة ا٤بوصْب الوسطاء الذين يعينهم ا٤بالك ا٤بذكور
 في الفقو اإلسبلمي والتشريع الجزائري  الملكية للمنفعة العامةالمبحث الثاني: نزع 

 المطلب األول : مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة
 نزع الملكية ب المقصود أوال: 

                                                 

ـ، ص 2007يعقويب عبد الرزاؽ كدٞباين ميلود: النظاـ القانوين للوقف ُب التشريع ا١بزائرم، ا١بزائر،  -1
8 . 
، مذكرة لنيل شهادة ا٤باجستّب ،قنفود رمضاف: نظاـ الوقف ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف ا١بزائرم -2

 . 23ص  -2001سنة ، البليدة، دحلب كلية ا٢بقوؽ جامعة سعد،  فرع القانوف العقارم كالزراعي
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 نزع الملكية في الفقو اإلسبلمي ب المقصود أ ـ 
من ذلك ٢بمايتو كسائل كثّبة،  قد قٌررٕبق ا٤بلكية كٙبَبمو ك  الفقو اإلسبلمي عَبؼي

ر العقوبات الدنيوية الزاجرة مثل عقوبة السارؽ يتقر ك الكافة باحَباـ ملك الغّب، إلزاـ 
كا٤بختلس كالغاصب، ىذا من جهة االعَباؼ ٕبق ا٤بلكية كٞبايتو، أما من جهة نزع ا٤بلكية 

ع نزع ا٤بلكية كلو جربا عن صاحبها ٙبقيقا للنف ال ٲبانع اإلسبلمي لفقوللمنفعة العامة فإف ا
العاـ، أك دفعا للضرر بعد دفع التعويض العادؿ للمالك، كمن أمثلة ذلك نزع ا٤بلكية 

 .   2، كما جرل ُب توسعة ا٤بسجد ا٢براـ 1لتوسيع طريق أك هنر أك توسعة مسجد
ا من جهة، كمن جهة أخرل يقودنا الكبلـ عن آلية نزع ا٤بلكية الوقفية للكبلـ ذى 

لك   ذؼ ىو نفسو ُب كبل ا٢بالتْب كإف اختلفت أسبابو لعن االستبداؿ باعتبار أف التصر 
يشَبؾ االستبداؿ مع نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة ُب أف كبل منهما ينجر عنو فقداف 
ا٤بلك الوقفي األكؿ، كأخد بدؿ عنو سواء كاف ىذا البدؿ عبارة عن ملك آخر أك كاف 

ضهما ُب أف االستبداؿ ال ييسار إليو إال عبارة عن مبلغ من ا٤باؿ، ُب حْب ٱبتلفاف عن بع
ُب حاالت ٧بددة كاشَباط الواقف استبداؿ الوقف، أك ُب حالة ما صار الوقف ال ينتفع بو 
بالكلية كال ٰبصل منو شيء قط، أك ُب حالة ما كاف البدؿ عنو سيحصل منو ريع كافر 

علماء ا٢بنفية كأف  كمنفعة عظيمة، باإلضافة إٔب بعض الشركط األخرل الٍب أضافها بعض
ييغصب ا٤بلك الوقفي كال بينة على ذلك كأراد ىذا الغاصب أف يدفع القيمة فللمتوٕب أف 

البدؿ ليشَبم بو ملكا آخر، ككحالة ما إذا غصب الغاصب كأجرل عليو ا٤باء حٌب  ذيأخ
  صار ٕبرا فيضمن القيمة كيشَبم ّٔا ا٤بتوٕب أرضا بدال ٩با غيصب .

ة للمنفعة العامة فإهنا تكوف ُب غالب األحياف ُب حق ملك كقفي  أما نزع ا٤بلكي   
يكوف ُب أكج عطائو، كقد ال ٲبيىًكنينا تعويضو من شراء آخر بدلو ٰبقق لنا ريعا كبدال كالذم  

                                                 

 0220ىػ ػ 0400) 06عبد الكرًن زيداف: مدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة، ط  -1
 . 026، 023ص (، لبناف) بّبكت(، ـ

 .  58ص (، لبناف) دار الفكر، بّبكت(، د. ط، د . ت)الببلذرم: فتوح البلداف،  -2
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كاف يتحقق ُب ا٤بلك األكؿ، ال لشيء سول ا٤بصلحة العامة كتوسعة مسجد أك طريق أك 
ستشفى أك غّب ذلك من ا٤بنافع كا٤بصاّب العامة بناء مقربة للمسلمْب أك مدرسة أك م

خاصة للملك )الظاىرة، كمنو فا٤بصلحة ا٤ببتغاة ُب االستبداؿ ىي مصلحة خاصة  
هي مصلحة عامة كما ف، أما ا٤بصلحة ا٤ببتغاة ُب نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة (الوقفي

 ىو ظاىر من تسميتها.  

 التشريع الجزائرينزع الملكية في ب المقصود بـ ـ 
تعددت التعاريف كاآلراء حوؿ موضوع نزع ا٤بلكية، كلعل من أىم ىذه التعاريف ما 
جاء بو الدكتور سليماف الطماكم حْب قاؿ: )يقصد بنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة حرماف 

، كٓب ٱبتلف 1مالك العقار من ملػكو جربا للمنفعة العامة نظّب تعويض عما ينالو من ضرر(
التعريف عما ذكره الدكتور ٧بمد فؤاد مهنا من خبلؿ تعريفو ٤بسألة نزع ا٤بلكية للمنفعة ىذا 

العامة قائبل: )إجراء إدارم ييقصد بو حرماف ا٤بالك من ملكو جربا عنو بسبب ا٤بنفعة العامة 
ىذا كذىب الدكتور ٧بمد أنس قاسم جعفر إٔب أف )نزع ا٤بلكية  .  2بشرط تعويضو عنو( 

عامة ليس إال إجراء من شأنو حرماف مالك عقار معْب من ملكو جربا لتخصيصو للمنفعة ال
 . 3للمنفعة العامة مقابل تعويض عادؿ( 

 ةػالذم يتضح من خبلؿ ىذه التعاريف أف نزع ا٤بلكية ٲبس مساسا مباشرا ٕبري

                                                 

 د.ط(، مصر) الوجيز ُب القانوف اإلدارم، دار الفكر العريب، القاىرةسليماف ٧بمد الطماكم:  -1
 . 649ص (، ـ 0975)

 د.ط (، مصر) ٧بمد فؤاد مهنا: مبادئ كأحكاـ القانوف اإلدارم، منشأة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية -2
 .  837ص (، ـ 0975)

٧بمد أنس قاسم جعفر: النظرية العامة ألمبلؾ اإلدارة كاألشغاؿ العمومية، الديواف الوطِب  -3
 88ص (، ـ 0988) للمطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر، د.ط 
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ا٤بلكية ا٣باصة، كبصفة جربية كلما اقتضت ا٤بنفعة العامة ذلك، مقابل تعويض عادؿ ٤با 
 ٢بق ٗبالك العقار من ضرر جراء ٘بريده من ملكيتو . 

( من 12شرع ا١بزائرم نزع ا٤بلكية من خبلؿ ا٤بادة الثانية )ا٤ب ىذا كقد عرؼ 
ة للمنفعة العامة طريقة استثنائية الٍب تنص على أنو: )يعد نزع ا٤بلكي 1 91/11القػػانوف رقم 

الكتساب أمبلؾ أك حقوؽ عقارية، كال يتم إال إذا أدل انتهاج كل الوسائل األخرل إٔب 
 نتيجة سلبية .

زيادة على ذلك ال يكوف نزع ا٤بلكية ٩بكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمليات نا٘بة عن 
لتخطيط يتعلق بإنشاء ٘بهيزات تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمّب كالتهيئة العمرانية كا

 ٝباعية كمنشآت كأعماؿ كربل ذات منفعة عامة( 
كا٤ببلحظ على ما جاء بو ا٤بشرع ا١بزائرم أنو ال ٱبتلف عما قرره فقهاء القانوف إال 
 نصو على نزع ا٤بلكية للمنفعة العامة إ٭با ىو طريقة استثنائية الكتساب األمبلؾ العقارية .  

 فعة العامة ثانيا : تعريف المن
 أ ـ تعريف المنفعة العامة في الفقو اإلسبلمي 

إف ا٤بنفعة العامة ىي رديفة ما يعرؼ ُب علم ا٤بقاصد اإلسبلمية با٤بصحلة، كىي ُب 
الشرع السبب ا٤بؤدم إٔب مقصود الشارع عبادة كعادة، كتنقسم إٔب ما يقصده الشارع ٢بقو  

، كىذا الباب ىو 2نتظاـ أحوا٥بم كالعادات كالعبادات، كإٔب ما يقصده لنفع ا٤بخلوقْب كا
ا٤بقصود ُب دراستنا ىذه، فا٤بنفعة العامة ُب الفقو اإلسبلمي تطلق على كل أمر توقف عليو 

 انتظاـ أحواؿ الناس . 
 بـ ـ تعريف المنفعة العامة في التشريع الجزائري

                                                 

الذم ٰبدد القواعد ا٤بتعلقة بنزع ا٤بلكية من  0990أفريل  07ا٤بؤرخ ُب  90/00راجع القانوف رقم  -1
 أجل ا٤بنفعة العمومية .

عيل ا٢بسِب: نظرية ا٤بقاصد عند اإلماـ الطاىر بن عاشور، ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي، إ٠با -2
 . 080ص (، ـ 0995ىػ ػ  0406) 0ط(، الواليات ا٤بتحدة األمريكية) فّبجينيا
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إجراء نزع ا٤بلكية، من ا٤بسلم بو أف ا٤بنفعة العامة ىي الغاية الٍب يهدؼ إٔب ٙبقيقها 
كغيأّا يعِب عدـ شرعية اإلجراء، كلقد تعاطى كل من التشريع كالقضاء، على تعريف 
ا٤بنفعة العامة، كيرجع ذلك إٔب ارتباط مفهومها بعمليات مادية متنوعة، كما يتحدد بالنظر 

عامة صبغة إٔب ٧بتول العمليات أك النشاط الذم تقـو بو اإلدارة، ٩با أعطى ٤بفهـو ا٤بنفعة ال
 ا٤بركنة كالقابلية للتطور .

كلقد حاكؿ القضاء الفرنسي كضع حد لفكرة ا٤بنفػعة العامة بتبِب الكثّب من 
، كنظرية اإلجػراءات 2، كنظرية ا٤بنفعة العمومية غّب ا٤بباشرة1النظريات كنظرية السبب الدافع

 . 3ا٤بوازية
أما ُب القانوف ا١بزائرم فقد استقر الرأم على ما نصت عليو ا٤بادة الثانية من  

، كالذم يتبْب من ىذه ا٤بادة ىو أخذ ا٤بشرع ا١بزائرم بنظرية اإلجراءات 91/11القانوف رقم 
ا٤بوازية لتحديد ا٤بنفعة العامة، إذ أف الفقرة الثانية من نص ا٤بػادة الػثانية تنص عػلى أنو: 

كزيادة على ذلك ال يكوف نزع ا٤بلكية ٩بكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمليات نا٘بة عن ).... 
  تطبيق إجراءات نظامية قبل التعمّب كالتهيئة العمرانية ... إْب( .

كمنو ٲبكػػن القوؿ إنو ال يعترب نزع ا٤بلكية مشركعا إال إذا جاء مطابقػا ُب أىدافو  
 يئة العمرانية .لقواعد النظاـ العاـ العمراين كالته

 للمنفعة العامة على الملكية الوقفيةالملكية  تطبيق نزع: بحث الثالثالم

                                                 

يقصد ّٔذه النظرية أنو ُب حالة تعدد األسباب فإنو ٯبب تقييم ا٤بنفعة العامة على أساس سببها  -1
 بقية األسباب  الدافع دكف

تقـو ىذه النظرية على أف العمليات الٍب ٗبوجبها تنزع ملكية األفراد تتطلب تدخل إجراء آخر على  -2
 األقل إٔب جانب إجراء نزع ا٤بلكية .

يقصد ّٔذه النظرية أف ا٤بنفعة العمومية ا٤بعَبؼ ّٔا لبعض العمليات إدارية يعَبؼ ّٔا أيضا لكل  -3
 كا٤بكملة للعملية األكٔب .العمليات الضركرية 
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: مشروعية نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في الفقو المطلب األول
 التشريع الجزائري.اإلسبلمي و 
 مشروعية نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في الفقو اإلسبلميأوال: 

ٓب يتطرؽ فقهاء ا٤بذاىب الفقهية قدٲبا ٤بسألة نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة ػ 
على حسب حدكد علمنا ػ بشيء من التفصيل على الرغم من قدـ الظاىرة ُب حد ذاهتا، 

نزع ا٤بلكية للمنفعة العامة كلو جربا كما سبق كأشرنا أباحت الشريعة اإلسبلمية  مع أف 
ا كرد عن بعض فقهاء ا٤بذىب ا٤بالكي عند تطرقهم ٤بسألة استثناؤه ٩بإال ما ٲبكن آنفا، 

 . استبداؿ الوقف
كقد أباح ا٤بالكية نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة كاستبدا٥با ٗبلك آخر ٙبت   

مسمى نظرية الضركرة حيث أجازكا بيع ا٤بلك الوقفي كلو باإلكراه إذا اقتضى األمر باعتبار 
اّب العامة لؤلمة، كقد نيقل عن ا٣برشي قولو: )كا٤بذىب أف ا٤بسجد لو أف ذلك من ا٤بص

ضاؽ بأىلو كاحتاج إٔب توسعة كٔبانبو عقار حبس أك ملك، فإنو ٯبوز بيع ا٢ببس ألجل 
توسعة ا٤بسجد، كإف أىب صاحب ا٢ببس أك صاحب ا٤بلك عن بيع ذلك  فا٤بشهور أهنم 

عل حبسا كاألكؿ، قالوا: كمثل توسعة ٯبربكف على بيع ذلك كيشَبل بثمن ا٢ببس ما ٯب
 .  1ا٤بسجد توسعة طريق ا٤بسلمْب كمقربهتم( 

كنقل عن القراُب قولو: )ٯبوز بيع الدكر ابسة حوؿ ا٤بسجد ٰبتاج لتوسيعو ّٔا، 
ككذلك الطريق، ألف السلف عملوا ذلك ُب مسجده عليو السبلـ، كألف منفعتها أىم من 

 .  2منفعة الدكر( 

                                                 

٧بمد بن عبد ا بن علي ا٣برشي: حاشية ا٣برشي على ٨بتصر خليل، ضبط كٚبريج: زكريا  -1
 .  95، ص 7د . ط . د . ت(، ج(، )لبناف) عمّبات، دار الكتب العلمية، بّبكت

شهاب الدين أٞبد بن ادريس القراُب: الذخّبة، ٙبقيق: سعيد أعراب، دار الغرب اإلسبلمي،  -2
 .  330، ص 6ج (، ـ0994) بّبكت، د. ط
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من أقواؿ السادة ا٤بالكية أنو ٯبوز نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة   نتجكييست
 كتوسيع مسجد، أك توسعة طريق، أك مقربة للمسلمْب.

 ا كنيقل عن ا٢بنابلة أهنم قيدكا جواز البيع كاالستبداؿ بالضركرة كا٤بصلحة، ٩باذى
يعِب أف ا٢بنابلة بدكرىم يركف جواز نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة على حسب ما ييفهم 
من بعض أقواؿ علمائهم، فقد نيقل عن ابن قدامة قولو: )كإف ٓب تتعطل مصلحة الوقف 
بالكلية لكن قلت ككاف غّبه أنفع منو كأكثر درا على أىل الوقف ٓب ٯبز بيعو ألف األصل 

 .  1كإ٭با البيع للضركرة( ٙبرًن البيع، 
ىذا كال يعِب عدـ نقلنا ألقواؿ علماء ا٢بنفية كالشافعية ُب ىذا الشأف أهنم يقولوف 
بعدـ جواز نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة، إذ قد يكوف ذلك من قبيل البديهي عندىم 

 لذلك ٓب يتطرقوا إليو بالتفصيل على حسب حدكد علمنا . 
 نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري: مشروعية  ثانيا

ال ٯبوز )بصريح العبارة على أنو:  11/  91من قانوف األكقاؼ  23ا٤بادة نصت 
التصرؼ ُب أصل ا٤بلك الوقفي ا٤بنتفع بو، بأية صفة من صفات التصػرؼ سواء بالبيع أك 

من قانوف األكقاؼ نفسو  24(، لكن الذم يطلع على ا٤بادة ا٥ببة أك التنازؿ أك غّبىا
سيكتشف أف ا٤براد من ا٤بادة السابقة ىو ذلك التصرؼ الذم ال يكوف معو تعويض سواء  

أف تعوض  24كاف التعويض ماديا أك عينيا كىو ما يعرؼ باالستبداؿ، حيث أجازت ا٤بادة 
كرهتا ا٤بادة على سبيل ا٢بصر كعلى العْب ا٤بوقوفة أك يستبدؿ ّٔا ملك آخر ُب حاالت ذ 

النحو التإب: )ال ٯبوز أف تعوض عْب موقوفة أك يستبدؿ ّٔا ملك آخر، إال ُب ا٢باالت 
 اآلتية: 
 ػ حالة تعرضو للضياع أك االندثار       
 ػ حالة فقداف منفعة ا٤بلك الوقفي مع عدـ إمكاف إصبلحو        

                                                                                                                   

 

 . 007، ص  6موفق الدين بن قدامة: ا٤بغِب، ج -1
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د أك مقربة أك طريق عاـ ُب حدكد ما تسمح بو ػ حالة ضركرة عامة كتوسيع مسج       
 الشريعة اإلسبلمية

ػ حالة انعداـ ا٤بنفعة ُب العقار ا٤بوقوؼ كانتفاء إتيانو بنفع فقط، شريطة تعويضو    
 .بعقار يكوف ٩باثبل أك أفضل منو 

 ػ تثبت ا٢باالت ا٤ببينة أعبله بقرار من السلطة الوصية بعد ا٤بعاينة كا٣بربة(    
لمنفعة العامة، كىذا  لكمنو ٲبكن القوؿ إف ا٤بشرع ا١بزائرم أجاز نزع ا٤بلكية الوقفية 

حالة ضركرة عامة كتوسيع مسجد أك ))ما يتضح من خبلؿ ا٢بالة الثالثة ا٤بذكورة ُب ا٤بادة 
 ((.مقربة أك طريق عاـ ُب حدكد ما تسمح بو الشريعة اإلسبلمية

 : آليات نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة نيالمطلب الثا
  :أوال: آليات نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في الفقو اإلسبلمي

بعض الشركط الٍب ٯبب االستناد عليها عند استبداؿ ملك  الفقو اإلسبلميكضع 
لمنفعة كقفي بآخر ٲبكن االستناد إليها كذلك  كمراعاهتا ُب حالة نزع ا٤بلكية الوقفية ل

 العامة، كمن بْب ىذه الشركط: 
أال يكوف البيع بغنب فاحش، ذلك ألف البيع بغنب فاحش تربع ٔبزء الوقف، كىو  ػ 1

لو باع الوقف بغنب فاحش ال )ك ٩با ال ٯبوز ألحد سواء القاضي كغّبه، قاؿ ابن ا٥بماـ: 
 .  (ٯبوز البيع
ٯبب أف يزاد )ك ابن ٪بيم:  أف يكوف البدؿ عقارا كليس دراىم أك دنانّب، قاؿ ػ  2

آخر ُب زماننا كىو أف يستبدؿ بعقار بالدراىم كالدنانّب، فإننا قد شاىدنا النظار يأكلوهنا، 
 (. كقل أف يشَبل ّٔا بدؿ

يبيعو ا٢باكم  )ك ىذا كقد أشار ابن النجار للجهة ا٤بختصة بالبيع كاالستبداؿ بقولو: 
إال فلناظره ا٣باص إف كاف على معْب، إذا كاف على سبيل ا٣بّبات أك مصلحة عامة، ك 

 (.كاألحوط إذف ا٢باكم لو
لك ذا بيع جزء من الوقف فإنو يصرؼ على تعمّب الباقي أكال، كإدا زاد عن ذػ إ 3

 .ا كاف مسجدا فيصرؼ عليو كعلى مصا٢بو ذفيوزع على مستحقيو، كإ
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ػ إدا نزعت  ا٤بلكية ا٤بوقفية كلها بسبب الضركرة فإف ٜبنو البد أف يتجو  4
ؿ لو حسب اإلمكاف، فإف كاف مسجدا ييبُب  َى َى مثى مسجد آخر ُب مكاف  بثمنوإٔب ى

ا كاف دارا أك عمارة أك ٫بو دلك ييبُب بو ما ىو ُب مثلو حٌب يؤدم دكره ذمناسب، كإ
شراء كقف آخر مثلو فإف ٓب يف بدلك يوجو ا كَب ٜبن الوقف بذللمستحقْب، كىكذا، كإ

الثمن للمساٮبة ُب شراء كقف آخر مثلو ألف ا٤بقصود استبقاء منفعة الوقف ا٤بمكن 
 .  1ا الطريق ذلك إال ّٔذاستبقاؤىا كصيانتها من الضياع، كال سبيل إٔب 

 ثانيا : آليات نزع الملكية الوقفية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري 

نزع ا٤بلكية للمنفعة العامة على كل من العقارات، كا٢بقوؽ العينية العقارية ينصب 
ا٤بتعلق  91/11من القانوف رقم  3ك 2كفق ما نص عليو ا٤بشرع ا١بزائرم من خبلؿ ا٤بادتْب 

بنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة، كحصر ا٤بشرع ا١بزائرم ٤با يصح نزعو للمنفعة العامة ُب 
لعينية ال يعِب أنو ال ٯبوز نزع ا٤بنقوالت للمنفعة العامة، إ٭با  ٲبكن الػػػعقارات كا٢بقوؽ ا

لئلدارة ا٢بصوؿ على األمبلؾ ا٤بنقولة بوسائل القانوف العادية، كُب حالة الضركرة بواسطة 
 . التسخّب

 ـ العقارات: 7
ما  ًكفقعلى العقار بأكملو أك جزء منو فقط إما ينصب نزع ا٤بلكية للمنفعة العامة 

ٱبضع نزع )، حيث جاء ُب صلب ا٤بادة:  11/  91من القانوف رقم  3نصت عليو ا٤بادة 
 (ملكية عقارات أك حقوؽ عينية من أجل ا٤بنفعة العمومية...

كل شيء مستقر ٕبيزه )من القانوف ا٤بدين العقار بقو٥با:  683ُب حْب عرفت ا٤بادة 
ككل ما عدا ذلك من شيء فهو كثابت فيو كال ٲبكن نقلو من دكف تلف فهو عقار، 

                                                 

 .    369، ص 5ا٤بصدر السابق، ج  - 1
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ا العقار أك ذمنقوؿ، غّب أف ا٤بنقوؿ الذم صاحبو ُب عقار ٲبلكو رصدا على خدمة ى
 . 1(استػغبللو يعترب عقارا بالتخصيص.

كيشمل العقار من حيث ا٤ببدأ سطح األرض كباطنها كعلوىا، لكوف نطاؽ ا٤بلكية 
 .2ه العناصرذيتحدد ّٔ
 ـ الحقوق العينية العقارية :  6
على أنو: )ييعد نزع ا٤بلكية للمنفعة  11/ 91نصت ا٤بادة الثانية من القانوف رقم  

 العامة طريقة استثنائية الكتساب أمبلؾ أك حقوؽ عقارية...( 
ه ا٤بادة ا٢بقوؽ العينية األصلية كالٍب ذيقصد با٢بقوؽ العينية الواردة ُب صلب ى

حقوؽ عينية كا٤بتمثلة ُب )حق ا٤بلكية، حق االنتفاع، حق االستعماؿ،  تنقسم بدكرىا إٔب
حق السكن، حق االرتفاؽ(، كحقوؽ عقارية تبعية مثل )الرىن الر٠بي، الرىن ا٢بيازم، حق 

 التخصيص، كحق االمتياز( 
ككل ىذه ا٢بقوؽ تعترب أمواال عقارية باعتبار أف كل حق عيِب يقع على عقار يعترب 

 من القانوف ا٤بدين .  684طبقا ٤با نصت عليو ا٤بادة  ماال عقاريا
ك٤با كانت ىذه ا٢بقوؽ العينية قابلة لبلنتقاؿ بنفس الطرؽ الٍب تكتسب ّٔا ا٤بلكية  

كالعقد كالوصية مثبل، فإهنا تكوف كذلك قابلة لبلكتساب عن طريق نزع ا٤بلكية للمنفعة 
لواردة على عقار دكف ملكيتو باستثناء حق العامة. كما ٲبكن نزع ا٢بقوؽ العينية العقارية ا

 .  3االرتفاؽ 
تعترب عملية نزع ا٤بلكية العامة للمنفعة العمومية عملية قانونية شكلية، لدلك ٚبضع 

ُب ٩بارستها ٥بده العملية إٔب إجراءات دقيقة ك٧بددة طبقا للتشريع ا٤بعموؿ بو، أم  اإلدارة
                                                 

كناس عقيلة: النظاـ القانوين لنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة ُب التشريع ا١بزائرم، رسالة ماجستّب، كلية  -1
 . 06)ا١بزائر(، ص ا٢بقوؽ ١بامعة ا٢باج ٣بضر، باتنة 

 ط .عبد الرزاؽ السنهورم: الوسيط ُب شرح القانوف ا٤بدين، دار إحياء الَباث العرريب، القاىرة، د -2
 . 568 ، ص8ج (، 0967)

 . 08كناس عقيلة: النظاـ القانوين لنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة ُب التشريع ا١بزائرم، ص  -3
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أف سلطتها مقيدة ىدا كٛبر عملية نزع ا٤بلكية بإجراءات تبدأ بإثبات ا٤بنفعة العامة لتنتهي 
 برار نزع ا٤بلكية كنقلها لذمة اإلدارة 
 أ ػ إجراءات إثبات ا٤بلكية : 

على أف أكؿ عمل  1 93/186م رقم ذمن ا٤برسـو التنفي 2نصت ا٤بادة الثانية  
ينبغي على ا٤بستفيد من طلب نزع ا٤بلكية ىو تقدًن تقرير يربز فيو أف ٧باكالتو للبحث عن 
العقارات كاقتنائها بالَباضي باءت بالفشل  ف يضاؼ إٔب ىدا التقرير تصريح ٰبدد فيو 

التعمّب كالتهيئة العمرانية كالتخطيط  ا٥بدؼ من العملية كالٍب ٯبب أف ال ٚبرج عن إطار
ا٤برتبط بدلك، ككذلك ٨بططا عن األشغاؿ من حيث موقعها كأٮبيتها كتقريرا آخر عن 

ا ا٤بلف إٔب ذيرسل ى إل٪بازهٛبويل ا٤بشركع الذم يراد إ٪بازه كالذم يتطلب ملكا عقاريا 
لذم ٲبكنو أف يطلب ٝبيع الوإب ا٤بختص الذم تقع ُب دائرة كاليتو ا٤بلكية ا٤براد نزعها كا

ا٤بعلومات كالوثائق الٍب رآىا مفيدة ُب دراسة ا٤بلف، فإذا كاف ملف طلب ا٤بستفيد من نزع 
ا٤بلكية مستوفيا للشركط السابقة الذكر يقـو الوإب بإصدار قرار لتعيْب ١بنة إلثبات مدل 

ق، فقرار الوإب يعترب فعالية ا٤بنفعة العمومية، كيسمى ىدا التحقيق بالتحقيق اإلدارم ا٤بسب
قرارا مزدكجا بفتح ٙبقيق كتعيْب ١بنة ٙبقيق تتكوف من ثبلثة أشخاص يعينوف من بْب 
ا٤بوجودين ُب القائمة الوطنية لؤلشخاص ا٤بؤىلْب للقياـ بالتحقيق ا٤بسبق إلثبات ا٤بنفعة 

 العمومية 
علومات كٗبجرد انتهاء إجراءات التحقيق ا٤بسبق ييرسل ملف التحقيق مع كل ا٤ب

االستنتاجية للجنة التحقيق ا٤بسبق إٔب ا١بهة اإلدارية ا٤بختصة لكي تعلن عن ثبوت ا٤بنعة 
العامة بصفة ر٠بية، كتصدر ما يسمى بقرار التصريح با٤بنفعة العمومية، ىدا األخّب الذم 

 كىي :  11/  91من القانوف رقم  11ٯبب أف يتضمن ٦بموعة من البيانات ٙبددىا ا٤بادة 

                                                 

 90يوليو ا٤بتضمن ٙبديد كيفيات تطبيق القانوف رقم  07ا٤بؤرخ ُب  086/  93م رقم ذا٤برسـو التنفي -1
 /00 . 
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 ه.ذىداؼ نزع ا٤بلكية ا٤بزمع تنفيػ أ
 ػ مساحة العقارات كموقعها كمواصفاهتا. 

 ػ مشتمبلت األشغاؿ ا٤بزمع القياـ ّٔا.
 ػ تقرير النفقات الٍب تغطي عمليات نزع ا٤بلكية.

كما ٯبب أف يبْب القرار األجل األقصى ادد إل٪باز نزع ا٤بلكية، كال ٲبكن أف 
كن ٘بديده مرة كاحدة بنفس ا٤بدة إدا تعلق األمر سنوات، كٲب 4يتجاكز ىدا األجل 

 بعمليات كربل ذات منفعة كطنية . 
يصدر بعد قرار التصريح با٤بنفعة العمومية ما يسمى بقرار القابلية للتنازؿ الذم 
ٰبدد القطع األرضية كا٢بقوؽ كأصحأّا الدين ٥بم ا٢بق ُب التعويض، كٯبب أف يستند ىدا 

 يق عمومي يسمى بالتحقػيق ا١بزئي .القرار بدكره إٔب ٙبق
تتم اإلجراءات الطويلة لنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة بقرار نزع ا٤بلكية  ، أك ما 1ٚبي

على أف يصدر األمر بنقل ا٤بلكية  1976من أمر  7يسمى بنقل ا٤بلكية، حيث نصت ا٤بادة 
كزارم مشَبؾ كإما  أم ملكية العقارات كا٢بقوؽ العينية العقارية حسب األحواؿ إما بقرار

كدم فيصرح ىدا القرار با٢بيازة إٔب نازع ا٤بلكية  اتفاؽبقرار من الوإب كدلك إف ٓب يقع  
شريطة أف يراعي األحكاـ التنظيمية ا٤بتعلقة بالشهر العقارم كأحكاـ الباب الثالث من ىدا 

 .      2األمر

لو ٩با يستوجب تسبب عملية نزع ا٤بلكية ببل شك ضررا للمالك ٢برمانو من ما
تعويضو عن الضرر الذم ٢بق بو، كىدا ما نصت عليو عدة نصوص دستورية كتشريعية بدء 

                                                 

 يرل بعض الشراح أف مصطلح نزع ا٤بلكية يعِب استعماؿ القوة كالسلطة التعسفية . -1
 . 46كناس عقيلة: النظاـ القانوين لنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة ُب التشريع ا١بزائرم، ص  -2
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، 2من القانوف ا٤بدين  677إٔب الفقرة األكٔب من ا٤بادة ، 1منو   21ُب ا٤بادة  1996بدستور 
 ا٤بتضمن نزع ا٤بلكية من أجل ا٤بنفعة العامة . 3 91/11من القانوف رقم  21إٔب ا٤بادة رقم 

 كٰبدد مبلغ التعويض حسب القيمة القانونية لؤلمبلؾ تبعا ٤با ينتج عن تقييم
طبيعتها أك مشتمبلهتا أك عن استعما٥با الفعلي من ًقبػل مالكيها كأصحاب ا٢بقوؽ العينية 

 اآلخرين أك من قبل التجار كالصناع كأصحاب ا٢برؼ .
القيمة ا٢بقيقية ُب اليـو الذم تقـو فيو مصلحة األمبلؾ الوطنية  كتقدر ىذه

بالتقييم، غّب أنو ال تيدخل ُب ا٢بسباف التحسينات من أم نوع كال أية معاملة ٘بارية ٛبت 
 .  4أك أيبرمت قصد ا٢بصوؿ على تعويض أرفع ٜبنا 

 الخـاتمــة
 ية: النتائج اآلتُب ختاـ ىذه الدراسة ٲبكن النبيو على أبرز 

الفقهاء نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة كاستبدا٥با ٗبلك آخر ٙبت  أجاز بعضػ  1
مسمى نظرية الضركرة، حيث أجاز ا٤بالكية مثبل بيع ا٤بلك الوقفي كلو باإلكراه إذا اقتضى 

 الشركط الٍب ٝبلة من الضوابط ك مع مراعاة من ا٤بصاّب العامة لؤلمة ، إذا كاف ذلكاألمر، 
 البد من مراعاهتا قبل عملية النزع للمنفعة العامة كبعدىا. 

                                                 

تم نزع ا٤بلكية إال ُب إطار القانوف كيَبتب عليو ػال ي) على أنو: 0996من دستور  02نصت ا٤بادة  -1
 (عويض قبلي عادؿ كمنصفت

ال ٯبوز حرماف أم أحد من ملكيتو إٔب ُب األحواؿ )ُب فقرهتا األكٔب على أنو:  677نصت ا٤بادة  -2
كالشركط ا٤بنصوص عليها ُب القانوف، غّب أف لئلدارة ا٢بق ُب نزع ٝبيع ا٤بلكية العقارية أك بعضها، أك نزع 

 (مقابل تعويض منصف كعادؿ.ا٢بقوؽ العيِبءة العقارية للمنفعة العامة 
ٯبب أف يكوف التعويض عن نزع ا٤بلكية ) على أنو: 00/  90من القانوف رقم  00نصت ا٤بادة  -3

 (عادال كمنصفا ... 
 . 92كناس عقيلة: النظاـ القانوين لنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة ُب التشريع ا١بزائرم،  -4
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ػ أجاز ا٤بشرع ا١بزائرم نزع ا٤بلكية الوقفية لصاّب ا٤بنفعة العامة كىذا ما يتضح من  2
لك ُب حدكد ما ذمن قانوف األكقاؼ، كل  24خبلؿ ا٢بالة الثالثة ا٤بذكورة ُب ا٤بادة رقم 

 ا٤بادة.نص ُب تسمح بو الشريعة اإلسبلمية كما جاء 

ال يكوف نزع ا٤بلكية ٩بكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمليات نا٘بة عن تطبيق إجراءات ػ  3
نظامية مثل التعمّب كالتهيئة العمرانية كالتخطيط يتعلق بإنشاء ٘بهيزات ٝباعية كمنشآت 

 كأعماؿ كربل ذات منفعة عامة . 
غالب األحياف ُب حق ملك ػ إف نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة تكوف ُب  4

كقفي  يكوف ُب أكج عطائو، كقد ال ٲبيىًكنينا تعويضو من شراء آخر بدلو ٰبقق لنا ريعا كبدال  
كالذم كاف يتحقق ُب ا٤بلك األكؿ ، ال لشيء سول ا٤بصلحة العامة كتوسعة مسجد أك 

٤بصاّب طريق أك بناء مقربة للمسلمْب أك مدرسة أك مستشفى أك غّب ذلك من ا٤بنافع كا
 العامة الظاىرة .

ػ يشَبؾ االستبداؿ مع نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة ُب أف كبل منهما ينجر  5
عنو فقداف ا٤بلك الوقفي األكؿ، كأخد بدؿ عنو سواء كاف ىذا البدؿ عبارة عن ملك آخر 

 أك كاف عبارة عن مبلغ من ا٤باؿ 
لوقفية للمنفعة العامة ُب أف ا٤بصلحة ػ يكمن الفرؽ بْب االستبداؿ كنزع ا٤بلكية ا 6

، أما ا٤بصلحة ا٤ببتغاة ُب (خاصة للملك الوقفي)ا٤ببتغاة ُب االستبداؿ ىي مصلحة خاصة  
 نزع ا٤بلكية الوقفية للمنفعة العامة ىي مصلحة عامة كما ىو ظاىر من تسميتها.  

 المصادر والمراجع
الطاىر بن عاشور، ا٤بعهد العا٤بي للفكر إ٠باعيل ا٢بسِب: نظرية ا٤بقاصد عند اإلماـ  .0

 .ـ( 0995ىػ ػ  0406) 0اإلسبلمي، فّبجينيا )الواليات ا٤بتحدة األمريكية(، ط

 .الببلذرم: فتوح البلداف، )د. ط، د . ت(، دار الفكر، بّبكت )لبناف( .0

دراسة كٙبقيق كتعليق : عادؿ أٞبد عبد : تنوير األبصار،  ٧بمد بن عبد ا التمرتاشي .3
٤بوجود كعلي ٧بمد معوض، قدـ لو كقرظو: ٧بمد بكر ا٠باعيل، دار عآب الكتب، الرياض ا

 .)ا٤بملكة العربية السعودية(، )د.ط.د.ت(
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الرصاع: شرح حدكد ابن عرفة، ٙبقيق : ٧بمد أبو  ٧بمد بن القاسم أبو عبد ا .4
ـ ػ  0993) 0األجفاف كالطاىر ا٤بعمورم، دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت ) لبناف(، ط

 .ىػ(0403

 0: ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدم، دار الفكر، بّبكت )لبناف( طعلي بن أيب بكر ا٤برغيناين .5
 .)د.ت(

سليماف ٧بمد الطماكم: الوجيز ُب القانوف اإلدارم، دار الفكر العريب، القاىرة )مصر(،  .6
 .ـ( 0975د.ط )

أعراب، دار الغرب شهاب الدين أٞبد بن ادريس القراُب: الذخّبة، ٙبقيق: سعيد  .7
 .ـ(0994)اإلسبلمي، بّبكت، د. ط 

الٌرملي: هناية اتاج مشس الدين ٧بمد بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة ابن شهاب الدين  .8
 (.0984_  0424)األخّبة( ) إٔب شرح ا٤بنهاج، دار الفكر، بّبكت، ط

عبد الرزاؽ السنهورم : الوسيط ُب شرح القانوف ا٤بدين، دار إحياء الَباث العرريب،  .9
 .(0967)القاىرة، د . ط 

 06عبد الكرًن زيداف : مدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة، ط  .02
 .ـ(، بّبكت )لبناف( 0220ىػ ػ 0400)

وف ا١بزائرم، مذكرة لنيل نظاـ الوقف ُب الشريعة اإلسبلمية كالقان :قنفود رمضاف .00
، كلية ا٢بقوؽ جامعة سعد دحلب،  فرع القانوف العقارم كالزراعي،شهادة ا٤باجستّب 

 .0220البليدة، سنة 

غِب، دار الكػػتاب العريب، بّبكت )لبناف(، د. ط ) .00
ي
ىػ ػ  0423موفق الدين ابن قدامة: ا٤ب

 ـ( 0983

تطبيق، دار النفائس، عماف، عكرمة سعيد صربم: الوقف اإلسبلمي بْب النظرية كال .03
 .ـ(0228ىػ ػ  0408)0ط

٧بمد أنس قاسم جعفر: النظرية العامة ألمبلؾ اإلدارة كاألشغاؿ العمومية، الديواف  .04
 .ـ( 0988الوطِب للمطبوعات ا١بامعية، ا١بزائر، د.ط  )
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٧بمد فؤاد مهنا: مبادئ كأحكاـ القانوف اإلدارم، منشأة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية  .05
 .ـ( 0975.ط )د )مصر(، 

حاشية ا٣برشي على ٨بتصر خليل، ضبط كٚبريج  ٧بمد بن عبد ا بن علي ا٣برشي: .06
 .)د . ط . د . ت(: زكريا عمّبات، دار الكتب العلمية، بّبكت )لبناف(، 

كناس عقيلة : النظاـ القانوين لنزع ا٤بلكية للمنفعة العامة ُب التشريع ا١بزائرم، رسالة  .07
 .)ا١بزائر(ماجستّب، كلية ا٢بقوؽ ١بامعة ا٢باج ٣بضر، باتنة 

يعقويب عبد الرزاؽ كدٞباين ميلود : النظاـ القانوين للوقف ُب التشريع ا١بزائرم،  .08
 .ـ 0227ا١بزائر، 



 

            259 

 ايًظإ ايعشبٞ بني ايتغشٜب ٚاالْتُا٤ املشدعٞ
 حد. ايضٖش٠ حلً   

 قظٓط١ٓٝ -داَع١ األَري عبذ ايكادس يًعًّٛ اإلطال١َٝ
 :الملخص

العربية مرتكزا قويا من ثوابت ا٥بوية كاالنتماء اإلسبلمي العريب ألهنا من أىم  تيعد
اضن  مقومات الثقافة العربية اإلسبلمية الٍب ترتبط بشدة بعقيدة األمة كحضارهتا فهي 

 الشكألهنا ٛبثل عناصر القوة ُب شخصية األمة الذم يتعالقمن حولو نسيج األمة ككياهنا ك 
ي للذات إ٭با يتجسد ُب أفضل صوره من خبلؿ االنتماء للهوية خاصة اف التحقيق النفس

كاللغة العربية تعيش حصارا يَببص ّٔا من جهة اللهجات العامية ،الٍب تنازعها البقاء حٌب 
كذا عامل العو٤بة الٍب أسهمت ُب ك  كعامل اإلزدكاجية اللغوية داخل ا٤بؤسسات التعليمية 

بدعول إلغاء التعددية الثقافية كسلخ الشعوب من  العربية، بشكلها الثقاُب ُب هتميش اللغة
ىوياهتا ا٢بضارية كاللغوية ككلها عوامل تسهم ُب تغريب اللساف العريب اإلسبلمي كإبعاد 

 ٍب ىويتهم.كمن  ا٤بسلمْب عن دينهم.
Abstract: 

Arabic Tongue between Westernization and affiliation's 
Reference 

The Arabic  language is considered a strong Anchorfrome 
the constants of the arab identity and islamic arab affilliation 
because it is one of the most important pillar of the arabic and 
slamic culture That are strongly linked to the doctrine of motion 
and its civilisation it is the incubator  that the labric of nation and 
itis entity are intertwned around it there is no doubt that the 
psychological realisation of the self isembadied in its lost images 
through belonging of identity es pecially that the arab language 
is learning in ablackeade from on theone hand the dialects that 
disputing to remain even inside the educational institionnd also 
the globalization factor which has cintributed in in its cultural 
form in the marginalization of the language claining the abolition 
of the multiculturalism and skinning the nation from their 
civilized and lngualfreedams and they are all factors that 
contribute in the westernization of the arabislamiclainguage and 
to keep away the muslims from their religion. 
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 :مقدمة
ن الرحيم كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٤برسلْب ٧بمد بن عبد ا بسم ا الرٞب

 الصادؽ األمْب سيد األكلْب كاآلخرين كبعد:
اللغة العربية مرتكزا ثابتا من ثوابت ا٥بوية كاالنتماء اإلسبلمي العريب ألهٌنا البؤرة  فتعد

الٍب يتعالق من حو٥با نسيج األمة كال شك أٌف التحقيق النفسي للذات إ٭ٌبا يتجٌسد ُب 
أفضل صورة من خبلؿ االنتماء إٔب ىوية ٧بٌددة أكؿ عناصرىا اللغة العربية أحد أىم 

العربية اإلسبلمية، ألهٌنا أكثر اللغات ارتباطا بعقيدة األمة لذا عٌدت السياج مقومات الثقافة 
الذم ٰبمي الذات من أم ىزٲبة ثقافية أك استيبلب حضارم خاصة كالتغريب يضرب األمة 
ُب موطن قٌوهتا كبؤرة حياهتا ألٌف اللغة العربية ليست ٦برد رموز كمواصفات فنية بل ىي 

ع األمة كرؤية شاملة لقضاياىا من خبلؿ ا٢بياة اللسانية الٍب منهج كأسلوب كتصور لواق
 ٘بدر ا٤بتكلم ُب كسطو االجتماعي كتعطيو أبعاد انتمائو كجنسية الفكر كا٥بوية.

 أىمية الدراسة:
تكتسي ىذه الدراسة أٮبيتها من حيث تعاملها مع كاقع اللساف العريب، كتفكيك 

مي العريب كيعصف بانتمائو، سواء على ٙبديات التغريب الذم ٱبَبؽ الكياف اإلسبل
ا٤بستول الفردم أك ا١بمعي، كىذا يعِب معا١بة مسألة ا٥بوية اإلسبلمية ككيفية ا٢بفاظ 
عليها، ُب ظل كل هتم القصور كالعجز ا٢بضارم الٍب ترمى ّٔا اللغة العربية من خبلؿ 

ليل مربرات ىذا ا٣بطاب الَبكيز على ا٣بطاب الثقاُب العو٤بي أم أٌف الدراسة ستعمد إٔب ٙب
ُب مسعاه لتهميش اللغات الكربل، كأك٥با العربية كمن ٍب الوصوؿ إٔب تفنيد تلك ا٤بزاعم 

 كقطع الطريق أماـ التغريب اللغوم.
 :إشكالية الدراسة

قضية ٧بورية بالنسبة لكياف األمم كمن أىم مقوماتو اللساف، فاألمة  االنتماءيعٌد 
قف أماـ ٙبٌد كبّب يوشك أف يذيبها ُب غّبىا كٰبيلها ذيبل ثقافيا، اإلسبلمية العربية اليـو ت

لذا فالدراسة تسعى إٔب تلمس كمناقشة التحديات الٍب تواجو اللساف العريب ُب حفاظو 
على انتماء األمة كارتباطها ٗبّباثها العقدم كاألخبلقي كالثقاُب كتنتظم مشكلة الدراسة ُب 
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 التساؤالت التالية:
اللساف العريب بْب النشأة كا٢بفاظ على االنتماء أماـ ىجمة  ما ىو كاقع -
 التغريب؟.
 ما ىي التحديات الٍب تواجهها اللغة العربية ُب ٦بتمعها؟. -
 ما العبلقة بْب اللغة كاالنتماء؟. -
 .ما ىو الدكر الذم تلعبو العربية ُب تعزيز االنتماء كا٥بوية اإلسبلمية العربية؟ -

 أسباب اختيار الدراسة:
ا٤بوضوع ٙبديدا رغبة ُب خدمة آم الكتاب الكرًن من حيث  ىذاد جاء اختيارنا كق

اللغة العربية ىي الوعاء اللغوم ٤بصدر ديننا كحضارتنا كىويتنا ككل فالذكد عن لغة إف 
 الضاد ىو ٗبثابة الذكد عن القرآف الكرًن.

 يَببص بلغتنا العريقة.الذم استجبلء مسالك التغريب اللغوم 
 الثقة ُب لغة الضاد على ا٤بستول العلمي كالتقِب.إعادة 

 أىداف الدراسة:
تَبكز أىداؼ الدراسة ُب التعرؼ على التحديات الٍب تواجو اللغة العربية ُب ذكدىا 

اافظة على  كمن ٍب عن االنتماء اإلسبلمي العريب أماـ ىجمات التغريب كأساليبو 
 كياهنا كعقيدهتا.الثقافية الٍب تبِب األمة كٙبمي  ا٤بنظومة 

 إحكاـ الوصل بْب قضايا اللساف العريب كا٥بوية اإلسبلمية العربية.
التأكيد على الطابع القيمي الذم يسم اللغة العربية ُب آّاؿ األديب كالعلمي على 

 السواء.
  بط المفاىيم _:أوال

مْب لة مفصلية ُب تعزيز اتويات كربط األلفاظ با٤بضاأتعٌد قضية ا٤بفاىيم مس
ا٤بعرفية، كلذا سنعمد إٔب توضيح اتول ا٤بفهومي ٤بصطلحات ا٤بوضوع، فما معُب 

 ىي مستوياتو؟ كماذا نقصد باللساف كاللغة؟. ؟ كماباالنتماءالتغريب؟ كماذا نقصد 
 :الغة واصطبلحالتغريب :1



 د. الزىرة لحلح   ------------------اللسان العربي بين التغريب واالنتماء 

262 

 

منظور:..كىغىرَّبىو يراد بالتغريب لغة النفي كاإلبعاد عن البلد، حيث يذكر ابن  :لغةأ_ 
كأىٍغرىبو: ٫ٌباه..كالتغريب النفي عن البلد، كمنو ا٢بديث أنٌو أمر بتغريب الزاين، التغريب: 
النفي عن البلد الذم كقعت ا١بناية بو يقاؿ: أغربتو كغرَّبٍتو إذا ٫بٌيتو كأبعدتو..كغرٌبو كغٌرب 

" غٌرب" كىذا الفعل مزيد  عليو: تػىرىكو بػيٍعدا كالتغريب مصدر قياسي للفعل غّب الثبلثي
، كذكر أيضا أنٌو مشتق من الغرب كا٤بغرب ٗبعُب كاحد، كالغىرب خبلؼ الشرؽ، 1بالتضعيف

غرّْب( الذم يأخذ ناحية ا٤بغرب، كالتغريب النفي عن البلد، ك)التغرُّب(: البعد.
ي
 )ا٤ب

كمنو نلحظ أٌف االستعماؿ اللغوم لكلمة اإلغراب كالتغريب ٗبعُب كاحد كىو 
 لتنحية كاإلقصاء من الوطن.ا

يطلق التغريب ُب االصطبلح الثقاُب كالفكرم غالبا على حاالت : اصطبلحا ب_
التعلق كاالنبهار كاإلعجاب كالتقليد كااكاة للثقافة الغربية، ٗبا يقتضي األخذ بالقيم 

٩بن لو تعلق  كالنظم كأساليب ا٢بياة الغربية إٔب الدرجة الٍب يصبح فيها الفرد أك آّتمع ككل
ّٔذا ا٤بفهـو ُب حالة انبهار كتبعية مطلقة على مستول القيم كالنظم كأسلوب ا٢بياة ككل، 
بغية اقتفاء التطور كالعصرنة كالتمٌيز عٌمن تكتنفهم صور التخلف، لذا فهذه ا٢بالة ترفق 
بإعادة صياغة األفكار كالثقافة على أسس غريبة ٕبيث تغدك مدارس التفكّب كالفلسفة 
الغربية ىي القبلة، كالنماذج ا٤بطلوبة لفكر الشعوب ا٤بستضعفة، ٕبيث ٙبل قيم ا٢بضارة 
األكركبية مكاف القيم ا٢بضارية اإلسبلمية لتفسح آّاؿ أماـ مظاىر اغَباب على مستول 
األخبلؽ كالعادات ككذا أساليب ا٢بياة ُب ا٤بأكل كا٤بلبس كا٤بسكن كالَببية، ككلها تكوف 

ا٢بياتية الغربية، كعادة ما يسهم ُب تعميق شرح التغريب العديد من ا١بهات  كفق األ٭باط
الر٠بية كا٤بدارس كا١بامعات كأجهزة اإلعبلـ، كا٤بؤسسات ا٣باصة االجتماعية كالتعليمية 

                                                 

الفضل بن منظور األنصارم، لساف العرب، ٙبقيق: عبد ا علي ٧بمد بن مكـر بن علي ٝباؿ الدين أبو  -1
، مادة 3225، ص 5الكبّب، ٧بمد أٞبد حسب ا ٧بمد الشاذٕب، ]مصر: القاىرة، دار ا٤بعارؼ، د.ت[، ج

، 7غرب... ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم، ٨بتار الصحاح، ترتيب: ٧بمود خاطر، ]مصر: القاىرة، ط 
 .470ـ[، ص 1953ألمّبية، ا٤بطبعة ا
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، ٗبا يفيد أٌف التغيّب الذم ٯبرم كالتحوؿ القائم ُب ٠بات الكياف 1كاالقتصادية األخرل
 داخل العقوؿ كالقلوب، ٍب ينتقل إٔب األخبلؽ كالتقاليد كالعادات  ا٤بغىرَّب أكؿ ما ٯبرم

 للغة: ياللغوي واالصطبلحالمعنى _2
أٌف لفظ لغة جاء من لغا يلغو لغوا يعِب اختبلط  ا٣بليل بن أٞبديذكر  :أ_لغة

 أم الباطل، كقولو تعأب: 2"مروا باللغو مروا كراما وإذا" الباطل قاؿ تعأب:ُب الكبلـ 
يعِب رفع الصوت بالكبلـ ليغلطوا ا٤بسلمْب، كألغيت ىذه الكلمة أم رأيتها  3"والغوا فيو"

 .4باطبل كفضبل ُب الكبلـ كحشوا ككذلك ما يلغى من ا٢بساب
أما ابن منظور فيحمل ا٤بعُب األكؿ على ٫بو ا٢بياد عن جادة الصواب لقولو: )لغي 

يـو ا١بمعة كاإلماـ ٱبطب لصاحبو صو  "من قاؿ يلغي لغة كلغا يلغوا( تكلم كُب ا٢بديث:
، أم تكلم كقيل كعدؿ 6"من مس ا٢بصى" فقد لغا أم تكلم، كُب ا٢بديث: 5فقد لغا"

عن الصواب كقيل خاب كاألصل األكؿ اللغو: النطق يقاؿ: ىذه لغتهم الٍب يلغونيها أم 
على فائدة كال ينطقوف، اللغو كاللغا: السقط كما ال يعتد بو من كبلـ كغّبه كال ٰبصل منو 

                                                 

ـ[، ص 1982، 9، س 10عمر التومي الشيباين، " التغريب كالغزك الصهيوين"، ٦بلة الثقافة العربية، ]ليبيا، ع  -1
، دار 2. كانظر: علي جريشة، ٧بمد الزيبق، أساليب الغزك الفكرم للعآب اإلسبلمي، ] مصر: القاىرة، ط 162

 .58ـ[، ص 1972-ىػ1398االعتصاـ، 
، 3ىػ[ ج1414، مطبعة باقرم قم، 1ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم، ترتيب: كتاب العْب ]إيراف: قم ط - 2

 .1642ص
 .72الفرقاف، آية:  - 3
 .26فصلت، آية:  - 4
، دار 1، ]لبناف: بّبكت، ط887سنن أيب داكد، كتاب: الصبلة، باب: فضل يـو ا١بمعة، رقم ا٢بديث:  - 5

 ـ[.1994الفكر، 
، ]لبناف: 1419صحيح مسلم، كتاب: ا١بمعة، باب: فضل من استمع كأنصت ُب ا٣بطبة، رقم ا٢بديث،  -6

 ، دار إحياء الَباث العريب، دت[.1بّبكت، ط
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 .1نفع ُب القرآف الكرًن:" ال يؤاخذىم ا باللغو ُب أٲباهنم"
كا٤بستفاد من التعريفْب أف مادة لغة ُب االصطبلح اللغوم تنصرؼ إٔب ما ال فائدة 
كال رجاء منو، لكونو من سىقىط ا٢بديث كىو ا٤بعُب ذاتو الذم ٪بده ُب أكثر من موضع من 

مغايرة ُب ا٤بعُب لدل بعض التعريفات مثل تعريف،  نلمحُب حْب ، 2ا٤بعاجم اللغوية
التهانوم الذم يشّب إٔب أٌف كلمة "اللغة" من لغى كىو اللفظ ا٤بوضوع للمعُب كٝبعو 
اللغات حيث يقوؿ: )اللغة بالضم من لغي بالكسر كىو اللفظ ا٤بوضوع للمعُب كٝبعو 

كالبيع فإنو يطلق على   اللغات كلغات األضداد ىي اللغات الدالة على معنيْب متضادين
  .3 الشراء أيضا(
 إصطبلحا:-ب

سنقف على ىذا ا٤بعُب عند ٝبلة من اللغويْب مع مبلحظة االختبلؼ القائم ُب 
يعرب ّٔا كل قـو عن  االلغة أصوات عدٙبديد ا٤بفهـو االصطبلحي، إذ يٌتجو البعض إٔب 

علماء االتصاؿ كالباحثْب ، كا٤ببلحظ على ىذا التعريف أنٌو يتماشى ككجهة نظر 4همأغراض
ُب الرأم العاـ ٛباشيا دقيقا، ألٌف األصوات ما ىي إال رموز صوتية تنأل عن مدلوالت 

، ُب حْب يذىب البعض إٔب أهٌنا ملكة ُب اللساف 5خاصة يعرب ّٔا عن احتياجات اإلنساف
شأهنا شأف ملكة ا٣بط، أما البعض اآلخر فيحفل ُب سياقو التعريفي ٖبصائص اللغة 

ذلك ا١بسر ا٤بوصل بْب عآب ا٢بياة كعآب الفكر  يعدكهناكالتصاقها بعآب آّتمعات لذا فهم 
٩با يساعد على ٙبقيق التنسيق بْب كجود األشياء، ٕبيث تعد خبل٥با اللغة األداة العجيبة 

                                                 

 .225البقرة، آية:  -1
 ـ[.1996، دار القلم، 1أنظر مثبل: الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآف الكرًن، ]سوريا: دمشق، ط -2
، 2ـ[، ج1993-ىػ1413، 1لفاركقي التهانوم، كشاؼ اصطبلحات الفنوف، ]باكستاف، الىور، ط٧بمد ا -3

 .68ص
، دـ، 1ىذا مفهـو اللغة عند ابن جِب، ُب ا٣بصائص، ٙبقيق: ٧بمد علي النجار ]ا٤بكتبة العلمية، ط -4

 . ككافقو ُب ىذا الرأم كل من ابن منظور كا١برجاين كالزبيدم.33، ص1دت[ج
 .180، دار ا١بيل، دت[، ص1زيز شرؼ، اللغة العربية كالفكر ا٤بستقبلي، ]لبناف: بّبكت، طعبد الع -5
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م الٍب تنتقل ّٔا األشياء من عآب ا٢بواس إٔب األذىاف كمن العآب العشوائي إٔب العآب ا٤بنظ
ألهٌنا كعاء ٰبفظ ٘بارب األمة كثقافتها كتراثها إضافة إٔب أهٌنا كسيلة تساعد ُب نقل ىذا 

 .1الَباث من جيل إٔب جيل
 واصطبلحا: ة_االنتماء لغ 3
االنتماء لغة االنتساب، انتمى فبلف إٔب فبلف إذا ارتفع إليو ُب  االنتماء لغة:أ_

ٗبعُب الزيادة كالعلو كاالرتفاع، كيقاؿ انتمى فبلف إٔب  ءالنماالنسب كىو مأخوذ أيضا من 
 .2فبلف إذا ارتفع إليو ُب النسب كيقاؿ أيضا انتمى فبلف إٔب أبيو أم انتسب كاعتز

الوطن فكرا كعمبل  كأىو االنتساب ا٢بقيقي للدين  االنتماء اصطبلحا:ب_
كيكوف االنتماء للدين بااللتزاـ بتعليماتو كالثبات على منهجو، أما بالنسبة للوطن فهو 

 يعد٘بسيد للتضحية من أجلو كىي تلك العاطفة النابعة من الشعور با٢بب لو، ىذا الرأم 
لوكو عرب عن ذات طبيعية كامنة داخل الفرد كىو ٰبرؾ كيدفع الفرد ُب سي ا٘باىااالنتماء 

اللفظي كالعملي تبعا ٤بواقف معينة، ك٥بذا اال٘باه ثبلث مكونات مكوف معرُب كمكوف 
 .3ضد انفعإب كمكوف سلوكي، كىو الذم ٯبعل لبلنتماء خاصية تقوٲبية مع أك

تقدـ من ا٤بعُب اللغوم كاالصطبلحي ٪بد اشَباؾ ا٤بعنيْب ُب داللة  كبناء على ما
 االنتساب.
 أبعاد االنتماء: -ج
 كىو انتماء قليب صادؽ يفَبض فيو الصدؽ ككجود العاطفة االنتماء الديني :

كالشعور ٗبا عليو غّبه من ا٤بسلمْب ك٦بتمعهم كا٢برص على مصا٢بهم، فاالنتماء الديِب 
ٯبسد ىذه العبلقة الٍب ينبغي أف تكوف بْب ا٤بسلمْب ُب كل مكاف يقوؿ الرسوؿ صلى ا 

                                                 

 .157ـ[، ص1982، دار الفكر العريب، ٧1بمد حسن عبد العزيز، ا٤بدخل إٔب اللغة، ]مصر: القاىرة، ط - 1
 ، مادة )انتماء(.15ابن منظور، لساف العرب، ج  - 2
عبد العزيز ا٤بنعم، اال٘باىات االٯبابية ٫بو الوالء للوطن، ]رسالة ماجستّب غّب منشورة، معهد الدراسات  - 3

 .30ـ[، ص1989العليا للطفولة، جامعة عْب مشس، القاىرة، مصر، 
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مثل " :يقوؿ أيضا، 1ٌب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو"عليو كسلم:" ال يؤمن أحدكم ح
المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو 

. إٌف ىذا االنتماء يعرٌب عن عبلقة األخوة 2"تداعى لو سائر الجسد بالسهر والحمى
الوثيقة الٍب تنفد إٔب أعماؽ القلوب كدخائل النفوس فتحتم على ا٤بسلمْب أف يشَبكوا ُب 
البأساء كالسراء كىو كذلك االنتماء الذم ٯبمع ا٤بسلمْب كيشملهم ٝبيعا سواء أكانوا 

تفرؽ بينهم مهما اختلفت  الٍب داخل الدكلة اإلسبلمية أـ خارجها، كىي األخوة الدينية ال
. فكل من الذكر ا٢بكيم 3"إنما المؤمنون إخوةبلداهنم كجنسياهتم كلغاهتم قاؿ تعأب:" 

كالسنة النبوية يثبتاف االنتماء الديِب باعتبار األخوة الدينية ُب اإلسبلـ ا٤ببنية على أسس 
 .4عميقة ترقى إٔب األخوة النسبية كقوهتا كمكانتها

 ىو إدراؾ الفرد بأنٌو جزء من ٦بموعة أمشل  وطن: االنتماء للوطنياالنتماء ال
يشَبكوف معو ُب ا١بنسية كٰبس ىو بالفخر بأنٌو ينتمي إليها اجتماعيا كثقافيا كاقتصاديا، 
فهو ٗبثابة الشحنة العقلية الوجدانية الكامنة بداخل الفرد كالٍب تظهر ُب ا٤بواقف ذات 

االت ٨بتلفة، كٲبكن االستدالؿ عليها من خبلؿ ٦بموعة العبلقة بالوطن على مستويات ك٦ب
من الظواىر السلوكية الٍب تبْب أٌف الفرد ُب حالة تفاعل، قوال كعمبل كمستعد لنصرتو كالذكد 
عنو بكل ما ٲبلك. فاالنتماء أىم مقومات الوطنية الٍب ٯبب االىتماـ بَببيتها، فاإلنساف ُب 

عددة تتكامل كال تتناقض كاالنتماء الوطِب ىو أحد ىذه حياتو ينتمي إٔب دكائر إنسانية مت
                                                 

-ىػ1407، دار ابن كثّب، ٧3بمد بن ا٠باعيل البخارم، الصحيح، ٙبقيق: مصطفى البغا، ]لبناف: بّبكت، ط -1
 .13ـ[ كتاب اإلٲباف، باب من االٲباف اف ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو، رقم ا٢بديث: 1987

، دار إحياء 1أبو ا٢بسْب بن ا٢بجاج مسلم، الصحيح، ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، ]لبناف: بّبكت، ط - 2
نفسو، رقم الَباث، دت[، كتاب: اإلٲباف، باب: الدليل على اف من خصاؿ اإلٲباف أف ٰبب ألخيو ما ٰبب ل

 .45ا٢بديث: 
 .10ا٢بجرات، آية:  - 3
ـ[ 1979 -ىػ1399، دار التعارؼ، 1باقر شريف القرشي، النظاـ الَببوم ُب اإلسبلـ، ]لبناف: بّبكت، ط - 4

 .28ـ[ ص2011 -ىػ1432، 1. كعلي سبلمة ا٣بضور، االنتماء كا٤بواطنة، ]األردف: عماف، ط408ص 
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الدكائر، كليس ىناؾ ٜبة تعارض بينو كبْب غّبه من دكائر االنتماء، كالتوفيق بْب بقية 
االنتماءات األسرية كالعائلية ٍب ا١بماعة ٍب الوطن ٍب ا١بماعة الكربل اإلسبلـ، كال ٱبفى ما 

و يشٌكل ضمّب الفرد الذم يرشده كيوجهو ٤با فيو ٥بذا النوع من االنتماء من أٮبية بوصف
 صاّب كطنو 

 وأساليبواللسان العربي مظاىر تغريب  ثانيا_
تواجو اللغة العربية ٙبديات كبّبة ٘بعلها ُب مواجهة مباشرة مع مسالك التغريب 
اللغوم، كلعل أخطرىا ظاىرة الثنائية اللغوية كاالزدكاجية اللسانية، باإلضافة إٔب إقصاء 

سنحاكؿ توضيح معآب تلك  العنصرالعربية من آّاؿ العلمي التقِب، كمن خبلؿ ىذا 
 :ع اللساف العريب كذلك كما يليعلى كاق آثارىااألخطار 
 اللهجات العامية_1

العامية من العامة خبلؼ ا٣باصة كأصبحت تطلق على العربية اكية الٍب يتداك٥با 
عامة الناس، أما عن اللهجة فقد جاء ُب اللساف: ٥بىىج باألمر ٥بىجا ك٥بىٍوىج كأى٥ٍبىج، كبلٮبا 

الٌلٍهجىة كاللَّهىجىة طرؽ اللساف، كيقاؿ فبلف أكلع بو كاعتاده كالٌلهج بالشيء الولوع بو ك 
( يتكوف من سابقة Diglossiaكتأخذ العامية مسمى ثنائية اللغة ) .1فصيح اللَّهىجىة كاللٍَّهجىة

  (Ia( كمعناه لغة كالحقة )Gloss( معناىا مثُب أم ثنائي أك مضاعف ك)Diيونانية )
مضاعفة كقد ظهر ىذا ا٤بصطلح أكؿ ما ظهر عند  أكفحاصل الَبٝبة أٌف حالو لغة مثناه 

( الذم ٫بت ىذا االصطبلح عاـ Wiliam Marssiالفرنسيْب على يد العآب كليم مارسيو )
ـ، كعرفو أنٌو التنافس بْب لغة أدبية مكتوبة كلغة عامية شائعة كٲبكن لنا أف ٭بٌيز خبلؿ 1930

ة ي( كٯبيء مفهـو الرأسVertical biligualism) ىذه الثنائية اال٘باه الرأسي أك الثنائية الرأسية
ىنا من كجود لغة عالية ىي الفصحى كأخرل أقل شأنا أك علوا ىي اللهجة العامية ككذلك 
اال٘باه األفقي كىي ا٢بالة الٍب تتساكل فيو الفصحى مع اللهجة من حيث األٮبٌية 

                                                 

 )٥بج(. ابن منظور، لساف العرب، مادة - 1
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 .1كاالستعماؿ كىي ا٢بالة النادرة التحقق
مظاىر تغريب اللساف العريب ألهٌنا ٛبٌثل ا٣بطر ا٢بقيقي على إٌف العامية ىي أحد 

الفصحى )ا٤بكتوبة كا٤بنطوقة( ألٌف ا٤بكتوب ىو األبقى فهو الذم ٰبفظ ذاكرة األمة الثقافية 
كالدينية كالتارٱبية كاالجتماعية كعندما ننتقل بالكتابة من الفصحى إٔب العامية، سيبدأ 

لقرآف الكرًن كاألدب كالتاريخ، فهذا يعِب القطيعة بْب اضمحبلؿ العربية الفصحى عربية ا
األمة كتارٱبها كمن ٍب مستقبلها، إف معركة اللغة العربية مع العامية ًب التجنيد ٥با من طرؼ 
ا٢بركات السياسية أك األدبية باإلضافة إٔب العامل ا٣بارجي ا٤بتمثل ُب دراسات ا٤بستشرقْب 

 .عقائدية أكتارٱبية  أكفره من قضايا لسانية ا٤بواكبة للحمبلت الغازية ٗبا تو 
كل ىذه العوامل طرحت دعاكل مناقضة للفصحى كبررت طغياف العامية ٕبجة 
صعوبة الفصحى للمجتمع الناطق بالعربية، لتبديل لسانو ٕبكم أٌف العامية ٚبلو من 

ُب  ا٢بركات كخصوصا حركات اإلعراب باإلضافة لصعوبة قواعد العربية الفصحى كسعتها
٫بوىا كصرفها، كقد عاشت العربية ُب عصورىا ا٤بختلفة، كخصوصا عصور ازدىارىا إذ  
، إذ ماداـ  كانت لغة عا٤بية فلم تكن ىذه ا٣باصية حجر عثرة أماـ تطورىا كاستيعأّا للعلـو
اإلنساف الناطق باللغة حيا بفكره كأدبو كعلمو تبقى لغتو ذات حيوية كقدرة على 

كادعاء صعوبتها امر مفتعل ، أما قواعد الفصحى ُب ٫بوىا كصرفها االستيعاب كالتعبّب
كضبط قواعدىا كعلى علمائها أف يسعوا إٔب تيسّبىا  كمبالغ فيو فلكل لغة مواضع الصعوبة 

للدارسْب، فنجد مثبل صعوبة قواعد األ٤بانية كىي لغة معاصرة كلغة فيها إعراب كفيها قواعد 
أف االسم ُب األ٤بانية ثبلثة أنواع ا٤بذكر كا٤بؤنث كاايد ٩با أصعب ٩با ُب العربية، كمن ذلك 

 .2ال كجود لو ُب العربية كغّبه من األمثلة
                                                 

٧بمد راجي زغلوؿ، "ازدكاجية اللغة نظرة ُب حاضر اللغة العربية كتطلع مستقبلها ُب ضوء الدراسات اللغوية  -1
 .121ـ، ص1980، آب، كانوف 10-9، ع 3"، ٦بلة ٦بمع اللغة العربية األردين، س

. 47-46ـ[ ص 2000، مؤسسة الوراؽ، 1زىّب غازم زاىد، العربية كاألمن اللغوم، ]األردف: عماف، ط -2
كإبراىيم كايد ٧بمود، "العربية الفصحى بْب االزدكاجية كاللغوية كالثنائية كاللغوية"، آّلة العلمية ١بامعة ا٤بلك 

 .62-61ـ، ص 2002مارس  -ىػ1422، ذك ا٢بجة 1، ع3فيصل، مج 
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إٌف اللغة العربية من اللغات الٍب تعددت ٥بجاهتا كباتت غريبة اللساف عن فطرهتا 
ليس فقط بْب الدكؿ العربية، كلكن داخل كل دكلة أيضا كعملت أسباب كثّبة قدٲبة 

يثة على اتساع ىذه الفجوة بْب مستوياهتا حٌب صارت مبعث قلق كالسيما بعدما كحد
ظهرت تيارات داخل العآب العريب كمن خارجو، تدعو إٔب استقبلؿ اللهجات عن الفصحى 
كترسيمها كاالعَباؼ ّٔا ُب الدساتّب ككل ٦باالت االستعماؿ الر٠بية، كالذم يزيد الطْب بلة 

طور العشوائي للهجات كابتعاد اللساف العريب عن الفصحى إٔب تغاضي ا٤بسئولْب عن الت
اللهجات على ما ُب األمر من ٨باطر إذ انفصاؿ اللهجات عن الفصحى ىو انفصاؿ  ُب 
كحدة األمة العربية فقد تتطور ا٤بسألة كتتحوؿ من ٦برد ثنائية لسانية أم ٦برد اختبلؼ 

دية لسانية حقيقية تتكوف من ألسنة ذات كتفاكت ُب درجة استعماؿ اللساف العريب إٔب تعد
خصائص كأنظمة ٨بتلفة كمتمايزة كلكل لساف خريطتو الَبابية كجغرافيتو ا٤بستقلة الٍب تعمق 
نزعة االنقساـ كالتجزئة أكثر ٩با ىو حاصل بل إٌف تفاحش أمر اللهجات كالتغافل عنو ُب 

فة كالفكر من ا٤بهتمْب بوحدة ظل تقاعس ا٤بؤسسات األىلية كا٥بيئات العلمية كرجاؿ الثقا
األمة كمصّبىا سيصل األمر إٔب ا٤بصّب اتـو كىو ا٤بوت كالفناء للفصحى كحينها سيقع 
اظور ال٠بح ا فتمزؽ أك يزداد ٛبزؽ أكصاؿ األمة باعتبار اللساف العريب أك اللغة العربية 

 .1ىي ا١بامعة كا٤بوحدة للذات العربية
 _اإلزدواجية اللغوية2

، كقد اختلفت أراء Bilingualismىذا ا٤بصطلح ىو ترٝبة للمصطلح اال٪بليزم 
اللغويْب حوؿ االزدكاجية اللغوية كتباينت تعريفاهتم إياىا،  ككاف مقدار إجادة اللغات ىو 

( إٔب أهٌنا إجادة الفرد bloomfieldا٤بعيار األساسي لتلك التعريفات فذىب البعض منهم )
امتبلؾ الفرد للحد األدىن من مهارة لغوية كاحدة  (Macnamara)عدىا  التامة للغتْب، بينما

                                                 

 الرابط: 9-8فاطمة عبد الفتاح الزعيب، أثر اللهجات العامية كلغة ا١بواؿ على الفصحى، ص  -1
http://www.said.net/daeyad/mahakatargi 
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، غّب أنٌنا نرل أٌف التعريفْب يفتقداف إٔب الدقة كالشمولية ألنٌنا نرل ىذه 1ُب لغة ثانية
الظاىرة اللغوية منتشرة بدكف اعتبار اإلتقاف كعليو ٲبكن القوؿ بأٌف ا٤بصطلح يعرٌب عن 

 للغتْب بأية درجة من اإلتقاف كألم ىدؼ من األىداؼ. استعماؿ الفرد أك ا١بماعة
 أما عن حاالت االزدكاجية الٍب يعيشها كاقع اللغة العربية فيمكن ٛبييز ا٢باالت اآلتية:

: تعِب اكتساب الشخص Bilingualism  Individual:أ _االزدواجية الفردية
كىو أمر ال مشاحة فيو ألنٌو   ا٤بنتمي إٔب آّتمع عددا من اللغات بقدر الطاقة كاالستطاعة

كلما تكاثر ُب ٦بتمع لغوم عدد العارفْب باأللسنة األخرل زادت قيمة ذلك آّتمع، غّب 
أمتنا الذين يبدلوف جهودا كبّبة من أجل   أنٌو كعلى نفس ا٤بستول ٪بد كثّبا من أبناء

يرفع من مكانتهم  استخداـ اال٪بليزية أك الفرنسية أك غّبىا، ظنا منهم أٌف ىذا االستخداـ
االجتماعية كٲبيزىم بالفوقية كاالستعبلء ضمن ٦بموعتهم اللغوية باعتبارىم ضمن الطبقة 
األكثر علما كٙبضرا، كىذه أكٔب خطوات التغريب كاالستغراب معا ألهٌنم سيسعوف من 

ف جهة ثانية إٔب أف يصبحوا جزءا من ا١بماعة الٍب يتكلموف بلغتها، كىذا يعِب أهٌنم يسّبك 
ُب طريق االندماج ُب ٦بموعتْب كاالنتماء لثقافتْب كىذا غّب ٩بكن كمن شأنو إفراز ازدكاج 

 الشخصية من طريق ثاف.
: كىي أف يتحوؿ آّتمع أك كل أجهزة ب_االزدواجية المجتمعية أو المؤسساتية

أك عربية /  ةالدكلة إٔب ناطقة بعدد من األلسنة، أحدىا كطِب كاآلخر أجنيب عربية/ إ٪بليزي
فرنسية..، كىذا األمر خطّب على األمة الٍب تسعى للحفاظ على كحدة ىويتها ألنٌو غالبا 
ما يكوف أحد شقي ىذا النوع من االزدكاجية مفركض من ا٣بارج نتيجة استعمار أك غزك 
أك ىجرة، كلذا يسمى ٘باكزا ألٌف إحداىا تكوف مَببصة باألخرل، فتعمل دائبة على 

لوؿ ٧بلها فتصبح اللغة الوطنية ُب حالة دفاع عن النفس كاللغة الوافدة ُب هتميشها كا٢ب
حالة ىجـو كىذا النوع من التعددية ىو ا٤بسئوؿ عن هتميش اللغات الوطنية كأمثلتها ُب 

                                                 

1- Blaanfield.l. (1933), language.vew yolt: holt, rinchart and Winston, p. 123. 
Et Macnamar.j (1967) the linguistic independence of bilinguals, journal of 
verbak learning and verbal behavior.   
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الدكؿ اإلفريقية، كاإلستعمار الفرنسي ُب ا١بزائر الذم حاكؿ أف يبعد اللغة العربية عن 
، فكاف التعليم على ضآلتو يعتمد اللغة الفرنسية ُب كل مراحلو ميداف التفكّب كا٤بمارسة

لتغريب اللساف العريب ا١بزائرم ُب كل ا٤بواد األدبية كاالجتماعية بتلقْب تاريخ فرنسا 
 كجغرافيتها كتاريخ علمائها ككل مرجعياهتا.

ا ُب إٌف اللغة العربية ىي الوسيلة ا٢بقيقية الٍب تعمل على توحيد األمة بكل عناصرى
إطار كاحد، كالٍب تعمل على خلق األلفة كا٤بودة كالوئاـ بْب أفراد األمة ألهنا ىي كحدىا 
الٍب تستطيع أف تضع أساسا للتفاىم الركحي كالذىِب بْب طبقات األمة، كىي األسلوب 
األمثل ٣بلق القدرات كصقل ا٤بواىب فهي الٍب ٚبلق االنتماء ا٢بقيقي، من أجل ىذا كاف 

رض لغة أجنبية أداة  للتدريس على التلميذ دكف العاشرة، ألهٌنم سيفرضوف عليو من ا٣بطأ ف
العيش بغّب تارٱبو، أك أف ينتسب إٔب غّب أجداده كفصيلتو كأمتو؛ بل إهنم يسهموف ُب 
خلق جيل ال يربطو شيء ٗبحيطو كأسبلفو، أما الذين يغربوف لساف أطفالنا من أكلياء ظنا 

ُب حياتو العلمية كالعملية ا٤بستقبلية بل إهٌنم ٱبلقوف منو شخصا منهم أهنم ٱبدموف الطفل 
مشوشا باعتبار اللغة الثانية الٍب يتعلمها الطفل ُب سنْب حياتو األكٔب تزاحم لغتو األـ، 
كٛبنعو من إتقاهنا ٩با يَبتب عليو عدـ إتقاف اللغتْب، كما أٌف تغريب اللساف العريب ّٔذه 

الثقافة ألٌف اللغة كعاء الفكر فاللغة تعرب عن األ٭باط الثقافية االزدكاجية تؤثر سلبا ُب 
كالتقاليد كتعكس نظرهتم ا٣باصة إٔب الكوف كا٢بياة، إذ ال ٲبكننا تكوين األفكار إال من 
خبلؿ اللغة الٍب ٛبدنا بأكعية ثقافية ٨بتلفة للعبلقة الوطيدة الٍب ٘بمع بْب اللغة كالثقافة، 

الٍب تتيح ألبنائها ارتباطا ركحيا بْب الفرد كآّموعة اللغوية الٍب  كىذا شأف اللغة العربية
 .1يتحٌدث لغتها كينهل من ثقافتها

                                                 

. 141-140ـ[، ص1978، دار النهار للنشر، 2ا٢باج، ُب فلسفة اللغة، ]لبناف: بّبكت، طكماؿ يوسف  -1
. 54ـ[، ص 2008، دار الوفاء، 1ك٧بمد عبد الواحد حجازم، التأثّب على اللغة العربية، ]مصر: اإلسكندرية، ط

- ػى1417، شواؿ 174مي، عكأٞبد عبد العزيز ا٤بزيِب، الثنائية اللغوية أىدافها ك٨باطرىا، ]٦بلة الوعي اإلسبل
 .73فيفرم[، ص
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ٍب إٌف من أقبح نتائج االزدكاجية اللغوية ا٤بفركضة باإلضافة إٔب ٙبكمها ُب اللغة 
ال  الوطنية كمزاٞبتها ككضعها ٙبت رٞبتها كا٢بد من استعما٥با أهٌنا تفرض عليها أيضا أف

ترل العآب ا٣بارجي كتصل لو إال بواسطة نافذة كاحدة ال غّب ىي نافذة الفرنسية أك...، 
كبالتإب ٙبوؿ بيننا كبْب فتح عبلقات ثقافية كلغوية متساكية مع كافة بلداف العآب بكل 
ألوانو كأطياؼ لغتو ك٘باربو الثقافية كا٢بضارية، كىذا ما نعتربه السمة األساسية لتغريب 

ساف العريب ا٤بفضي إٔب االنغبلؽ كاالنزكاء الذم يأسرنا داخل أسوار اللغة ا٤بزاٞبة إهنا الل
االزدكاجية غّب ا٤بتكافئة كىو الوضع السائد ُب ا٤بغرب كا٤بشرؽ على السواء ُب بلداننا العربية 
كحينها سيكف اآلباء عن نقل لغتهم ألبنائهم فتضيع لغتهم عندما يعمد أبناؤىا إٔب طريق 

القَباض؛ أم استعارة كلمات أجنبية، الذم ىو خطر ٧بدؽ باللساف العريب كاللغة العربية ا
الفصحى الٍب تصبح عرضة لتعويض أنظمتها ا٣باصة بأنظمة أخرل كعندما يتسع األمر 

 .1يؤدم إٔب موت اللغة
 _ إقصاء اللغة العربية من المجال العلمي3

يعد التعليم باللغات األجنبية من أخطر التحديات الٍب هتدد الكياف العريب 
اإلسبلمي بوصفو أحد عوامل تغريب اللساف العريب، كيكاد ىذا التعليم يقتصر ُب الوقت 
ا٢باضر على العلـو التطبيقية ُب ا١بامعات كا٤بعاىد العليا ٕبجة أٌف طبيعة اللغة العربية الٍب 

ا غّب قادرة على استيعاب العلـو الدقيقة كىي مكبلة بإرث طويل من ىي لغة أدبية كأهن
 ا١بمود حاؿ بينها كبْب ا٤براجع كالبحوث الٍب ٘بعلها مواكبة للمدنية ا٢بديثة، كٲبكننا رد 

حضارة الثورة العلمية كالتكنولوجيا ىي ا٢بصاد التارٱبي للعطاء العريب الذم حالت 
 مواصلة ذلك ا١بهد العلمي. الظركؼ السياسية الٍب مر ّٔا دكف

ىذه الفرية : ىذه الفرية عدكاف صريح على اللساف العريب تزامن مع ا٢بركة ثانيهما
 إٔب أمرين:

                                                 

 عزيز ا٤بغريب، ازدكاجية اللغة طبيعتها كمشكبلهتا ُب سياؽ التعليم. الرابط: -1
http://www.startimes.com 
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: إما جهل بتاريخ ىذه األمة كما أنتج فيها كما أبدع من أنواع العلـو الطبيعية أولهما
االستعمارية ضارة ا٤بعاصرة كالرياضية، ٩با فتح الطريق أماـ النهضة األكركبية ا٢بديثة كاف ا٢ب

الٍب ٓب تكن كاحدة ُب األقطار العربية، إال أٌف ا٥بدؼ كاحد كىو العمل على تكوين ٬بب 
تابعة لو يرسخ بواسطتها تبعية األقطار العربية لو ُب أثناء االستعمار كبعد رحيلو لعلمو 

 . 1بالعبلقة القائمة بْب الفكر كاللغة
عبلقة جدلية يقود إٔب البحث عن عبلقة اللغة با٥بوية إٌف ارتباط اللغة كالتفكّب ب

فاللغة ليست ألفاظا كتراكيب بل إهٌنا تعد مرتكزا أساسيا من مرتكزات األمة، كعدـ إدراؾ 
أٮبية اللغة العربية كدكرىا ُب البناء ا٢بضارم كإنتاج  ا٤بعرفة يقود إٔب حالة تقهقر كتبعية إذ 

فاظ على ا٥بوية القومية كبناء مستقبل دكف االلتفات ال ٲبكن ٙبقيق استقبلؿ حقيقي كا٢ب
إٔب أٮبية اللغة العربية ُب تأسيس البناء الثقاُب ألهنا السياج الذم يتحصن بو األبناء ٢بماية 
الذات كالوجود من أية ىزٲبة ثقافية الف االستبلب اللغوم أك تغريب اللساف العريب يؤدم 

اف القدرة على اإلبداع كا٤بساٮبة ُب إثراء الثقافة إٔب استيبلب فكرم كحضارم كيفقد اإلنس
كيستكْب إٔب حالة التبعٌية كفقداف الثقة باللغة األـ كاالعتماد على اللغات األخرل ُب العلم 
كا٢بياة ألٌف اللغة عبارة عن منهج كفكر كأسلوب كتصور لواقع األمة كرؤية شاملة لقضاياىا، 

قدٲبة كحديثة كمناخية مزاجية بيولوجية متشابكة ُب كا٢بياة اللغوية ٚبضع ٤بؤثرات شٌٌب 
نسيج معقد فهي الٍب ٘بد ا٤بتكلم ُب كسطو االجتماعي كتعطيو أحد أبعاد ىذا االنتماء، 
فإذا كانت اللغة األـ تعطي اإلنساف حٌق االنتماء كجنسية الفكر كا٥بوية فإٌف اكتسابو العلـو 

ىوية أخرل كيعطيو حق االنتماء الثقاُب لثقافة بلغة ثانية يعِب اكتساب جنسية فكر ثانية ك 

                                                 

. ك٧بمد ىيثم ا٣بياط، تعريب العلـو الطبية، ]األردف: 77دراسات الوحدة العربية، التعريب كدكره...، ص -1
 .75-74ـ[، ص1984، ٦بمع اللغة العربية، 1عماف، ط
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 .1أخرل
كا٤ببلحظ ُب الوطن العريب ازدياد اعتماد اللغات األجنبية ُب التعليم بفضل بعض 
ا٤بعاىد كا٥بيئات الٍب تعُب بالبحوث التطبيقية بل فيما أدىن من ذلك من ا٤بستويات 

من كسائل التدريب اللغوم ُب  التعليمية، حيث ٘برم التجارب العديدة الستخدامها كسيلة
رياض األطفاؿ كللمدارس كا١بامعات ٩با يسمح بانتقاؿ الكلمات من اللغات األجنبية إٔب 
العربية ُب ٨بتلف آّاالت كالسيما ٦باؿ التجارة كالعلـو كالتكنولوجيا، كىذا ما يسمى 

اخل ستنشأ طبقة بظاىرة التداخل اللغوم بْب مواطِب الدكؿ العربية، كباستمرار ىذا التد
 اجتماعية ال تنتمي إٔب الدكؿ العربية كال إٔب اللغة العربية  بل تنتمي إٔب لغات أجنبية. 

كال ٰبمل ىذا الكبلـ أم مضموف عدائي لتعلم اللغات األجنبية لكن ُب الوقت 
نفسو ال نقبل أف ٙباؾ مؤامرات للنيل من اللغة العربية باسم قصورىا كعجزىا عن مواكبة 

ة العلم، كىو األمر الذم تكذبو ا٢بقائق التارٱبية الٍب تدفعنا ١بملة من التساؤالت كتّب 
ا٤بنطقية نبدؤىا ّٔل التعليم باللغات األجنبية ضركرة تفرض نفسها تلبية كاستجابة ٢باجة 
كطن كنفع أمة، كىل التعليم باللساف األجنيب ىو ا٢بل ٤بشكبلت التعليم كعيوبو كاالرتقاء 

تعليمية ُب الوطن العريب، لعلنا ندرؾ إجابات كافية عن ىذه األسئلة ضمن بالعملية ال
النماذج الناجحة كالٍب كانت ٘بارب رائدة ُب التعليم باللساف العريب كأٮبها ٘بربة ٧بمد علي 

ـ بعوف من 1827باشا الذم أسس أكؿ مدرسة طبية ُب الوطن العريب ُب أيب زعبل عاـ 
على أٌف  1949ـ( الذم نص ُب مذكراتو ا٤بطبوعة عاـ 1868-ـ1793أنطواف كلوت بك )

التعليم بلغة أجنبية يقلل من ٪باحو كلكن من الضركرم تعليم إحدل ىذه اللغات 
للطبلب، كعلى الرغم من كونو ا٤بستشار الصحي كرئيس طبابة ا١بيش أنذاؾ فإنٌو كاف أمينا 

ترٝبة ااضرات الٍب يلقيها  لتجربتو كخربتو ُب حقل الطب باللغة القومية، كلذلك اقَبح
األطباء األجانب إٔب اللغة العربية، كقد استجاب ٧بمد علي القَباحو كألف ١بانا للَبٝبة 

                                                 

ـ[، 2010، دار غريب للطباعة كالنشر، 1كماؿ بشر، حوارات ُب اللغة كالثقافة، ]مصر: القاىرة، ط -1
 .95ـ[، ص1978. عائشة عبد الرٞبن، لغتنا كا٢بياة، ]مصر: القاىرة، دط، دار ا٤بعارؼ، 955ص
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عاكنتها ١باف من األزىر  ُب تدقيق اللغة، كصدرت نتيجة لذلك ٦بموعة من الكتب الطبية 
منهاج الدراسة مادة ا١بيدة، كالبلفت للنظر ُب ىذه التجربة أف اللغة الفرنسية أدرجت ُب 

إضافية لكن طبلب الطب أثبتوا تفوقهم فيما بعد حْب سافرك إٔب فرنسا إلكماؿ دراستهم 
العليا كما أثبتوا تفوقهم ُب العلـو الطبية بعد فحصهم من قبل ١باف فرنسية ُب باريس، 

 ـ أجهض ىذه التجربة، استنادا إٔب مسوغات مغايرة1882كلكن االحتبلؿ اال٪بليزم عاـ 
 .1لواقع التعليم الطيب

إٌف استعماؿ اللغة العربية ُب مراحل الدراسة الٍب تسبق ا١بامعة كتعريب موادىا 
العلمية كمصطلحاهتا مطلب مهم خصوصا ُب الدكؿ الٍب ٚبلصت من السيطرة الفرنسية 

ـ كانت التوصية أف 1976كمن فرض لغتها عليها، ففي ا٤بؤٛبر التاسع الٙباد ا٤بعلمْب العرب 
تكوف لغة التعليم ُب ا٤براحل الثبلث االبتدائية كا٤بتوسطة كالثانوية للمواد الدراسية اإلنسانية 
كالعلمية ىي اللغة العربية كذلك حٌب يظل للمدرسة لساهنا العريب الصريح دكف منع العناية 

ة العربية باللغات األجنبية، ككذلك ًب التأكيد ُب الندكة العربية للخرباء ُب إعداد معلمي اللغ
ـ على تنفيذ التوصيات ا٤بتعلقة بتعريب العلـو كالطب ُب ا١بامعات العربية ككضع 1977

ـ كاف اال٘باه أف يكوف التعليم باللغة 1981برنامج زمِب لذلك، كُب مؤٛبر التعريب الرابع 
نٌو أحفل العربية ألنو استجابة للحقائق الَببوية الٍب أثبتت أف تعلم اإلنساف بلغتو أبعد أثرا كأ

 .2بالنتائج ا٣بّبة من الناحيتْب الكمية كالنوعية
كال ٱبفى ٕباؿ من األحواؿ أٮبية تعريب ا٤بصطلح ألٌف للتعليم دكرا ىاما ُب إثراء 
اللغة بالكثّب من ا٤بصطلحات كاأللفاظ كال شك أٌف كل ضرب من ضركب العلم سواء 

اللغة بألفاظ كمصطلحات من شأهنا  أكاف علما تطبيقيا أـ إنسانيا يشكل رافدا كبّبا يثرم

                                                 

التعليم العإب ُب ا١بامعات، ]٦بلة ٦بمع اللغة العربية، األردف، ٧بمد راجي زغلوؿ، رياض فايز حسن، لغة  -1
 .196ـ[ ص1987، كانوف األكؿ/ ديسمرب، 23ع
ـ[، ٧1948بمد ىيثم ا٣بياط، تعريب العلـو الطبية، ]ا٤بوسم الثقاُب ّٓمع اللغة العربية األردين، عماف،  -2

 .75-74ص
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منح البقاء للغة العربية كمنح أصحأّا فرصا أكسع للتعبّب كالبياف ىذا األخّب الذم يتم 
التشويش عليو بطريق التعليم باللغات األجنبية من خبلؿ دخوؿ مصطلحات أجنبية إٔب 

الكلمات األجنبية ماجستّب، بكالوريوس كغّبىا من ، همكونات  التعليم العريب مثل دكتورا
الٍب أصبحت ظاىرة تؤثر ُب حركة النمو اللغوم للعربية، إذ كلما زاد تدريس العلـو بغّب 
اللساف العريب قل الَبكيز على اللغة العربية بكل ما تربطو بو من نواح، كعلى إثر ذلك تقل 

اللغوم  معرفة الطالب بآالـ كأماؿ األمة العربية كبالتدريج سيحدث االنسبلخ كالتغريب
 .1كاالنتمائي

 ثالثا_ أثار التغريب على الكيان اإلسبلمي العربي:
ال شك أٌف ما ًب بسطو من مظاىر التغريب كمسالكو سيؤدم إٔب اخَباقات خطّبة 
داخل كياف األمة على ا٤بستول الفردم كا١بمعي كفق مقاصد تَببص ّٔوية كجنسية الفكر 

 العريب اإلسبلمي كىذا ىو ٧بتول ىذا العنصر.كبالتإب االنسبلخ من أبعاد االنتماء 
 _العدوان على الهوية الثقافية  1

 :أ_مفهوم الهوية الثقافية
 تعريف الهوية لغة واصطبلحا: 
 الذات كاألصل كاالنتماء كا٤برجعية، كىي مأخوذة من كلمة ىو أم الهوية لغة :

نطرح سؤاؿ: من أنا؟  جوىر الشيء كحقيقتو أم ىوية الشيء ثوابتو كمبادئو ك٤بعرفة ذلك
 من ٫بن؟ من ىو؟.

 تعرؼ ا٥بوية على أهنا ا٢بقيقة ا٤بطلقة ا٤بشتملة على ا٢بقائق الهوية اصطبلحا :
اشتماؿ النواة على الشجرة؛ أم تلك الصفة الثابتة كالذات الٍب ال تتبدؿ كال تتأثر كال 

د ا٢بياة كىذه تسمح لغّبىا من الكائنات أف تصبح مكاهنا أك تكوف نقيضا ٥با كعلى قي

                                                 

 العربية، الرابط: كرٲبة مطر ا٤برزكم، أبناؤنا ال يتحدثوف اللغة -1
http : www.aljasseera.net/ueccs/templates/postings/dedaled 

 .93كزىّب غازم زاىد، العربية كاألمن اللغوم، ص

http://www.aljasseera.net/ueccs/templates/postings/dedaled
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ا٤بميزات ىي الٍب ٛبيز األمم عن بعضها البعض، كالٍب تعرب عن شخصيتها كحضارهتا 
 ككجودىا.
 ا٤بقصود با٥بوية الثقافية تلك ا٤ببادئ األصلية السامية عناصر الهوية الثقافية :

 كالذاتية النابعة من األفراد كالشعوب، كتلكم ىي ركائز اإلنساف الٍب ٛبثل كيانو الشخصي
كالركحي كا٤بادم، بتفاعل صورٌب ىذا الكياف إلثبات ىوية أك شخصية الفرد أك آّتمع أك 
الشعوب، ٕبيث يشعر كل فرد بانتمائو األصلي ّٓتمع ما ٱبصصو كٲبيزه عن باقي 
آّتمعات األخرل كا٥بوية الثقافية ٛبثل ا١بوانب االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 

ألعضاء ا١بماعة الواحدة الٍب ينتمي إليها األفراد با٢بس كالشعور  كا٢بضارية كا٤بستقبلية
االنتمائي ٥با، كىي كذلك تلك  اصلة ا٤بشَبكة من العقيدة كاللغة كالَباكم ا٤بعرُب 
كإنتاجات العمل كالفنوف كاآلداب كالَباث كالقيم كالتقاليد كالعادات كاألخبلؽ كالتاريخ 

. كتتجلى 1ومات الٍب تتمايز ُب ظلها األمم كآّتمعاتكمعايّب السلوؾ كغّبىا من ا٤بق
عناصر ا٥بوية الثقافية ُب تلك ا٤بظاىر ا٤بهمة الٍب ٛبثل جوانب ا٥بوية الثقافية بالنسبة 

 للشعوب كاألفراد كاف كانت غالبا ما تشمل العقيدة، اللغة، الَباث الثقاُب.
٥بوية الثقافية الٍب تستهدفو يعترب الدين أكؿ عنصر من عناصر االدين:  لعقيدة أو_ا

العو٤بة الثقافية كىي مفهـو مدمر للثقافات، من خبلؿ توجيو بقية الثقافات ضمن ركح 
النظاـ العا٤بي كا٘باىو حيث يفرض ىذا النظاـ ٭بوذجا لغويا معينا ٰبمل ُب طياتو شحنات 

د على ىيمنة فكرية كقيم غريبة عن آّتمعات الضعيفة، كما ٙبمل طابعا استهبلكيا يساع
األقوياء كإضعاؼ طموح األمم األخرل ذات ا٢بضارة العريقة أك تلك الٍب ٛبلك بديبل 

فكريا، كّٔذا ا٤بنطلق سيكوف للعو٤بة تأثّب خطّب على عناصر ا٥بوية الثقافية كاإلسبلـ أك٥با  
 ُب إطار ا٢برب على اإلسبلـ.

الثقافية لؤلفراد كالشعوب، كىي تعترب اللغة اللساف الثقاُب األساسي للهوية  :_اللغة

                                                 

ـ[، 2002، دار النفائس، 1]لبناف: بّبكت، ط أسعد السحمراين، كيبلت العو٤بة على الدين كاللغة كالثقافة، -1
 .22ص
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عامل يبْب اختبلؼ ثقافة عن أخرل، كىي أسلوب للتواصل كاالحتكاؾ كاثبات ا٥بوية 
كتأكيد كجودىا، كقد جاءت نظرية صداـ ا٢بضارات لتعلن أٌف ا٤بعارض األكؿ للحضارة 

ي ا٤بنافس لتلك الغربية ىو اإلسبلـ، كأف الثقافة اإلسبلمية ا٤برتكزة على اللغة العربية ذاهتا ى
ا٢بضارة، كمن البديهي أف تكوف ا٥بوية مرتبطة ارتباطا قويا باللغة فهي ال تعد كسيلة 
للتواصل كالتفاىم بْب آّموعات البشرية فقط بل ىي األداة ا٤بعربة عن قيمها كانتمائها 

كماىية  كثقافتها كىويتها فاللغة األثر البالغ ُب تشكيل ا٥بوية، كالٍب ىي بعبارة أخرل ذات
كحقيقة أية ٝباعة ُب ٛبٌيزىا عن ا١بماعات األخرل، إذ إف اللغة كعاء الثقافة كالثقافة أساس 
ا٢بضارة كا٢بضارة ترٝبة للهوية، كمن ىنا كانت اللغة من أىم العوامل الٍب تساىم ُب 
تشكيل ىوية األمة، كيشّب بعض الباحثْب إٔب أف علماء االجتماع ينظركف إٔب اللغة على 

ا حقيقة كظاىرة اجتماعية كتعبّب عن تنظيم اجتماعي ّٓتمع معْب كمن ىنا نفهم تعلق  أهن
كل شعب بلغتو ألف األفراد دائما يرتبطوف بأبنيتهم االجتماعية كيركف ُب لغتهم مظهرا من 
مظاىر ا٥بوية أك الوجود، كال شك أٌف من أىم مقومات ىوية أمتنا اللغة العربية كالدين 

ك ٠بيت منطقتنا بأهٌنا عربية نسبة إٔب اللغة العربية كا٢بقيقة أنو كلما تضافر اإلسبلمي كلذل
أكثر من عنصر ُب تشكيل ا٥بوية زادت ا٥بوية قوة ككضوحا كتوفرت عوامل التمازج 

 كالتماسك كاالنصهار.
: ٲبثل التاريخ ا٤بشَبؾ لؤلفراد أك لشعب ما عنصرا يعرب عن ىوية _التاريخ والما ي

باره يدرس ا٤باضي كيقف على ا٢بقائق كتستند إليو الدكؿ كالشعوب للتطلع أساسية باعت
 لبناء ا٢باضر كالتطلع إٔب ا٤بستقبل.

: ىذه آّاالت ىي من صميم ىوية آّتمعات من _العادات والتقاليد واألعراف
 خبلؿ إتباع سلوكات معينة كالتصرؼ كفقا لثقافة تنظمها العادات كالتقاليد كاألعراؼ.

: حيث كل ٦بتمع كلو أدبو كفنونو الٍب يزخر ّٔا كىي الٍب ٛبيزه دب والفنون_األ
عن غّبه من آّتمعات، كالٍب تعرب عن ا٥بوية الثقافية لو من خبلؿ ثقافة التعبّب القصصي 

 كالشعر كفن العمراف.
: يعٌد التفكّب العنصر ا٢بساس ُب أم ثقافة، كطريقة تفكّب ا٤بسلم _طريقة التفكير
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 .1يقة تفكّب الغرب من حيث ا٤بنطلقات كا٤بضامْبغّب طر 
 :اللغة مقـو أساسي ُب صياغة كحدة األمة، فاللغة  اللغة العربية والعولمة الثقافية

كاألمة أمراف متطابقاف كمنو اللغة ىي أداة التفكّب كالٍب تبْب ٙبديد ا٤بفاىيم كالقيم كا٤بعاين، 
ذلك أف العو٤بة الثقافية ال ترضى بوجود لغات أخرل غّب اللغة األجنبية ا٤بسيطرة، لذا فهي 

اللغة العربية، كال نبالغ ُب القوؿ بأٌف القائمْب على تسعى جاىدة إٔب هتميش اللغات خاصة 
العو٤بة الثقافية ىدفهم إبعاد األمة العربية عن لساف أبنائها ساعْب قدر استطاعتهم أف 
يكوف كبلمنا أك نصفو من كبلمهم كلغتهم ٥بثا كراء طمس معآب ىويتنا العربية اإلسبلمية؛ 

باتنا كأف نعلم أبناءنا غّب لغتهم ليسهل بل يريدكف بعد ذلك أف ندخل كبلمهم ُب كتا
إقصاء اإلسبلـ كالعربية، ا٤بضادة للعو٤بة ألهٌنما مصطلحاف خطّباف على العو٤بة باعتبارٮبا 
عنصرا من عناصر القوة لؤلمة العربية اإلسبلمية كلطا٤با كانت اللغة العربية ركنا من األركاف 

يمو كمصطلحاتو كداللتو قبل أف يتم السطو الٍب قاـ عليها نظاـ ا٢بضارة اإلسبلمية ٗبفاى
عليها كأكرب تأثّب على اللغة ُب ظل العو٤بة ىو تغيّب ا٤بفاىيم باصطناع مصطلحات جديدة 
ٓب تتداك٥با الشعوب، كبذلك ٘بد ميداهنا ُب خدمة كاضعيها كوصف القضية الفلسطينية 

زات كاإلكراىات باإلرىاب كأف مصطلح حقوؽ اإلنساف يضفي الشرعية على كل التجاك 
الٍب ٲبكن فرضها ك٩بارستها على اآلخرين كاليـو يتم االعَباؼ باللغات األجنبية كلغات 
أساسية تقريبا كاللغة الر٠بية ُب الدكؿ كتوسيع ا٢بجم الساعي ٥با حٌب غدت كأهنا اللغة 

نافس بْب الر٠بية إٔب جانب اللغة األـ، كىذا ىو بداية مسخ ا٥بوية الثقافية إراديا كلعل الت
الدكؿ ا٤بتقدمة كربط الدكؿ االستعمارية بالدكؿ ا٤بستعمرة ُب جانب إضفاء اللغة األجنبية 
لتصبح لغة ذات أٮبية منافسة للغة األـ، ٥بو دليل على التأثّب السليب للعو٤بة كمسخ كنفي 

العربية ٤بقومات ا٥بوية الوطنية، إضافة إٔب تلك اللهجات العامية الٍب تنخر ُب كياف ا٥بوية 
اإلسبلمية، كتعتدم على خصوصياتو كهتمش قيمو كمعتقداتو، كسبل التفاعل بْب الشعوب 

                                                 

زغو ٧بمد، أثر العو٤بة على ا٥بوية الثقافية لؤلفراد كالشعوب، العدد ا٣باص بالعو٤بة الثقافية، جامعة البليدة،  -1
 www.univ-chlef.dz/ratsh/reach-fr/article-11pdfالرابط:    

http://www.univ-chlef.dz/ratsh/reach-fr/article-11pdf


 د. الزىرة لحلح   ------------------اللسان العربي بين التغريب واالنتماء 

280 

 

لعدـ توفر نفس ا٢بظوظ، كّٔذا يتضح أٌف للعو٤بة تأثّبا على ا٥بوية الٍب ٙبدد بصفتها ٦بموع 
قواـ السلوؾ كاللغة كالثقافة الٍب تسمح لشخص أف يتعرؼ على انتمائو إٔب ٝباعة 

لتماثل معها، كىكذا تضمن العو٤بة ذكباف كتبلشي ا٥بويات الثقافية الية اجتماعية كا
ا٤بختلفة ٗبا تنطوم عليو من قيم أخبلقية كركحية كسلوكية ُب سبيل توطْب كسيطرة ا٥بوية 
الغربية بكل معطياهتا ك٩با ال شك فيو أنٌو لكي تقولب ا١بماعة ُب ثقافة كاحدة البد من 

خرل كخاصة ذات األصالة كا٤بمانعة مثل الثقافة العربية القضاء على الثقافات األ
كاإلسبلمية، كذلك بوسائل على رأسها أدكات العلم كا٤بعرفة ىذه ا٥بيمنة فرضت ٙبديات 
كرىانات على آّتمعات عامة كعلى ٦بتمعاتنا العربية اإلسبلمية إذ تعترب مسألة اللغة العربية 

آّتمعات تشعر باستقبل٥با كسيادهتا فتنزع إٔب اٚباذ  إفصاحا عن ا٥بوية ا٢بضارية الٍب ٘بعل
 .1لآلخرين دقراراهتا السيادية بنفسها دكف تبعية كال انقيا

 _ توسيع الهوة بين األمة وفهم دينها: 2
ال شك أف أمة تغرب لساهنا ىي أمة ضعيفة الوصل ٗبصادر دينها الذم استوعبتو 

القرآف الكرًن بلساف عريب مبْب كبلغة عربية آم الذكر ا٢بكيم بلساف عريب حيث نزؿ 
فصيحة، كاف العرب ينظموف ّٔا أشعارىم البديعة كيلقوف ّٔا خطبهم البليغة كيتخاطبوف ّٔا 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِو " فيما بينهم، فصيحة بالسليقة مصداقا لقولو تعأب:
َزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  و تعأب:". كقول2لُِيبَـيَِّن َلُهْم" . فخاطب ا عباده 3"ِإنَّا أَنـْ

ُب كتابو ا٣باًب بأ٠بى اللغات كأحسن األساليب لدرجة اإلعجاز كفضلها حتما على سائر 
اللغات، لذا لـز كل مسلم سواء أكاف عربيا أـ غّب عريب أف يفهم العربية ليفهم القرآف 

لكرًن كما نزؿ ّٔا ال بالَبٝبات ليكوف دينو صحيحا، فالقرآف ىو الكتاب ا٤بقدس األكحد ا
الذم حافظ على لغتو األصلية ألنٌو أدل إٔب االىتماـ ّٔا إٔب أقصى حد كاف من أثاره 

                                                 

 .24ـ[ ص2005، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، 1ضياء ٦بيد ا٤بوسوم، اىتزازات ُب أسس العو٤بة، ]ا١بزائر، ط -1
 .4إبراىيم، آية:  -2
 .2يوسف، آية:  -3
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عليها ثبات ألفاظها الرتباط تفاصيل الشريعة كاستنباط األحكاـ ّٔا ألنٌو كبلـ ا ا٤بنزؿ 
_صلى ا عليو كسلم _كما ىو ككما كصل إلينا بالتواتر الذم منع إحداث على رسولو 

تغّب أك تبديل ألنٌو ليس مرتبطا أشد االرتباط بعقائد ا٤بسلم كعبادتو فحسب بل يكاد ال 
يوجد شيء ُب حياة ا٤بسلم إال كلو ُب القرآف ىدم ُب عبلقة ا٤بسلمْب باألفراد من غّب أىل 

تدين بدينهم، ك٤با اختار ا نبيو ا٣باًب صلى ا عليو كسلم عربيا ملتهم أك األمم الٍب ال 
كجب أف يكوف كتابو بلساف قومو، فإنٌو ال ٲبكن التفريط ُب لغة الكتاب ا٤بقدس تعلما 

 .1كتعليما ألٌف معرفة معاين ألفاظو ال توجد إال منها
ناحية اللغوية، أما كمنو يتضح عمق القرآف كفاعليتو كمن ٍب اإلسبلـ ُب حياتنا من ال

إذا نظرنا اليـو إٔب خرٯبي ما يسمى ٗبدارس اللغات كمدارس البعثات األجنبية لوجدنا أف 
الغالبية العظمى منهم بعيدكف عن ثقافتنا اإلسبلمية العربية كإف مارس بعضهم شعائر 

أمامهم الدين، كذلك ألهٌنم نشئوا ُب كنف لغات كاال٪بليزية كالفرنسية، كىذه اللغات تفتح 
عا٤با آخر يكاد ال يكوف للثقافة اإلسبلمية العربية فيو كجود، كلذا ٪بد الكثّبين منهم ال 
يفهموف ركح ثقافتنا األصلية كاف صلوا كصاموا، كمن ٍب فإٌف عقليتهم كتفكّبىم يكوناف 
  عادة متعلقْب بالغرب حٌب إهٌنم إف أرادكا أف يثوركا على الغرب استعملوا أدكاتو ا٤بعركفة

كاالشَباكية كالشيوعية كالليربالية كما إٔب ذلك بدال من مقاكمتو بالثقافة اإلسبلمية العربية 
الٍب غالبا ما تكوف بضاعتهم فيها مزجاة، كقد ال يسلم من ىذا الداء حٌب من نشأ ُب 
ظبلؿ الثقافة العربية اإلسبلمية قبل أف ينفتح على الثقافة الغربية ُب مرحلة متأخرة نسبيا، 

ذلك ألٌف ا٢بضارة الغربية ٥با بريق مادم يغوم الكثّبين كٯبعلهم يهرعوف ٫بوىا كيرٛبوف ُب ك 
أحضاهنا الٍب تعصرىم حٌب ال تبقي ٥بم من انتمائهم ألمتهم شيئا، كليس معُب ذلك أٌف  
كل من يَبعرع ُب ظل اللغة العربية أك سواىا من لغات ا٤بسلمْب يصبح ملتزما باإلسبلـ 

ئيا كلو صح ىذا ٤با كاف ىناؾ كثّب من العرب غّب ا٤بلتزمْب بالدين، ك٤با بقي كثقافتو تلقا

                                                 

. كسعيد 35ـ[ ص1982-ق1402أنور ا١بندم، الفصحى لغة القرآف، ]لبناف، دط، دار الكتاب اللبناين،  -1
 http://diaen.net/12267اجدير، مقاؿ فضائل اإلسبلـ على لغة القرآف، الرابط: 
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نصراين عريب على ديانتو، كلكن ا٤بقصود ىنا أٌف من ينشأ ُب كنف اللغة العربية يظل أقدر 
على إتباع اإلسبلـ كالتمسك بو المتبلكو األداة اللغوية الٍب ٛبكنو من النهل من ا٤بصادر 

ة ا٤بتوفرة ُب لغتو كُب ذات الوقت ال نستطيع القوؿ أٌف كل مسلم يَبىب اإلسبلمية الكثّب 
على لغات غّب ا٤بسلمْب كما ٙبويو من ثقافات تناقض اإلسبلـ سينبذ اإلسبلـ أك يصبح 
على األقل غّب ملتـز بو بالضركرة كال بثقافتو؛ كلكن ا٤براد ىنا أنٌو يكوف أكثر عرضة 

و لكوف لغات كاال٪بليزية كالفرنسية تفتح أمامو أبواب لبل٫براؼ عن طريق اإلسبلـ كمنهج
الثقافة الغربية الٍب ليس لديننا ا٢بنيف فيها كجود تقريبا سول ك٠بو بالتخلف كٗبا يسمى 

 .1باإلرىاب
كللعبلقة الوثيقة بْب اللغة العربية كالدين اإلسبلمي فقد حرص علماؤنا على دعوة 

لى متانة الرابطة بينها كبْب كتأّا كدينها كمن ذلك األمة إٔب كجوب تعلم العربية حفاظا ع
ا٢برص تأكيد ابن فارس على كجوب تعلم اللغة العربية كالتعامل كالتعاطي مع ألفاظها 
كمعانيها تقوٲبا للساف العريب كفهما ٤بعانيو ا٤برتبطة بعقيدتو كحياتو ككل، حيث اعترب العلم 

لقرآف كالسنة كالفتيا، فمن أراد معرفة ما ُب  بلغة العرب كاجب على كل متعلق من العلم با
كتاب ا عز كجل كسنة _رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم_ ٓب ٯبد من تعلم اللغة العربية 
بدا ألهٌنا شرط ُب فهم القرآف كالدين ككل، ككل من أراد تفسّب الكتاب الكرًن كطلب 

 شك سيقع ُب الزلل، كمن زعم أنٌو معانيو كىو ال يعرؼ اللغة العربية الٍب نزؿ ّٔا فإنٌو ال
قادر على فهم كبلمو من غّب معرفة لساف العرب فقد ادعى ٧باال ألنٌو ال يصلح من أمور 

 .3. 2"بِِلَسٍان َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ البيانة كاإلسبلـ إال بلساف عريب لقولو تعأب: "
للمسلمْب، كىي شعار لذا كانت اللغة العربية ذات أٮبية عظمى لكوهنا لغة دينية 

                                                 

 ٧بمد إدريس، اللغة كالدين، الرابط: -1
http://language and globalization.blogspot.com5/03/2004 

 .195الشعراء، آية:  -2
. كمساعد 50، ص1ـ[ ج1992، مكتبة ا٣با٪بي، 1اللغة، ]مصر: القاىرة، طابن فارس، الصاحيب ُب فقو  -3

 .49ىػ[ص1422، دار ابن ا١بوزم، 1بن سليماف بن ناصر الطيار، التفسّب اللغوم للقرآف الكرًن، ]دـ، ط

http://language/
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اإلسبلـ كأىلو كما يذكر ابن تيمية لذا كاف ارتباط العربية الفصحى ٕبياتنا كدراستها دراسة 
مستفيضة شرطا لكي نفهم ّٔا القرآف الكرًن، فالعربية الفصحى الٍب استمرت حية أربعة 

ف عنصر حياة عشر قرنا كالٍب ستستمر ُب حياهتا إٔب ما شاء ا تستمد من ارتباطها بالقرآ
كأسلوب حياة للمسلمْب الذين يكونوف ٟبس ا١بنس البشرم كلهم يعتقدكف أٌف كلمة ا 

كمهما كانت لغة ا٤بسلم سواء بربرية أـ فارسية أـ تركية فإٌف  قد أكحى ّٔا بلساف عريب،
ال الصبلة تقاـ ٟبس مرات ُب اليـو بالعربية إٔب يومنا ىذا، ككذا الكلمات األساسية ال إلو إ

 ا ٧بمد رسوؿ ا.

كقد أدل اإلٲباف بقداسة العربية الفصحى إٔب ٘بديد قناعات ا٤بسلمْب ٕبتمية بقائها 
على مدل العصور، كأصبحت ىذه القناعات جزءا من العقيدة كلذا كاف القرآف الكرًن 

لها دائما ا٢بصن ا٢بصْب كا٤بلجأ األمْب الذم ٙبتمي اللغة العربية بو فيصوف كحدهتا كٯبع
تقاـك الدسائس ا٤بعادية ٥با، إنٌو الكتاب األكؿ للعربية كالعركبة كما أنٌو الكتاب االكؿ 

 للرسالة اإلنسانية ا٣بالدة الٍب ٞبلت أمانتها العربية، 
كألجل ىذا ينبغي أف نوقف التلوث اللغوم الذم يعيشو اللساف العريب كيزج بو ُب 

يق عقوؿ األجياؿ العربية  الٍب دخلت تلك سراديب التغريب كضياع ا٥بوية، ٯبب أف تيف
السراديب كىي مغتبطة بو معتقدة أهٌنا حْب تنطق بلساف غّبىا كتفقد ا٤بصداقية ُب ىويتها 
العربية اإلسبلمية سوؼ تتطور كتكسر القوقعة كتعيش زماهنا، كىي ُب ا٢بقيقة ما عاشت 

الضاد كتراثهم؛ حيث إف للعربية إال الزماف الذم صنعو غّبىا، كىنا تقع القطيعة بْب أبناء 
الفصحى ظرفا خاصا ٓب يتوفر لغّبىا من اللغات، ذلك أهنا لساف الَباث العريب الضخم 
الذم كاف ٧بوره القرآف الكرًن ُب خصوصية حساسة كمهمة ٘بعلها مفارقة لكل اللغات 

اؿ اللغة العربية ألٌف زكاؿ اللغة ُب أكثر األمم يبقيها ٔبميع مقوماهتا غّب ألفاظها، كلكن زك 
ال يبقي للعريب كال للمسلم قواما ٲبيزه عن سائر األقواـ كال يعصمو أف يذكب ُب غمار 
األمم فبل تبق لو باقية من بياف كال عرؼ كال معرفة كال إٲباف، كىنا تؤكؿ األمة إٔب الذؿ 

دىا كتفرط ُب لغتها حٌب تصبح أجنبية عنها كىي منسوبة إليها كتنتهك فتضيع صورة كجو 
بأفكارىا كمعانيها كحقائق نفوسها حْب تكرب كتؤثر اللغات ا٤بزاٞبة ٥با كتعيش أساليب 
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حياهتا، كُب ىذه اللحظة تصبح خادمة ال ٨بدكمة تابعة ال متبوعة كال جـر أنٌو إذا ما ٙبوؿ 
الشعب عن لغتو فيكوف منشأ التحوؿ من أفكاره كعواطفو كآمالو، كإذا انقطع عن نسب 

عن نسب ماضيو كرجعت ىويتو صورة ٧بفوظة ُب التاريخ ال صورة ٧بققة ُب لغتو انقطع 
كجوده فليس كاللغة نسب للعاطفة كالفكر كما ذلت لغة شعب إال ذٌؿ كال ا٫بطت إال كاف 
أمره ُب ذىاب كإدبار، كمن ىذا يفرض األجنيب ا٤بستعمر لغتو فرضا على األمة كيشعرىم 

 عظمتو فيها كيستلبهم من ناحيتها. 

إٌف ما ال يريده دعاة التغريب ىو تلك العبلقة العضوية بْب اإلسبلـ كالعركبة، كما٥با 
من انعكاسات على تفكّب ا٤بسلمْب كمنزلة ىذه اللغة بأنفسهم كعبلكة على ذلك كلو ما 
تركتو ىذه اللغة من أثار على استمرار ا٣بط ا٢بضارم ا٤بتماسك للعرب كا٤بسلمْب عرب 

 ا٢بضارة العربية اإلسبلمية.  التاريخ، ألهنا كعاء
 :ةـخاتمـ

 ُب هناية ٕبثنا ٬بلص إٔب النتائج التالية:
اللغة العربية تعيش حصارا مزدكجا يَببص ّٔا من جهة اللغات األجنبية الٍب ىي -

لغات الثقافة كالعلـو التقنية كمن جهة أخرل فهي مهددة بسيل عاـر من اللهجات العامية 
 ل ا٤بؤسسات التعليمية ا٤بختلفة.تنازعها البقاء حٌب داخ

أشد األخطار فتكا باللغة العربية با٤بوازاة مع الثنائية كاالزدكاجية اللغوية ىو تفريط  -
 أىل الضاد ُب لغتهم كفقداهنم الثقة ُب آفاقها.

إسهاـ العو٤بة بشكلها الثقاُب ُب هتميش كإقصاء اللغة العربية بدعول إلغاء  -
عوب من ىوياهتا ا٢بضارية كاللغوية لصاّب ثقافة النظاـ العا٤بي التعددية الثقافية كسلخ الش

 كفرض أساليبو، كأنساقو على الشعوب.
تعٌد اللغة العربية من عوامل كحدة ا٤بسلمْب كانسجامهم، كىي أداة الثقافة  -

كا٢بضارة، كىي أيضا الشخصية بكل قسماهتا ك٠باهتا، كىي ٛبثل أرقى أنواع القدرة على 
 ك٩بارسة عمليات التفكّب كاإلبداع، ألهٌنا العمق ا٢بضارم لئلسبلـ.اإلنتقاء 

الشك أٌف لتغريب اللساف اإلسبلمي العريب أثره ُب إبعاد ا٤بسلمْب عن دينهم، من  -
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حيث ارتباط الفصحى بالدين اإلسبلمي فبها نزكلو كّٔا تفاسّبه كّٔا سجلت األحكاـ 
 كاألحاديث، كال سبيل لفهم الَباث إال ّٔا.

رتباط االنتماء اإلسبلمي العريب باللغة ارتباطا كثيقا، كىي ال تعد كسيلة تواصل ا -
بْب آّموعات البشرية فحسب بل ىي البعد األعمق لذلك االنتماء ا٤بشكل ٥بويتو، كىي 

 بعبارة أخرل ذات كماىية.
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الزيبق، أساليب الغزك الفكرم للعآب اإلسبلمي، ]مصر: القاىرة، ط علي جريشة، ٧بمد  .32

 ـ[.1972-ىػ1398، دار االعتصاـ، 2
 ـ[.2011 -ػى1432، 1علي سبلمة ا٣بضور، االنتماء كا٤بواطنة، ]األردف: عماف، ط .33
، 10عمر التومي الشيباين، "التغريب كالغزك الصهيوين"، ٦بلة الثقافة العربية، ]ليبيا، ع  .34
 ـ[1982، 9س 
عمر سليماف بدراف، ىكذا يكوف االنتماء للوطن، ]األردف: عماف، مطبعة القوات  .35

 ـ[.1984، 1ا٤بسلحة، ط
، دار غريب للطباعة 1كماؿ بشر، حوارات ُب اللغة كالثقافة، ]مصر: القاىرة، ط .36

 ـ[.2010كالنشر، 
، ديواف 1]ا١بزائر، ط٧بمد العريب كلد خليفة، ا٤بسألة الثقافية كقضايا اللساف كا٥بوية،  .37

 .ـ[2003ا٤بطبوعات ا١بامعية، 



 د. الزىرة لحلح   ------------------اللسان العربي بين التغريب واالنتماء 

288 

 

 ،٧1بمد الفاركقي التهانوم، كشاؼ اصطبلحات الفنوف، ]باكستاف، الىور، ط .38
 ـ[.1993-ىػ1413

٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم، ٨بتار الصحاح، ترتيب: ٧بمود خاطر، ]مصر:  .39
 ـ[.1953، ا٤بطبعة األمّبية، 7القاىرة، ط 

، دار الفكر العريب، 1عبد العزيز، ا٤بدخل إٔب اللغة، ]مصر: القاىرة، ط٧بمد حسن  .40
 ـ[.1982

٧بمد راجي زغلوؿ، "ازدكاجية اللغة نظرة ُب حاضر اللغة العربية كتطلع مستقبلها ُب  .41
 ـ.1980، آب، كانوف 10-9، ع 3ضوء الدراسات اللغوية"، ٦بلة ٦بمع اللغة العربية، س
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 َكاؿذ ايعكٝذ٠ يف نتابات حمُذ املباسى
  د. حذٝب١ ػٝذخ

  -1-داَع١ بات١ٓ 

 الملخص: 
ٛبيز با١بمع بْب الثقافتْب الغربية  ٧بمد ا٤ببارؾ مفكر سورم من أصوؿ جزائرية

كٖباصة ُب آّاؿ  كاإلسبلمية كانت لو كقفات ٩بيزة ُب مراجعة الَباث الفكرم اإلسبلمي
ما قدمتو ك  ّٔذه الشخصية العلمية العقدم . نريد من خبلؿ ىذا ا٤بقاؿ اإلسهاـ ُب التعريف

 ُب إظهار ا٤بعاين ا٢بكمية أك ا٤بقصدية للعقيدة اإلسبلمية. من جهد
 

Abstract:  

Mohammed Al Mubarak is a Syrian thinker of Algerian 
origin . Combining Islamic culture and Western culture . It had a 
distinct and stops in a review of the Islamic heritage , especially 
in the Islamic faith field . 

We want through this article to know this thinker And his 
efforts to show the wisdom, or meanings for Islamic faith 

 
ت ا٢بركة الفكرية ُب القرف العشرين جهودا معتربة ٤بفكرين مسلمْب اىتموا عرف

بالكتابة ُب ٨بتلف ٦باالت الفكر اإلسبلمي، كقدموا مراجعات للَباث الفكرم القدًن كما 
أهنم اجتهدكا ُب الكشف عن مواطن كثّبة من اإلسبلـ ٓب يعن ّٔا القدماء، ك٧بمد ا٤ببارؾ 

ين ٛبيزكا با١بمع بْب الثقافتْب الغربية كاإلسبلمية ككانت لو كقفات من ا٤بفكرين ا٤بسلمْب الذ
٩بيزة ُب مراجعة الَباث اإلسبلمي كٖباصة ُب آّاؿ العقدم . فمن ىو ٧بمد ا٤ببارؾ كما ىي 

 جهوده ُب إظهار ا٤بعاين ا٢بكمية أك ا٤بقصدية للعقيدة اإلسبلمية ؟
 أوال: التعريف بمحمد المبارك:  

ـ ُب أسرة 9191عآب سورم من أصل جزائرم كلد ُب دمشق عاـ:  ٧بمد ا٤ببارؾ
بعراقتها ُب العلم كحبها لئلسبلـ، فقد كاف جده ٧بمد ا٤ببارؾ من علماء اللغة العربية  عرفت
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ّٔا كىو أحد أفذاذ األدباء ُب عصره، لو نثر كلو شعر، كلو آثار مركية تدؿ على  ا٤بهتمْب
من علماء الشاـ ُب اللغة كاألدب، كاف من  القادر ا٤ببارؾككالده الشيخ عبد  1فضلو كملكتو

  أعضاء اللجنة الٍب ألفت ُب عهد ا٤بلك فيصل األكؿ لتعريب
ا٤بصطلحات العسكرية، كما اختّب عضوان ُب آّمع العريب بدمشق حْب تأسيسو، 

غة ة كمتقنان للككاف كذلك عا٤بان بالسّبة ككقائعها كبَباجم الرجاؿ كمشاركان ُب العلـو اإلسبلمي
 كقد 2كلو رسائل أدبية مطبوعة كشرح لعشر من مقامات ا٢بريرمالَبكية كعارفان باإل٪بليزية. 

كىو من أشهر شيوخ اللغة  -رٞبو ا–درس عليو يقوؿ "كما قيض ٕب أف أقرأ على كالدم 
ا٢بريرم الشاـ ُب مثل شركح ا٤بعلقات كالمية العرب كا٤بقصورة الدريدية كمقامات  ُب ببلد

 3كغّبىا إٔب جانب ا٤بذاكرات العلمية ا٤بتنوعة"
كقد كاف ٥بذا الوالد العآب أثر كبّب على شخصية ٧بمد ا٤ببارؾ يقوؿ: "كانت دار  

كالدم مرتادا للعلماء الوافدين من أرجاء الببلد الشامية كالعربية، ككنت دائم ا٢بضور لتلك 
ككنت  –رٞبهما ا –تبة جدم ٍب كالدم اللقاءات كالندكات، كقد استفدت كثّبا من مك

ٍب يقوؿ عن تأثّب كالده  4مكلفا بتزكيدىا با٤بطبوعات ا١بديدة كتصنيفها كلما اختل ترتيبها"
لقد كاف لوالدم رٞبو ا، أثر ُب توجيهي كتكوين شخصيٍب العلمية ُب تكوينو: "

ه، كقد كاف بالنسبة ٕب كاالجتماعية بأسلوبو الشخصي الفذ الذم عرؼ بو بْب ٝبيع تبلميذ
مرشدان مربيان كأستاذان معلمان ككالدان، علمِب ا٢برية الشخصية. ككثّبان ما كنا ٬بتلف ُب الرأم 
كنتناقش ٕبرية، ككانت طريقتو ُب األخبلؽ كالدين توجيهان ال إكراه فيو، كال قسر، كال 

نضربو ّٔا كيضربنا،  مضايقة، ككاف كثّبان ما يبلعبنا ك٫بن صغار، كيتبارل معنا بالكرة،
                                                 

  002ص  0ج -جدة -دار ا٤بنارة -0989-علي الطنطاكم، ذكريات  - 1

 مركز الشرؽ العريب للدراسات ا٢بضارية كاإلسَباتيجية موقع،  - 2
 .00ص  -دار الفكر -٧بمد ا٤ببارؾ، الفكر اإلسبلمي ا٢بديث ُب مواجهة األفكار الغربية -- 3

  0ج، -دار الفكر بّبكت  0982 -عآب ا٤بعرفة جدة -٧بمد آّذكب، علماء كمفكركف عرفتهم  -4
 .030ص
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كا٤باىر منا من يفلت من إصابتها، كعلمنا السباحة . ككاف ٰبب الرجولة كمظاىرىا، كيكره 
الضعف كالتخنث، ككاف كرٲبان يكره البخل كالبخبلء، ككانت لو ُب البلد كعند ا٢بكاـ 

طبقات، كجاىة كزعامة لقوة شخصيتو ككثرة تبلميذه كتبلميذ أبيو، ككثرة ٨بالطتو ٤بختلف ال
 .1ككاف ُب آّالس العامة ٧بدثان بارعان "

كيذكر ٧بمد ا٤ببارؾ ُب كتابو "الفكر اإلسبلمي ا٢بديث ُب مواجهة األفكار الغربية 
من الثقافتْب: الثقافة ا٤بسماة با٢بديثة أك  "أنو أتيح لو ُب عهد حداثتو أف ينهل ُب آف كاحد

كقد كانت مقتبسة من ا٤بنهج  -نوية ُب مدارس ا٢بكومة االبتدائية كالثا –العصرية 
الفرنسي. كُب ا٢بلقات ا٣باصة كاف مصاحبا لشيخ علماء الشاـ يومئذ: ٧بمد بدر الدين 

 91-9111( كقد قرأ عليو ُب خبلؿ الفَبة )9191ا٢بسِب ا٤بشهور بادث األكرب )ت 
: كالتفسّب كا٢بديث 91 كأصوؿ الفقو ( الكثّب من كتب الثقافة اإلسبلمية ُب شٌب العلـو

كالفرائض كالنحو كا٤بنطق كالتصوؼ كا٢بساب كا١برب كا٥بندسة كالفلك ُب مصادرىا العربية 
كقد تأثر ٧بمد ا٤ببارؾ كثّبا ّٔذا العآب ا١بليل، ككاف يكن لو ابة كالتقدير  2القدٲبة

كاإلعجاب كقد كاف أكسع أىل زمانو اطبلعا على العلـو اإلسبلمية ٔبميع فركعها كإف  
كانت شهرتو ُب ا٢بديث ككاف يأخذ عنو ُب الدركس العامة كا٣باصة كذلك ُب مدرسة 

9191ا٢بديث األشرفية )الٍب كاف يدرس فيها اإلماـ النوكم( كقد الزمو إٔب كفاتو سنة 
3 .

"ككاف لشيخنا العظيم العبلمة الكبّب الصاّب التقي كعن ىذا الشيخ يقوؿ ٧بمد ا٤ببارؾ: 
بدر الدين الشهّب با٢بسيِب ٧بدث الديار الشامية ُب عصره، أثر عميق ا٤بتعبد الشيخ ٧بمد 

ُب نفسي ُب طراز حياتو الفريد من نوعو كُب ٠بتو كتقواه كانكبابو على العلم كاطبلعو على 

                                                 

 ٧بمد آّذكب، موقع أدباء الشاـ.-٧بمد ا٤ببارؾ نقبل عن  - 1

 .00ص  -دار الفكر -٧بمد ا٤ببارؾ، الفكر اإلسبلمي ا٢بديث ُب مواجهة األفكار الغربية  - 2
–دار البشّب – 0998الطبعة األكٔب -حسِب ادىم جرار، ٧بمد ا٤ببارؾ العآب كا٤بفكر كالداعية -3

 .02، 09ص  –كمؤسسة الرسالة األردف، عماف 
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العلـو بل الثقافة اإلسبلمية ٔبميع فركعها، ككانت لو يب عناية خاصة ُب تعليمي كتوجيهي، 
بعيدة، ككاف من ٝبلتها توجيهي بطريقة غّب مباشرة، لتعلم اللغة ككانت لو ُب توجيهو مراـ 

األجنبية كتشجيعي على السفر إٔب أكركبا للتعلم، كٓب يكن ذلك مألوفان من أمثالو من علماء 
 العصر.

ككاف أكثر دىره صائمان، قلما يتكلم إال بعلم أك ذكر، ٲبنع الناس من القياـ لو كمن 
كاف يعلن ُب دركسو فرضية ا١بهاد إلخراج األجنيب الكافر تقبيل يده، كيغضب لذلك . ك 

كيذكر ا٤ببارؾ أنو  1"ا٤بستعمر، ككاف على صلة مستمرة مع الثائرين على فرنسا ُب سورية
  2ا٢بنفي كا٤بالكي توسع ُب دراستو الشخصية ُب دراسة الفقو كخاصة على ا٤بذىبْب

ـ. ك٤با كاف متفوقان ُب 1932حصل على الشهادة الثانوية ُب القسم العلمي عاـ 
اللغة العربية فقد اختار دراستها ُب مدرسة اآلداب العليا )كلية اآلداب(، باإلضافة لدراسة 

 . 3ـ1935ا٢بقوؽ، كٚبرج فيهما عاـ 
كمن الذين أثركا ُب توجيو ا٤ببارؾ الفكرم من القدماء بآثارىم الٍب قرأىا ابن تيمية 

مكتبة جده على كتاب ا٢بسبة البن تيمية فأعجب بتفكّبه  كابن قيم ا١بوزية، إذ كقع ُب 
كما قرأ كتاب )الطرؽ ا٢بكمية ُب السياسة الشرعية( ٍب اطلع على )أعبلـ ا٤بوقعْب( البن 
القيم ككاف حينئذ طالبان ُب ا٢بقوؽ. ك٥بذه الكتب الثبلثة صلة بالعلـو ا٢بقوقية ففتحت 

ظمة التشريع اإلسبلمي كمن إبداع أمامو آفاقان جديدة ككشفت لو عن جوانب من ع
الفقهاء كا٤بفكرين ا٤بسلمْب، ٍب اطلع على ٦بموعة رسائل ابن تيمية كغّبىا من الكتب، 
فاسَبعى انتباىو النقاش بْب الصوفيْب كالسلفيْب. كعن ذلك يقوؿ: "ك٩بن أثركا ُب توجيهي 

...  يذه ابن قيم ا١بوزيةالفكرم من القدماء بآثارىم الٍب قرأهتا ابن تيمية ٍب من بعده تلم

                                                 

 ا٤ببارؾ، نفبل عن، ٧بمد آّذكب موقع أدباء الشاـ.٧بمد  - 1

 .٧00بمد ا٤ببارؾ، الفكر اإلسبلمي ا٢بديث ُب مواجهة األفكار الغربية، ص  - 2
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ذلك أين كقعت على كتاب ا٢بسبة البن تيمية ُب مكتبة جدم، فأعجبت بتفكّبه كنقاشو 
كٕبثو، كما قرأت كذلك كتاب" الطرؽ ا٢بكمية ُب السياسة الشرعية "ٍب اطلعت على 

لعلـو أعبلـ ا٤بوقعْب البن القيم، ككنت حينئذ طالبان ُب ا٢بقوؽ، ك٥بذه الكتب الثبلثة صلة با
ا٢بقوقية، ففتحت أمامي آفاقان جديدة ككشفت ٕب عن جوانب من عظمة التشريع 
اإلسبلمي من جهة، كعن إبداع الفقهاء كا٤بفكرين ا٤بسلمْب، ٍب كجدت ُب مكتبتنا ٦بموع 
رسائل ابن تيمية، ككتاب "ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح". كاستهواين النقاش بْب 

ذم كجدت ُب موضوعو مادة خصبة ُب مكتبتنا كعديدان من الكتب الصوفيْب كالسلفيْب ال
الٍب ٛبثل الفريقْب، فأكلعت بتتبع ىذا النقاش. كمن خبلؿ ىذه القراءات تولد عندم ميل 
شديد ٤بدرسة ابن تيمية كتلميذه، كأعجبت بسعة علمو كعلو مستول تفكّبه كبعد آفاقو 

قو ابن القيم كتعليبلتو كإٔباثو، لقد  كحسن فهمو للنصوص كاستنتاجاتو، كما أعجبت بف
كانت صلٍب ّٔذين اإلمامْب كآثارٮبا أكثر بكثّب من صلٍب بآثار ٧بمد عبده كرشيد رضا، 
بل إين أعَبؼ بأين صلٍب ّٔما كانت ضعيفة ضئيلة، كقراءٌب ٥بما نادرة كمتأخرة جدان. كُب 

مثل فريد كجدم  مقابل ذلك كنت أقرأ للمحدثْب من أفكار الفكر الفلسفي ا٢بديث
 كأمثالو.

إف تأثّب ابن تيمية كاف كاضحان ُب ٙبريرم من كثّب من األفكار الٍب كانت شائعة ُب 
البيئة الٍب نشأت فيها، كقويت عندم ملكة الرجوع إٔب الدليل من الكتاب كالسنة، ككنت 
بدأت بسلوؾ ىذا الطريق إثر مطالعٍب الكثّبة لكتاب "بداية آّتهد" البن رشد 

"ا٤بوافقات، للشاطيب، كٓب يعد احَبامي لشيخي ككالدم رٞبهما ا ك٧ببٍب ٥بما، ٗبانعْب ٕب ك
 .1من ٨بالفتهما ُب الرأم حينما يتضح ٕب الدليل الشرعي كالعقلي"

كما يذكر ٧بمد ا٤ببارؾ أنو كاف شديد التأثر باألمّب شكيب أرسبلف إذ كاف لو أثر 
عوة إٔب الوحدة اإلسبلمية يقوؿ: "كقد كاف لو الفضل ُب نفسو ٗبا كاف ينشره ُب الد عظيم
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األكؿ علي كعلى أبناء جيلنا ُب تكوين كعي إسبلمي يصلنا بالعآب اإلسبلمي، كيشعرنا 
بانتمائنا إٔب األمة اإلسبلمية، كيتجاكز بنا الوطنيات كالقوميات الٍب كانت ٥با يومئذ سوؽ 

سبلمية كقضايا اإلسبلـ ا٤بعاصرة بكتبو رائجة، كقد جعلنا نعيش ُب أجواء ا٤بشكبلت اإل
كمقاالتو. كقد أتيح ٕب بعد ذلك أف أجتمع بو ُب باريس حْب إقامٍب فيها. كقد كاف رٞبو 
ا مطاردان من ٝبيع دكؿ االستعمار، بل من أنصار الوطنية ُب بلده الذين ٰبلوهنا ٧بل 

 .1اإلسبلمية كٰباربوهنااإلسبلـ، كمن دعاة الرابطة القومية الذين يكرىوف الرابطة 
بعد أف ٚبرج ٧بمد ا٤ببارؾ من ا١بامعة السورية، أكفدتو الدكلة مع من أكفدهتم إٔب 

ليدرس ُب كلية اآلداب كُب  جامعة السوربوف ُب بعثة ٪بح ُب مسابقتها ككاف الفائز األكؿ
لعريب معهد الدراسات اإلسبلمية التابع ٥با ثبلث سنوات. درس ُب السنة األكٔب األدب ا

كالثقافة اإلسبلمية، كعرؼ ا٤بستشرقْب عن كثب، ككثّبان ما كاف يصحح ٥بم معلوماهتم. 
كخصص السنة الثانية من دراستو لدراسة األدب الفرنسي كعصوره كفنونو كأعبلمو، ككاف 
من أبرز أساتذتو األستاذاف ا٤بستشرقاف ا٤بشهوراف: مارسيو كماسينيوف. يقوؿ: "تابعت 

رفت ا٤بستشرقْب عن كتب كٓب أجد عندىم مادة علمية أستفيد ىا ُب أكثر دراسة األدب كع
ا٤بوضوعات بل كثّبا ما كنت أصحح ٥بم معلوماهتم، كلكن كنت أستفيد من معرفة ا٤براجع 

أما السنة الثالثة فخصصها لدراسة علم االجتماع ككاف أساتذتو  2كبعض أساليب البحث"
كقد استفاد ا٤ببارؾ من فرعي األدب الفرنسي كعلم من كبار علماء االجتماع الفرنسيْب. 

االجتماع استفادة كبّبة جدان مكنتو من الولوج ُب صميم الثقافة الغربية كالتفكّب الغريب 
 . 3كمذاىبو الفكرية كاألدبية من منابعها األصيلة كعن طريق االختصاص من أىلها

                                                 

 ا٤برجع السابق.  -1
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حضور ااضرات ُب كُب باريس كاف ٧بمد ا٤ببارؾ نشيطا ال يقتصر نشاطو على 
ا١بامعة بل كاف ٰبضر ا٤بنتديات كااضرات العامة كيَبدد على ٨بتلف ا٤بعاىد العلمية 
كالنوادم على تعدد ا٘باىاهتا كألواهنا.كعن ذلك يقوؿ: "ككنت أحضر إٔب جانب ذلك ُب 
٨بتلف ندكات العلم كالسياسة ُب باريس فقد استمعت إٔب: موريس توريز الزعيم الشيوعي  
كما استمعت إٔب أسقف باريس كخطيبها ا٤بشهور الكارديناؿ: فردييو، كأصغيت إٔب: بوؿ 
فالّبم الشاعر ا٤بشهور، كما أصغيت إٔب الكاتب الكبّب أندريو موركا، كشهدت ركايات 
موليّب كراسْب ُب ا٤بسرح الكبلسيكي كما شهدت ٛبثيل ركاية األـ ٤بكسيم جوركي ُب 

ا٤ببارؾ يتصل ُب باريس بزعماء ا٢بركات اإلصبلحية كالتحريرية كما كاف   1ا٤بسرح الشعيب"
ُب العآب اإلسبلمي كجمعية العلماء ا٤بسلمْب ا١بزائريْب كُب مقدمتهم ا٤برحـو الفضيل 

 .2الورتبلين، كاستمر يَبدد على أنديتهم كيتعاكف معهم ُب ٦باؿ الدعوة اإلسبلمية
على الثقافة الغربية دكر كبّب ُب صياغة  عكقد كاف لتجربة الدراسة ُب باريس كاإلطبل

ة أماـ ا٤بذاىب شخصية ا٤ببارؾ الٍب تبنت فيما بعد قضية الدفاع عن الذاتية اإلسبلمي
. كٓب يكن لربيق الثقافة الغربية تأثّب على أصالة الثقافة اإلسبلمية الٍب تزكد كاألفكار الغربية

أكسبتنو بعض ا٤بزايا الفكرية كالسيما ُب ىذه الدراسة كسعت آفاقو ك ك  ّٔا ا٤ببارؾ منذ الصغر
طرائق البحث كأساليب التفكّب، كلكنها ٓب تستطع أف تؤثر ُب معتقداتو كال أف تغزك عقلو، 

 . كلكنها زكدتو ٗبعلومات نافعة كمناىج مفيدة، كأثاره جانبها السليب كحفزه للرد عليها
ة أسلمو العلـو اإلنسانية ك٧بمد ا٤ببارؾ من العلماء األكائل الذين دعوا إٔب ضركر 

كٖباصة العلـو االجتماعية ذلك أنو درس علم االجتماع على كبار علماء الغرب كتعرؼ 
أما السنة كعن ذلك يقوؿ " على خصائص الثقافة الغربية ككوهنا مناقضة ألصوؿ اإلسبلـ

كالعكوؼ الثالثة فخصصتها لدراسة علم االجتماع دراسة كثيفة كمركزة، ٕبضور ااضرات 

                                                 

 .٧00بمد ا٤ببارؾ، الفكر اإلسبلمي ا٢بديث ُب مواجهة األفكار الغربية، ص  - 1

 .00ا٤بصدر السابق، ص  - 2
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على ا٤براجع ُب ا٤بكتبة . ككاف أساتذة القسم من كبار علماء االجتماع الفرنسيْب من 
تبلميذ "دكركاًن" كزمبلئو مثل "فوكونو" ك"ىالفاكس" ك"البّبياف". ككانت استفادٌب من 
ىذين الفرعْب األدب الفرنسي كعلم االجتماع كبّبة جدان، فقد مكنتِب من الولوج ُب 

الغربية كالتفكّب الغريب كمذاىبو الفكرية كاألدبية من منابعها األصلية، كعن  صميم الثقافة
  1طريق االختصاصْب من أىلها، ال بالواسطة كعن طريق الَبٝبة"

لقد مكنتو دراستو للفكر الغريب من معرفة مواطن ا٣بلل فيو كقد كاف من الذين 
اع ك٧بتول تدريسو ُب الببلد اىتموا اىتماما ملحا بضركرة إعادة النظر ُب علم االجتم

 اإلسبلمية. 
ء: "كاف األستاذ ٧بمد ا٤ببارؾ أٌكؿ من فكر بضركرة إعادة مصطفى الزرقايقوؿ 

النظر ُب علم االجتماع الذم يدرس بوضعو ا٢بإب الذم يؤدم إٔب اإل٢باد، حيث يرل 
ضركرة كتابة علم اجتماع إسبلمي متفق مع مسلمات اإلسبلـ كثوابتو ُب القرآف كالسنة 
النبوية، كقد كلف ُب آخر حياتو ُب ا١بامعة األردنية بتدريس علم االجتماع اإلسبلمي على 

.كما درسو لطبلب الشريعة ٔبامعة دمشق ٍب 2من ٝبيع الكليات" صعيد ا١بامعة للطبلب
1969-1968ُب كلية البنات ٔبامعة أـ درماف اإلسبلمية عاـ 

اعتُب بدراسة علم  كقد 3
ُب دراستو االجتماعية بدراسة آّتمعات  االجتماع من ا٤بنطلق اإلسبلمي ،كما اىتم

وجو خاص التيارات الفكرية ا٤بعارضة لئلسبلـ، اإلسبلمية كالعوامل كالتيارات ا٤بؤثرة فيها، كب
كيرل أف االىتماـ ّٔذا النوع من الدراسات ٰبتاج إليو ُب ٦باؿ الدعوة إلسبلمية كمعرفة 

  4آّتمع اإلسبلمي ا٤بعاصر كما يواجهو من مشكبلت كأفكار كتيارات.
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بارؾ بعد ما تقدـ نستنتج أف أىم العوامل الٍب شاركت ُب صياغة شخصية ٧بمد ا٤ب
ا٤بتميزة: األسرة الٍب عاش ُب كسطها كما ٛبيزت بو من ا٢بفاظ على الدين كالعلم، إٔب 
جانب التلقي ا٤بباشر على أكرب علماء عصره الشيخ بدر الدين ا٢بسِب، كالتلقي غّب 
ا٤بباشر على الشيخ ابن تيمية كابن قيم ا١بوزية كالشاطيب إٔب جانب االتصاؿ بزعماء 

كالتحررية كاألمّب شكيب أرسبلف كزعماء ٝبعية العلماء ا٤بسلمْب  ةيا٢بركات االصطبلح
ا١بزائريْب ىذا من جهة الثقافة اإلسبلمية أما من جهة الثقافة الغربية فقد مكنتو دراستو ُب 

الغريب كاالستشراقي كمواطن ا٣بلل فيو كالتمكن  السوربوف من التعرؼ ا٤بباشر على التفكّب
 من نقده.

  مقاصد العقيدة في كتاباتو:ثانيا: تجليات 
الذم اشتهر عند العلماء ىو مصطلح مقاصد الشريعة، كقد أفرد الشاطيب ٥بذا العلم 
جزء من كتابو: ا٤بوافقات إال أنو ٓب يعط لو تعريفا، يقوؿ الريسوين معلقا على ذلك: "كلعلو 

للراسخْب ُب علـو اعتربا ألمر كاضحا، كما زىده ُب ذلك كونو كتب كتابو للعلماء بل 
 .1الشريعة"

أما ابن عاشور فقد عرفها ٗبا يلي: "مقاصد التشريع العامة ىي ا٤بعاين كا٢بكم 
ا٤بلحوظة للشارع ُب ٝبيع أحواؿ التشريع أك معظمها، ٕبيث ال ٚبتص مبلحظتها بالكوف 

اين ُب نوع خاص من أحكاـ الشريعة، فيدخل ُب ىذا: أكصاؼ الشريعة كغايتها العامة كا٤بع
الٍب ال ٱبلو التشريع عن مبلحظتها، كيدخل ُب ىذا أيضا معاف من ا٢بكم ليست ملحوظة 

كجاء بعد ابن عاشور العآب  2ُب سائر أنواع األحكاـ، كلكنها ملحوظة ُب أنواع كثّبة منها"
                                                 

الرياض: نشر كتوزيع الدار العا٤بية –انية الطبعة الث-٤بقاصد عند اإلماـ الشاطيب، ا نظريةالريسوين،  -1
 .5ص -ـ 1992/ػى1412للكتاب اإلسبلمي 

 .51ص– 1978الشركة التونسية للتوزيع – األكٔبالطبعة  -ابن عاشور مقاصد الشريعة اإلسبلمية -2
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الغاية منها  ا٤بغريب عبلؿ الفاسي كأعطاىا تعريفا ٨بتصرا يقوؿ فيو: "ا٤براد ٗبقاصد الشريعة
  1ألسرار الٍب كضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"كا

فقط فإف  كإذا كاف الشائع ىو أف مقاصد الشريعة تتعلق با١بانب العملي من الدين
ىذا من ا٤بعاين ا٣باطئة الٍب ٯبب أف تصحح ،يقوؿ عبد آّيد النجار "إال أنو ُب ا٢بقيقة 

ا ىو أمر إ٥بي أك هني، فذلك ينبغي أف يكوف مصطلح مقاصد الشريعة متجها إٔب كل م
األمر أك النهي ا٤بتعلق باإلٲباف ىو أيضا تشريع إ٥بي، كىو أيضا كضع من أجل مقاصد 
يهدؼ إٔب ٙبقيقها ...ك٥بذا السبب فإنو ينبغي على ما نرل أف يكوف مصطلح مقاصد 

عية الشريعة شامبل ٤بقاصد الدين عقيدة كشريعة، كإف كانت ىذه ا٤بقاصد ُب األحكاـ الشر 
العملية أبْب، كا٢باجة إٔب العلم ّٔا أككد لدكراف االجتهاد عليها، كأما العقائد فإف ٦باؿ 

 .2االجتهاد فيها ٦باؿ ٧بدكد ضيق" 
كمقاصد العقيدة ىي ا٢بكم كاألسرار الٍب انطوت عليها العقيدة اإلسبلمية كالٍب 

الكرًن كالسنة النبوية استقراء نصوص القرآف إن  ٙبقق صبلح اإلنساف ُب العاجل كاآلجل.
يقوؿ أبو  يفيد أف العقيدة اإلسبلمية تنطوم على مصاّب ٙبقق لئلنساف سعادة الدارين .

تعأب إٔب عباده على لساف رسولو عقيدة ىي ا٢بق على ما –حامد الغزإب: "فقد ألقى ا 
 3دنياىم، كما نطق ٗبعرفتو القرآف كاألخبار".ك  فيو صبلح دينهم

ّٔا ٤با  "الناس متعبدكف ّٔذه العقيدة الٍب قدمناىا، إذ كرد الشرعكيقوؿ كذلك:  
 4فيها من صبلح دينهم كدنياىم، كأٝبع السلف الصاّب عليها."

                                                 

  .صدار الغرب اإلسبلمي _-عبلؿ الفاسي، مقاصد الشريعة كمكارمها -1
 0ط  0226سنة  0الشريعة بأبعاد جديدة _دار الغرب اإلسبلمي طعبد آّيد النجار، مقاصد  -2

 .05ص -بّبكت  0228سنة 
 .30ص  دار العلم للجميع _ -أبو حامد الغزإب، ا٤بنقد من الضبلؿ -3
 .037ص 0ج -بّبكت  0990حامد الغزإب، إحياء علـو الدين _ مطبعة ا٤بكتبة العصرية أبو  -4
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 وللعقائد مقاصد عامة ومقاصد خاصة: 
 ا٤بقاصد العامة: كىي ا٢بكم كا٤بصاّب الٍب تنطوم عليها العقيدة اإلسبلمية بكلياهتا

 ٙبرير اإلنساف من كل -مقاصد العقيدة كلها ٧بورىا اإلنساف كأٮبها: تكرًن اإلنساف .ف

 ٙبقيق سعادة اإلنساف ُب الدنيا كاآلخرة.-مظاىر الطغياف 
 المقاصد الخاصة: 

كىي الٍب تتعلق بكل ركن أك متعلق من متعلقات اإلٲباف مستقبل بذاتو. فمثبل 
قيق الشعور با٤بسؤكلية، ينطوم اإلٲباف باليـو اآلخر على ٦بموعة من ا٤بقاصد أٮبها: ٙب

 ٙبقيق التكافل االجتماعي، ٙبقيق األمن النفسي. 
كحْب نرجع إٔب ما كتبو القدماء ال ٪بد التأليف ُب مقاصد العقيدة بصورة مستقلة، 

ُب ثنايا كتبهم. كٲبكن أف ندرج ضمن  إال أننا ٲبكن أف ٪بد كثّبا من ىذه ا٤بقاصد متفرقة
كالعمل إذ ٕبثت ىذه ا٤بسألة ُب إطار ٙبقيق األبعاد الوظيفية مقاصد العقيدة مسألة اإلٲباف 

لئلٲباف ك٧باربة اال٫برافات السلوكية ُب كاقع ا٤بسلمْب، فا٤بعتزلة كا٣بوارج حْب سلكوا 
مسلكهم ُب االستدالؿ على كوف العمل شرط صحة ُب اإلٲباف إ٭با كاف السبب ُب دلك 

 ُب الواقع.ما رأكه من تفريط ُب ٙبقيق مقاصد اإلٲباف 
كسلك كثّب من علماء ا٤بسلمْب مسلك االستدالؿ ا٤بقاصدم ُب كثّب من ا٤بسائل 
كلعل أغلب اآلراء الٍب قاؿ ّٔا العلماء ُب ا٤بسائل العقدية كاف ا٤بقصد منها إثبات التنزيو  
_عز كجل _ مثل: نفي الصفات عند ا٤بعتزلة كاف ا٤بقصد منو تنزيو ا سبحانو عن 

 كنفي السببية عند األشاعرة كاف ا٥بدؼ منو تنزيو ا تعأب أيضا.  ا٤بماثلة
 كمن ادثْب سلك ٧بمد الطاىر بن عاشور مسلك االستدالؿ ا٤بقاصدم على

العقيدة، كمن األمثلة على ذلك: االستدالؿ مقاصديا على بطبلف بعض اآلراء مثل: 
ٔب أف مرتكب الكبّبة ُب منزلة بْب بطبلف رأم ا٤بعتزلة ُب حكم مرتكب الكبّبة، إذ ذىبوا إ

ا٤بنزلتْب ُب الدنيا كىو ُب اآلخرة ٨بلد ُب النار حكمو حكم ا٤بؤمن ُب أنو بناكح كيوارث 
كيغسل، كيصلى عليو، كيدفن ُب مقابر ا٤بسلمْب كىو كالكافر ُب الدـ كاللعن كالرباءة، 
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أف ىذا الرأم باطل . فيذىب ابن عاشور إٔب 1كاعتقاد عداكتو كأف ال تقبل لو شهادة(
كيستدؿ على ذلك مقصديا، إذ يرل أف ىده اآلراء، تؤدم إٔب إفساد آّتمع، بسبب ما 
ينتج عنها من سوء معاملة العصاة من طرؼ من يزعموف أهنم ٓب يقَبفوا ذنوبا. ٍب إننا إدا 

ك اعتربنا كل مرتكب معصية كافرا، ككانت التوبة قد تتأخر كقد ال ٙبدث فإننا نكوف بذل
قد حكمنا على ٝبيع ا٤بسلمْب بالكفر المتناع العصمة، إٔب جانب كوف دلك يؤدم إٔب 
ٙبرر العصاة من كل القيود ٕبكم النتيجة الٍب حكم عليهم ّٔا، يقوؿ: لو راعى ا٤بسلموف 
مذىب ا٣بوارج لكاف إعبلف الكفر كالردة أىوف عليو من البقاء ُب اإلسبلـ مع معصيتو ألنو 

 2ده، كال ينتفع برضا معبوده...يثقل نفسو بقيو 
كإذا ٕبثنا جيدا كجدنا أف كتب التفسّب كرد فيها ا٢بديث عن مقاصد العقيدة، 

كما موضعية ذلك ألف التفاسّب التحليلية ٛبر مع النص القرآين كلمة كلمة،   كلكن بصورة
ـ فقد . أما كتب الكبل٪بد ذلك ُب كتب التزكية ككتب أيب حامد الغزإب كابن قيم ا١بوزية

 ٫بت منحى ٘بريديا، فخلت من ا٢بديث عن مقاصد العقيدة .
ُب القرف العشرين ظهرت ٦بموعة من ا٤بؤلفات تعرضت بالدراسة النقدية لكتب 
الكبلـ القدٲبة ٣بلوىا من ىذه ا٤بقاصد كاىتمت با٢بديث عن األبعاد الوظيفية لئلٲباف، 

كتفسّب  اإلسبلمي كمقوماتو مثل: خصائص التصور كمن ىذه الكتب: مؤلفات سيد قطب
٧بمد الغزإب مثل: عقيدة ا٤بسلم ك٧باكر القرآف الكرًن ،ككتب القرضاكم  الظبلؿ، ككتب

ككتب ٧بمد  مثل: اإلٲباف كا٢بياة، ككتب عبد آّيد النجار مثل: اإلٲباف با كأثره ُب ا٢بياة
 بلمية كمقاصدىا ا٣باصةكلكي أحدد ا٤بقاصد العامة للعقيدة اإلس -موضوع ٕبثنا - ا٤ببارؾ

 عند ٧بمد ا٤ببارؾ، البد من الوقوؼ على مفهـو العقيدة عنده: 
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ينطلق ٧بمد ا٤ببارؾ ُب ٙبديده ٤بفهـو العقيدة من كوف ىذا اللفظ ليس قرآنيا، كإ٭با 
اصطلح عليو علماء ا٤بسلمْب ُب العهد العباسي، كاللفظ الذم كرد ُب القرآف الكرًن ىو 

مشل ألنو ينسحب على ا٤بعُب العقلي كالعاطفي للدين من جانبو اإلٲباين لفظ اإلٲباف كىو أ
،على عكس مصطلح العقيدة الذم يركز على ا١بانب الفكرم فقط ،كٰبلل ذلك بػأف 
اإلٲباف يشمل حقائق أساسية كربل عرضها القرآف الكرًن كأيدىا باألدلة كالشواىد، كدعا 

أساليب شٌب كىي األساس الذم تتفرع عنو قواعده إٔب تصديقها كاإلٲباف ّٔا، ككرر ذكرىا ب
األخبلقية كأحكامو التشريعية، كىي القاعدة الفكرية النفسية الٍب أراد ا أف يقيم عليها 

 بناء اإلنساف كتكوينو. ىذه ا٢بقائق الٍب دعا القرآف إٔب اإلٲباف ّٔا ىي: 
 _ اإلٲباف با خالق الكوف.

 ٍب تتجلى فيها مسؤكلية اإلنساف كيتحدد مصّبه األبدم. _ اإلٲباف با٢بياة اآلخرة ال
_ اإلٲباف بالنبوة كالوحي، طريقا إٔب معرفة ا٢بقائق الٍب يريد ا أف يلقيها إٔب اإلنساف سواء 
كاف موضوعها عآب الغيب أك حقائق ما كراء ا٤بادة أـ كاف توجيو اإلنساف كتنظيم شؤكنو 

آخر من ا٢بقائق كردت ُب القرآف على أهنا طريق إٔب النوع  ُب ىذه ا٢بياة الدنيا. كىناؾ نوع
األكؿ لكنها ليست مقصودة لذاهتا، كىي تكرر ُب القرآف الكرًن لدعم كتأييد ا٢بقائق 
األكٔب مثل: مشاىد الكوف كآفاقو الواسعة كحوادثو ا٤بتجددة كسننو ا٤بطردة كحياة اإلنساف 

ية كالثانوية، يكوف نظرة اإلسبلـ إٔب الوجود: ُب خلقو كتكوينو ... ٦بموع ا٢بقائق األكل
الكوف كاإلنساف، كنظرتو إٔب الصلة بْب ا كالكوف كبْب ا كاإلنساف كبْب الكوف 

 1كاإلنساف كىذا ما يسمى بالعقيدة.
  المقاصد العامة للعقيدة:

 ،ُب مواطن متفرقة من كتبو تناكؿ ٧بمد ا٤ببارؾ ا٤بقاصد العامة للعقيدة اإلسبلمية
أحيانا مرافقة لتقريره للعقيدة اإلسبلمية كأخرل ُب مواطن متفرقة كا٤بقارنة بْب النظاـ 
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 خصائص آّتمع اإلسبلمي األكؿ العقدم اإلسبلمي كغّبه من األنظمة، كا٢بديث عن

ككأنو يريد أف يبْب بطريقة اسَبجاعية للتاريخ اإلسبلمي ُب عهوده النقية ما حققتو العقيدة 
الواقع اإلسبلمي، كقد عرب عبد آّيد النجار عن ىذه ا٤بعاين ُب كتابو اإلٲباف  من مقاصد ُب

إذ ذكر أف كاقع ا٤بسلمْب ال يعرب عما ٰبدثو اإلٲباف من تغيّب ُب الواقع،  كأثره ُب ا٢بياة با
كلذلك البد من اللجوء إٔب اسَبجاع التاريخ لبلستدالؿ على ذلك. كقد حاكلت استنتاج 

 العامة عند ٧بمد ا٤ببارؾ كىي:  دبعض ا٤بقاص
: يرل ا٤ببارؾ أف العقيدة تحرير اإلنسان المؤمن من كل مظاىر العبودية -

اإلسبلمية أعلنت ميبلد اإلنساف بتحريره من مظاىر كثّبة للعبودية قيد البشر ّٔا أنفسهم 
 لعهود طويلة كمن مظاىر ىذا التحرير: 

التحرير الفكرم: فحررتو عقيدة اإلسبلـ من سلطاف ا٣برافات كاألساطّب  –أ 
ا٤برتبطة بالعقائد الوثنية، كأعطتو التصور الصحيح لعبلقتو بالكوف، فقد كجو القرآف نظر 
اإلنساف إٔب الكوف كما فيو كأزاؿ ما بينو كبْب النظر ا٤بتبصر من حواجز نسجتها العقائد 

أساطّب كخرافات، فقد أعدت العقيدة اإلسبلمية األفكار إعدادا   الوثنية، كما يتصل ّٔا من
 كامبل لنمو التفكّب العلمي. كقد كاف ٥بذه النظرة ا٤بتميزة أثار طيبة على ا٢بضارة اإلسبلمية

يقوؿ "إف تغيّب اإلسبلـ الصلة بْب الكوف كاإلنساف، من كوف أك )طبيعة( مقدس يعلو على 
للة كخاضعة لئلنساف ا٢باكم عليها كا٤بستثمر ٥با تغيّب ُب اإلنساف، إٔب طبيعة مسخرة كمذ

٦برل ا٢بضارة كلو كخركج من تعطيل اإلنساف كا٫بطاطو إٔب تنشيطو كرفع مستواه ،من أجل 
اىر الوثنية لئبل تطل برأسها من جديد ُب ظهر من مظىذا كاف اإلسبلـ متشددا ُب كل م

 .1أم شكل من األشكاؿ"
كاالقتصادم كالديِب: فقد أعلنت العقيدة اإلسبلمية أف التحرير السياسي  ب_

خضوع اإلنساف ال يكوف إال  كحده، فبل ألوىية لفرعوف لسلطانو السياسي، كال لقاركف 
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لسلطانو ا٤بإب، كال للرىباف لسلطاهنم الديِب، كقد ٣بص ىذا ا٤بعُب تلخيصا بليغا الصحايب 
جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إٕب عبادة  ربعي بن عامر حْب قاؿ لقائد الفرس: "إ٭با

 .1رب العباد"
إف النظريات الفلسفية ٤با كانت تتحرؾ على مستول العقل التغيير والفاعلية:  -

كحده فإهنا ما كانت فعالة ،ففلسفة أرسطو كأفبلطوف ٓب تغّب ُب آّتمعات أك ا٢بضارة 
ٗبناقشتها، أما العقيدة اإلسبلمية فهي ماثلة ُب اإلنسانية ألهنا كانت آراء يتلهى العقل فقط 

حية ُب النفس كالقلب تنبض ّٔا العركؽ، كتتحرؾ ّٔا اإلرادة كا١بوارح. "كأما العقيدة  الذىن
الٍب جاء ّٔا القرآف، كىي عقيدة اإلٲباف با الواحد رب العا٤بْب، كبا٢بياة اآلخرة كحسأّا 

التاريخ كبدلت معآب ا٢بضارة كأحدثت ُب حياة  فقد كانت قوة فعالة، ٧بركة غّبت ٦برل
اإلنسانية االجتماعية كالفكرية انقبلبات رائعة، كنشرت مفاىيم جديدة للحياة كأقامت 
على أساسها حضارة رائعة كاف القرآف دستورىا كالعربية لغتها كمبادئ ا٤بساكاة كالعدؿ 

 .2كاإلنسانية أسسها"
كيرل أف ىذه ا٤بهمة كانت مهمة ٝبيع : تكوين الشعور المزدوج بالمسؤولية -

األنبياء فقد عملوا على غرس الشعور با٤بسؤكلية ُب ا٢بياة األخرل دكف اإلخبلؿ بوظيفة 
ا٣ببلفة يقوؿ: "كمن ىنا بدأ األنبياء كىذا ىو األساس العميق الذم جاءكا بو ليقيموا عليو 

بلـ بتكوين الشعور با٤بسؤكلية ُب بناء ا٢بياة اإلنسانية الصحيحة ا٤بثلى ،كمن ىنا بدأ اإلس
قلب اإلنساف كعقلو ُب حياة أخرل بعد ىذه ا٢بياة الظاىرة دكف أف ٱبل ٗبوازين ىذه ا٢بياة 
كمقاييسها، بل إنو جعل النظرة إٔب تلك ا٢بياة أساسا متينا ُب إصبلح ىذه ا٢بياة، لذلك  

 ُب حياة أخرل، كمبنية كانت األخبلؽ كقواعد التشريع كا٢بكم مدعومة بعقيدة ا٤بسؤكلية

على أساس ىذه النظرة البعيدة، فكانت العقيدة مرتكزا متينا لؤلخبلؽ كالتشريع كانبثق عن 
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ىذه العقيدة الشعور العميق ٗبسؤكلية اإلنساف ُب ىذه األرض الٍب استخلف فيها، 
استخلف ُب الطبيعة ليكتشفها كليستثمرىا، كُب األسرة ليكوف عضوا صا٢با فيها، كُب 

 .1آّتمع ليكوف عنصرا فعاال يعمل ٣بّبه كخّب الناس ينصر ا٢بق كيعْب على إقامة العدؿ"
اإلنساف ُب العقيدة اإلسبلمية مستخلف من ا ُب ىذه تنشيط عمارة األرض: -

األرض، كمطلوب إليو عمارهتا كاالنتفاع ٗبا أكدع ا فيها من منافع، كٓب يذكر جانبا من 
القرآف أك ٨بلوؽ من ٨بلوقاتو إال ذكر معو منافعو لئلنساف، ككجو إٔب  جوانب ىذا الكوف ُب

ُب أحاديثو إٔب –صلى ا عليو كسلم –استثماره كاالنتفاع بو، ككذلك كاف توجيو النيب 
الكسب كالعمل، كبذلك كانت العقيدة اإلسبلمية دافعا إٔب العمل كإٔب تنشيط  موضوع

ا ُب الكوف من ثركات كمنافع، كلذلك ازدىرت ا٢بياة ا٢بياة االقتصادية، كإٔب استثمار م
 .2االقتصادية ُب القركف الٍب أعقبت ظهور اإلسبلـ ازدىارا عظيما

 المقاصد الخاصة للعقيدة اإلسبلمية: 
كقد تناك٥با  با٢بديث عن مقاصد اإلٲباف با كاإلٲباف با٢بياة اآلخرة كسأكتفي ىنا

 كتبو:   ٧بمد ا٤ببارؾ أيضا متفرقة ُب ثنايا
 : -عز وجل  –_ مقاصد اإليمان باهلل 

مسلكا ٨بالفا ٤با  –سلك ٧بمد ا٤ببارؾ ُب حديثو عن اإلٲباف با _تبارؾ كتعأب 
لتحديد صلة  هنجو علماء العقيدة ُب الكتب القدٲبة، فلجأ إٔب القرآف الكرًن مباشرة

 اإلنساف با _سبحانو _.
عند اإلنساف من معرض اآليات القرآنية الٍب لقد انطلق لتحقيق اإلٲباف الراسخ 

ٙبدثت عن الكوف بكل ٘بلياتو ٗبا ُب ذلك اإلنساف الذم يعترب أرقى جزء فيو، فكل ما 
توصل إليو علماء الكبلـ من أدلة على كجود ا كصفاتو مبثوث ُب القرآف الكرًن لكنو 
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كفة ُب علم الكبلـ، كُب ٗبنهج يوافق ٝبيع مستويات العقوؿ يقوؿ: "كٝبيع األدلة ا٤بعر 
فلسفة ما كراء الطبيعة مبثوثة ُب القرآف كلكن بطريقة حية، كبأسلوب ٲبكن أف تفهمو 

كل بقدر طاقتو، كما يشّب إٔب ذلك الشاطيب ُب موافقاتو، ككما يذكر ابن  ا٣باصة كالعامة
ة ٤با خرجت رشد ُب: مناىج األدلة ُب عقائد ا٤بلة، فلو ٝبعنا أدلة ا٤بتكلمْب ُب الوحداني

كيذكر ٧بمد ا٤ببارؾ أف منهج القرآف ُب ا٢بديث عن اإلٲباف يثّب  1عن ىذه اآليات..."
أغوار النفس البشرية عن طريق إثارة عاطفة اإلنساف دكف أف يدخل الضيم عل قوة أدلتو 
يقوؿ: "فالقرآف ٱباطب اإلنساف كيثّبه عن طريق قضاياه كمشكبلتو، ليحرؾ تطلعو كقلقو 

ة ا٢بقيقة ذات الصلة ٕبياتو ا٢باضرة كمصّبه البعيد كٔبعلو بذلك متهيئا للتفكّب ُب إٔب معرف
 .2ا كمستعدا لقبوؿ نتائج ا٤بنطق ا٤بنسجم مع منفعتو"

إذ ٯبعل ىذا  أف ٰبقق مقصدا أساسا إف عرض اإلٲباف ٗبنهج القرآف الكرًن من شأنو
ٙبريك النفوس كاالرتفاع  رآف إٔباإلٲباف مستساغا عند ا٣باصة كالعامة، فيعود ىذا الق

3باإلنساف كدفعو إٔب إقامة حضارة مربأة من شوائب ا٤بذاىب ا٤بادية على اختبلؼ أنواعها.
 

كبعد القراءة ا٤بتأنية ٤با كتبو ٧بمد ا٤ببارؾ ُب عقيدة اإلٲباف با نستنتج ٦بموعة من 
 ا٤بقاصد ٥بذا الركن: 

٘بليات األدلة ُب الكوف كاإلنساف:  اإلقناع العقلي عن طريق ا٢بديث عن –أ  
 ، كعن طريق ا٤بقارنة بالعقائد ا٤بنحرفة.4)سنريهم آياتنا ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم(

اإلقناع العاطفي: عن طريق ترغيبو بتحقيق منافعو كمصا٢بو كحاجاتو كملذاتو،  -ب
آف ٱبلق عبلقة كعن طريق تنمية صلتو با، كىنا يشّب ٧بمد ا٤ببارؾ إٔب أف اإلٲباف ُب القر 
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تتميز بالنماء كالزيادة كالقوة ،ك األلفاظ ا٤بعربة عن العبلقة  –بْب اإلنساف كا _عز كجل 
الٍب يوجدىا اإلٲباف بْب ا كاإلنساف كثّبة ُب القرآف الكرًن منها: يسبحوف كٱبافوف 
كيرجوف كيستغيثوف كٰببوف كيدعوف كيشكركف كٱبشعوف، كيتحدث بصورة كاسعة عن 

ا٥بوة ك  يبدك الفرؽ البعيد اصد الصفات بعيدا عن ا١بدؿ الكبلمي، إذ يقوؿ: "كىاىنامق
السحيقة بْب العقيدة النظرية ُب الفلسفة اإل٥بية )ا٤بيتافيزيك( كبْب العقيدة ا٢بية ُب القرآف 

... كىاىنا يبدك لنا  الكرًن الٍب تعقد بْب ا كاإلنساف صلة تتصف بالنماء كالزيادة كالقوة
جانب ىاـ جدا ُب العقيدة القرآنية أك اإلٲباف القرآين ىو أف لصفات ا ا٤بنبثة ُب القرآف 
الكرًن إٰباءاهتا ُب نفس ا٤بؤمن فا رحيم ترجى رٞبتو، كمنعم تشكر نعمتو، كعفو يقبل 
التوبة عن عباده، كقدير تبعث على التفكّب قدرتو، كعظيم يسجد لعظمتو، ك٦بيب يوجو 

ء، كقوم يستعاف بو، كإذا ٠بع ا٤بؤمنوف كبلمو يتلى عليهم ٱبركف لؤلذقاف إليو الدعا
خشوعا، كىو حكيم يلجأ إٔب عدلو، كآمر يطاع أمره كمالك ا٤بلك تبتغى مرضاتو، كىو 

إف عبلقة اإلنساف با عبلقة حب  1ا٢بي فادعوه ٨بلصْب لو الدين، كاسألوا ا من فضلو"
ُب الوجود شعور أٝبل كأركع من شعور اإلنساف أف ا  يغذيها اإلٲباف الصادؽ: "كليس

 2خالق الكوف كلو يبادلو حبا ٕبب كذكرا بذكر كقربا بقرب كرضى برضى" 
ٙبقيق البعد العملي لئلٲباف: القرآف الكرًن حْب يتحدث عن الذات اإل٥بية  -ج

األخّب كىو ا٤بقصد  كبعد ٙبقق مقصد اإلقناع العقلي كالعاطفي يفيد أنو البد من ٙبقق
٘بلي مقاصد ىذا اإلٲباف ُب حياة اإلنساف يقوؿ ٧بمد ا٤ببارؾ: "بعد أف تتجلى الذات 
اإل٥بية بصفاهتا ا٤بستلزمة ٥با كالٍب تتكرر كتَبدد كثّبا ُب أكاخر اآليات كُب ثناياىا، ال يقتصر 
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الق القرآف على ذلك، كما يقتصر العلماء النظريوف، بل ينقل اإلنساف من اإلٲباف با٣ب
 1ا٤بقدر ا٤بنعم الذم مؤل بو نفسو عقلو كقلبو إٔب عبادتو كا٣بضوع لو"

تبارؾ كتعأب مقصد من مقاصد العقيدة يقوؿ _سبحانو _ )كما –إف عبادة ا 
كقد ٙبدث ٧بمد ا٤ببارؾ عن العبادة ٗبفهومها ا٣باص 2خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف( 

صحيح ال يتحقق إال بالتوجو الصحيح ُب العبادة، إذ ما كالعبادة ٗبفهومها العاـ. كاإلٲباف ال
فائدة االعتقاد النظرم بإلو كاحد إذا كاف اإلنساف ُب حياتو العملية ينسى ىذا االعتقاد 
كيتخذ ُب حياتو غايات أخر . يقوؿ: "إف الطريق الوحيد الذم ٯبنبك ىذا التناقض بْب 

بعمل ا٤بشركْب با، الكافرين ألنعمو ىو  اعتقادؾ كعملك أف تعتقد اعتقاد ا٤بؤمنْب كتعمل
أف تعبد ا كحده، كال تشرؾ بعبادتو شيئا، لذلك شرع ا ُب اإلسبلـ العبادة كفرضها، 
كاعترب تركها معادال أك قريبا لَبؾ العقيدة من أساسها. إف ا٤بعرض عن عبادة ا معرض عن 

  3إنسانيتو ..."
 مقاصد اإليمان بالحياة اآلخرة: 

من نعم ا _تبارؾ كتعأب على اإلنساف أف أعطاه عن طريق الوحي حقائق كثّبة 
اليـو اآلخر كىذا فضل منو _عز كجل_ على عباده فقد تاه الفكر البشرم ُب ٧باكلة  عن

ىو  خر فإ٭با الباعث ٥بم عل ذلكآمعرفة حقيقة ا٤بصّب، أما الذين ينكركف كجود عآب 
رغبة ُب التخلص من ا٤بسؤكلية كاالنطبلؽ مع األىواء . كقد الشهوة ا١با٧بة ُب النفس كال

ف الكرًن أدلة كثّبة على البعث تارٱبية كعقلية، كقد تناك٥با ٧بمد ا٤ببارؾ ُب آكردت ُب القر
 ثنايا كتبو، كما ٙبدث بالتفصيل عن مراحل ا٢بياة اآلخرة كما كردت ُب القرآف الكرًن
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من  إلٲباف ّٔذه ا٢بياة، كقد ٙبدث عن ٦بموعةالذم يهمنا ُب ىذا البحث ىو مقاصد اك 
 ا٤بقاصد منها: 

الكرًن كثّبا  القرآف _ تأكيد مسؤكلية اإلنساف عن أعمالو ُب ا٢بياة الدنيا: ٙبدث
عن حياة آخرة بعد ىذه ا٢بياة ٠باىا تارة الدار اآلخرة كأحيانا اليـو األخر، كيرل ا٤ببارؾ أف 

تتكرر دائما كُب كل موضع تذكر  وعا، كا٢بقيقة الٍبحديث القرآف الكرًن عن ذلك كاف متن
ىي مسؤكلية اإلنساف عن  ف كيؤكد ُب الدعوة إٔب اإلٲباف ّٔاآفيو ا٢بياة اآلخرة كيلح القر

. حٌب إنو ليبدك أهنا ىي ا٤بقصود األساسي من ذكر اآلخرة كما فيها  أعمالو ُب ا٢بياة األكٔب
 1. كمن ذكر مقدماهتا السابقة ٥با كنتائجها

 من عملت ما نفس كل  ٘بد يـوكيسوؽ ٦بموعة من اآليات الٍب تؤكد ذلك منها: )
 كا نفسو ا كٰبذركم بعيدا أمدا كبينو بينها أف لو تود سوء من عملت كما ٧بضرا خّب

 بالعباد( رءكؼ
كى٬بيٍرًجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابنا يػىٍلقىاهي مىنشيورنا اقٍػرىٍأ كىتىابىكى كىفىى بًنػىٍفًسكى اليٍوـى ) 2

3(عىلىٍيكى حىًسيبنا
كىكيًضعى اٍلًكتىابي فػىتػىرىل اٍلميٍجرًًمْبى ميٍشًفًقْبى ٩بَّا ًفيًو كىيػىقيوليوفى يىا كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ) 

ا اٍلًكتىاًب الى يػيغىاًدري صىًغّبىةن كىالى كىًبّبىةن ًإالَّ أىٍحصىاىىا  ذى كىالى  ۖ  كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضرنا  ۖ  ىىَٰ
  4(يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدنا

العدالة اإل٥بية: إف كجود حياة أخرل بعد ىذه ك  تكامل الوجود تأكيد حقيقة -
ا٢بياة ينطوم على مقاصد منها ٙبقيق التكامل الوجودم لئلنساف: "لقد عرفنا أف ٥بذا 
الكوف خالقا مدبرا كال نزاؿ ُب كل يـو نكتشف من أسرار خلقو ما يزيدنا إٲبانا ٕبكمتو 

لق أكليس من مقتضى حكمتو كعدالتو أف يكمل ىذه ا٢بياة كبكمالو ا٤بطلق كرٞبتو فيما ٱب
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البشرية كيعوض ما فيها من نقص كشر كظلم ُب حياة كلها خّب ككماؿ كعدؿ كرٞبة، إف 
قليبل من التفكّب السليم كالفطرة الصادقة يكفي ألف يؤمن اإلنساف ّٔذه ا٢بياة ا٤بثالية 

  1الكاملة"
التأمل ُب آيات القرآف يرشدنا أف مقصد إف  كاالنطبلؽ ا٢بضارم: االستقامة -

 جانب ذلك إٔب اإلقناع العقلي بوجود حياة آخرة ليس ىو غاية القرآف الكرًن كحده بل
مقصد ٙبريك العواطف، كحدكث االنفعاؿ النفسي ُب نفس ا٤بتفكر ُب مصّبه كما  ىيتجل

ا٤بنعم كا٣بشية  ٰبدثو ذلك من عواطف ا٣بوؼ من ا٤بصّب، كا٣بجل كا٢بياء من ا ا٣بالق
مرضاتو ك٧ببتو كىذه  من لقائو كحسابو، كالرغبة ُب ٘بنب سخطو كغضبو كالوصوؿ إٔب

ترتقي باإلنساف ُب الدنيا كاآلخرة يقوؿ: " كىذه العواطف كلها إذا بقيت  عواطف سامية
العمل فيما يرضي ا  ىشعلتها متوقدة ُب النفس كانت كل كاحدة منها حافزا لئلنساف عل

 2السلوؾ الصاّب ُب ىذه ا٢بياة." ىكعل
لقد كانت ا٣بشية من ا كاإلٲباف ٕبسابو دافعا قويا للمسلمْب األكائل ُب االنطبلؽ 
ا٢بضارم بكل معانيو ففتحوا الدنيا كأقاموا فيها العدؿ كثاركا ضد الظلم كهنوا عن ا٤بنكر 

ضحيتو كال زىد أيب بكر بدافع اإلٲباف باليـو األخر " فلم يكن عدؿ عمر كال بر عثماف كت
كال جهاد علي كال فتوحات أيب عبيدة كخالد منبعثة عن رقابة الناس أك طلبا اللتفافهم 

لثقة الناس أك طمعا ُب تكوين ٦بد كلكن  حو٥بم كال ناشئة عن ضغط آّتمع كال طلبا
ؤّم الدافع أنبل من ذلك كلو كأقول أثرا كأعمق ُب النفس إهنا خشية ا الٍب خامرت قل

كالرغبة ُب مرضاتو كإٲباهنم بأف أعما٥بم ستعرض عليو ُب يـو تتقلب فيو القلوب كاألبصار 
ُب يـو تسقط فيو العظمات الدنيوية ...إف العصر الذم كاف ا٤بسلموف أشد ما يكونوف 
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نشاطا ُب ىذه الدنيا ُب حياهتم السياسية كالفكرية كاالقتصادية ىو نفسو ذلك العصر 
 1و أشد إٲبانا با٢بياة اآلخرة كحسأّا" الذم كانوا في

 الخاتمـة: 
شخصية إسبلمية متميزة شاركت ُب تكوينها  بعدما تقدـ ٬بلص إؿ أف ٧بمد ا٤ببارؾ

: األسرة الٍب عاش ُب كسطها كما ٛبيزت بو من ا٢بفاظ على الدين كالعلم، إٔب جانب 
 ا٢بسِب، كالتلقي غّب ا٤بباشر عنالتلقي ا٤بباشر على أكرب علماء عصره الشيخ بدر الدين 

ابن تيمية كابن قيم ا١بوزية كالشاطيب إٔب جانب االتصاؿ بزعماء ا٢بركات اإلصبلحية 
كالتحررية كاألمّب شكيب أرسبلف كزعماء ٝبعية العلماء ا٤بسلمْب ا١بزائريْب ىذا من جهة 

السوربوف من التعرؼ الثقافة اإلسبلمية أما من جهة الثقافة الغربية فقد مكنتو دراستو ُب 
 الغريب كاالستشراقي كنقده. ا٤بباشر على التفكّب

إف ٓب يفردىا ك  ٛبيزت كتابات ٧بمد ا٤ببارؾ با٢بديث عن مقاصد العقيدة، فهو
بكتاب مستقل فإهنا موجودة ُب ثنايا كتبو، كقد حاكلنا استنتاج بعض ا٤بقاصد العامة 

آثاره، كىذا ا٤بنحى ُب العرض للعقيدة كا٤بقاصد ا٣باصة للعقيدة اإلسبلمية من خبلؿ 
ٯبعلها أكثر إشعاعا ُب آّاؿ الفكرم كالركحي كالعملي، كىو يعطي قوة كدافعية  اإلسبلمية

 للعقيدة اإلسبلمية ألنو ٱبرجها من القوالب التجريدية الٍب صاغها ّٔا علم الكبلـ القدًن. 
 قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآف الكرًن   -
 مد الغزإب: ا٤بنقذ من الضبلؿ . دار العلم للجميع.أبو حا -0
 بّبكت.  0990مطبعة ا٤بكتبة العصرية  0//  // : إحياء علـو الدين. ج  -0
–دار البشّب –.حسِب أدىم جرار: ٧بمد ا٤ببارؾ العآب كا٤بفكر كالداعية -3

 عماف. –. األردف 0998 0كمؤسسة الرسالة. ط
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   ـ دار الفكر، بّبكت. 0879 –4آّتمع اإلسبلمي ا٤بعاصرط//  // :  -00
 دمشق. -دار الفكر–الكرًن//  // : العقيدة ُب القرآف  -03
04

 بّبكت. -دار الفكر–//  // : ذاتية اإلسبلـ أماـ ا٤بذاىب كالعقائد  _
 بّبكت. دار الفكر–حلقات من نظاـ اإلسبلـ  سعيدة ة//  // : ٫بو إنساني -05
 ـ. دار الفكر. بركت. 0982بْب الثقافتْب الغربية كاإلسبلمية . //  // :  -06
 ـ بّبكت.0978دار الفكر ط األكؿ -//  //: اإلسبلـ كالفكر العلمي:  -07
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 عاؿش٠اإلطال١َٝ املخالق١ٝ األيفًظف١ ا
 ط٘ عبذ ايشمحإيف َؼشٚع 

 د. ْع١ُٝ إدسٜع
قظٓط١ٓٝ  -املذسط١ ايعًٝا يألطاتز٠   

 الملخص:
عبد الرٞباف مشركعا لفلسفة إسبلمية تضاىي ُب بنائها ا٤بعرُب كا٤بنهجي قدـ طو 

الفلسفة الغربية، لكن تتغاير معها ُب ا٤بنطلقات كالتصٌورات كا٤بفاىيم كا٤بصطلحات، فلسفة 
تستقل برؤيتها ك٦با٥با التداكٕب، فكل فلسفة ٥با قوميتها كسياقها التارٱبي كاللغوم كالفكرم، 

كإنشاء ما ينسجم مع ما يستشكلو ا٤بتفلسف العريب ُب  ،فاىيم كنقدىاكىذا ٗبراجعة ا٤ب
كمفاىيمي كفيل بإنتاج خطاب فكرم  اصطبلحيبإبداع عتاد  ،معَبؾ ا٢بضارة ا٤بعاصرة

 على حد قولو. متميز كمستقل، ألف قوة اإلصبلح غدت ال تقل أٮبية عن قوة السبلح
التأصيل لرؤية أخبلقية عالمية إلى اإلصبلح الذم دفع با٤بفكر طو عبد الرٞباف 

، كىذا التأصيل يفتقده الفكر الغريب ا٢بديث كا٤بعاصر عالمية اإلسبلم معاصرة بقدر
يؤكد على الغرض من مشركعو الفكرم  االختبلؼعموما، ففي كتابو ا٢بق اإلسبلمي ُب 

:"إن الغرض الذي نتوخاه في جملة من الكتب ىو اإلسهام في إنشاء فلسفة بقولو 
 في و ع لبناتها وإقامة بعض قواعدىا. باالجتهادقية إسبلمية معاصرة، وذلك أخبل

Abstract : 
Taha Abdu Rahman presented a project of an Islamic 

philosophy similar in its knowledge and systematic built to 
Western philosophy, but different in its premises, perceptions, 
concepts and terminology, a philosophy independent in its 
conventional vision and scope. Each philosophy has its own 
nationalism and its historical, linguistic and intellectual context 
which is due to reviewing, criticizing concepts and constructing 
what is consistent with the problems solved by the Arabic 
philosopher in the contemporary civilization, creating an 
idiomatic and conceptual system able to produce a distinct and 
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independent intellectual discourse as the power of reform has 
become a force no less important than the power of arms, Taha 
Abdu Rahman said. 

The Reform that pushed the thinker Taha Abdu Rahman to 
rooting for a moral, global and contemporary vision, as he 
emphasizes in one of his books on the purpose of his 
intellectual project, saying: “The goal we want to achieve from a 
series of books is to contribute in the construction of an Islamic 
contemporary and moral philosophy, and this is through the 
perseverance in the development of its foundations and some 
of its rules”. 

 تمهيـد:
فلسفة أخبلقية مهمة ليست باليسّبة، خاصة كأف الفكر الفلسفي  إنشاءإفَّ 

اإلسبلمي متهم بالتقصّب الشديد طواؿ تارٱبو ُب ٦باؿ الفلسفة األخبلقية، لذا فإف 
ىذا اإلعداد، ٍب  ا٤بفكر طو عبد الرٞبنٓب يغفل ك التأسيس لكذا مشركع ٰبتاج لعدة متينة 

فلسفية موصولة بآّاؿ التداكٕب اإلسبلمي،  إف تكوينو ا٤بنطقي ساعده للتأصيل ٤بفاىيم
كمصبوغة بالقيم العلمية الٍب يتميز ّٔا ىذا آّاؿ، كًب ذلك كٌلو من خبلؿ كتاباتو الٍب 

طو تزدكج فيها الفلسفة با٤بنطق بإعتباره ا٤بنهج الذم يوصلها إٔب ا٢بقائق . من ذلك جعل 
"وما وجدت ضورا بارزا حينما قاؿ: ا٤بنهجية األصولية حاضرة ُب إنتاجو ح عبد الرحمان

في جوانب المنهجية اإلسبلمية عموما أصلح للقيام بهذه الصلة من المنهجية 
من تراثنا  االستفادةكىنا ٪بد من إبداع وتكامل وانفتاح" بو األصولية، لما تتميز

 .الذم تورط فيو أغلب مفكرم اإلسبلـ ا٤بعاصرينا٤بفرط عن التقليد  االبتعاداإلسبلمي ك 
"إّن السبب في  :على ربط األخبلؽ بالدين بقولو طو عبد الرحمان يشدد

المفاىيم األخبلقية يرجع إلى كون الفبلسفة غلب عليهم االشتغال بها من  ا طراب
وليس ىذا المجال المنسّي … تنتسب إليو مدون رّدىا إلى المجال الحقيقي الذ

إذف إٌف معظم تعريفات انات .الذي بدونو ال تسكن ىذه المفاىيم إاّل مجال الدي
الفبلسفة لؤلخبلؽ تضم عنصر اإلنسانيات كعنصر ا٤بعنويات كقد ٘بمعهما معنا، إال أٌف 
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تفتقر إٔب طرؼ ثالث مهم يتمثل ُب عنصر  طو عبد الرحمانىذه ا٤بعادلة حسب 
الغيبيات، ىذا األخّب الذم يرتبط أشد ارتباط بالدين، كىنا تصبح ا٤بعادلة األخبلقية 

معنويات." و إنسانيات وغيبيات لطهائية تضم ثبلث ٦باالت تتشكل على النحو التإب: "ا
 األخبلقية على ثبلث مسلمات: توكما ترتكز نظري

 مسٌلمة الٌصفة األخبلقية لئلنساف: "ال إنساف دكف أخبلؽ".
 مسٌلمة الٌصفة الدينٌية لؤلخبلؽ: "ال أخبلؽ دكف دين".

 "ال إنساف دكف دين" ساف:مسٌلمة الٌصفة الٌدينٌية لئلن
ىذا ما نود التطرؽ إليو تفصيبل من خبلؿ إبراز معآب الفلسفة األخبلقية لطو عبد 

كأكؿ ما نتطرؽ إليو مشركعو اإلصبلحي  ،ال على التعقل الرٞباف القائمة على التخلق
 كالذم يعد أخبلقيا ُب جوىره .

 ي األخبلقي:حأوال : مشروع طو عبد الرحمان اإلصبل
كمحاكلة للفكر اإلسبلمي ا٢بديث مشركعا إصبلحيا   طو عبد الرحمان٤بفكر قٌدـ ا

لفكر يزرم با٢بقيقة اإلنسانية اإلسبلمية كيعٌرضها ٤بزيد  كاالرهتافلخركج من نفق الٌتبعية ل
 من الٌتبلشي كالٌضياع متناكال ُب ذلك القضايا ا٤بركزية ُب الفكر اإلسبلمي العريب ا٤بعاصر.

عديد النقاط كضعها طو عبد الرٞباف كأكلويات  ا ٲبكن أف ٪بملو ُبكمشركعو ىذ
 تؤسس لفلسفتو األخبلقية كالٍب نوجزىا ُب النقاط التالية.

 ة للتراث:لامكتمنظريّة تأسيس ـ  1
ا كإنتاج العقل فيو جزءن اإلسبلمي كمكانة شغل موضوع إعادة قراءة الَباث العريب 

ن ذلك ىو تشخيص ل مكا٤بفٌكرين كأصبح الغرض الذم يؤمكاسعا من اىتمامات الباحثْب 
ُب تقوًن الَباث  طو عبد الرحمانعٌلة اإلرتكاس العقلي كالٌنكوص ا٢بضارم . كقد ٫بى 

، حيث أنٌو يرل بأٌف الَباث العريب حقيقة كجودية ال كىم ؼمنحى غّب مسبوؽ كال مألو 
س في جميع األمم أّمة أتيت من "لي :متخٌيل، كمعاف حٌية ال أشكاؿ مٌيتة كُب ىذا قاؿ
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. 1صّحة العقيدة وببلغة الّلسان وسبلمة العقل مثلما أتيت أّمة العرب تفضيبل من اهلل"
ىذا يعِب أٌف للعرب مظهرا تفاضليا ٲبٌدىم بأسباب التمايز كتثبيت ا٥بويٌة كإظهار 

 ا٣بصوصية، مع ضركرة الٌتواصل كالٌتفاعل كاإلنتاج كاإلبداع.
إٔب إنشاء نظريٌة تكاملية ُب الٌتعامل مع الَباث يتم من خبل٥با  مفكرنا لذلك دعا

تقدًن منهج جديد ُب قراءة الٌَباث كتقوٲبو، كىو منهج يعترب ُب عمقو مواجهة ألصحاب 
ا٤بشاريع الٌداعية كالٌساعية إٔب إعادة قراءة الٌَباث مهما كاف مضمونو ُب ضوء ا٤بناىج الغربية 

ٗبا يرٌكجو الغرب ا٢بديث كا٤بعاصر من  االعتزازعول من طرفو إٔب عدـ كىذه الد. ا٢بديثة
دعول التعارض بْب ا٤باضي كا٢باضر، ا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ، كمن ضركرة عودة العقل إٔب كمالو 
حيث ال يتناَب مع الغيب، كحينها يتحٌرر اإلنساف من غفلتو، كمن سيطرة ظبللو كغرائزه 

كّٔذا فإٌف ٧باكلة طو عبد الرٞباف لتقدًن مطارحة  2العا٤بْب.كيدخل ُب سعادة العبودية لرٌب 
دقيق كالتحليل الناقد ُب ا٤بسائل كاإلشكاالت ا٤بعضلة ُب تالتعتمد ٧باكلة جادة ، فلسفية

إليها بنيات ا٤بعارؼ كالعلـو الٍب يتشٌكل منها الٌَباث العريب  ا٫بلتا٤بتنٌوعة الٍب  اال٘باىات
 اإلسبلمي .

 ـ مواجهة الحداثة: 2
طو عبد الرٞباف أنو من الضركرم إعادة النظر  يرلدائما كضمن مشركعو األخبلقي 

على أكجو عديدة،  استهدفتهاالٍب  االنتقاداتُب ا٢بداثة الغربية كذلك من خبلؿ ٨بتلف 
خاصة إذا ا، كلٌعل أبرز ىذه الوجوه كوهنا حداثة ال تٌتخذ من األساس األخبلقي ركيزة ٥ب

أٌف األخبلؽ ىي من الصفات الضركرية الٍب ٱبتٌل بنقصها نظاـ ا٢بياة لدل اإلنساف  تربنااع
من ىذه ا٤بسٌلمة عمل على  . كانطبلقا3ىذا األساس أصبل انعدـكآّتمع فما بالك إذا 

                                                 

ا٤بركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء، ا٤بغرب، طبعة طو عبد الرٞباف: ٘بديد ا٤بنهج ُب تقوًن الَباث،  -1
 .252ص.2
ا٤بدخل إٔب تأسيس ا٢بداثة اإلسبلمية، ا٤بركز الثقاُب العريب، الدار ، طو عبد الرٞباف: ركح ا٢بداثة -2

 .210، ص2006، 1البيضاء، ا٤بغرب، ط
 . 15، صا٤بصدر نفسو -3



 د. نعيمة إدريس  -----------------الفلسفة األخبلقية اإلسبلمية المعاصرة  

319 

 

لها الٍب جرفت الكثّب من لى كمً  لها٫ًب  ىدـ كاقع ا٢بداثة الغربية ا٤بعاصرة كمواجهتها ٗبختلف
سج من ّٔا الكثّب من القلوب ٤با ني  ، فافتتنتالعديد من سيادات البلداف اخَبقتك العقوؿ 

 .حو٥با من أكىاـ 
 ـ مواجهة العولمة : 3

تعميم الشيء كتوسيع دائرتو ليشمل الكل، أم جعل العآب  مصطلح العو٤بة كيعِب
 اسما موجها توجيها كاحدا ُب إطار حضارة كاحدة، كىناؾ من الكٌتاب من أطلق عليه

تغذل ُب رحم الثقافة صطلح نشأ ك ىذا ا٤ب، مثل ا١بابرم النظاـ العا٤بي ا١بديد أك األمركة
، من ٤بشركع ا٥بيمنة الغربية ايعد امتدادن الغربية القائمة على نظرية التفوؽ العرقي كا٢بضارم، 

احد من إعادة النظر ُب ا٤بفهـو ا٤بتداكؿ للعو٤بة، القائم على أٌف العآب ك  ةضركر ىنا تأٌب 
طو يقوؿ  .بل إف العآب عبلقات مقيدة باألخبلؽ كمكرٌسة للمسؤكلية، العبلقات ا٤بطلقة

 :عبد الرٞباف
"فالعو٤بة ىي السعي إٔب تعقيل العآب ٗبا ٯبعلو يتحٌوؿ إٔب ٦باؿ كاحد من العبلقات 

من كمن ىذا ا٤بفهـو ا٣باص للعو٤بة ، 1قل ٦باؿ عبلقي أخبلقي كاحد" األخبلقية، أك
بالتعقيل ا٤بادم ا٤بضٌيق للعو٤بة إٔب مستول التعقيل الركحي ا٤بوٌسع، كذلك  م االرتقاءضركر ال

 على ضوء مبادئ مادية تتمثل ُب:
مع  االقتصادممفاده التنمية الصا٢بة ال تكوف إال بتكامل ا٤بقٌوـ : مبدأ الفضل

 باألفق الركحي. اتصالوا٤بقومات األخرل للتنمية، كدكاـ 
، أٌف العلم النافع ال يكوف بالنظر ُب حكمة الشيء قبل سببو مفاده: اراالعتبمبدأ 

 أم أف العلم ال ٯبب أف يٌورث ا٤بضار.، كُب مآلو قبل حالو

                                                 

 .84ص .ا٤بصدر نفسو -1
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مفاده أٌف التواصل السليم ال يكوف إاٌل بكبلـ طٌيب بْب ا٤بتكلمْب  :مبدأ التعارؼ
 لتفاىم. بعضهم أكـر من بعض، أم أف تكوف العبلقات مبنية على ا٢بوار كا

ُب  ك٥بذا ٪بد طو عبد الرٞباف يضع مسؤكلية درء آفات العو٤بة على عاتق كل مسلم
أم من مهمة  1"إن الدين الذي يقدر على قهر العولمة ىو دين اإلسبلم" :ىذا قاؿ

  ا٤بسلمْب.
إٔب جانب ا٤بسائل الثبلث من دراسة للَباث كٙبد للحداثة كالعو٤بة يقف طو عبد 

 ٙبد رابع. الرٞباف مطوال مع
 :محاربة التقليد وإنشاء فلسفة جديدة "فقو الفلسفة"ـ  4 

إف مشركع طو عبد الرٞباف يكاد يكوف حربا على التقليد كالتبعية، كعلى ا٤بقٌلدة 
إٔب يومنا ىذا، سواء كانوا من  التاسع عشرا٤بنتمْب إٔب اإلسبلـ كالعركبة منذ أكاخر القرف 

حيث الحظ أٌف طرؽ األداء ، ا٤بقٌلدة ا٤بتقدمْب أك من ا٤بقٌلدة ا٤بتأخرين حسب تسميتو
للمقتضيات التداولية للبيان العربي  "مخالفة :البياين لدل ا٤بتفلسفة ُب القدًن بالنسبة لو

سبب ىذا التخلف  طو عبد الرٞبن كحسب. 2ف ستغلقت كتاباتهم بركاكتها على األفهام"
التفلسف على طريقة غّبىم، فهم ٱبوضوف فيما ٱبوض غّبىم  استلذكايعود كوف ا٤بقٌلدة 

كأصبحت  استعبدهتمكيفتعلوف أسئلة غّبىم، بل إف تلك األسئلة البعيدة عن حقيقتهم قد 
تؤرٌقهم، كٓب يذىبوا إٔب مساءلة ذلك التفلسف عند أىل الغرب كنقده على مقتضيات 

كٓب يتمكنوا من مراجعة التصور الذم ساد عن الفلسفة الغربية عموما، كٓب  ثقافتهم،
 .٩3با يستشكلونو من كاقعهم انطبلقايستطيعوا أف يأتوا ٗبا يضاىيو، 

                                                 

 .87، صا٤بصدر نفسو -1
، 1طو عبد الرٞباف: حوارات من أجل ا٤بستقبل، منشورات الزمن، دار ا٥بدل للطباعة كالنشر، ط -2

 . 87، ص2000
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قولو: "إٌف بوجزىا نُب ٦بمل كتبو طو عبد الرٞباف إٌف ا٤بفارقة ا٢باٌدة الٍب تناك٥با 
غّب صاّب لنٌتوسل بو ُب بناء معرفة إسبلمية النمط ا٤بعرُب ا٢بديث غّب مناسب إف ٓب يكن 

خاصة أنو الحظ أٌف دعاة ٙبديث الفكر اإلسبلمي ٓب ٚبرج ٧باكالهتم عن نطاؽ  .1حقيقية"
، كأٌف اتقليدإال كمعلـو أٌف األخذ الذم ليس معو عطاء ال يكوف "التشبو بأفكار اآلخرين 

حينئذ ال يكوف ٙبديث الفكر التشبو الذم ليس معو استقبلؿ ال يكوف إاٌل إعتقاال، ك 
كللخركج من نفق الٌتبعية كالتقليد . 2اإلسبلمي ٙبديثا حقيقيا كإ٭ٌبا ٙبديثا كٮبيا كحسب"

"علم ينظر ُب األعراض الذاتية للفلسفة،  كىو: "الفلسفةفقو "كضع مشركعا فلسفيا 
لٍب ّٔا نتحٌرر من أم أٌف ىذا العلم يتمٌثل ُب الكيفية ا .3كيستخرج قوانينها كيرٌتب مسائلها"

الٌتبعية لفلسفة الغربيْب، كىي كيفية نبدع من خبل٥با على مقتضى فكرنا ككاقعنا، كنستشكل 
 ّٔا ما يهٌمنا ُب حالنا كمآلنا .

ذف فغاية ىذا ا٤بشركع تتمٌثل ُب خلق فضاء نتفلسف فيو بتوجيو من رؤيتنا ا٣باصة، إ
من مفاىيمنا كمصطلحاتنا  كانطبلقانا، من ىٌويتنا ا٣باصة، من حقائقنا كأكضاعنا كمشاغل

أركانا  -فقو الفلسفة -كىكذا نستقٌل بفكرنا كنبدع كما يبدع غّبنا .كقد جعل ٥بذا ا٤بشركع
، حٌب يتسُب للعقل ا٤بسلم ا٤بطالبة الترجمة والتعبير والتفكير والسلوك أربعة تتمٌثل ُب:

فأردنا أف ": كالنهوض ٗبسؤكليتو بإشاعة ملكوتٌية ا ُب األرض يقوؿ االختبلؼٕبٌقو ُب 
ند٥ٌبم على معآب الطريق الذم ظهر لنا أنٌو يوصلهم إٔب مطلؤّم من غّب تبذير للجهد كال 

 .4تبديد للزمن"
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ا٤بركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء،  264، -الفلسفة كالَبٝبة  -1اف: فقو الفلسفة رٞبطو عبد ال -3
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كحٌب نتمكن من ٧باربة التقليد كا٤بقلدة كإنشاء فلسفة تتماشى ك٦بالنا التداكٕب 
ة جديدة منتجة ٨بتلفة، تستند إٔب مفهـو ٨بالف ٤با تعارؼ عليو الغرب ٫بتاج إٔب عقبلني

من معاين ٚبص العقل، ىذا ا٤بفهـو الذم يفتقد ألشياء كثّبة أٮبها غياب القصدية النافعة 
األمر الذم  ،أم غياب عبلقة القيم بالعقل رغم ضركرهتا ُب أم فعل أك سلوؾ أخبلقي

البد . كمنو الذي لن يكون بالضرورة الكائن األخبلقيأنتج لنا اإلنسان الكائن العاقل و 
كالٍب على أساسها أسس  الرٞبن، طو عبد من عرض التوضيحات كا٤بربرات الٍب قدمها

 ُب البيئة الغربية.كأٮبا مفهـو العقل لنظريتو األخبلقية، 
 :والفاعليةالقصدية غياب لمفهوم الغربي للعقل و اثانيا : 

ا فهـو العقل ُب سياؽ الفلسفة الغربية مع أىم أعبلمهيتعرض طو عبد الرٞباف ٤ب
رائد ٬بتار نقده للتعريف الذم قدمو ك كذلك للتأثّب السليب ٥بذا ا٤بفهـو على األخبلؽ، 

يساعد على خلق إمكانية عالية  ،ا٤بعرفة ةالعقل كظيف اعتربالذم  ،ديكارتالعقبلنية 
للتفكّب، باإلضافة إٔب ا٢بدس كاإلدراؾ. كما أنٌو قٌوة اإلصابة ُب ا٢بكم، أم ٛبييز ا٢بٌق من 

فاألكلوية عند ديكارت للعقل، ككل ا٤بعارؼ ، الباطل كا٣بّب من الشر، كا٢بسن من القبيح
 .تنشأ عن طريق ا٤ببادئ القبلية ال عن طريق ا٢بواس كالٌتجربة

بداية إصبلحو من ىنا جعل  ،يرل أف البحث ُب ا٤بنهج من أىٌم ا٤بشكبلت كما
الفكرم، الظفر بطريقة للحصوؿ على ا٤بعرفة ا٢بقيقية بواسطة ذلك الٌنور الفطرم ا٤ببثوث 

"كانت  كما ٪بد أٌف ديكارت كاف معجبا بالرياضيات، يقوؿ:.فينا ٝبيعا كىو العقل
. 1ك ٤با ٙبملو ُب براىينها من الوثاقة كالوضوح"تعجبِب الرياضيات على ا٣بصوص كذل

                                                 

٧بمود ٧بمد ا٢بضّبم، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة الكتاب، مصر،  ديكارت ركنيو: ا٤بقاؿ عن ا٤بنهج، تر -1
 .1ص، 1985، 3ط
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فا٤بنهج ا٤بطلوب ىو ا٤بنهج الرياضي باعتباره منهجنا طبيعينا للفكر كاألي٭بوذج األمثل لتقصي 
 .1ا٢بقائق كإنشاء العلـو مثلما أنشأ ىو علم أ٠باه ا٥بندسة التحليلية

للمعايّب سالفة الذكر كالٍب يرل طو عبد الرٞباف ٱبالفو الرأم لعدـ إستوفائو إال أٌف 
أم قٌيمنا يعمل كفقها اإلنساف،  ،يتعٌلق با٤بقاصد النافعة ضركرة التفصيل فيها، فمعيار التقوًن

 كالٌناظر ُب مقاصد ا٤بنهج العقلي ٯبد أهٌنا تٌتصف بصفات ثبلث ىي: 
كة ككٌلية إذا كاف من ا٤بقاصد الٌنافعة أف تكوف قوانْب العقل مشَب  النسبّية المطلقة:

عند العقبلء ٝبيعنا فإٌف كاقع ا٤بنهج العلمي يشهد بغّب ذلك، فديكارت يؤٌكد على أٌف 
بْب ا٥بندسات اإلقليدية االختبلؼ إاٌل أٌف ، ا٤بنهج الرياضي كا٤ببادئ الرياضية مطلقة ككلٌية

ا٤بنهج  ، كبالتإبأم أٌف مبادئها ليست مطلقة كقد تكوف نسٌبية ،كالبلٌإقليدية يؤٌكد العكس
العقلي العلمي ا٢بديث ينشد الٌنسبية كالتمايز بْب العلـو كيقوؿ بكثرهتا كتعٌددىا بدؿ 

 كحدهتا كتكاملها.
اإلنساف ا٤بعاصر بعض أسرار ا٤بناىج التقنية حٌب سار  امتلكما إف  اإلسترقاقية:

ألٌف ىذه  ،إٔب االعتقاد بأٌف التقنية ستكوف سبيلو لتحقيق السعادة كا٣بّب للبشرية ٝبعاء
تسخّب الكوف كتوجيهو حسب حاجاتو ككفق قٌيمو، لكن لو من ا٤بنجزات التقنية ستمكٌنو 

، لظهر لنا أٌف ىذه اآلماؿ بعيدة كل البعد عن  أمعنا األحواؿ الٍب تتقٌلب فيها التقنيات اليـو
 كيرجع ذلك إٔب أهٌنا توالدت كتكاثرت على ٝبيع ا٤بستويات، كىذا ما ٲبكن أف، الٌتحقق

 .2إدراكونسميو "كونا تقنيا" يستحوذ اإلنساف كإرادتو كتغيب آفاقو غيابا عن 
ك٤بٌا كانت " التقِب لئلنساف ُب قولو: االحتواءطو عبد الرٞباف ىذا كقد ٣ٌبص 

ا٤بناىج التقنية تٌتجو إٔب رفع كل الضوابط ا٤بوٌجهة للسلوؾ كإٔب السقوط ُب الظٌلمات، 

                                                 

٧بمد عابد ا١بابرم: ا٤بنهاج التجرييب كتطور الفكر العلمي، دار الطليعة للطباعة كالنشر، بّبكت،  -1
 .38، ص1984، 2لبناف، ط

ا٤بركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء، ا٤بغرب، الطبعة طو عبد الرٞباف: العمل الديِب ك٘بديد العقل،  -2
 .44ص .1997الثانية، سنة 
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مهٌمة ٙبرير اإلنساف كإسعاده مقصدنا حقيقيا كفعليا للممارسة العقلية العلمية  اعتبارسقط 
 ا٢بديثة".

"إٌف النظريات العلمية ال تنمو ٭بونا مطردنا كال يركب  ُب قولو:وضحها يالفو وية: 
بعضها بعضا ركوب الطٌبقات بعضها فوؽ بعض مٌتجهة خطوة خطوة إٔب ٙبقيق كماؿ 

بعضها قاطع عن بعضو ٕبيث تقـو بينها عبلقات تباين كهتادـ ال عبلقة ا٤بعرفة، كإ٭ٌبا أٌف 
أم أٌف ا٤بناىج العقلية العلمية تقود إٔب الٌتصادـ بْب الٌنظريات بدؿ . 1تكامل كتساند"

فيفقد العلم غايتو ُب البحث عن النظاـ كٙبقيقو، كعليو فإٌف الواقع ، كالتكامل االنسجاـ
الصارخة بْب ٨بتلف  لبلختبلفاتكذلك  كاالنفصاؿضى العلمي يؤدم ضركرة إٔب الفو 

 النظريات العلمية .
يتعٌلق بالوسائل الٌناجعة الٍب يٌتخذىا  معيار الفاعليةأٌما ىذا فيما ٱبص القصدية 

 اإلنساف لبلوغ تلك ا٤بقاصد، ككسائل ا٤بنهج العقلي ىي األخرل تٌتصف بصفات:
 تكّلف المو وعية :

العآب عقلو كحواسو إٔب ا٤بوضوع الذم يبحث فيو كينصت كا٤بقصود ّٔا أف يوجو 
ٗبعُب الٌنظر  ،إليو كُب نفس الوقت يكبيت صوت الذات أك العوامل كالبواعث الشخصية

أم أٌف ا٤بمارسة  ،كا٢بكم على األشياء كما ىي ُب ذاهتا، دكف أٌم إضافات سيكولوجية
 اعتبارىالدينية كالقيٌم األخبلقية ٕبٌجة العقلية العلمية تزعم تطهّب كسائلها من كل ا٤بعاين ا

 .ٙبقيق ا٤بوضوعية تتمكن من عوائق مثٌبطة للعمل العلمي، كبالتإب 
ك٤بٌا كاف العلم ا٢بديث مبُب على ىذا الٌتصور ا٣باص :"يقوؿ طو عبد الرٞباف

ة للمعرفة ا٤بوضوعية فاتو ٙبصيل الوسيلة الناجعة ُب خدمة حياة اإلنساف، ألٌف ىذه الوسيل
ف إ 2"ا٤بعاين كالقٌيم الركحية كاألخبلقية التزاـتقتضي ا١بمع بْب طلب ا٤بعرفة العلمية كبْب 
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ألخبلقية إرضاءن لبلوغ ا٤بوضوعية، إالٌ اكل ا٤بعاين كالقيم  من ا٤بنهج العلمي ا٢بديث قد أفرغ
 أٌف التوٌسل ّٔذا ا٤ببدأ كاف كفيبلن بعدـ ٙبقق شرط النجاعة ُب األخّب.

ٯبعل ا٤بنهج العقلي من موضوعاتو كائنة ما كانت ٦بٌرد  على الظاىر:الجمود 
٩بٌا ٯبعلو يكتفي بظواىر األشياء فقط مهمبلن ا٢بقائق  ،ظواىر تقبل التحليل كالتجريب

كىو األمر الذم رفع صفة النجوع ُب كسائلو ألٌف  ،الباطنية الٍب تستند إليها ىذه الظواىر
 ذلك ا١بمع بْب ظواىر األشياء كبواطنها.ٙبٌقق ىذه األخّبة حسبو يتطلب 

بعد معيارم القصدية كالفاعلية ا٤بفتقدين ُب ا٤بفهـو الغريب للعقل ككل العلـو  كأخّبنا
كتحصيل حاصل  معيار التكاملالنا٘بة عن ىذا العقل، يقف طو عبد الرٞباف على غياب 

العقبلنية أك كما علق مفكرنا لذم يتعٌلق بالنفع ُب ا٤بقاصد كالنجوع ُب الوسائل، اك 
أخّلت بشرط النفع في المقاصد والنجوع في الوسائل فقد ترّتب عليو الديكارتية ٤بٌا 

 ، كىي نتيجة بديهية منطقية.1إخبللها بمعيار التكامل
 استفاءلعدـ بالنظر ك بعد نقد طو عبد الرٞباف للمفهـو الغريب الديكارٌب للعقل، 

الذم يرتبط أشد  الفعلـ بديبلن ٤بصطلح العقل ىو دقا٤بذكورة، ي العقبلنية الغربية للمعايّب
 .لتعقل ا بدؿ التخلقتبعنا ٥بذا  ضعباألخبلؽ في االرتباط

 ثالثا : التخلق بدل التعقل :األخبلقية مقابل العقبلنية:
بْب األخبلقية طو عبد الرٞباف خبلؿ ىذه القراءة التفاضلية الٍب قاـ ّٔا من 

 قسمْب:إٔب كالعقبلنية قٌسم ىذه األخّبة 
 الٍب يشَبؾ فيها اإلنساف مع غّبه "ا٢بيواف". كىي العقبلنية آٌّردة من األخبلقية: 
 الٍب ٱبتص ّٔا اإلنساف دكف سواه. كىيالعقبلنية ا٤بسٌددة باألخبلقية: 

ُب العقبلنية آّردة  اقبلع احي ااإلنساف من كونو كائنفيها  ينقلبىذه األخّبة الٍب 
اليوناف أعلى فبلسفة عند ىذا اإلنساف كقد كاف ، إٔب كائن حي كامل ُب العقبلنية ا٤بسٌددة

لوا اف ناطق" ُب حْب أٌف ا٤بسلمْب أكٍ درجة من الفعل، ٩با ترٌتب عليو أف "اإلنساف حيو 
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للفعل فنتج أٌف "اإلنساف حي عامل".إاٌل أٌف القوؿ كمع الٌتطور التارٱبي سيطر على  اىتماما
من األقواؿ  الئلنساف كشهد العآب طوفان االصطبلحية ُب التعريف لبى الفعل ككانت لو الغى 

 الٍب شٌوىت ا٢بضارة اإلنسانية.
 بلث: آفات ثااللتباسات ما ترٌتب عن األقواؿ من  كقد ٣ٌبص طو عبد الرٞباف

حصر األخبلؽ فيما ىو عملي فقط ٕبٌجة أنٌو "ال كتعِب  آفة التضييق: األولى:
٦بالو... كأقتحم على الفعل  كاتسعكىنا يقوؿ: "ك٤بٌا اشتٌد أثر القوؿ  :أخبلؽ ُب ا٤بعرفة"

. أم أٌف حضارة 1موطنو كغصبو، فضاقت رقعة األخبلؽ ضيقا كانقبض أفقها انقباضنا"
 من دائرة ا٤بعارؼ النظرية آّرٌدة. القوؿ أخرجت األخبلؽ

طو عبد الرٞباف: صف كٰبدد يُب حضارة القوؿ ككما : آفة التجميدالثانية: 
"األخبلؽ ال تصلح لتنظيم األفعاؿ حاؿ اجتماع الٌناس فيما بينهم كال بتوجيهها ٤با فيو 

الٌناس بعضهم عن الصاّب العاـ، كإ٭ٌبا كل ما تصلح لو ىو مراقبة بعض األفعاؿ حاؿ إنفراد 
كىنا ٪بد أٌف حضارة القوؿ قد حصرت  .2بعض، منحصرا فائدهتا ُب نطاؽ الصاّب ا٣باص"

٩بٌا أدل إٔب تكريس النزعة الفردانية الٍب أصبحت ٥با سلطة  ،األخبلؽ ُب حاؿ كاحدة
 الٌتشريع لكل ما ىو أخبلقي.
ل ا٣بلقي بنقيضو، مقصود الفع استبدلتإٌف حضارة القوؿ قد  الثالثة:آفة التنقيص:

من األقواؿ الٍب ٙبملها ىذه ا٢بضارة ا٢بديثة بأف األخبلؽ ال ٚبدـ إالٌ " :ذكر ُب ذلكي
الضعف ُب النفس كا٣بذالف ُب السلوؾ، بينما كاف غرضها ىو أساسا أف ٚبدـ القوة ُب 

إٌف السبب ُب ىذا التنقيص من قيمة الفعل ا٣بلقي ىو ىذا  .الركح كاإلقداـ ُب العمل"
الٌلفضي ا٥بائل الذم ٓب يكتف فقط بنبذ األخبلؽ كإ٭ٌبا استبد٥با  لطوفاف القوٕب أك الفيضا

 .3بضٌدىا كىو القوؿ السياسي

                                                 

 .78طو عبد الرٞباف: سؤاؿ األخبلؽ، ص  -1
 .٤78بصدر نفسو، ص ا -2
 .78، ص ا٤بصدر نفسو -3



 د. نعيمة إدريس  -----------------الفلسفة األخبلقية اإلسبلمية المعاصرة  

327 

 

اآلفات الثبلث الٍب تٌولدت عن حضارة القوؿ كالٍب أضرت كثّبا بالكياف ىي ىذه 
لدفع الظلم الذم  مفكرنا يل ا٤ببدأ األخبلقي الذم صرح بوصا٣بلقي لئلنساف، نأٌب على تف
 أحاط باإلنساف ككٌبل حياتو.

 رابعا : بديل طو عبد الرحمان من حضارة القول إلى حضارة الفعل:
"حضارة فعل". كيطلق الفعل ُب علم  ها٠بى أكٍ  ٌثل ُب إنشاء حضارة جديدةيتملبديل ا

يشَبط ال ، ك األخبلؽ على التأثّب الصادر عن ا٤بوجود العاقل من جهة كونو متعلقا بغرض
. أٌما  ،1ُب ىذا الفعل أف يكوف مصحوبا ٕبركة ٧بسوسة ألنٌو ٲبكن أف يكوف كفنا عنها

ينهض التخلق ا٤بستند إٔب "طو عبد الرٞباف: عرفو فقد  "فعلالحضارة "بالنسبة ٤بصطلح 
 التجربة الدينية ُب مرتبة التأييد كالٍب ٛبتاز بكوف ا٤بتخلق فيها ما زاؿ يتلبس با٤بعاين الركحية

حٌب يكوف ىواه على كفق مقتضياهتا، فيحظى منها با١بمع بْب ا٤بنفعة ُب ا٤بقاصد كالنجاعة 
 كلقياـ التخلق ا٤بؤيد مبادئ يقـو عليها:. 2" ُب الوسائل

، كتركو يعد  مبدأ اإليجاب: يتحوؿ الفعل ا٣بلقي ٗبقتضى ىذا ا٤ببدأ إٔب أمر ملـز
رتبة التخلق ا٤بؤيد ىو كاجب ييعاقب على تركو "إف الفعل ا٣بلقي ُب م، هلكة للفرد كآّتمعم

 3بالبعد الركحي كما يعاقب تارؾ الفعل القانوين بالقصر البدين"
الفعل ا٣بلقي ليس إاٌل سٌلما يتم فيو التدرج من األدىن إٔب األعلى  مبدأ الترتيب:

كقد قٌدـ مثاال توضيحيا حوؿ اإلخبلص ك٥بذا األخّب درجات، حيث ، لبلوغ الكماؿ
تدئ بصدؽ ُب الٌنية يليو صدؽ ُب القوؿ، فصدؽ ُب الفعل مع ضركرة تطابق نٌية الفعل يب

 مع نٌية القوؿ.
الفعل ا٣بلقي شامل ال يقتصر على العبلقات ادكدة بْب  أم مبدأ االتساع:

، كإ٭ٌبا يتجاكزىا بإقامة عبلقات ٚبرج عن اإلطار الذم يضم اإلنساف كا ااإلنساف ك 
كإذا كانت ىذه ا٤ببادئ نظرية تعمل . الكائنات سواء كانت حية أك جامدة ليشمل باقي

                                                 

 .153، ص 2ٝبيل صلبيا: ا٤بعجم الفلسفي، ج -1
 .80طو عبد الرٞباف: سؤاؿ األخبلؽ، ص  -2
، ٦بلة التجديد، ا١بامعة اإلسبلمية العا٤بية، -مراجعة كتاب -مصطفى تاج الدين: سؤاؿ األخبلؽ ػ -3

 .243، ص 2002، 12ماليزيا، العدد 
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على إعادة ىوية اإلنساف الٍب شتتتها ا٢بضارة الغربية ُب جانبها القوٕب، فإف ىناؾ طرقا 
ثبلث  عملية يتم االلتماس ّٔا من أجل ٘باكز ىذه اآلفات كحصرىا طو عبد الرٞباف ُب

 :نقاط
 ركج من النظر آّرد كالدخوؿ ُب العمل آّسد.أم ا٣ب :ا٤بباشر االشتغاؿ

التخلق بالصفات ا٢بسُب: أم األخبلؽ اإل٥بية عن طريق اإلقتداء النموذجي كالذم 
 صلى اهلل عليو وسلم .محمد  النبييتمثل ُب أسوة األمة اإلسبلمية كقدكهتا 

كما ٲبكن   ،لناقدكة ألفعالنا كأقوا اإلقتداء ا٢بي: أم جعل النيب صلى ا عليو كسلم
 .1 اإلقتداء أيضا ٗبن توفرت فيو شركط الوالية

بأٌف التخٌلق ا٤بؤيد ىو الوسيلة  ستنتجمن ىذه ا٤ببادئ النظرية كالطرؽ العملية ن
ا٤بساعدة على ٛبلك ا٤ببادئ القادرة على درء أشكاؿ التضييق، التجميد، التنقيص الٍب 

 .ترتبط ٕبضارة القوؿ

تعاين ُب قو٥با ا٤بعرُب ىي حضارة لكن  ،بامتياز حضارة معرفة إٌف ا٢بضارة ا٢بديثة
يقـو على مسٌلمتْب رئيسيتْب ٮبا الناتج عنها كذلك ألٌف العلم ا٢بديث أزمة ُب الصميم، 

منها كالٍب  ،اتكقد ترٌتب عن كل مسٌلمة أزم ،"ال أخبلؽ ُب العلم" ك"الغيب ُب العقل"
الفصل التاـ بْب الذات كا٤بوضوع ية الٍب دعت إٔب سبقت اإلشارة إليها كا٤بتعلقة با٤بوضوع

الذم يقضي بالٌتساىل ُب ا٤بنطق، و التساىل، إٔب جانب أزمة كذلك تفاديا ٤بأزؽ الذاتٌية
 .2إٔب قيم أخبلقٌية ٧بٌددة االستنادحيث أٌف لكل ا٢بٌق ُب بناء منطقو دكف 

عن القٌيم األخبلقٌية، كالٍب  االنقطاعترسخ آفة  اإٌف ا٤بتأٌمل ُب ىذه ا٤ببادئ ٯبد أهن
بْب  االنفصاؿإٕب ٦باؿ العلـو العملية، كمن ٍب صح القوؿ أٌف ىذه ا٤ببادئ تدعم  امتدت

افقة أك كالذم مفاده ضركرة مو  ،الذم أخل بشرط الصدؽنفصاؿ القوؿ كالفعل، ىذا اال

                                                 

 .243صرجع نفسو، ا٤ب -1
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ضارة تتخٌبط ُب حكاالستنتاج بأف ا٢بضارة الغربية فإٌف القوؿ من ٍب ك  ،القوؿ للفعلمطابقة 
 كإ٭با حقيقة ال غبار عليها. شباؾ أزمة الصدؽ ليس سرابا كال كٮبا

أزمة القصد كالٍب أكقعنا ُب أزمات عدة خاصة  العقلإبعاد أك إقصاء الغيب من 
أم الظواىر ىي من صنع اإلرادة  ،الٍب تنكر فكرة ا١بواز، السببٌية ا١بامدة أدت إٔب تكريس

كذلك ٪بد تكريسا .باإلمكاف الٌتعلق بأسباب أخرل أنوه األسباب ك اإل٥بٌية الٍب تعلقت ّٔذ
القوؿ باآللية يلـز منو أٌف ا٤بمارسة " :فيو طو عبد الرٞباف، كالذم يقوؿ دأ اآللية ا٤بسٌيبة٤بب

كال تتطٌلع إٕب ما كرائو من  ،العلمية تنزؿ كل شيء منزلة الظاىر الذم ينبغي الٌتحكم فيو
أٌف ىذا  ، أم1كال إٔب ما يظٌن من األسباب ا٤بمتنعة عن ا٤براقبة اآللية" ،الدالالت ا٣بفٌية

 اا٤ببدأ يستند ُب تفسّبه للظواىر على كل ما بدا للعياف، ككاف قاببل للمبلحظة كالضبط دك٭ب
 .ا٤بباالة ٗبا خفي من األسباب 

ة كعليو يكوف إقصاء العنصر الغييب من العقل إجحافا أكقع ىذه ا٢بضارة ُب أزم
ىذا التشريح أفضى إٔب تشخيص ألزمة حضارة القوؿ كىي أزمة أخبلقية أساسا  القصد.

ٰباكؿ طو عبد الرٞباف أف يقدـ لنا ا٢بل للخركج من ىذه األزمة  ،بسبب إقصاء عآب الغيب
 مقولتْب ٮبا:كمن أ٭بوذجها معتمدا على 

ا١بمع بْب مفضيا إٔب القرب من حضرة ا، أم  ما كاف ىوو العقل الكامل:
 السلوكي كالٌنظرم.

ىو ما كاف باعثا على العمل كال عمل صاّب بغّب علم نافع، أم أٌف  العلم النافع:
 2طريق العلم الٌنافع ىو الربط بْب ا٤بعرفة كنتائجها.

أم التأكيد على ضركرة االتصاؿ با سبحانو كتعأب أم ضركرة اإلٲباف بعآب الغيب 
عية. لكن توجد معضلة أخرل ُب حضارة القوؿ كانت ٥با إٔب جانب القصدية أك النف

                                                 

 . 94طو عبد الرٞباف: سؤاؿ األخبلؽ، ص  -1
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انعكاسات خطّبة على منظومة القيم يقف عندىا مفكرنا ٧بلبل ناقدا كىنا نتساءؿ ماذا 
 أنتجت لنا السببية ا١بامدة كاآللية ا٤بسببة؟ ببساطة أنتجت حضارة التقنية.

 تقنية:الحضارة خامسا :
أصبح النظر إٔب العآب على أنو آلة صارمة النظاـ كالدقة بفضل ا٢بتمية كاآللية ككل 

للعآب الصاـر  إٌف النظاـ العلمي التقِبمبادئ العلم ا٢بديث الٍب تغيب الغيب أك ا٤بيتافيزيقا، 
 يتجلى ُب مظاىر ثبلثة هتدؼ إٔب ٙبقيق السيادة على العآب كمن مظاىر ىذه السيادة:

إرادة ضبط اإلمكاف الٌنظرم من حيث آفاتو كضبط "كالٍب مفادىا  الّنظم: عقبلنّية
كقبل التفصيل ُب ىذا ا٤ببدأ كجب الوقوؼ على حٌدين  ،1الٌتمكن العلمي من حيث أبعاده"

 ىامْب ٮبا:
كىو األفق ا٤بعرُب غّب ا٤بسبوؽ الذم يفتحو كل إجراء بسبب ما ينشأ :  اإلمكاف

ىو نظرم كتنظّبم  ٦باؿ التدليل كالٌتنظيم، أم أنٌو يتعٌلق بكٌل مافيو من جديد الفوائد من 
 علي ا٤بستول ا٤بستقبلي.

كىو الباب العملي غّب ا٤بعهود الذم يفتحو كل إجراء بسبب ما ينتج عنو : الٌتمكن
 من جديد اآلثار ُب ٦باؿ التطبيق كالتغيّب، إذف فهو ٘بسيد اإلمكاف على أرض الواقع.

صو أف اإلمكاف مرتبط بالٌنظر ُب حْب أٌف التمٌكن ىو التطبيق ما ٲبكن أف نستخل
 ٯبعل العبلقة بينهما تبلزمٌية. كالتحقق ىذا ما

"السيادة  كمعناه: التنبؤإٌف عملية ضبط اإلمكاف كالتمٌكن ىي الٍب نٌصبت لفظ 
فالتنٌبؤ يضفي بتحليل القدرة على ، على آفاؽ اإلمكاف الٌنظرم كأبعاد التمٌكن العملي

ييطلق ا لنوع خاص من القوة ثترتيب اإلمكاف على تبيْب التمٌكن، كّٔذا يكوف التنبؤ مور 
السطوة، فالسطوة ىي القوة ا٤بتجلٌية ُب ترتيب اإلمكانات النظرية كتبيْب  سمإ عليو
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ٌف . ىذا الكبلـ العلمي يقف طو عبد الرٞباف على أبعاده ا٣بلقية، أل1التمٌكنات العملٌية"
لو مدل ضح ُب مصطلحات القوة، السطوة، السيادة، يت الّتخلق الدينيبعين الٌناظر 

، 2الشحنة األخبلقٌية الٍب ٱبتزهنا سلوؾ ىذه الكلمات كالٍب تومئ إٔب سلبٌية ىذه ا٤بظاىر
 ىذا فيما تعلق بعقبلنية النظم .

كتعِب رفع درجة ترتيب اإلمكانات النظرية إٕب درجة تنسيقها عقبلنّية التنظيم :
سوغها ُب نسق كأيضا رفع مرتبة تبيْب الٌتمكنات العملية إٔب مرتبة تطبيقها ٗبعُب  ٗبعُب

 إدخا٥با ُب حٌيز ا٤بمارسة.
ك٤با كانت ىذه العملية ٙبظى بكل ىذا التنظيم كالتطبيق لئلمكاف كالتمٌكن صاغها 

معناه ، ك البأسالذم كٌرث نوعا خاصا من القوة ٛبثٌلت ُب لتحّكم، طو عبد الرٞباف ُب ا
 القوة ا٤بتجلية ُب تنسيق اإلمكانات الٌنظرية كتطبيق التمكنات العملية.

إذف فإٌف عقبلنية التنظيم كانت ٥با إفرازات خطّبة على حياتنا اليومية كالعملية 
نشاىده من تغٌّبات ٝبة مٌست جوانب من حياة اإلنساف، خاصة  كذلك من خبلؿ ما

إل٪باب، زرع األعضاء، كىذا ما دعا إٔب ٘باىل الركح فيما ٱبص ا٤بورٌثات ا١بينية، تعديل ا
ُب أف يكوف ٨بلوقا متمٌيزا و حق منو كاغتصابقيم األخبلؽ  كاستنزاؼاإلنسانٌية ُب اإلنساف 

 على فعلو . االستنساخعمل  كىذا ما
كقد ٞبٌلها طو عبد الرٞباف عنواف "سيادة التصٌرؼ كسلطاف عقبلنّية االنتظام:

كلكن ما ا٤بقصود  .3اإلمكانات كتطبيق التمٌكنات اتساؽُب  البطش "كالٍب تكمن
 كالتطبيق؟ باالتساؽ
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ا٤بٌوجو  االنتظاـيفيد  ، كاالنطباؽا٤بصحح لئلمكانات النظرية االنتظاـىو االتساؽ 
 للتمكنات العلمٌية.

كالذم يقصد منو القوة  بقوة البطشإٌف التفاعل الذم ٰبدث بينهما ينتج ما يعرؼ 
 1.التمٌكنات العملية كانطباؽاإلمكانات النظرية  اتساؽا٤بتجلية ُب 

 بها النظام التقني صفعبلقة ىذه المظاىر التي يت مانعيد طرح السؤاؿ: كلكن 
 باألخبلق؟ للعلم والعالم

لقد أصبحت ىذه التقنية تشق طريقها ٗبنأل عن اإلنساف، بل أصبح أداة كظيفٌية 
على الكوف  مبدأ السيادةٱبدـ مصا٢بها فإٌف إمكاناتو النظرية كٛبكناتو العملية قد كٌلدت 

ُب ميداف العلم كالتقنية ٰبوؿ دكف تواصل التطور التقِب، إال  يرى بأّن األخبلق عائقالذم 
أخبلؽ علمانية  باصطناعمن إقصائو لؤلخبلؽ من حٌيز العلم فإنٌو يقـو  أنٌو كعلى الرغم

كىو ما جلب لئلنساف مضارا أصبحت هتدد كجوده  ،براغماتية ٚبدـ العلم بالدرجة األكٔب
 2ككيانو كقٌيمو اإلنسانية كالركحية .

عو النقدية للحضارة الغربية أنٌو يد ة طو عبد الرٞبافٲبكن أف ٬بلص إليو من رؤي ما
كيرفض ا٢بداثة الغربية ٗبختلف ٘بلياهتا ألهٌنا  ،إٔب األخبلقية باعتبارىا مطابقة لئلنسانية

تستند ُب نظره إٔب العقل آّرد، العقل الوضعي التارٱبي، العقل ا٤بتناىي، غافلة عقل 
البلتناىي، عقل اليقْب كالطمأنينة كسكينة النفس، كما يقرف دعوتو بالتخلق، إنٌو يقرهنا 

 أك ما ٲبكن كصفو بالتجربة الصوفية الركحية. 3.جربة ُب الرياضة الدينية التخلقية بت
كاف لزاما التمهيد بكل ىذه ا٤بقدمات التفصيلية، كالٍب ىي نقد للحضارة الغربية، 
كلكن ىو نقد أخبلقي باألساس على صلة كثيقة ٗبوضوع ٕبثنا، كالذم على أساسو يقدـ 
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بلقية أك فلسفتو األخبلقية كحل بديل ٤با يعانيو إنساف اليـو من طو عبد الرٞباف نظريتو األخ
 أزمات متعددة .

 . ُب األخبلؽ عبد الرٞباف ذه ا٤بقدمات الضركرية ٲبكننا التطرؽ لنظرية طؤّ
 :نظرة طو عبد الرحمان لؤلخبلق:سادسا 

٫باكؿ الوقوؼ على نظرية طو عبد الرٞباف األخبلقية كبداية مع إشكالية تعريف 
 األخبلؽ
 ألخبلق:إشكالية تعريف او عبد الرحمان و ط -1

مطوال مع ا٤بعاين ا٤بختلفة لغة كاصطبلحا لكلمة األخبلؽ ُب اللغة مفكرنا كقف 
، كنظرا للتباين الشديد بْب ا٤بفاىيم -كالٍب ال يسمح ا٤بقاـ بذكرىا–العربية كاألجنبية 

عٌددية ا٤بفاىيمية األخبلقية  ا٤بطركحة حوؿ مصطلح األخبلؽ، أرجع بعض الفبلسفة ىذه الت
عا٤بو بعد، سواء من حيث كوف ىذه األخّبة تنتسب إٔب ٦باؿ اإلنسانيات الذم ٓب تٌتضح م

ا٤بفاىيم أك من حيث ا٤بنهج كىذا على عكس الطبيعيات، أٌما البعض اآلخر فّبجع ىذا 
ة ٦بٌردة يصعب ا٤بعنويات أم أهٌنا عبارة عن معارؼ عقلي التباين إٔب كوهنا تنتسب إٔب ٦باؿ

 مبلحظتها أك ٘بربتها كىذا على خبلؼ ا٤باديات.
ك٩با سبق ٰبٌق لنا أف نتساءؿ: ىل بإمكاننا فعبلن أف نرٌد ىذا التباين إٔب ٦باؿ 

 اإلنسانيات كا٤بعنويات فقط؟
ٯبيب طو عبد الرٞباف بأٌف الفبلسفة قد أصابوا عندما نسبوا ىذه ا٤بفاىيم إٔب 

ُب ىذين آّالْب متجاىلْب ٦باالن  كلكٌنهم أخطأكا حينما قصركىااإلنسانيات كا٤بعنويات 
المفاىيم  ا طراب"إّن السبب في  :ثالثا كىو الذم أقرٌه "٦باؿ الغيبيات" كفيو يقوؿ

األخبلقية يرجع إلى كون الفبلسفة غلب عليهم االشتغال بها من دون رّدىا إلى 
جال المنسّي الذي بدونو ال وليس ىذا الم… تنتسب إليو  مالمجال الحقيقي الذ
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تسكن ىذه المفاىيم إاّل مجال الديانات، والديانات ىي المجال الذي يجمع إلى 
 .1عنصر اإلنسانيات وعنصر المعنويات عنصًرا ثالثا ىو الغيبيات"

إذف إٌف معظم تعريفات الفبلسفة لؤلخبلؽ تضم عنصر اإلنسانيات كعنصر 
ا٤بعنويات كقد ٘بمعهما معنا، إال أٌف ىذه ا٤بعادلة حسب طو عبد الرٞباف تفتقر إٔب طرؼ 

بالدين كىنا  ارتباطثالث كمهم كيتمثل ُب عنصر الغيبيات ىذا األخّب الذم يرتبط أشد 
ية تضم ثبلث ٦باالت تتشكل على النحو التإب: ئاتصبح ا٤بعادلة األخبلقية الطاى

 .إنسانيات وغيبيات ومعنويات""
"الصفة السلوكية الدالة  :تعريفو لؤلخبلؽ على النحو اآلٌبقدـ كمنو ٲبكننا أف ن

أم أٌف األخبلؽ حسبو تتضمن ما ىو ٧بمود كفاضل من  2على مكارم األخبلق وحدىا"
ُب إشكالية التعريف يقدـ لنا ما ٲبكن كصفو كبعد أف يفصل لنا مفكرنا  السلوؾ فقط.

 با٤بسلمات األخبلقية. 
 مسلمات األخبلقية :ال - 2
 "ال إنسان دون أخبلق". مسّلمة الّصفة األخبلقية لئلنسان: - أ

أنٌو ليس  هاإف ٥بذه ا٤بسٌلمة حسب طو عبد الرٞباف الكثّب من ا٤بربرات، كمن
للحيواف سلوؾ أخبلقي با٤بعُب الدقيق للكلمة، فأفعاؿ ا٢بيواف ُب ٝبلتها تفتقر إٔب الفعل 
األخبلقي على ٫بو القصد كالغائية كتٌصور الزماف كإدراؾ القيمة فكل ما يلف أفعالو إ٭با 

شف عن يعرؼ باألفعاؿ اإلرادية ىذه األخّبة الٍب تك منطلقو الغريزة، فبل نكاد ٪بد لديو ما
، كلو أننا عٌرفنا الفعل اإلرادم بأنو الفعل الذم 3كعي أخبلقي صائب كتقييم كاعي لؤلمور

لكاف ُب كسعنا أف نقوؿ إننا قلما نلقى لدل ا٢بيواف  االختياريكوف فيو الفاعل قادرا على 
 بأمثاؿ ىذه األفعاؿ اإلرادية.

                                                 

 
 . 29صطو عبد الرٞباف: سؤاؿ األخبلؽ،  -2
 . 60زكريا إبراىيم: مشكبلت فلسفية )ا٤بشكلة ا٣بلقية(، دار مصر للطباعة كالنشر، ص -3
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ليس ىو  نساف كا٢بيوافكىذا الكبلـ يشاطر الطرح القائل بأف فيصل التفرقة بْب اإل
فهو ليس حيوانا ، ومنو ف ّن حقيقة اإلنسان حقيقة أخبلقيةالعقل كإ٭با ىي األخبلؽ، 

، كبذلك يكوف طو عبد الرٞباف قد ألغى العقبلنية ناطقا وإنما الحي العامل المتخّلق
عا منو كيكوف عقلو منزك  ،آٌّردة ٕبكم أهنا العقبلنٌية الٍب يشَبؾ فيها اإلنساف مع غّبه

الصفة األخبلقية ليطرح ُب ا٤بقابل فكرة العقبلنية ا٤بسٌددة باألخبلقية الٍب يعتربىا مسٌلمة ال 
 .1الستداللويستدؿ عليها كاضعها كإ٭با تكوف منطلقا 

ىي إال صفات كمالية، ٗبعُب أنٌو ال يٌضر  كعليو يكوف الزعم القائل بأٌف األخبلؽ ما
هي ٗبنزلة الَبؼ، زعم مردكد فإهنا صفات ضركرية جوىرية عنها ف االستغناءفقدىا بل ٲبكن 

ٱبتل بفقداهنا ليس فقط نظاـ السلوؾ بل نظاـ ا٢بياة، كلو تصٌورنا ٦بتمعا ليس فيو التمسك 
 .باألخبلؽ كالقٌيم الٍب تساندىا فإننا نعٌده ٦بتمعا مٌيتا فبل حياة بغّب أخبلؽ 

 دون دين":مسّلمة الّصفة الدينّية لؤلخبلق "ال أخبلق  - ب
كذلك بإعادة كما سبقت اإلشارة،   ٯبعل طو عبد الرٞباف من الٌدين قواما لؤلخبلؽ

 ربط األخبلؽ ككصلها ٗبجا٥با الٌديِب من أجل توحيد مرجعية الفعل كالنظر األخبلقي.
 ين؟األخبلق على الدِّ نؤسس  ونبني أ طرح ىو كيفإاّل أّن السؤال الذي يُ 

و :"يكفي أف نشّب إٔب أف األخبلؽ قد تنبِب على الٌدين قولب طو عبد الرٞبافيبنا ٯب
الطريق ا٤بباشر كيقـو ُب تلقي خرب ىذه األخبلؽ من الوحي اإل٥بي  بطريقْب اثنْب أحدٮبا:

لذم جاء ّٔذا الوحي، كالثاين:الطريق غّب اكالتأٌسي فيها بالرسوؿ صلى الٌلو عليو كسٌلم 
ين مع العمل على إخراجها عن الٌدين األصلي أك ا٤بباشر كيقـو ُب اقتباس األخبلؽ من الدٌ 

كما يقـو ُب الٌلجوء إٔب القياس على األخبلؽ الٌدينية   ،مع الٌتسَب ا٤ببيت على أصلها الٌديِب
 2".فيما يستنبط من أخبلؽ كضعٌية

                                                 

 .14الرٞباف: سؤاؿ األخبلؽ، ص طو عبد -1
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ما ٲبكن أف نفهمو من ىذا القوؿ ىو أنٌو على اإلنساف أف يتٌػخذ ُب ٚبٌلقو طريقا 
 االتصاؼللتشبو بأخبلؽ الرٞبن كىو مبلغ كل راحم رحيم عابد معترب يطلب ُب تفٌكره 

 1بصفات الٌلو ا٢بسُب كيدعوه ّٔا ليمٌن عليو بنعمة ا٥بداية ا٣بالصة.
بو طو عبد الرٞباف  انتقدىو ا٤بنهج الذم  أٌما عن الطريق غّب ا٤بباشر ككمثاؿ عليو

كا٤بٌتعلق بصلة األخبلؽ بالٌدين، حيث أظهر أف عمل كانط يقـو على كانط الفيلسوؼ 
 ٙبويلها إٔب نسق فلسفي ككانط توصل إٔب ىذا بطريقتْب:ًب  تصورات دينية

اإلرادة أخذ ا٤بقوالت الٌدينية كاستبدا٥با بغّبىا كالعقل بدؿ الٌدين ك :طريق ا٤ببادلة
 اإلنسانية بدؿ اإلرادة اإل٥بية...

كمعناىا كضع األحكاـ األخبلقية على مثاؿ األحكاـ الٌدينية، فا  :طريقة ا٤بقايسة
يشرٌع ُب الٌدين، كاإلنساف حسب كانط ىو ا٤بٌشرع، كالٌلو غّب متحٌيز ُب الٌتشريع ككذلك 

 .يتجٌرد من كل البواعث ُب تشريعو اإلنساف ينبغي أف

كبذلك تكوف األخبلؽ اإلسبلمية أعمق من سابقاهتا كتكوف أكثر حركية ألف 
ا٢بركية موجودة ُب األدياف السابقة لكٌنها زادت مع الٌدين اإلسبلمي، فالسمٌو ا٤بوجود ُب 
القٌيم السابقة زاد أيضا مع الٌدين اإلسبلمي ٗبوجب خاٛبٌيتو، كٗبوجب تكميلو ٤بكاـر 

:"إنما بعثت ألتّمم مكارم  صلى الٌلو عليو كسٌلم واألخبلؽ كذلك مصداقا لقول
 األخبلق".

ما ٲبكن أف نستنتجو أٌف الٌدين كاألخبلؽ شيء كاحد، فبل دين بغّب أخبلؽ كما 
 أنٌو ال أخبلؽ بغّب دين.

 ين ـمسّلمة الصفة الّدينية لئلنسان ـ ال إنسان دون دِّ  -ج  
كالثانية ك٧بصو٥با "أنو ال إنساف دكف ىي نتيجة منطقية مَبتبة على ا٤بقدمتْب األكٔب 
لتكوف ىويتو ىويٌة دينية باألساس ، 2دين" ٩با ٯبعلنا نعٌرؼ اإلنساف بالكائن ا٢بي ا٤بتدٌين

                                                 

 .252طو عبد الرٞباف: ركح ا٢بداثة، ص  -1
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كبغض الٌنظر عن ماىية الدين ا٤بقصود فإٌف ىذا يدؿ داللة كاضحة على أٌف ظهور اإلنساف 
بينهما مستحيلة حيث أٌف الٌدين يعترب  االنفصاؿمقركف بظهور الٌدين، ٩بٌا ٯبعل إمكانٌية 

إذ ال ٪بد ٝباعة بشريٌة ٱبلو فيها  ،رافقت البشر منذ أٌكؿ نشأهتم اجتماعيةظاىرة كحاجة 
 .مهما كاف بدائيا الطابع الٌديِب

كإذا حاكلنا ٘باكز ا٤بنظور اإلنساين للدين من أجل الوقوؼ على مرجعية ىذه الٌنظرية 
أٌف الَباث ا٤بعرُب اإلسبلمي، ىو ا٤بصدر األٌكؿ ٥بذه الفكرة الٍب  األخبلقية الٌدينية فبل شك

يقول تعالى: "وما تيرجع األصل اإلنساين إٔب الٌدين كىذا ما عرٌبت عليو اآلية الكرٲبة، 
 1خلقت الجّن واإلنس إالّ ليعبدون"

ـ  ـى343) للراغب األصفهانيقوال  استدالالتوكقد أكرد طو عبد الرٞباف ُب سياؽ 
"فاإلنسان يحصل لو من اإلنسانية بقدر ما يحصل لو من العبادة التي فحواه:   ـى508

اإلنسانية ومن رفضها فقد  استكملألجلها خلق، فمن قام بالعبادة حّق القيام فقد 
إٌف القارئ ٥بذا القوؿ ٯبد أٌف  2عن اإلنسانية فصار حيوانا أو دون الحيوان" انسلخ

 اإلنسانية نوعاف:
 ن اإلنسانٌية الشكل كالٌنطق كالكبلـ كىي خصائص يتقا٠بها كالبهائم.نوع أخذ م

 كنوع آخر ٰبٌقق إنسانٌيتو بقدر ما ٰبصل لو من العبادة الٍب من أجلها خلق.
طو عبد اث اإلسبلمي ىو ا٤بلهم األٌكؿ لنظرية كعلى ىذا األساس يعترب الَب 

 كلية ٥بذه النظرية.على اٌددات األ اقتصرنااألخبلقية كلو أنٌا  الرحمان

كما ٲبكن أف ٬بلص إليو أٌف األخبلؽ من ا٤بنظور الطاىائي البٌد أف تكوف أخبلقا  
كعميقة تٌتسم با٢بركية ليصطلح عليها فيما بعد )أك ما يسمى باألخبلؽ العا٤بية( كونٌية 

 . 3ُب الٌدين بأهٌنا األخبلؽ ا٢بسُب كالٍب بإمكاهنا أف ترد ا٥بوية اإلنسانٌية إٔب أصلها كا٤بتمثل
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 خاتمــة:
 إشكاالتبالذين اىتموا كثّبا ا٤بفكرين العرب إف طو عبد الرٞباف، مثل كثّب من 

غّب أف جهوده جاءت ٨بتلفة عنهم، لقد جعل الَباث، كسعوا إٔب ٘بديد الفكر العريب، 
ة من ٘بديد الدين ٧بور مشركعو الفلسفي ذاتو، فقاـ ببلورة ا٤بفاىيم الفلسفية بلور مفكرنا 

تتماشى كا٢بضارة اإلسبلمية كا٤بوركث اإلسبلمي، كقاـ بإبداع بناءات منطقية كظٌفها بصورة 
دقيقة مع السياؽ الذم تتناسب معو، أم أف ٘بديد الدين عنده كاف من خبلؿ مسلكي 

كتنشيط العمل الديِب عن طريق ٘بديد العقل، كصوال إٔب  النص القرآين كالتجربة الدينية
 ائمة على األخبلؽ.حداثة إسبلمية ق

ا١برأة الٍب يتمتع ّٔا حيث ٓب ٱبفي طموحو الصاـر إٔب دفع ك٩با نقف عليو أيضا 
اليقظة الدينية كترشيدىا، مقدما نفسو مفكرا ملتزما ٗبرجعية اإلسبلـ كمشركعو العقدم، إال 

ألنو أسس أف منهجو ٱبتلف جوىريا عن الكتابات الرائجة الساعية إٔب ٘بديد الدين، 
تنطلق من أف النهضة الفكرية ا٤بطلوبة  ارمةكعو على قاعدة فلسفية كمنطقية صمشر 

مشركطة بالبناء العقبلين الصاـر ا٤بتسلح بأدكات كآليات الفلسفات كالعلـو التأكيلية 
إٔب جعل كىنا نسجل سعيو اإلسبلمي،  ا٤بعاصرة، مع إستعأّا داخل آّاؿ التداكٕب العريب

من أجل إنشاء فلسفة متميزة  ،الفلسفي كا٤بفهومي الولى تصنيع ٦با٤بتلقي العريب قادرا ع
كمستقلة ٘بعلو قادرا على التفلسف ُب إطار معطياتو األخبلقية كالركحية الٍب تتشبع ّٔما 

 .ا٢بضارة العربية اإلسبلمية
 الطو عبد الرٞباف يؤكد أنو  إال أفللفلسفة، ا٤بستويات العليا من التجريد كرغم  

بينها كبْب األخبلقية الٍب غالبا ما يرادفها ٗبصطلح العمل، كمنو  االنفصاؿٲبكن البتة إيقاع 
من ىذا يصبح  . كانطبلقاال حدكد فاصلة بْب الفعل التأملي آّرد كالفعل السلوكي آّسد 

ا كإ٭ب ،مفهـو الفلسفة ليس قوال فحسب كليس تركيبا أك إبداعا ُب ا٤بفاىيم كاألبنية النظرية
ىي عمل كسلوؾ ك٩بارسة حٌية ترتقي ٗبستول العقل النظرم إٔب اآلفاؽ اإلدراكية كاإلبداعية 
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ا١بديدة، فا٤بمارسة أك السلوؾ الفلسفي ىو الذم يوسع مدارؾ النظر كيعٌمق الٌتفلسف، 
يعتد بأقوالو كحسب،  كعلى ىذا األساس فإف كل من ينظر ُب الفلسفة كيشتغل ٗبسائلها ال

ليها السلوؾ األخبلقي ليسقط ىنا طو عبد الرٞباف كل ا٢بدكد بْب إأف نضيف  كإ٭با ينبغي
 .الدين كاألخبلؽ أم أنو رٌد األخبلؽ كٌلها للدين 

ٙبٌدد بتحصيل القدرة على النظر أك التأمل، كإ٭با  إنسانية اإلنساف الكذلك 
صاؼ أكثر من اإلنساف ىو الكائن ا٢بي العابد ا٤بتخٌلق الذم ٰبقق إنسانيتو ّٔذه األك 

غّبىا كالعقل آّرد مثبل، كىذه النظرة ىدفها ىو نقد مظاىر ا٢بضارة الغربية ا٢بديثة الٍب 
أسرت عقوؿ الكثّب من العرب، أم أف ىذا النقد أرضيتو ىي األخبلؽ ا٤بستمدة من الدين 

 كال أخبلؽ سواىا .
د ينطوم على كما ٬بتم بو ىو التأكيد على أف ىذه الرؤية أك ىذا ا٤بشركع ا١بدي

قيمة معرفية كبّبة كىذا ما جسدتو ٨بتلف آرائو كمؤلفاتو الٍب ٰبشد فيها عٌدة منطقية 
كىي خاصية يفتقر إليها الكثّب من ا٤بشتغلْب ُب حقل غّبه، كمعرفية قلما تتوفر عند 

 .الفلسفة
الذين ال يستسيغوف معاصريو بعض أثار جدال بْب ككأم مشركع القى النقد الكثّب ك 

الذم ال ينكر علي حرب، منهم على سبيل ا٤بثاؿ النوع من التفكّب كمن القراءات،  ىذا
الَبسانة ا٤بعرفية كالعدة ا٤بنطقية الٍب يشغلها طو عبد الرٞباف ُب مقاربتو فهو عآب كبّب 

، كلو كانت الفلسفة ىي فن ا١بدؿ كسوؽ اختصاصولو بقي ُب ٦باؿ لكن كعبلمة قدير 
اكم، لعٌد أكرب فيلسوؼ غّب أف الفلسفة ىي خربة كجودية  ستدالؿاال الكبلـ ا٤بمنطق أك

أك الذكؽ كا٤بنطق  كاالستدالؿمقوالت كصيغ كيتشابك فيها ا٢بدس  ابتكارفذة تتجسد ُب 
 ،1"كاالستمتاع االستحقاؽا٥بول كالعقل . بقدر ما تتداخل فيها ا٤بعرفة كالسلطة ... أك  أك

 يكفي ٤بمارسة العمل الفلسفي . العدة ا٤بنطقية ال امتبلؾعلي حرب يرل أف 

                                                 

األختاـ األصولية كالشعائر التقدمية، مصادر ا٤بشركع الثقاُب العريب، ا٤بغرب، انظر كتاب علي حرب:  -1
   2000 الطبعة األكٔب، سنة
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٣بص عبد ا١ببار الرفاعي ا٤بنظورات النقدية للمسائل الٍب قارّٔا طو  رلخمن جهة أ
:"بل إف بعض الباحثْب ٩بن يصدركف عن بقولو  عبد الرٞباف ُب كتابو ٨باضات ا٢بداثة

 استخداـيثة، يعمدكف إٔب مرجعيات سلفية، من ا٤بناىضْب للحداثة كمنجزات العلـو ا٢بد
كالتشهّب ّٔا إهنم ينفوف ا٢بداثة ٗبنطق  اهتامهامقوالهتا من أجل  استعارةمصطلحاهتا ك 

 1".ا٢بداثة... فوقع فيما ىرب منو دكف أف يدرؾ
، يرل أف قراءة الَباث من خبلؿ إبستيمولوجية ذاتية مستقاة كعموما اال٘باه ا٢بداثي

٥بذا الَباث من خبلؿ  امتداحمن قراءة، إهنا إطراء كٛبجيد ك من الَباث نفسو رٗبا كانت أقل 
ة ا٤بعرفية الٍب ٚبدـ كتدعم الوعي الذاٌب يصورتو عن نفسو، قد يسقط ُب نوع من النرجس

كيبقى حق النقد مكفوال لكل الباحثْب كلكل ا٤بشاريع لعل ىذا النقد ا٤بتطابق مع نفسو.
 من ٚبلف كتأـز كتطلبو من هنضة كتقدـ.البناء يسهم ُب ا٣بركج بأمتنا ٩با تعانيو 

                                                 

 . 2007 سنةعبد ا١ببار الرفاعي: ٨باضات ا٢بداثة، دار ا٥بادم، بّبكت، الطبعة األكٔب،  -1
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إطٗاَات داَع١ األَري عبذ ايكادس يف تشطٝخ ثكاف١ احلٛاس 
 - دساط١ اطتكشا١ٝ٥ َٝذا١ْٝ - بني األدٜإ

 د. آطٝا ػهريب
 داَع١ األَري عبذ ايكادس يًعًّٛ اإلطال١َٝ -قظٓط١ٓٝ

 الملخص: 
جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية با١بزائر، رائدة ُب بث ثقافة ا٢بوار تعد 

مقارنة األدياف، ٍب فتحت  أدرجت ٚبصصـ، 1984بْب األدياف، فمنذ أنشئت سنة 
يدرؾ انا منها بتكوين جيل ٲب، إ2010-2009ٚبصص حوار األدياف لطلبة ا٤باجستّب دفعة 

 .آلية تقارب ثقاُب كتعايش سلمي ألديافحوار اأف 
كيف أسهمت جامعة األمّب عبد كٰباكؿ ٕبثنا ىذا اإلجابة عن اإلشكاؿ التإب:  

حوار األدياف؟ ككيف ٲبكن تقييم ٦بهودات كآليات القادر للعلـو اإلسبلمية ُب بث ثقافة 
 فرضيتْب ٮبا: كينطلق ٕبثنا من  ا١بامعة لبث ثقافة ا٢بوار ا٢بضارم عرب مسّبهتا العلمية؟

 .لتخصص مقارنة األدياف كحوار األدياف دكر فاعل ُب ترسيخ ثقافة ا٢بوار بْب األدياف  -
كالندكات ك٨بتلف الفعاليات ُب ترسيخ ثقافة  ا١بامعة أسهمت عرب البحوث األكادٲبية كا٤بلتقيات  -

 .ا٢بوار بْب األدياف
Abstract 
The University of Emir Abdelkader of Islamic Sciences in Algeria, 

since its inception has worked hard to spread the culture of dialogue 
between religions, and that through the teaching of comparative 
religion specialization, then opened the specialty of interfaith 
dialogue for Master's students for the year 2009-2010. 

The University still believe in her duty to form generations 
which realize that interfaith dialogue is a cultural rapprochement and 
a great mechanism of peaceful coexistence. 

So, this research is trying to answer the following problem: 
How had the University of Emir Abdelkader of Islamic Sciences 
promoted the culture of dialogue, and exactly the interfaith 
dialogue? And what were the mechanisms through her whole 
scientific career? 
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From the begining, there are two assumptions, namely:  
- The specialty of comparative religion and of interfaith 

dialogue, have an active role in the consolidation of the culture of 
dialogue between religions. 

- The University contributed to the consolidation of the culture 
of dialogue between religions through: academic research, meetings, 
seminars and its various events. 

                                                                                    
إف حوار ا٢بضارات آلية تقارب ثقاُب كتعايش سلمي، دعت الضركرة لتفعيلها ُب 
كقتنا ا٤بعاصر تفاديا لثقافة الصداـ ٗبا ٙبملو من إلغاء كينونة اآلخر، كاستجابة للتحديات 

 ا٢بضارية كالثقافية الٍب كاجهت العآب اإلسبلمي مع بداية القرف ا٤باضي. 
مية كاألكادٲبية ا٤بختلفة ُب االنتقاؿ من األطر النظرية كقد أسهمت ا٤بؤسسات العل

إٔب التحقيق الفعلي ٢بوار ا٢بضارات عرب كسائل كآليات ٨بتلفة؛ كتعد جامعة األمّب عبد 
القادر للعلـو اإلسبلمية با١بزائر، رائدة ُب بث ثقافة ا٢بوار بْب األدياف ، فمنذ أنشئت سنة 

كلية أصوؿ الدين، ٍب فتحت ٚبصص حوار   ـ، فتحت قسم مقارنة األدياف ُب1984
، إٲبانا منها بتكوين جيل يعي حقيقة الذات 2010-2009األدياف لطلبة ا٤باجستّب دفعة 

 ا٢بضارية ا٤بتفاعلة، كيعرؼ اآلخر كيتقبلو كيؤمن بثقافة ا٢بوار معو.
فكيف أسهمت جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية ُب بث ثقافة ا٢بوار بْب 
األدياف؟ ككيف ٲبكن تقييم ٦بهودات كآليات ا١بامعة ا٤بنتهجة لبث ثقافة ا٢بوار عرب 

 مسّبهتا العلمية؟ 
 كقد انطلقنا ُب دراستنا ىذه من فرضيتْب ٮبا: 

 عل ُب ترسيخ ثقافة ا٢بوار بْب لتخصص مقارنة األدياف كحوار األدياف دكر فا
 .األدياف

  ا١بامعة أسهمت عرب البحوث األكادٲبية كا٤بلتقيات كالندكات ك٨بتلف
 .الفعاليات ُب ترسيخ ثقافة ا٢بوار بْب األدياف

كاف ال بد   يتْبضالفر لئلجابة عن اإلشكالية العلمية السابقة، كالتحقق من صحة 
 أف نستعْب ٗبنهجْب. 
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، إذ عمدنا إٔب ٝبع جزئيات ا٤بوضوع ا٤بختلفة بغية النظرياالستقراء  األول:
التوصل إٔب نتائج علمية دقيقة، فقد تناكلنا ٦بهود ا١بامعة ُب ترسيخ ثقافة ا٢بوار عرب 

 -ماجستّب كدكتوراه –ٚبصص مقارنة األدياف كٚبصص حوار األدياف كالرسائل ا١بامعية 
 تلفة. كا٤بلتقيات العلمية كآّبلت كفرؽ البحث ا٤بخ

، حاكلنا من خبللو تقييم كاقع حوار األدياف ُب ا١بامعة الثاني: االستقراء التطبيقي
كاستشراؼ مستقبلو. كىذا من خبلؿ عمل استمارتْب إحداٮبا خاصة بأساتذة ٚبصص 
مقارنة األدياف، كالثانية خاصة بطلبة الليسانس كا٤باجستّب كالدكتوراه  ٚبصص مقارنة أدياف 

 دياف ُب ا١بامعة نفسها. األكحوار 
 نوع البحث والمنهج المتبع 

نظرم يعتمد أساسا على  ىذا البحث يتكوف من شقْب؛ أحدٮبانوع البحث:  -1
ستقرائي حيث عمدنا إٔب تركيب األفكار ا١بزئية بغرض الوصوؿ إٔب نتيجة كلية ا٤بنهج اال

البحوث الوصفية الٍب تعُب ٚبدـ توجو البحث كإشكاليتو، كالثاين ميداين كيندرج ضمن 
بتصوير كٙبليل كتقييم خصائص ٦بموعة معينة أك موقف معْب يغلب عليو صفة التحديد، 

ك٘بدر اإلشارة أف ٕبثنا ىذا تقييمي  1ا٢بصوؿ على معلومات كافية كدقيقة. كذلك ّٔدؼ
 استقصائي، ٥بذا ال يهمنا عدد عينة الدراسة بقدر ما يهمنا تنوعها.

اعتمدت الدراسة ُب الشق النظرم على البحث ُب أرشيف ا١بامعة، أداة البحث: 
خاصة أرشيف قسم العقيدة كمقارنة األدياف، كمعاينة ا٤بكتبة كالدكريات، باإلضافة إٔب 
بعض ا٤بصادر ا٤بهمة، كما اعتمدت الدراسة ُب شقها ا٤بيداين، على استمارة االستبياف. 

ملية جوىرية، فبواسطتها ٰبدد حجم االستفادة كتعترب عملية تصميم استمارة االستقصاء ع

                                                 

، )القاىرة: عآب 1، ط –ٕبوث اإلعبلـ  –٠بّب ٧بمد حسْب: دراسات ُب مناىج البحث العلمي  -1
 .131ـ(، ص1999الكتب، 
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، كحرصا منا على معرفة الصدؽ الظاىرم 1ا٤بتحققة من توظيف ىذه اآللية البحثية
كقد ًب ا٢برص على األخذ ٗببلحظاهتم،   2لبلستمارة عرضناىا على ٦بموعة من اكمْب.

 ا للتطبيق ا٤بيداين. كما ًب معرفة ثبات االستمارة بتقدٲبها لعينة ٘بريبية أكدت صبلحيته
ًب توزيع االستمارة ُب جامعة األمّب عبد القادر للعلـو الحدود المكانية: 

اإلسبلمية، ٗبدينة قسنطينة/ ا١بزائر، كبطريقتْب؛ األكٔب كرقية بْب أساتذة كطلبة، كأما 
الطريقة االلكَبكنية، فقد كزعت من خبلؿ قائمة أصدقاء الباحثة ُب حسأّا ُب الفايس 

 . بوؾ
 ـ إٔب بداية شهر مارس. 2015فيفرم  2كتتمثل ُب فَبة شهر من الحدود الزمنية: 
 وعينتو:  3مجتمع البحث

( مفردة، 56استخدمت ىذه الدراسة العينة القصدية، كقد بلغ العدد الكلي ٥با )
حيث ًب سحب مفردات العينة من أساتذة كطلبة شعبة مقارنة األدياف، كطلبة حوار 

 إناثا كذكورا، من مستويات عمرية ٨بتلفة كمن مستويات علمية ٨بتلفة أيضا.األدياف، 
رنا ٥بذه العينة تقييم دكر جامعة األمّب عبد القادر ُب بث ياحاكلنا من خبلؿ اخت

أف العينة ا٤بختارة ىي األنسب ٢بل إشكالنا بمنا  ناثقافة ا٢بوار بْب األدياف كالثقافات، إٲبا
حوار  طلبة دفعة ماجستّب 8طالبا من بينهم  43أستاذا، ك  13من كالعينة مكونة ؛ العلمي

                                                 

كلما جاء التصميم دقيقا كمعربا عن أىداؼ الدراسة، كنوع البيانات ا٤بطلوب ا٢بصوؿ عليها  -1
شريف دركيش اللباف: تدريبات على العلمية." )بالضبط، كانت االستمارة جيدة كمستوفية للشركط 

 (91منهجية البحث العلمي ُب العلـو االجتماعية، )ا١بزائر: منشورات جامعة ا٤بسيلة، د.ت(، ص
عرضنا االستمارة من أجل ٙبكيمها على دكتورين ُب اإلعبلـ كاالتصاؿ  أحدٮبا من جامعة األمّب  -2

من جامعة قسنطينة كلية اإلعبلـ اإلتصاؿ ، كما عرضنا عبد القادر للعلـو اإلسبلمية، كإحداٮبا 
 االستمارة على دكتورة ُب علم االجتماع من جامعة قسنطينة كلية العلـو اإلنسانية.

ىو " ٦بموعة ا٤بفردات الٍب يستهدؼ الباحث دراستها، فهو آّتمع األكرب أك الكلي الذم يتم  -3
)٧بمد عبد ا٢بميد: البحث العلمي ُب الدراسات اإلعبلمية،  رداتو"فتعميم نتائج الدراسة على كل م

 .(130ـ(، ص2004، )القاىرة: عآب الكتب، 2ط
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 11طلبة من أصل  8، كقد ًب التواصل فقط مع منذ سنوات األدياف، كىذه الدفعة ٚبرجت
طالبا، كقد قمنا قصدا بتنويع العينة، بْب طلبة   35كأما باقي الطلبة فعددىم  ا.طالب

 . 3؛ 2؛ 1اكؿ: كبلسيكي كطلبة ؿ ـ د )نظاـ جديد( راجع ا١بد
 المبحث األول: تحليل الجانب النظري للدراسة.

 المطلب األول: تحليل مفاىيم الدراسة.
يتعْب علينا كضركرة منهجية علمية، إماطة اللثاـ عن ا٤بصطلحات ا٤بكونة لعنواف  

عناصره كأفكاره أكثر، كيبدك أف أىم ا٤بركبات االصطبلحية ىي: حوار  حٕبثنا، حٌب تتوض
 األدياف كا٢بضارات، كجامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية. 

 أوال: مفهوم حواراألديان والحضارات 
   Le Dialogue interreligieuxمفهوم الحوار بين األديان  -1
تبع لكلمة حوار ُب القواميس كا٤بعاجم إف ا٤بتالحوار لغة واصطبلحا: مفهوم  -أ

: ىو الرجوع كااكرة  اللغوية العربية، ٯبدىا ال ٚبرج عن آّاكبة كمراجعة الكبلـ. فا٢بوري
ىحيورة: ا١بواب كالتحوير كا٢بوار، يقاؿ ٙباكركا ٗبعُب تراجعوا الكبلـ بينهم

حوىرة كا٤ب
ى
؛ 1كا٤ب

ـ ُب ا٤بخاطبة، كٙباكركا: تراجعوا ُب الكبلـ فيما كااكرة: آّاكبة، كمراجعة النطق، كالكبل
كا٢بوار: ىو ا٢بديث الذم ٯبرم بْب شخصْب أك أكثر ُب العمل القصصي، أك  2بينهم.

 3بْب ٩بثلْب، أك أكثر على ا٤بسرح ك٫بوه
: يعٌرؼ بأنو: " نوع من ا٢بديث بْب شخصْب أك فريقْب والحوار في االصطبلح

ر بو أحدٮبا دكف اآلخر، كيغلب ثبينهما بطريقة متكافئة، فبل يستأيتم فيو تداكؿ الكبلـ 
                                                 

ـ(، مادة 1998، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ٦6بد الدين ٧بمد الفّبكز أبادم: القاموس ايط، ط -1
 . 481-380حور، ص

، )بّبكت: دار مكتبة ا٢بياة، ٧1بمد مرتضى ا٢بسيِب الزبيدم: تاج العركس ُب جواىر القاموس، ط -2
 162ىػ(، ص 1306

-93ـ(، ص1960، )القاىرة: ٦بمع اللغة العربية، 1إبراىيم مصطفى كآخركف: ا٤بعجم الوسيط، ط -3
94 . 
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كما عرؼ بأنو، " مواجهة كمراجعة إما بْب   1عليو ا٥بدكء كالبعد عن ا٣بصومة كالتعصب." 
كض، فضبل عن  الفرد كالذات، أك الفرد كاآلخر، كىو فن من الفنوف اإلنسانية ُب علم التفا

نظاـ لغوم للتخاطب  ا بأنوضكعرؼ أي 2الكلمة."  القائمة على فكونو من ٠بات اإلنسا
بْب ا٤بتحاكرين يتضمن خطابا إعبلميا، كرسالة ذات مضموف كطِب كقومي كإنساين، كرسالة 

 3 مشَبكة لتلقي ا٤بكونات الثقافية كا٢بضارية، كي تبتعد عن التقويل كالتلفيث كالتلفيق.
على أف ا٢بوار ال ٱبرج عن  إال أف جل التعاريف تتفق ا٢بوار رغم تعدد تعاريفك  

مراجعة الكبلـ بشأف ما؛ أك رأم ما؛ لتعزيزه أك تصويبو أك تطويره، ، كىو ا٤بعُب اللغوم لو
 4.فاىم، أك التكاملتفيو إٔب التماثل كالتجانس، أك الكالوصوؿ 
 dialogosكىي مشتقة من اليونانية  Le Dialogueكا٢بوار ُب اللغة الفرنسية ىو  

كتعِب اادثة، فهو يعِب بالدرجة األكٔب ٧بادثة بْب شخصْب أك ٦بموعتْب، كما يعِب 
بالدرجة الثانية، ٦بموعة كلمات متبادلة بْب ٩بثلْب أك أشخاص ُب فيلم، كقطعة مسرحية أك 

   5قصة. 
بعد أف تناكلنا مدلوؿ لفظ ا٢بوار، نتساءؿ عن مفهوم حوار األديان: و -ب 

 األدياف، كعن كاقعو ُب عا٤بنا ا٤بعاصر، كي نعطي للمفهـو بعده ا٤بعرُب. مدلوؿ ا٢بوار بْب

                                                 

ـ(، 1986، )القاىرة: دار ا٤بنار، 1خليل عبد آّيد زيادة: ا٢بوار كا٤بناظرة ُب القرآف الكرًن، ط -1
 , 18ص
، )إربد، األردف: عآب الكتب ا٢بديث، 1عباس ٧بجوب: ا٢بكمة كا٢بوار عبلقة تبادلية، ط -2

 .135ـ(، ص 2006
، ص 24؛ ٦بلد رقم 2008حسْب ٝبعة: ثقافة ا٢بوار مع اآلخر، ٦بلة دمشق، العدد الثالث كالرابع،  -3

11  
 11ا٤برجع نفسو ، ص -4

5- Jean-Pierre Robert: Dictionnaire pratique de didactique du FLE, (Paris: 
Éditions Ophrys, 2008),   P64 
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إف الكبلـ عن ا٢بوار بْب األدياف من الناحية النظرية يعِب حوار بْب ا٤بنتسبْب 
٤بختلف األدياف، كاإلسبلـ كا٤بسيحية كاليهودية كالبوذية كغّبىا من األدياف، لكنو من 

. ٥بذا ارتأينا 1قصد بو ا٢بوار بْب ا٤بسيحية كاإلسبلـالناحية الواقعية، أصبح مصطلحا ي
 التعريج على مفهومو ُب اإلسبلـ كا٤بسيحية، انطبلقا من النظرة الواقعية لو. 

كلعل ثاين إشكاؿ يعَبضنا، ىو ٙبديد مفهـو حوار األدياف، فهل األدياف تتحاكر؟ 
٤بسيحْب، ٲبثلوف األدياف أـ أف ا٤بنتسبْب ٥با ىم من يتحاكركف؟ كىل ٩بثلي اإلسبلـ أك ا

 حقا؟ أـ أهنم ٲبثلوف طوائفهم كفرقهم كمرجعيتهم الدينية؟ 
ٙبديد مفهـو حوار األدياف، ُب ا٢بقيقة ىناؾ إشكاالت عديدة تعَبض الباحث 

لكبلـ عن " حوار كا ،ارتأينا ٘باكز ىذه اإلشكاالت كىي ٙبتاج لبحوث خاصة، ٥بذا
تقدًن مفهـو عاـ ٢بوار  كسنحاكؿ يراد منو. األدياف " كمفهـو عاـ بغض النظر عما
 األدياف حسب الرؤية اإلسبلمية كا٤بسيحية.

                                                 

ىناؾ ٧باكالت لتوسيع دائرة ا٢بوار ليشمل الطرؼ اليهودم، كقد عقدت بالفعل العديد من اللقاءات  -1
ن خبلؿ مؤٛبر الدكحة، إال أهنا تواجو الثبلثية خاصة ُب الواليات ا٤بتحدة كُب بعض الدكؿ العربية كقطر م

تنامي حركات ا٢بوار العربية الداعية إٔب تشكيل جبهة إسبلمية مسيحية ٤بواجهة كىذا بسبب صعوبة كبّبة 
الفكر الصهيوين كاإلمربيالية اإلسرائيلية. كما أنو ىناؾ حوارات مع األدياف الوضعية، إال أهنا تبقى ٧بدكدة 

فهم البشرم القاصر بالنظر إٔب دائرة ا٢بوار الديِب ااط بسياج األصوؿ العقدية الٍب عادة ما يصرفها ال
كثّبا ما تنجح ا٢بوارات مع أصحاب الديانات الوضعية ُب ا٤بستول السبب  إٔب منحى التضييق، ك٥بذا 

ا٢بضارم كتتعثر ُب ا٤بستول الديِب، كىذه مفارقة ٯبب ٘باكزىا خاصة ُب ٦باؿ ا٢بوار الديِب الواقعي، 
االنتماء الديِب. )عبد ا٢بليم آيت  الذم يهدؼ إٔب نصرة السبلـ كالعدؿ ُب األرض بغض النظر عن

 ( 12-11، )الرباط: دار األماف، ص 1أ٦بوض: حوار األدياف نشأتو كأصولو كتطوره، ط
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كلعل العودة لؤلصوؿ النصية ُب الديانة اإلسبلمية، تعكس لنا مدل أٮبية ا٢بوار،  
فقد ذكر القرآف الكرًن أنواعا متعددة من ا٢بوارات، منها حوار ا مع الشيطاف، كمع 

  1يـو القيامة، كحوار األنبياء مع الناس، كحوار الناس مع الناس. األنبياء، كمع عباده
ا٢بوار من خبلؿ النصوص اإلسبلمية يتطلب كجود تباينات كاختبلفات ُب الفكر ف

كُب االجتهاد كُب الرأم، كىو انعكاس طبيعي للتنوع اإلنساين الذم يعترب ُب حد ذاتو آية 
فبل كحدة ا١بنس أك اللوف أك اللغة "ظمتو، ا٣بلق كمظهرا من مظاىر عُب  ايات آمن 

ضركرة حتمية ال يتحقق التفاىم بدكهنا، لذلك ال بد من ا٢بوار على قاعدة ىذه 
كعلى ىذا األساس ٲبكن أف يكوف ا٢بوار  2."االختبلفات الٍب خلقها ا كأرادىا أف تكوف

بْب األدياف حسب ا٤بفهـو اإلسبلمي: ىو "تلك اللقاءات ا٢بوارية على مستول األفراد 
كا١بماعات، سواء أكانت حكومات أـ مؤسسات أـ ٝبعيات، كالٍب تتم بْب طرفْب؛ األكؿ 

 3ريف ّٔا كدراستها"منهما يدين بدين اإلسبلـ، كالثاين يدين بدين ا٤بسيحية، من حيث التع
. 

يعرؼ حوار األدياف ُب ا٤بصادر الغربية بأنو " كل لقاء يتحوؿ إٔب كلمة، يسودىا  
  4االحَباـ كاالنصات ا٤بتبادؿ، كالٍب ٙبتوم على بعض القضايا الوجودية." 

 le Dialogue et Annonceأشكاؿ ا٢بوار ا٤بختلفة حسب كثيقة "كٲبكن تلخيص 
م ػ" "ا٢بوار كاإلعبلف" الصادرة عن آّلس البابوم للحوار بْب األدياف كا١بماعة لتبشّب األم

                                                 

مرة "قالوا"، ككردت كلمة  355مرة "قاؿ" ك 549مرة، منها 1713كردت كلمة قاؿ كمشتقاهتا  -1
مرة،  18لمة "فقو" كمشتقاهتا مرة، كك 18مرة، ككردت كلمة "فكر" كمشتقاهتا  29"جادؿ" كمشتقاهتا 

مرات . )٧بمد السٌماؾ: مقدمة إٔب ا٢بوار اإلسبلمي  3مرة، ككلمة "حوار"  13ككلمة "حاج" ٰباجج 
 (.77ـ، ص1998، )بّبكت: دار النفائس، 1ا٤بسيحي، ط

 . 79ا٤برجع نفسو، ص  -2
 .29بساـ عجبك: ا٢بوار اإلسبلمي ا٤بسيحي، دكف بيانات نشر ، ص -3

4-Geneviève Comeau: Le dialogue interreligieux,  (Belgiaue: Fidélité, 2008) 
P 10 
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"la congrégation pour l' évangélisation des peuples مام  19" الذم صدر ُب
 . ُب التإب: 42ـ، ٙبت رقم 1991

بركح لعيش ا: أين ٰباكؿ البشر  le dialogue de la vieحوار الحياة  –أ 
 وار، يتقا٠بوف الفرحة كا٢بزف، كا٤بشاكل كا٥بمـو البشرية.انفتاحية، كٕبسن ا٢ب

: أين يكوف ىناؾ تعاكف من le Dialogue des œuvresحوار األعمال  -2
 أجل التطور الشامل كا٢برية الكلية لئلنساف. 

 le Dialogue des échangesحوار المبادالت البلىوتية:  -3
théologiques  يبحث ا٤بتخصصوف عن سبل تعميق ا٤بفاىيم ا٣باصة بَباثهم الديِب،  أين

 كسبل تقدير القيم الركحية لآلخرين.
أين  le Dialogue de l’expérience religieuse: حوار التجربة الدينية -4

 1يقـو أشخاص متجذرين ُب تقاليدىم الدينية ٗبشاركة ثركاهتم الركحية. 
الفاتيكاين الثاين، بشأف ا٢بوار مع اإلسبلـ، جاء ما يلي: كحسب كثيقة آّمع  

"نعمل تدرٯبيا على تغيّب عقلية كذىنية إخواننا ا٤بسيحيْب، ألف ا٤بهم بالنسبة لنا كما ىو 
مهم بالنسبة لآلخرين، ىو ٧باكلة اكتشاؼ اإلنساف كما يعيش، ككما يأمل أف يكوف، كال 

تجو ٫بو آفاؽ ا٤بستقبل للحصوؿ على عدالة أكثر، يهمنا ا٤باضي بقدر ما يهمنا اإلنساف ا٤ب
كحقيقة أكثر كحب أكثر، ىذا ىو الرجل الذم ٯبب أف نعرؼ، كمع ىذا الرجل فقط 

، كيستشهد النص الفاتيكاين ٗبا قالو ا٤بستشرؽ 2ٲبكن أف نشيد كنبِب حوارا أصيبل حقيقيا"
ند٦بو فينا، بل ٯبب أف ماسنيوف: "لكي نفهم اإلنساف اآلخر ٯبب أف ال نستوٕب عليو ك 

 .3نكوف ضيوفو"
كيبدك من خبلؿ ا٤بفاىيم السابقة سواء ُب اإلسبلـ أك ا٤بسيحية، أف مفهـو "حوار 
األدياف" يشمل جانبْب، الدين كالتفاعل، فالدين يشمل جانب االلتزاـ بعقيدة كقيم 

                                                 

1- Ibid, op. cit, p11.  
 .٧79بمد السٌماؾ: مقدمة إٔب ا٢بوار اإلسبلمي ا٤بسيحي، ص -2
 .79ا٤برجع نفسو، ص  -3
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التفاعل ك كمبادئ من جهة، كاالستعداد للتواصل مع اآلخر ّٔدؼ فهمو، كتبادؿ األفكار 
سعيا لتقليص ا٤بسافة بْب ا٤بختلف فيو،  كالتناقش معو بكل احَباـ،التعاطي اإلٯبايب ك 

 كاحَباـ خصوصية كل طرؼ.
 المطلب الثاني: التعريف بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسبلمية 

 أوال: التعريف بجامعة األمير عبد القادر.
 النشأة وأىم الهياكل.  -1

ا١بامعة با٤بوازاة مع مشركع بناء مسجد كبّب ُب مدينة قسنطينة، ظهرت فكرة إنشاء 
مّب عبد القادر يليق ٗبركزىا العلمي كالثقاُب كالركحي سنة أطلق عليو اسم مسجد األ

ـ، يستع لعشرة آالؼ مصل ُب حي األمّب عبد القادر كمن ىنا جاءت تسمية 1968
آيات الفن ا٤بعمارم اإلسبلمي. كقد  ا٤بسجد كا١بامعة، كىو يعد إٔب جانب ا١بامعة آية من

من  1أسهم ُب إ٪بازىا عدد كبّب من ا٤بعماريْب ا٤بسلميػن ا٤بختصْب ُب العمارة اإلسبلمية
 .  ذكم الكفاءات العالية

ـ، ًب افتتاح ا١بامعة من طرؼ الرئيس الشاذٕب بن جديد رٞبو 1984أكتوبر  14كُب 
 11ذكرل األربعْب للثورة ا١بزائرية يـو ا، كفتح مسجد ا١بامعة عشية االحتفاؿ بال

  2أكتوبر.
جامعة األمّب عبد القادر ىي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية ا٤بعنوية كاالستقبلؿ 
ا٤بإب كٚبضع لوزارة التعليم العإب كالبحث العلمي، أنشئت ٗبوجب ا٤برسـو الرئاسي رقم 

                                                 

كضع ٨بطط ا١بامعة ا٤بهندس ا٤بصرم " مصطفى موسى "، ككلفت شركة سوناطراؾ بوضع  -1
 1970ديسمرب  مابْبالدراسات التقنية كقامت فرؽ ا٥بندسة العسكرية بوضع أسس ا٤ببُب ُب الفَبة 

ـ، ٍب 1970ـ، كقد أشرؼ الرئيس ىوارم بومدين على كضع ا٢بجر األساس ُب سنة 1971كجانفي 
فيفرم  22إل٪باز إٔب ا٤بديرية الوطنية لتعاكنيات ا١بيش الوطِب الشعيب ٗبوجب اتفاقية أسندت عملية ا

ـ. )ٙبت إشراؼ، إ٠باعيل سامعي: مسّبة جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية خبلؿ 1972
 .7ـ(، ص 2014ـ، )قسنطينة: مكتبة إقرأ، 2014-1984ثبلثْب سنة 

 , 8ا٤برجع نفسو، ص -2
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كا٤بتضمن إحداث جامعة األمّب عبد القادر،  1ـ.1984أكت  40، الصادر بتاريخ 84/182
ٙبدث بقسنطينة جامعة تسمى جامعة األمّب "ٕبيث جاء ُب مضموف ا٤بادة األكٔب منو: 

 1983سبتمرب  24ا٤بؤرخ ُب  83/544عبد القادر للعلـو اإلسبلمية ٚبضع ألحكاـ ا٤برسـو
 ."ا٤بتضمن القانوف األساسي للجامعة

ربيع األكؿ عاـ  03مؤرخ ُب  39-11لتنفيذم رقم ، صدر ا٤برسـو ا2011ُب سنة ك 
ذم  07ا٤بؤرخ ُب  182-84، يعدؿ كيتمم ا٤برسـو رقم 2011فرباير  06ا٤بوافق لػ  1432

كا٤بتضمن إحداث جامعة األمّب عبد  1984غشت سنة  04ا٤بوافق  1404القعدة عاـ 
 القادر للعلـو اإلسبلمية، كالذم أضاؼ كلية جديدة كنيابة جديدة للجامعة

بذلك صار للجامعة ثبلث كليات كأربع نيابات، ٕبيث جاء ُب الفقرة الثانية من 
رخ ا٤بؤ  279-03من ا٤برسـو التنفيذم رقم  3طبقا ألحكاـ ا٤بادة "يلي:  ا٤بادة األكٔب منو ما

، ا٤بعدؿ كا٤بتمم كا٤بذكور 2003غشت سنة  23ا٤بوافق  1424ٝبادل الثانية عاـ  24ُب 
أعبله، ٰبدد عدد الكليات الٍب تتكوف منها جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية 

كلية اآلداب ؛كلية الشريعة واالقتصاد  ؛كلية أصول الدينكاختصاصها كما يأٌب: 
 ."والحضارة اإلسبلمية

مدراء؛  6تعاقب على رئاسة جامعة األمّب عبد القادر منذ افتتاحها إٔب يومنا ىذا 
ـ؛ األستاذ الدكتور 1989-1984ىم على التوإب األستاذ الدكتور عمار طاليب، من سنة 

ـ؛ األستاذ الدكتور رابح دكب، من سنة 1992-1989أٞبد عركة رٞبو ا، من سنة 
ـ؛ كاألستاذ الدكتور األمْب شريط 1997-1996يز فيبلٕب ـ؛ كالدكتور عبد العز 1992-1996

 2ـ حى اآلف. 1998ا بوخلخاؿ، من سنة  دـ؛ كاألستاذ الدكتور عب1998-1997من 
 المكتبات:  -2

                                                 

 . 15ص نفسو،ا٤برجع  -1
إعداد،  أبو بكر عواطي، كآخركف: جامعة األمّب عبد القادر أرقاـ كصور ُب ثبلثْب سنة، )قسنطينة:  -2

 .32ـ(، ص 2014مطبعة ساسي، 
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 31821)ا٤بخزف( أٞبد عركة، كّٔا  المكتبة المركزيةبا١بامعة عدة مكتبات، منها 
عنوانا ميهدىل  ٨76بطوطا، ك  1025كمنها  عنوانا في مقارنة األديان؛ 468عنوانا، منها 
أطركحة  300أطركحة بْب ماجستّب كدكتوراه، ك 2168عنوانا مرقمن، ك 2525للجامعة، ك

 10160عنوانا، كمكتبة اآلداب كا٢بضارة اإلسبلمية  ّٔا  6797مرقمنة. كمكتبة الشيوخ كّٔا 
عنوانا  106اللغة العربية، كعنوانا ب 8679عنوانا؛ كمكتبة كلية الشريعة كاالقتصاد، كّٔا 

بقاعة مقارنة  1533عنوانا بقاعة األساتذة، ك 6877كما يوجد   1باللغات األجنبية. 
عنوانا ُب األدياف عامة باللغة الفرنسية،  269من بينها  األدياف، أغلبها باللغة الفرنسية، 

عنوانا ُب الديانة ا٤بسيحية، بْب كتب البلىوت ا٤بسيحي ككتب ا٣ببلؽ ا٤بسيحي  800منها 
 .ككتب الكنيسة كآّتمع، كتب تاريخ الكنيسة، كاإلرساليات التبشّبية ا٤بسيحية

 المجبلت العلمية:  -3
تصدر جامعة األمّب عبد القادر، عددا من آّبلت كالدكريات العلمية اكمة 

من البحوث كالدراسات العلمية القيمة ُب ٦باالت كٚبصصات الدراسات الزاخرة بالكثّب 
ة يمن أبرز ىذه آّبلت كأٮبها، ٦بلة جامعة األمّب عبد القادر كىي دكر ، ·اإلسبلمية ا٤بتنوعة

علمية ٧بكمة تعُب بنشر البحوث كالدراسات ُب آّاالت اإلسبلمية بشكل عاـ، ك٦بلة  
كلية اآلداب كا٢بضارة كىي دكرية علمية ٧بكمة نصف سنوية تصدرىا كلية اآلداب 
كا٢بضارة با١بامعة، كهتتم ٗبعا١بة القضايا األدبية كاللغوية كالتارٱبية كالفكرية، لتحقق 

 ·كتوفّب مساحة للحرية الفكرية با١بامعةتشجيع البحث العلمي ك 
صدر ا١بامعة أيضا ٦بلة )ا٤بعيار( كىي دكرية علمية ٧بكمة تعُب بالدراسات تي 

ر أيضا ٦بلة الدراسات داإلسبلمية كاإلنسانية كتصدر عن كلية أصوؿ الدين، كما تص
ة تعُب عن ٨برب العقيدة كمقارنة األدياف با١بامعة كىي ٦بل العقدية كمقارنة األدياف

 بالدراسات العقدية كالفلسفية اإلسبلمية إضافة إٔب دراسات مقارنة األدياف. 

                                                 

-94ـ، ص 2014-1984مسّبة جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية خبلؿ ثبلثْب سنة  -1
101. 
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 ثانيا: أىم نشاطات الجامعة الخاصة بحوار األديان والحضارات
 الدولية والوطنية:  الندوات والملتقيات -1

من ا٤ببلحظ أف لدل جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية اىتماـ كبّب بعقد 
ديد من الندكات كا٤بلتقيات الوطنية كالدكلية كاألياـ الدراسية، الٍب تصب ٝبيعها ُب إطار الع

الدراسات اإلسبلمية، كالٍب هتدؼ من كرائها إٔب تنشيط عملية البحث العلمي ُب ا١بامعة 
 ·كاإلضافة إليها

كنظرا العتناء ا١بامعة ٗبواضيع حوار األدياف كا٢بضارات، فقد بر٦بت العديد من 
 الندكات كا٤بلتقيات، إٲبانا منها أف ثقافة ا٢بوار ضركرة عصرية .

 بحوار األديان والحضارات:  الخاصة الندوات -أ
 خـالتاري عنوان الندوة 

 ـ.07/10/2006 موقف الفاتيكاف من اإلسبلـ
 ـ02/2007/ 14 العقل ُب اإلسبلـ كا٤بسيحية

 ـ18/02/2007 حوار ا٢بضارات كاألدياف
 ـ.2009/ 05/ 17 بْب اإلسبلـ كالعآب البلتيِب للربكفيسور بيار غيشارالعبلقات 

فن كالثقافة كالعلـو ُب أرض اإلسبلـ: التعايش، ا٣ببلؼ )من ال
 القرف ا٣بامس حٌب القرف ا٣بامس عشر ا٤بيبلديْب(

من تنشيط د. أٞبد جبار/ كزير الَببية األسبق كأستاذ ُب تاريخ 
 ليل الفرنسية.العلـو كالرياضيات ٔبامعة 

 2010نوفمرب  23

 ـ01/12/2010 كاقع األقليات اإلسبلمية ُب فرنسا
دياف من تنشيط أ. جوف مارؾ آفلْب مدير ا٤بعهد ا٢بوار بْب األ

مهتم بالعبلقات ا٤بسيحية ىو الكاثوليكي ٗبرسيليا فرنسا ك 
 اإلسبلمية.

 ـ31/03/2011

البحر األبيض ا٤بسيحيوف كا٤بسلموف: العيش ا٤بشَبؾ على ضفٍب 
 جوف مارؾ فلْب ا٤بتوسط

 2011أكتوبر  25
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 ـ24/05/2012 التسامح ُب الديانات لؤلستاذ ىنرم تيسي أسقف ا١بزائر سابقا
 التعايش ا٤بسيحي اإلسبلمي ُب ا١بزائر عرب العصور

من تنشيط أ/ ىنرم تيسي أسقف ا١بزائر السابق / متقاعد حاليا 
 كمقيم ٗبدينة تلمساف

 2012مام  24

 ا٢بوار بْب األدياف ُب خدمة السبلـ
من تنشيط أ. جوف مارؾ آفلْب مدير ا٤بعهد الكاثوليكي ٗبرسيليا 

 .فرنسا

 2012ديسمرب  13

 
 ا٤بلتقيات ا٣باصة ٕبوار األدياف كا٢بضارات -ب

 التاريخ  عنواف ا٤بلتقى
 ـ17/04/2001-16 التسامح كا٢بوار ُب فكر الشيخ ابن باديس

 ـ08/05/2002-07-06 علم مقارنة األدياف 
 ـ06/05/20003-05 األقليات الدينية ُب ا٤بغرب اإلسبلمي 

 ـ07/05/2008-06-06 ا٢برية الدينية ُب اإلسبلـ
 ـ27/02/2014-26 كضعية غّب ا٤بسلمْب ُب آّتمع اإلسبلمي

 
نشاطات مخبر بحث الدراسات العقدية ومقارنة األديان الخاصة بحوار  -2

 األديان والحضارات: 
 مخابر الجامعة:  -أ

٨بابر ٕبثية ا٤بتخصصة، كما ىو موضح ُب  05ٙبتوم جامعة األمّب عبد القادر على
 : 1ا١بدكؿ 

                                                 

؛ 75ـ، ص 2014-1984مسّبة جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية خبلؿ ثبلثْب سنة  -1
 66ص جامعة األمّب عبد القادر أرقاـ كصور ُب ثبلثْب سنة،
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 تاريخ اإلنشاء عدد المخابر مدير المخبر اسم المخبر الرقم

01 
ُب الدراسات  ٨برب البحث

 العقدية كمقارنة األدياف
 أ.د نعماف صاّب

٨برب البحث ُب الدراسات  02 2002 03
 الدعوية كاالتصالية

 أ.د لعويرة عمر

03 
٨برب البحث ُب الدراسات 

 األدبية كاإلنسانية
أ.د عمّباكم 

 اٞبيده

٨برب البحث ُب الدراسات  04
 الشرعية

أ.د جدم عبد 
 القادر

01 2003 

٨برب البحث ُب الدراسات  05
 2012 01 أ.د نصر سلماف القرآنية كالسنة النبوية

 
 تقدـ ا٤بخابر نوعْب من البحوث ُب إطار الربامج الوطنية، ٮبا كالتإب:  
  مشاريع بحث اللجنة الوطنية الجامعية لتقييم وبرمجة البحث
 CNEPRU: 1) الجامعي

ا٤بعتمدة ُب جامعة األمّب عبد القادر منذ  CNEPRU مشاريع البحث ا١بامعي
ٕبثا منجىزا، كأما مشاريع البحث ا١بامعي  80من بينها ، 136إٔب يومنا ىذا:  1987سنة 

 ٕبثا 56السارية ا٤بفعوؿ: 

                                                 

موقع جامعة ا٤بّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمي، نيابة مديرية ا١بامعة للتموين العإب ُب الطور الثالث  -1
كالتأىيل ا١بامعي كالبحث العلمي، ككذا التكوين العإب فيما بعد التدرج، تاريخ االسَبجاع 

 ـ، عن الرابط التإب:12/02/2015
http: //www.univ-emir.dz/niaba-atawer/index-stat-s3.php 
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 ٕبثا ٦198بموع الباحثْب ا٤بنخرطْب ُب مشاريع البحث ا١بامعي:  -
 .االعتماد الوزارم ُب انتظار 2015مشركعا جديدا لسنة  23باإلضافة إٔب  -

 مشاريع البحث الوطنيPNR : 
  مشركعا ٦29بموع مشاريع البحث الوطنية:  -

 ٦110بموع األساتذة الباحثْب ا٤بنخرطْب ُب مشاريع الربنامج الوطِب للبحث:   -
 أستاذا

 نشاط مخبر بحث الدراسات العقدية ومقارنة األديان. -ب
ىياكل البحث  أىم أحدكيعترب ٨برب ٨برب الدراسات العقدية كمقارنة األدياف، 

ـ، كىو يهتم 29/06/2002بتاريخ  د القادربمّب عا١بامعية با١بزائر، أنشئ ٔبامعة األ
بالدراسات العقدية كمقارنة األدياف كتارٱبهما كما يتعلق ّٔما من دراسات فلسفية كصوفية 
كمنهجية، بدراسة كاقعية ابستيمولوجية من منظور إسبلمي. كمن أىم مهامو، ترسيخ 
مكونات ا٥بوية الوطنبة كأبعادىا ا٤بختلفة، كتوظيف ا٤بعرفة العقدية ُب ترقية الواقع 

ٞباية اإلسبلـ من بوادر التطرؼ كالغلو ك عي، كتطوير منظومة الَببية كالتكوين، االجتما
كاال٫براؼ، التعريف ٕبقيقة األدياف كا٢بضارات األخرل، كاالنفتاح على العآب كالتعاكف 

  1اإلٯبايب مع العو٤بة بتأسيس أصوؿ حوار ا٢بضارات. 
ا٢بضارات كاألدياف ُب كٲبكن لنا تلخيص أىم ا٤بشاريع ا٤بتعلقة ٗبوضوع حوار 

 ا١بدكؿ التإب
مشاريع بحث حوار األديان والحضارات في إطار البرنامج الوطني  -1

CNEPRU 
 تاريخ االعتماد اسم الفرقة

 01/01/1997 موقف اإلسبلـ من حوار األدياف 
                                                 

النشرة التعريفية للملتقى الدكٕب الثالث حوؿ ا٢بركة التنصّبية ُب ا٤بغرب العريب ُب نصف قرف  -1
  :file: ///Cـ، عن الرابط التإب:2011-17-16ـ؛ ا٤بنعقد يومي 1960-2010

/Users/AssiaSalah/Desktop%ا٤بغرب.20ُب%20التنصّبية%20للحركة%20الثالث%20الدكٕب%20/ا٤بلتقىpdf 
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 01/01/2001 أبعاد ا٢بوار بْب األدياف 
دراسة ٙبليلية  –السبلـ بْب اإلسبلـ كا٤بسيحية ُب ضوء العو٤بة 

- 
01/01/2002 

دراسة مقارنة  –القاموس الدالٕب ٤بصطلحات األدياف ُب القرآف 
 بْب اإلسبلـ كالديانات األخرل.

01/01/2006 

 –حق اإلنساف ُب األمن بْب اليهودية كا٤بسيحية كاإلسبلـ 
 -دراسة مقارنة على ضوء ا٤بواثيق الدكلية

01/01/2007 

اإلسبلـ كا٤بسيحية لنظاـ القيم للعآب األسس الدينية بْب 
 -دراسة ٙبليلية مقارنة -ا٤بعاصر

01/01/2008 

األدياف عند ا٤بفسرين حٌب القرف الرابع ىجرم / العاشر 
 -دراسة ٙبليلية تأصيلية مقارمة –ميبلدم 

01/01/2011 

 01/01/2011 ا٢بياة الركحية ُب األدياف كمشكبلت العآب ا٤بعاصر
ا٢بريات الدينية ُب اإلسبلـ كإشكالية العبلقة بْب منظومة 

 ا٤بسلمْب كا٤بخالفْب
01/01/2011 

 01/01/2012 حوار ا٢بضارات من ا٤بنظور الثقاُب ا١بزائرم 
 01/01/2013  -دراسة تأصيلية نقدية  –ظاىرة التكفّب ُب األدياف السماكية 

دراسة  –حرية العقيدة بْب األدياف السماكية كالقوانْب الوضعية 
  -تأصيلية مقارنة

01/01/2014 
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 PNRمشاريع بحث حوار األديان والحضارت في إطار البرنامج الوطني  -2
 صاحب المشروع عنوان الفرقة

 02/05/2011 دكر علم مقارنة األدياف ُب ا٢بوار ا٢بضارم كالديِب
 

 .التعريف بتخصص مقارنة األديان وحوار األديانثالثا: 
 تخصص مقارنة األديان:  -1

بَبقية القيم العا٤بية الٍب يعربّْ كىذا ا١بامعة تقوية ا٤بهمَّة الثقافية، إف من أىم أىداؼ 
عنها الفكر ا١بامعي؛ خاصَّة تلك ا٤بتعلّْقة بالتسامح كاحَباـ اآلخر؛ كلعلَّ ٚبصُّص مقارنة 

دأبت جامعة األمّب عبد  فقد من يضطلع ّٔذا الدكر ا٢بضارم الكبّب؛ األدياف ىو أكرب
القادر على إدراج ٚبصص مقارنة األدياف، ضمن التخصصات األكٔب الٍب أنارت دركب 
ا١بامعة منذ انطبلقها، كقد استقدمت متخصصْب ُب األدب العربم من جامعة األزىر كمن 

مد ا٥بوارم، عبد ا٣بالق بكر عبد ا٣بالق، جامعة عْب مشس، نذكر منهم: رشاد الشامي، ٧ب
يقـو ّٔمة ك كغّبىم، من دكؿ عربية أخرل، أسهموا ُب تكوين األربع دفعات األكٔب. 

أستاذا،   14ف ٔبامعة األمّب عبد القادر التدريس كالتأطّب ُب ٚبصص مقارنة األدياف اآل
 كلهم من خرٯبي ا١بامعة. 

أما بالنسبة ٤بقايسس التخصص فتختلف من النظاـ الكبلسيكي إٔب النظاـ ا١بديد 
LMD.  مقايس التخصص ا٢بالية ىي كالتإب: ك 
 المقاييس السداسي السنة

السنة الثانية 
 ليسانس

 

السداسي 
 الثالث

مدخل إٔب مقارنة األدياف؛ مناىج  ا١بدؿ اإلسبلمي؛
اليونانية؛ البحث؛ أحكاـ غّب ا٤بسلمْب؛ الفلسفة 

مدخل إٔب ا٤بسيحية؛ مدخل إٔب اليهودية؛ ببلغة؛ 
 األخبلؽ؛ ترتيل، ديانات شرقية؛ ا٪بليزية.

السداسي 
 الرابع

قضايا ا١بدؿ؛ أحكاـ غّب ا٤بسلمْب؛ ديانات شرقية؛ 
ا٤بصادر ا٤بسيحية؛ ا٤بصادر اإلسبلمية ُب دراسة 
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الفلسفة مناىج البحث؛ اإلسبلمية ُب دراسة اليهودية؛ 
اإلسبلمية؛ علم البلىوت؛ األخبلؽ اإلسبلمية؛ ببلغة 

 ؛ الَبتيل؛ اإل٪بليزيةعربية
السنة الثالثة 

 ليسانس 
 

السداسي 
 ا٣بامس

التصوؼ اإلسبلمي؛ اا٥بندكسية كالبوذية؛ مناىج 
البحث؛ ا٤بلل ا٤بعاصرة ُب اليهودية؛ ا٤بسيحية؛ اليهودية؛ 

اال٪بليزية، حوار األدياف؛ تفسّب آيات القرآف، الَبتيل؛ 
 التنصّب؛ فلسفة الفكر الديِب.

السداسي 
 السادس

مناىج البحث؛ طوائف ا٤بسيحية؛ التصوؼ الكتايب؛ 
ا٤بسيحية؛ اليهودية؛ أدياف العآب ا٤بعاصر؛ االستشراؽ؛ 

 تفسّب آيات األدياف؛ الَبتيل؛ اإل٪بليزية
 أكٔب ماسَب

 
السداسي 

 األكؿ
اإلسبلمية على اليهود األخبلؽ ُب األدياف؛ الردكد 

كالنصارل؛ التجديد ُب الدين اليهودم؛ األنثركبوبوجيا 
الدينية؛ منهجية البحث العلمي؛ تاريخ الكنيسة؛ 

 ا٣بريطة الدينية للعآب؛ اإل٪بليزية.
السداسي 

 الثاين 
الردكد اإلسبلمية؛ الردكد اإلسبلمية على اليهودم 

األخبلؽ ُب  ا٤بنهجية؛ا٢بركات التوحيدية؛ كالنصارل؛ 
األدياف؛ تاريخ الكنيسة؛ القراءة ا٢بداثية؛ االستشراؽ 

 ا٤بعاصر؛  علم النفس الَببوم؛    اإل٪بليزية
السنة الثانية 

 ماسَب 
 

السداسي 
 األكؿ

التيارات ا٤بعاصرة ُب ا٤بسيحية؛ النقد الغريب للمصادر 
اليهودية؛ النقد الغريب للمصادر ا٤بسيحية؛ اللغة 
اال٪بليزية، حلقة البحث، ٘بديد ا٣بطاب ُب األدياف، 

 حوار األدياف؛ الدين ُب فكر ما بعد ا٢بداثة
السداسي 

 الثاين 
 يقـو الطالب فيو بإعداد مذكرة ٚبرج ُب ٚبصص مقارنة

 األدياف.
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يوفر معرفة متكاملة كالشيء ا٤ببلحظ أف برنامج مقارنة األدياف ثرم جدا؛ ك 
 ف ٤بادة حوار األدياف حضور مهم ُب برنامج مقارنة األدياف. أللطالب، كما 

 تخصص حوار األديان:  -2
-2009ة ُب جامعة األمّب عبد القادر سنة فتح ٚبصص حوار األدياف ألكؿ مرٌ  

. 1للماجستّب؛ كصاحب ا٤بشركع ىو: األستاذ الدكتور حايفي مسعود؛ كمشركع 2010
 طالبا. 11عدد الطلبة: 

 أما ا٤بواد ا٤بقررة ُب ىذا التخصص فهي كالتإب:  
مادة حوار األدياف؛ مناىج البحث؛ التسامح بْب األدياف؛ أدب السداسي األول: 

األقليات، ا٢بوار اإلسبلمي؛ ا١بدؿ؛ العبلقات التارٱبية بْب اإلسبلـ كا٤بسيحية؛ حقوؽ 
 مؤسسات ا٢بوار؛ منهجية البحث؛ لغة أجنبية.

حوار ا٢بضارات؛ ا٢بوار ُب السنة؛ السبلـ بْب األدياف؛ السداسي الثاني:          
حقوؽ اإلنساف؛ مناىج البحث؛ معوقات ا٢بوار كآفاقو؛ االستدالؿ كآداب ا١بدؿ؛ 

 ا٤بنهجية؛ العبلقات؛ لغة أجنبية. 
 ث ماجستير ودكتوراه في حوار األديان: بحو  -3
تزخر دكريات جامعة األمّب عبد القادر برسائل عديدة كثرية ُب مقارنة األدياف،  

ككلها رسائل نوقشت ُب النظاـ الكبلسيكي، كقد حاكلنا ٝبع عناكين الرسائل الٍب اعتنت 
 ٗبوضوع حوار األدياف كا٢بضارات، ُب ا١بدكلْب التاليْب. 

                                                 

ىو أستاذ تعليم عإب ٔبامعة األمّب عبد القادر؛ أشرؼ على العديد من الرسائل ا١بامعية الٍب تعُب  -1
ا٢بوار اإلسبلمي ا٤بسيحي: حقيقة أـ » بدراسة مواضيع ا٢بوار، كلديو مؤلفات عديدة نذكر منها: "

سوريا، تقلد العديد من ا٤بناصب اإلدارية، كترأس فرؽ ٕبث عديدة نذكر  -دار األكائل: دمشق« كىم؟
كما شارؾ ُب   ـ(."2012إٔب  2010منها: " ا٢بياة الركحية ُب األدياف كمشكبلت العآب ا٤بعاصر: )من 

 ٨بتصر من السّبة الذاتية للدكتور حايفي مسعود( ) العديد من ا٤بلتقيات الوطنية كالدكلية.
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  1كبلسيكيماجستير   -1
صاحب  اإلشراف السنة

 الرسالة
 عنوان الرسالة

ا٤بسيحية كاإلسبلـ –السبلـ بْب األدياف  عزيزة ٞبيداتو  مسعود حايفي  2012
  -٭بوذجا 

   القادر عبد 2012
 ٖبوش

دراسة  –خلق ابة ُب ا٤بسيحية ك اإلسبلـ  بوسبولة حكيمة
 -مقارنة 

 أسس ا٢بوار مع أتباع األدياف ُب القرآف الكرًن  علوم ناجي معزم كماؿ 2013
موقف ٧بمد الطاليب من ا٢بوار اإلسبلمي  بن شيخة بشّب كماؿ معزم 2013

 ا٤بسيحي
عوائق حوار األدياف ا٢بوار اإلسبلمي ا٤بسيحي  ٧بمد ٤بْب ثابت مسعود حايفي 2013

 -دراسة ٙبليلية نقدية  –٭بوذجا 
األقليات ا٤بسلمة ُب الغرب ك دكرىا ُب ا٢بوار  فاضلي إٲباف كردكسي بشّب 2013

بريطانيا  –أ٤بانيا  -اإلسبلمي ا٤بسيحي فرنسا
 ٭بوذجا. –

دراسة  –مؤٛبرات الدكحة ٢بوار األدياف  نوم ياسْب  مسعود حايفي 2013
 2010 -2003موضوعية ٙبليلية نقدية 

األبعاد الدينية كالسياسية للحوار اإلسبلمي  إ٠باعيل عريف  طيبات ٤بّب  2013
دراسة ٙبليلية نقدية ُب ظل ا٢بوار  –ا٤بسيحي 

                                                 

لدراسة مواضيع حوار األدياف ُب  LMD٘بدر اإلشارة إٔب أف ىناؾ توجو من طلبة النظاـ ا١بديد  -1
ذكر ٭باذج ىو هدفنا أف فرسائل ا٤باسَب خاصة، كقد اكتفينا بذكر رسائل ا٤باجستّب كرسائل الدكتوراه، 

 ا١بامعة، ال حصرىا ٝبيعا.عن الدراسات ا٤بقدمة ُب 
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  -ا٥بادؼ ك ا٤بثمر 
موقف ٦بلس الكنائس العا٤بي من ا٢بوار  أٞبد فوالف كماؿ معزم 2013

 اإلسبلمي ا٤بسيحي
حارش عبد  ٤بّب طيبات 2013

 ا٢بق
 – التعايش مع أتباع األدياف ُب القرآف الكرًن

 -دراسة موضوعية ٙبليلية 
لقاءات ك مؤٛبرات ا٢بوار ا٤بسيحي اإلسبلمي  كنازة ىشاـ  مسعود حايفي 2013

  1975-1965مابْب 
 

 رسائل الدكتوراه كبلسيكي -2
 عنوان الرسالة صاحب الرسالة اإلشراف السنة
 ا٤بسيحي ٭بوذجا –حوار األدياف اإلسبلمي  مسعود حايفي ٧بسن عقوف 2006
مسعود  2013

 حايفي 
قواعد التعامل مع اآلخر ُب اليهودية كالنصرانية  صاّب بوٝبعة 

 كاإلسبلـ من خبلؿ نصوصها ا٤بقدسة
 حرية األقليات الدينية بْب اإلسبلـ كا٤بسيحية قجور عنَب كماؿ معزم 2012

 
 المبحث الثاني: تحليل الجانب الميداني للدراسة:

األديان وحوار األديان في ترسيخ ثقافة  المحور األول: دور تخصص مقارنة
 .الحوار بين األديان

 الدراسة:  عينةأوال: أىمية تخصصي مقارنة األديان وحوار األديان بالنسبة ل
لتخصص مقارنة األديان وحوار حاكلنا أف نتحقق من صحة الفرضية األكٔب "
عة من األسئلة على " بطرح ٦بمو األديان دور فاعل في ترسيخ ثقافة الحوار بين األديان

، التحقوا ّٔذا التخصص رغبة فيو كحبا ُب %88األساتذة كالطلبة، كقد كجدنا أف نسبة 
التحقت بو رغبة فيو؛ كىذا  %63دراسة مباحثو ا٤بختلفة؛ أما طلبة حوار األدياف فنسبة 

كيبدك أف  %88طبعا بعد أف درسوا مرحلة الليسانس رغبة منهم ُب ىذا التخصص بنسبة 
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من ٓب يرغب كمن تردد ُب دراسة ٚبصص حوار األدياف؛ كىذا أمر طبيعي فالطلبة  ىناؾ
ُب جامعة األمّب  خاصة أهنم كانوا الدفعة األكٔبعادة يتخوفوف من التخصصات ا١بديدة، 

من مفردات عينة الدراسة أف ٚبصص مقارنة األدياف مهم جدا % 95عبد القادر. كيعتقد 
ُب جامعة األمّب عبد القادر؛ كما أف لو أٮبية بالغة ُب كقتنا ا٤بعاصر، كيبدك أف ٝبيع 

؛ أما طلبة مقارنة األدياف ُب ٨بتلف %100األساتذة كطلبة ا٢بوار اتفقوا على أٮبيتو بنسبة 
ال ترل أٮبية ىذا التخصص   4الجدول )ح ُب ا٤براحل فهناؾ نسبة صغّبة كما ىو موض

 ُب ا١بامعة كال ُب عا٤بنا ا٤بعاصر، كقد أدرجنا إجابة مفردات العينة حسب التإب: 
    :أىمية تخصص مقارنة األديان بالنسبة لؤلساتذة والطلبة 
من خبلؿ السؤاؿ ا٤بفتوح عن أٮبية ٚبصص مقارنة األدياف بالنسبة ١بامعة األمّب  
أف لتخصصهم أٮبية كبّبة، نلخصها  بحوثوفدر، كأٮبيتو ُب عا٤بنا ا٤بعاصر، يرل ا٤بعبد القا

 ُب التإب: 
 أوال: أىمية التخصص بالنسبة للجامعة .

ٚبصص حضارم متجدد ٙبتاجو  الدراسة فإف ٚبصص مقارنة األديافعينة حسب 
اإلنسانية كاملة، ُب فهم كحل مشكبلت العآب ا٤بعاصر ٗبا فيها الدينية، كما يركف أف أٮبيتو 

 تكمن ُب النقاط التالية: 
   ٚبصص مقارنة األدياف يتيح لنا التعرؼ على الذات كالتعمق ُب معرفة اآلخر تراثا

٦باؿ االدراؾ ا٤بعرُب، كيسٌهل انفتاح  كفكرا كتارٱبا كحضارة، كما أنو يسهم ُب  توسيع
ٰبقق اإلسبلـ على األدياف األخرل كالتعايش مع كل فئات آّتمعات. فهو ٚبصص 

التواصل الفعاؿ كا٥بدُب بْب ٝبيع أبناء اإلنسانية، كالتواصل كالتعارؼ كالتعايش الذم من 
ىو الوسيلة  وقتنا كقبلكمقارنة األدياف ُب ك  ؛أجلو ذكر ا أىل األدياف ُب كتابو العزيز

ا٢بضارية ُب التثاقف من أجل ٙبقيق التواصل ا٥بدُب، كالذم بو تتم عمليات الدعوة كا٢بوار 
 كغّبىا...
   لتخصص مقارنة األدياف بعدا دعويا، فمعرفة اآلخر منطلقا أساسيا ُب الدعوة إٔب

 اإلسبلـ الذم ىو ُب األساس ديانة تبشّبية عا٤بية.
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   ٰبدث التوازف بْب ٨بتلف التخصصات األخرل تكمن أٮبية التخصص ُب كونو
معرفية على الثقافات األخرل على غرار ا١بامعات  كٱبلق التكامل ا٤بعرُب كيفتح نوافد فكرية

 تكريس ثقافة االنفتاح على اآلخر.  كما يسهم ُب الكربل ُب أركبا كغّبىا،  
  ة من تطور منهجي كمعرُب ك٤با يشهده نظرا ٤با تشهده ساحة الدراسات الديني

العآب العريب من فراغ كبّب ُب ىذا التخصص كسطحية الدراسات، فبلبد ١بامعة األمّب أف 
تكمن أٮبية التخصص كونو يعُب بقضايا كمسائل يصعب ، ك تساىم ُب هنضتو ك٘بديده

و أك االحاطة ّٔا كفهمها كٙبليلها اذا ما نوقشت من خبلؿ ٚبصصات كالفقو ك أصول
خطر بعض ك التنصّب, ك مسألة اال٢باد, ك الكتاب ك السنة كمسألة الردكد على الشبهات, 

ف اعترب إأم أف ٚبصص مقارنة األدياف ٲبكن اعتباره كحصن لرد الشبهات ك  ؛الفرؽ الدينية
١بهلهم ٗبحاكره  فهذا يعودعلى العلـو  االسبلمية  تخصص دخيبلىذا الالبعض أف 
صص ٯبعل ا١بامعة أكثر انفتاحا على اآلخر كذلك من خبلؿ هذا التخفكمناىجو....

 اللقاءات العلمية الٍب ٰبضرىا أصحاب التخصص من شٌب ا٤بلل كا٤بذاىب.
  يعطي للطالب تصورا دقيقا كمضبوطا عن الديانات األخرل بعيدا عن الصور

انطبلقا ساعد على فهم اآلخر فهما صحيحا يرتبطة ٗبنهجية علمية، كما ا٤بالنمطية غّب 
 من معتقداهتم كتصوراهتم.

كالشيء ا٤ببلحظ أف أغلب آّيبْب يدركوف البعد ا٢بضارم لتخصص مقارنة  
األدياف كأٮبيتو كتخصص أساسي ُب جامعة األمّب عبد القادر، خاصة إذا علمنا أهنا 

 ا١بامعة الوحيدة عربيا الٍب فتحت ٚبصصا ّٔذا اإلسم.
 معاصر.ثانيا: أىمية التخصص في وقتنا ال

أما عن أٮبية التخصص ُب كقتنا ا٤بعاصر فبل نلحظ اختبلفات جوىرية بْب 
 اإلجابات ككلها تتمحور حوؿ التإب: 

   تكمن أٮبيتو ُب تقليص مساحات ا٤بختلف فيو، ك٧باربة التشنجات الفكرية بْب
 أتباع الديانات كالصراعات ا٤ببتناة على التعصب.
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  اضطرابات ك٘باذبات أساسها ديِب ٧بظ كلو  نظرا ٤با يشهده العآب برمتو من
خرل غلفت بغبلؼ السياسة، كاف البد للمسلم أف تكوف لديو تصورات عن األدياف األ

مع معتنقيها، كعلى  فيمكن حينئذ أف يتعامل ,االٍب أصبح يعيش معها كيتعايش من خبل٥ب
 اصل معو بشكل صحيحمعرفة اآلخر كأ٭باط تفكّبه كالتو رنة األدياف يتيح لنا ذلك فعلم مقا

كالوقوؼ على أىم آليات التعامل معو، لتفادم الصداـ  للحفاظ على ىويتنا كمبادئنا.
كا٢بركب الطائفية كالدينية. ألف الصراع ا٢باصل ىو إيديولوجي ديِب أكثر منو سياسي، 

 .كمعرفة كنو األدياف يوصلنا لتفهم أسس النزاع كالصراع
  و يعطينا بعدا أكثر اتساعا كرحابة لفهم اآلخر إف ٚبصص مقارنة األدياف ٗبناىج

، كنستطيع القوؿ أف ىذا العصر ىو عصر مقارنة األدياف معو كبالتإب للتحاكر كالتعايش
أكثر من أم كقت مضى كذلك نظرا لبلنفتاح الرىيب الذم يشهده العآب من خبلؿ 

ف صح إيت صغّب تكنولوجيا التواصل حيث أصبح العآب كلو ليس قرية فحسب بل كأنو ب
 التعبّب.
   ُب  يتيح للدارس فهم مكونات ا٤باضي الفكرية كتأثّباهتا ا٤بعاصرة، فنحن نعيش

عصر األدياف بامتياز، ك٫بو ضركرة استعادة القداسة بعد سلخها عن الظاىرة الدينية 
ككجوب دراستها كفق منهجية تبلئم طبيعتها ك٧باربة االختزالية كاالقصائية ُب الفركع 

 االنسانية األخرل.
  التبشّب كاال٢باد  –سبلـ لصد العدكاف الثقاُب الوقوؼ على ثغر من ثغور اإل

 ، كالدعوة إٔب اإلسبلـ عقيدة كشريعة كحضارة.–نية كالعلما
   علم مقارنة األدياف ىو فضاء معرُب يسمح باكتشاؼ اآلخر، نظرا لكوف الدين

من أىم اركات الفعالة للمجتمعات، كانطبلقا من الدين ٲبكن ٙبليل كفهم أغلب الظواىر 
الظاىرة الدينية كتأثراهتا  علم األدياف يساعدنا ُب فهماالجتماعية كالسياسية كغّبىا. ف

 ا٤بختلفة كانعكاساهتا على ا٢بياة الفردية كاالجتماعية كالسياسية كا٢بضارية. 
  ديانحوار األللؤلديان، و  الدراسة عينةمفردات نظرة  ثانيا:
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٧باكلة منا للتحقق من صحة الفرضية األكٔب، حاكلنا معرفة مدل تغّب نظرة أساتذة 
كطلبة ا٢بوار كمقارنة األدياف، لعلم مقارنة األدياف بعد التخصص، كأيضا مدل تقبلهم 

  5الجدول )وجدنا كما ىو موضح ُب فلفكر اآلخر، كمدل إٲباهنم بوجود فعلي للحوار، 
ص كىذا يعِب أف التخصص مهم جدا ُب توسيع آفاؽ تغّبت نظرهتم للتخص %80أف 

ىل تعتقد أف نظرتك لؤلدياف تغّبت معرفة اآلخر. يقوؿ أحد آّيبْب عن السؤاؿ التإب: 
أصبحت نظرٌب لؤلدياف األخرل تتسم " بعد أف ٚبصصت ُب علم مقارنة األدياف؟

النصوص كالوثائق كأم با٤بوضوعية, بعيدا عن العواطف كاألحكاـ ا٤بسبقة فنحن نتعامل مع 
نقد ٯبب أف يبُب على الدليل العلمي كمن ا٤بصادر األصلية ا٤بعتمدة من طرؼ أتباع الديانة 
كليس نقدا من خبلؿ مصادرنا  فحسب، فتخصص مقارنة األدياف ٕبر ليس لو شاطىء، 
كما أخذناه ُب ا١بامعة عن األدياف ىو ٦برد مداخل، كتقع مسؤلية كربل على كاىل من 

 1".د أف يتخصص إذ كجب عليو االطبلع على شٌب ا٤بصادر كبلغات عدةأرا
ل األساتذة جي حوؿ نظرهتم لؤلدياف، كجدنا أف  ا٤ببحوثْبكمن خبلؿ قراءتنا إلجابة 

٘بارب دينية ذاتية ال ٲبكن نقدىا أجابوا بأهنم يعَبفوف بوجودىا كٰبَبموهنا كمعتنقيها، كأهنا 
س با٢بكم العدؿ، كإ٭با الواجب ىو دراستها دراسة ا مقارنا، ألف ذلك ليينقدا خارج

ٙبليلية تقنية ٕبتة، كالنقد إ٭با يكوف نقدا داخليا مقارنا، كىذا العتبارات عدة أٮبها 
 خصوصية التجربة الدينية كإشكالية ا٤بوضوعية كا٤بنهج ُب دراسة األدياف.

 بينما كانت إجابات الطلبة متباينة نلخصها ُب التإب: 
  الطلبة أف األدياف األخرل ٧برفة، كٙبتوم على تناقضات كثّبة. يرل بعض 
   ف الكرًن ٥با.آأجاب البعض بأنو ينظر لؤلدياف من خبلؿ ٧بددات القر 
   معتنقيها، ألف االختبلؼ ميزة  ٰبَـبأجاب البعض بأنو يعَبؼ بوجود األدياف

 من ميزات التاريخ البشرم، كما أف االحَباـ يفرضو ديننا ا٢بنيف.

                                                 

ف ا٤بنهجية العلمية تقتضي ذكر اسم القائل، لكننا حاكلنا ا٢بفاظ على ا٣بصوصية، خاصة أننا أرغم  -1
 عن أ٠باء كال ىوية ا٤ببحوثْب.  بعدـ اإلفصاحتعهدنا ُب االستبياف 
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   استجابة لتلك الفطرة،  الدين فطرة إنسانية كعلى اختبلفو ىوأجاب البعض بأف
 معرفة مدل تناسب كل دين مع متطلبات الفطرة اإلنسانية. ٲبكنمن ىنا 
  نية ك٧باربة كل أشكاؿ نساوؿ معرُب ٲبكن توظيفو ُب خدمة اإللكل دين ٧بص

 خبلقي.رىاب خاصة فيما يتعلق با١بانب األالتطرؼ كاإل
   قصاؤىا بشكل من إاألدياف األخرل شريك البد منو ُب ا٢بياة كال ٲبكن

تساىم ُب اإلرث الثقاُب العا٤بي على األقل،  لكوهنااألشكاؿ ألهنا موجودة أصبل، إضافة 
ك٦بموع األدياف ىو ثراء للبشرية نظرا لتنوعها، بغض النظر عن اعتقاد كل ٝباعة أك فرد أك 

 بلد.
ترل أهنا أصبحت أكثر تقببل للفكر ا٤بختلف، ٩با  بحوثْبا٤بمن  %84كما أف نسبة 

يعكس مدل أٮبية ىذا التخصص، خاصة أننا نعيش ُب كقتنا ىذا صراعات على مستويات 
تؤمن بوجود  الدراسة من عينة %11 ٨بتلفة، ٛبارس ُب األغلب باسم الدين، كيبدك أف نسبة

ترل أف ىناؾ  %48ترل عدـ كجوده، كنسبة  %41حوار فعلي بْب األدياف، كأف نسبة 
حوار نسيب بْب األدياف، كىذه اآلراء تعكس حقيقة االختبلؼ حوؿ موضوع حوار األدياف 

ىناؾ بوادر حوار بْب األدياف كا٢بضارات ُب ُب عا٤بنا ا٤بعاصر. يقوؿ أحد ا٤ببحوثْب: "
افية أما عن مدل فعاليتو عا٤بنا ا٤بعاصر فرضتو عدة عوامل سياسية اقتصادية اجتماعية كثق

فأعتقد أف ىناؾ العديد من التحديات الٍب البد من رفعها ُب الوقت الراىن من أجل نشر 
ثقافة ا٢بوار أكال دكف التطرؽ للفعالية، ألف الفعالية ىي نتيجة لسلسة طويلة من 

ألكٔب ُب اعتقادم أف ا٢بوار مازاؿ ُب ا٤براحل اك االخفاقات تارة كالنجاحات تارة أخرل، 
 لتكوين ا١بنْب فبعد الوالدة يبدأ اختبار الفعالية". 

 .ثالثا: تقييم أداء األساتذة، وتوجو الجامعة لتكريس ثقافة حوار األديان
حاكلنا أف نتعرؼ على مدل ٪باح األساتذة ُب مهمتهم التعليمية، كمدل تقبلهم 

 من يعلمها قبل أف تكوف  للفكر ا٤بختلف؛ كىذا ألف ثقافة ا٢بوار ال بد أف تتجسد كاقعا ُب
كبلما نظريا يلقن، كقد أجاب أغلب ا٤ببحوثْب، بأف أساتذة مقارنة األدياف ٲبتلكوف ثقافة 

بأهنم  %2بأهنم ٲبتلكوهنا لكن إٔب حد ما؛ بينما أجاب  %43؛ كأجاب %48ا٢بوار بنسبة 
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ة بْب نعم كنوعا ال ٲبتلكوف ثقافة ا٢بوار؛ كٗبقارنة النسب ٲبكن القوؿ أف سبب تباين اإلجاب
ما؛ يعود إٔب تباين شخصيات األساتذة، كال ٲبكن ا٢بكم عليهم ٝبيعا بذات ا٢بكم. كىذا 

ىناؾ ٦بموعة من ما ذكره أغلب الطلبة، كيقوؿ أحد الطلبة ا٤ببحوثْب ّٔذا ا٣بصوص: "
ُب بعض  -نسبيا-األساتذة يتصفوف باالنفتاح على اآلخر، لكن يرجع عدـ قبوؿ اآلخر

على العلـو اإلسبلمية ُب  بعض ا٤برجعيات ةإٔب التكوين الذم تلقونو سابقا كسيطر ا٤بسائل 
". أما ٖبصوص أداء أساتذة  ٝبيع أطوارىا، باإلضافة إٔب طبيعة العقلية ا١بزائرية على العمـو

ا٤بقارنة فقد أٝبع األساتذة كطلبة ا٢بوار على أنو جيد نسبيا، بينما قيمهم طلبة مقارنة 
 .  6الجدول )مستواىم جيدا .كما ىو موضح ُب  األدياف بكوف

العينة حوؿ امتبلؾ جامعة األمّب عبد القادر السَباتيجية  أفرادأما عن سؤاؿ  
لتكريس ثقافة ا٢بوار الديِب، فقد كجدنا أف األساتذة كطلبة ا٢بوار  من خبل٥با ٧بددة تسعى

كما ىو   % 37اسَباتيجية بنسبة  ةكطلبة مقارنة األدياف اتفقوا على أف ا١بامعة ال ٛبتلك أي
بأف ا١بامعة ٛبتلك إسَباتيجية إٔب حد ما، بينما  % 34، كأجاب  6الجدول )مبْب ُب 
باإلٯباب. كيعلل أحد آّيبْب عدـ امتبلؾ ا١بامعة السَباتيجية كاضحة  % 29أجاب 

 ديدادياف ٙبإف االسَباتيجية تتم عن طريق العمل ا٤بؤسساٌب، إال أف قضية حوار األ" بقولو:
ف يكوف خلفو اسَباتيجية كاضحة بل ٛبت كفقا لعمل ألٓب يبذؿ من أجلها جهد يرقى 

فردم أك ٦بموعة من األفراد، كٓب تتعد مبادرة ا١بامعة ُب ىذا الصدد سول اطبلؽ مشركع 
 دكف االستمرار ُب العناية ّٔذا ا٤بشركع."      دفعة ماجستّب "حوار األدياف"،

إسهامات الجامعة عبر الملتقيات والندوات ومختلف الثاني:  المحور 
 .الفعاليات في ترسيخ ثقافة الحوار بين األديان

الجامعة أسهمت عبر البحوث حاكلنا التأكد من صحة الفرضية الثانية: "
األكاديمية والملتقيات والندوات ومختلف الفعاليات في ترسيخ ثقافة الحوار بين 

 سئلة، على األساتذة كالطلبة حسب ا٤بواضيع التالية: بطرح ٦بموعة من األ "األديان
 األديان. أوال: تقييم الرسائل الخاصة بحوار
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ُب ٧باكلة منا ٤بعرفة مدل توفيق طلبة حوار األدياف كالباحثْب ُب حوار األدياف 
 "توسطةب"ا٤بالرسائل ا٤بقدمة يقٌيموف أف األساتذة   7الجدول )كجدنا حسب ٕبوثهم، 

طريقة تأطّبىم  نكما قيموا مستول الباحث بأنو متوسط، كىناؾ رضا ع%،  46بنسبة 
مؤطريهم، فقد أجابوا بأف أداء %، كىذا يقابلو رضا من طرؼ الطلبة على 38للطلبة بنسبة 

، كقد  8الجدول )% كما ىو موضح ُب 44مشرفيهم يوجهوهنم كيتحاكركا معهم، بنسبة 
لعدـ إمتبلؾ الطلبة الرصيد ا٤بعرُب البلـز  مستول البحوث، ىيعود عدـ رضا األساتذة عل

أك رٗبا لضعفهم ا٤بنهجي، أك ألهنم أساءكا اختيار مواضيع ٕبوثهم، ٕبيث ٓب ترؽ ٤بستول 
الرضا عنها من قبل أساتذهتم، كىذا يقودنا إٔب ضركرة القوؿ أف البحث األكادٲبي ٰبتاج 

 ديد كا٤بميز. إٔب االعتناء بو، كإٔب جدية كاجتهاد أكرب، حٌب يقدـ ا١ب
كُب ىذا ا٣بصوص يقوؿ أحد األساتذة: "البد أف يكوف لدينا تفكّب مؤسساٌب  

لقسم مقارنة األدياف ك٘بسد ىذه األىداؼ من خبلؿ برامج ا٤بقررات  إبيث نشكل أىداف
كىكذا يتشكل لنا رصيد معرُب ٩بنهج لو بداية كلو  ٍب رسائل الليسانس كا٤باسَب كالدكتوراه

خطة، ففقداف الرؤية ك الرسالة الواضحة ٯبعلنا نر٘بل ك نعيش فوضى فكرية مراحل كلو 
 كالبحوث."  كمعرفية ضحيتها ا٤بنتوج ا٤بخرج كىو الطالب

 مير عبد القادر.األثانيا: تقييم الملتقيات والمجبلت بجامعة 
 تقييم الملتقيات:  -1

العينة عن مشاركاهتم ُب ٨بتلف الفعاليات داخل ا١بامعة، كقد أسفرت  أفرادسألنا 
منهم ٓب يشاركوا ُب فعاليات داخل ا١بامعة، كيبدك أف األساتذة ىي  %84النتائج على أف 

منهم شاركوا ُب فعاليات حوؿ موضوع  % 46الفئة األكثر اىتماما ّٔذه الفعاليات، فنسبة 
 بحوثوف.  كيرل ا٤ب%12شاركوا بنسبة ضئيلة جدا فألدياف طلبة حوار اأما حوار ا٢بضارات، 

  %48أف مواضيع ا٤بلتقيات كالندكات أسهمت إٔب حد ما ُب بث ثقافة ا٢بوار، كىذا بنسبة 
، كما أف مستول البحوث بالنسبة ٥بم كانت إٔب حد ما  9الجدول )كما ىو موضح ُب 

داخل ا١بامعة ٰبضر فعاليات ؛ كيبدك أف نسبة من ٓب %46ٙبمل أبعادا حوارية بنسبة 
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، كبالنسبة ٤بن حضركا كشاركوا بلغت %55ٝبعت باحثْب من عدة أدياف كمذاىب بلغت 
 . %21أجابوا بأف مستول النقاش كا٢بوار كاف جيدا بنسبة ، كقد % 35نسبتهم 

العينة على مستول الفعاليات  أفرادكيبدك ٩با تقدـ عدـ الرضا التاـ من طرؼ  
ا٢بوارية ُب جامعة األمّب عبد القادر، كما تعكس نسب الذين ٓب ٰبضركا كٓب يشاركوا، عدـ 

كثّب من ا٤بلتقيات االىتماـ ّٔذه الفعاليات، كقد قاؿ أحد األساتذة ُب ىذا ا٣بصوص: "  
ملتقياتنا فهي ىي نتيجة رد فعل كال تصنع الفعل، الفعل تصنعو خطة اسَباتيجية، أما 

 نتيجة رد فعل إما لفكرة أك لتيار أك مساندة لتوجو ما قد يكوف دافعو داخليا أك خارجيا" 
كقد اقَبح ا٤ببحوثوف ٝبلة من ا٤بواضيع، يركهنا مهمة لتخصص ٥با ا١بامعة أياما  

 دراسية، نذكر منها على سبيل ا٤بثاؿ: 
   موضوع الكرامة االنسانية مواضيع هتتم بالقيم ا٤بشَبكة بْب األدياف، خاصة

 كانتهاكاهتا باسم األدياف. 
  .ا٢بوار حوؿ آليات النهوض بالدكؿ الفقّبة كالنامية 
  ليات ا٢بوار الداخلي.آخر، ك سبل االعَباؼ باآل 
   نسانية، كاالبتعاد أكثر عن ا٤بواضيع حوؿ ا٤بشَبؾ اإلنساين، كمشاكل اإلمواضيع
 ا٣ببلفية.
   د ا٢بوار من خبلؿ عرض ٭باذج ٢بوارات تارٱبية ٘بسيإقامة دراسات حوؿ طرؽ

 اعتنت با٢بوار خاصة ُب األندلس.
  دياف كدكرىا ُب إحبلؿ صيل العقائدم للتقارب الديِب كاألبعاد الركحية لؤلأالت

 ف النفسي كاالجتماعي.ز التوا
   ،كدراسة دياف منها، ظاىرة االرىاب العا٤بي كموقف األك دراسة ا٤بد اال٢بادم

االستغبلؿ العقبلين كدراسة ، .مراض..دياف منها كآّاعة كاألنسانية كموقف األات اإلزماأل
 .، كغّبىا من ا٤بواضيعالعنصريةك للبيئة، 

 تقييم البحوث المنشورة في المجبلت العلمية:  -1
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يبدك من خبلؿ سؤالنا عن قراءة أك نشر مقاالت حوؿ حوار األدياف كا٢بضارات،  
هم أساتذة، كىذا فقط نشركا ككلٌ   10الجدول ) ُبالعينة كما ىو مبْب  أفرادمن  %7أف 

نسبة من نشركا ُب كما أف أمر طبيعي، فاألستاذ ا١بامعي البد أف يقدـ أعماال منشورة،  
من ٦بموع األساتذة، كىذا يعكس اىتماـ األساتذة ّٔذا  %31حوار األدياف كا٢بضارات 

اعة، كال بد أف ٙبل إشكاالتو ا٤بعرفية ا٤بختلفة.  كأما أنو موضوع السبا٤بوضوع إٲبانا منهم 
، كىذا يعِب أف ىناؾ اىتماـ بقراءة مواضيع حوار %52نسبة القراءة فقد ٘باكزت النصف 

 العينة.  أفراداألدياف من 
كقد قيم ا٤ببحوثوف البحوث ا٤بقدمة ُب حوار ا٢بضارات كاألدياف، با١بيدة كا٤بتوسطة 

كىذا يبْب عدـ الرضا التاـ عن مستول البحوث ا٤بقدمة. ألف الباحثْب ، %25بنسبة كاحدة 
 عادة يتطلعوف لبحوث تعاِب القضايا ا٤بهمة كاإلشكاالت العلمية ٗبنهج علمي سليم.

كيرل ا٤ببحوثوف أف بعض البحوث ٙباكؿ فرض رؤاىا كأفكاؤىا، دكف أدلة علمية 
ة، ال ٙبمل أبعادا جديدة كركحا كموضوعية، كما أف بعضها ليست كاقعية، فهي تنظّبي

 استشرافية. 
العينة حوؿ الرؤية االستشرافية ٢بوار األدياف ُب جامعة أفراد كقد حاكلنا معرفة آراء 

بناء شخصية الباحث كخطوة بال بد من االعتناء األمّب عبد القادر، فرأل ا٤ببحوثوف أنو 
أدياف،  فببل شك أف ا٤بواضيع إٔب دراسة مواضيع مهمة ُب حوار بعدىا أكٔب، ٍب التوجو 

ا٤بتعلقة باحَباـ ا٤بقدسات كا٢بريات الدينية كالقيم الدينية كالعيش ا٤بشَبؾ كالفهم ا٤بتبادؿ ُب 
ظل التعددية الدينية كالبحث عن السبلـ ٙبتل الصدارة من حيث كجوب العناية ّٔا ككشف 

اقَبح ا٤ببحوثوف ٝبلة من ا٤بواضيع كقد ، اللثاـ عنها ألهنا مواضيع راىنة إذا ما أخذناىا ٔبرأة
 نذكر منها: 

دراسة مواضيع كاقعية حوارية  ك ا٢بوار حوؿ مكونات الظاىرة الدينية ُب األساس؛ 
كالبيئة، الغذاء، كا٢برب؛ دراسة نقاط االلتقاء كالتقارب، كاالىتماـ باالنساف، السبلـ، 

دكر ا٢بضارات ُب ترسيخ ك ا٢برية، العدالة كاألخبلؽ، كمكافحة الشركر كاآلفاة اإلجتماعية؛ 
ألدياف ُب ارساء دعائم دكر ا٢بوار بْب أتباع اك صناعة السبلـ عرب األدياف؛ ك قيم ا٢بوار؛ 



 د. آسيا شكيرب  ------------------إسهامات جامعة األمير عبد القادر  

372 

 

ا٢بوار بْب ك تباع األدياف؛ أ دكر ا٢بفاظ على البيئة ُب تفعيل ا٢بوار بْبك السبلـ العا٤بي؛ 
–االعبلـ الغريب ك دكره ُب نشر االسبلموفوبيا كدراسة أتباع األدياف من أجل التعايش؛ 

 ا٤بسيحية ٙبديات ا٢بوار بْبكدراسة ساءة للرسوؿ صلى ا عليو ك سلم أ٭بوذجا؛ اإل
كاقع االسبلـ –ا٢بوار بْب الضركرة كاالختيار كدراسة ؛ -االسبلموفوبيا أ٭بوذجا–كاالسبلـ 

 كغّبىا من ا٤بواضيع.  -ُب الغرب أ٭بوذجا
كيقرح ا٤ببحوثوف للمضي قدما ُب ترسيخ ثقافة ا٢بوار بْب األدياف العديد من اآلراء 

 نذكر منها:  
  يق ا٣باص بقسم أك بكلية إٔب تفكّب مؤسساٌب االنتقاؿ من التفكّب الفردم الض

 لو اسَباتيجية مؤسسة تبِب فكرا كتشيد صرحا، كتنضج فكرا، كتصنع حدثا كفعبل.
  انشاء ٦بلة ٢بوار األدياف ُب القسم. 
   إنشاء فرقة ٕبث ٨بتصة ُب حوار األدياف ذات طابع مؤسسات، مطونة من

 أساتذة كطلبة.
   ٘بسيده ُب أرض الواقع.تنظيم دكرات للحوار، ك٧باكلة 
   .إٯباد منرب للحوار ُب جامعة األمّب عبد القادر 
   ،إقامة ندكات كملتقيات ٰبضرىا أصحاب األدياف األخرل ُب جامعة األمّب

 لتسهم أكثر ُب تقدًن صورة مشرفة عن اإلسبلـ.
   كال ٍب االنتقاؿ إٔب مستول آخر من ا٢بوارأ٘بسيد ثقافة ا٢بوار ُب ا١بامعة. 
  مع الَبكيز على  ،تعميم تدريس مقارنة األدياف ُب ٝبيع البلداف العربية كاإلسبلمية

 الدكتوراه. مرحلة فتح ٚبصص حوار األدياف ُب
 ج: ـنتائال
تعترب جامعة األمّب عبد القادر جامعة رائدة ُب ٦باؿ حوار األدياف، كىي ا١بامعة  -

سنة ٚبصص مقارنة األدياف، كتزخر مكتبتها بكتب  30الوحيدة عربيا الٍب فتحت منذ 
عديدة كرسائل قيمة هتتم ٕبل اإلشكاالت ا٤بختلفة ٤بوضوع حوار األدياف. كما أف ٘بربتها 
ُب تكوين طلبة الليسانس كا٤باجستّب كا٤باسَب كالدكتوراه طويلة نسبيا، ك٥با ٘بربة مهمة 
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ية، كما أف للمخابر كآّبلت العلمية عربيا، فقد اىتمت بعقد الندكات كا٤بؤٛبرات العلم
 دياف.منتوج مهم ُب حوار األ

لتخصص مقارنة األدياف انطلقنا ُب ٕبثنا ىذا من فرضيتْب؛ األكٔب تفَبض أف: "  -
كقد توصلنا من خبلؿ ؛ كحوار األدياف دكر فاعل ُب ترسيخ ثقافة ا٢بوار بْب األدياف"

خصص مقارنة الدياف كحوار األدياف برغبة ُب التحقوا بتهم ، إٔب أف جلا٤ببحوثْبإجابات 
دراستهما، كالتعمق ُب مباحثهما، كما أف نسبة كبّبة جدا من ا٤بتخصصْب يؤمنوف بأٮبية 
ٚبصص مقارنة األدياف كحوار األدياف ُب جامعة األمّب عبد القادر، كنسبة كبّبة جدا من 

ا٤بعاصر؛ كما نسبة كبّبة من ف ٚبصص مقارنة األدياف مهم جدا ُب كقتنا أا٤ببحوثْب ترل 
ا٤ببحوثْب ترل أف نظرهتا لؤلدياف تغّبت بعد التخصص، كأهنا أصبحت أكثر انفتاحا على 

دياف كا٢بضارات ُب كاقعنا الفكر ا٤بختلف. لكن إٲباف ا٤ببحوثْب بوجود حوار فعلي بْب األ
نسبة صغّبة من كاقعا، بينما  ها٤بعاصر كاف موزعا بْب إٲباف نسيب، كعدـ اإلٲباف بوجود

ا٤ببحوثْب تؤمن بوجود حوار فعلي ُب كاقعنا. كقد أجاب ا٤ببحوثوف بأف أساتذة مقارنة 
األدياف ٲبلكوف ثقافة منفتحة على أفكار اآلخرين، كأف آداءىم جيد نسبيا، لكن أغلب 
ا٤ببحوثْب أجابوا بأف جامعة األمّب عبد القادر ال ٛبلك اسَباتيجية كاضحة ُب ترسيخ ثقافة 

ف حاكلنا مقاربة النتائج ا٤بتوصل إليها، كمقابلتها بالفرضية، ٪بد أف الفرضية إا٢بوار، ك 
صادقة إٔب حد ما، فاألساتذة كالطلبة ا٤بتخصصوف يؤمنوف با٢بوار، لكنهم يعتقدكف أف 
ا١بامعة مقصرة ُب حق ىذين التخصصْب، إذ أهنا ال ٛبتلك اسَباتيجية كاضحة ا٤بعآب ُب 

ص مهم جدا، من ىنا ندرؾ أف لتخصص مقارنة األدياف دكر فاعل داخل التعامل مع ٚبص
 ا١بامعة، مع ضركرة اىتماـ ا١بامعة بوضع رؤل استشرافية ٚبدـ ىذا التخصص مستقببل.

ا١بامعة أسهمت عرب البحوث األكادٲبية كا٤بلتقيات " أما الفرضية الثانية، فهي:
 كالندكات ك٨بتلف الفعاليات ُب ترسيخ ثقافة ا٢بوار بْب األدياف" 

كقد كجدنا من خبلؿ تقييم األساتذة لرسائل ا٤باجستّب كالدكتوراه، أف نسبة ال  
زكفا لدل بأس ّٔا من األساتذة قامت بالنشر ُب مواضيع تعُب ٕبوار األدياف، بينما ٪بد ع

الطلبة عن النشر، كما أف ا٤ببحوثْب قيموا مستول البحوث األكادٲبية با٤بتوسط، كقد كاف 
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كقد قيم تقييم األساتذة للباحثْب من طلبة ا٤باجستّب كا٤باسَب كالدكتوراه، متوسطا أيضا، 
عدـ ، كىذا يبْب ا٤ببحوثوف البحوث ا٤بقدمة ُب حوار ا٢بضارات كاألدياف، با١بيدة كا٤بتوسطة

الرضا التاـ عن مستول البحوث ا٤بقدمة ٩با يقودنا إٔب القوؿ بأف البحث األكادٲبي ٰبتاج 
إٔب االعتناء بو، كإٔب جدية أكرب، حٌب يقدـ ا١بديد كا٤بميز؛ كلو حاكلنا التحقق من صحة 
الفرضية الثانية، لوجدنا أف ا١بامعة قدمت ٕبوثا كملتقيات كاف ىدفها ترسيخ ثقافة ا٢بوار، 

 كنها ٓب تكن ُب ا٤بستول ا٤بنشود، حسب ما أسفرت عنو نتائج الدراسة. ل
كٲبكن القوؿ ختاما أف جامعة األمّب عبد القادر، قدمت ٘بربة رائدة ُب الوطن 
العريب، بإٯبابياهتا كبعض سلبياهتا، كنتمُب أف تعمم ُب ٝبيع األقطار العربية، كما نأمل أف 

 ص مقارنة األدياف كحوار األدياف أٮبية أكرب.توٕب جامعة األمّب عبد القادر ٚبص
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 إطٗاَات داَع١ األَري عبذ ايكادس يف بح ثكاف١ احلٛاس  ًَخل حبح:
   يبين سن مفردات الدراسة حسب متغير الجنس1جدول ')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبيه وضعيت أساتذة المقاروت6جدول )

 

 

      

 

 

 

 الدراسي :( يبيه طلبت مقاروت األديان وحوار األديان حسب المستوى 4جدول ) 

 % ن دوخٛساٖ ِبسخش ِبجسخ١ش  ١ٌسبٔس  اٌّخغ١شاث

 %7 3 3 * 2    طبٌب والس١ىٟ

 %75 32 4 18  11 طبٌب ي َ د

 %18 8 8    طبٌب حٛاس األد٠بْ

 %111 43 15 18  11 ِج

 * ٮبا أستاذاف كطالبا دكتوراه؛ كقد ًب عٌذٮبا مع األساتذة 2
  يبين أىمية تخصص مقارنة األديان وحوار األديان بالنسبة لؤلساتذة 3جدول ) 

 وطلبة الحوار وطلبة مقارنة األديان 
اإلجب اٌّخغ١شاث

 بت 

 % ن طٍبت َ  طٍبت اٌحٛاس األسبحزة

 % ن % ن % ن

ً٘ اٌخحمج 

بخخصص 

ِمبسٔت 

األد٠بْ سغبت 

 ف١ٗ؟

 %88 49 %86 31 %88 7 %92 12 ٔؼُ 

 %2 1 %3 1     ال

وبْ 

ٌذٞ 

 حشدد

1 8% 1 13% 4 11% 6 11% 

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج 

 %63   %63 5  ٔؼُ ً٘ اٌخحمج 

 % ن أٔزٝ روش اٌّخغ١شاث

 %2 1 1  21ألً ِٓ 

 ِٓ21-31 8 24 32 57% 

 ِٓ31-41 9 3 12 21% 

 ِٓ41-51 6 3 9 16% 

 %4 2  2 فّب فٛق 51ِٓ 

 %111 56 31 25 ِج

 % ن اٌّخغ١شاث

 %31 4 أسخبر حؼ١ٍُ ػبٌٟ 

 %54 6 أسخبر ِحبضش

 %15 3 أسخبر ِسبػذ

 %111 13 ِج 
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بخخصص 

حٛاس األد٠بْ 

 سغبت ف١ٗ؟

 %13   %13 1  ال

وبْ 

ٌذٞ 

 حشدد

 2 25%   25% 

   8   %111 8   ِج

ً٘ حؼخمذ أْ 

حخصص 

ِمبسٔت 

األد٠بْ ُِٙ 

جبِؼت فٟ 

 األ١ِش ؟

 %95 53 %91 32 %111 8 %111 13 ٔؼُ 

         ال

ٔٛػب 

 ِب 

    3 9% 3 5% 

 %100  56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج

ً٘ حؼخمذ أْ 

حخصص 

ِمبسٔت 

األد٠بْ ُِٙ 

فٟ ٚلخٕب 

 اٌّؼبصش ؟

 %94 53 %91 32 %111 8 %111 13 ٔؼُ

 %2 1 %3 1     ال

ٔٛػب 

 ِب

    2 6% 2 4% 

 %100 56 %100 35 %100 8 %100 13 مج

 ( يبْب نظرة مفردات العينة لتخصصي مقارنة األدياف كحوار األدياف5جدكؿ ) 
 % ن طٍبت َ طٍبت ح أسبحزة اإلجببت  اٌّخغ١شاث

 % ن % ن % ن 

ً٘ حؼخمذ أْ 

ٔظشحه 

ٌألد٠بْ 

حغ١شث بؼذ 

أْ حخصصج 

فٟ ػٍُ 

ِمبسٔت 

 األد٠بْ ؟

 %81 45 %81 28 %111 8 %71 9 ٔؼُ 

 %11 6 %11 4   %15 2 ال

 %9 5 %9 3   %15 2 ٔٛػب ِب

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج 

ً٘ حؼخمذ أٔه 

أوزش حمبال 

ٌٍفىش 

اٌّخخٍف بؼذ 

حخصصه فٟ 

ػٍُ ِمبسٔت 

 األد٠بْ ؟

 %84 47 %81 28 %111 8 %84 11 ٔؼُ 

 %5 3 %6 2   %8 1 ال

 %11 6 %14 5   %8 1 ٔٛػب ِب

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج

ً٘ حؤِٓ أْ 

ٕ٘بن حٛاس 

فؼٍٟ ب١ٓ 

 %11 6 %11 4 %13 1 %8 1 ٔؼُ 

 %41 23 %43 15 %25 2 %46 6 ال

 %48 27 %46 16 %62 5 %46 6 ٔٛػب ِب 
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األد٠بْ 

ٚاٌحضبساث 

فٟ ػبٌّٕب 

 اٌّؼبصش ؟

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج

 
 (6جذٚي )

 

 % ن طٍبت َ   طٍبت اٌحٛاس  األسبحزة اإلجببت  اٌّخغ١شاث

   % ن % ن % ن

ً٘ حشٜ أْ 

أسبحزة ِمبسٔت 

األد٠بْ ٠ّخٍىْٛ 

رمبفت ِٕفخحت 

ػٍٝ أفىبس 

 ا٢خش٠ٓ ؟

 %48 27 %51 18 %38 3 %46 6 ٔؼُ 

 %2 1 %3 1   %1  ال

إٌٝ حذ 

 ِب 

6 46% 5 62% 13 37% 24 43% 

 %7 4 %9 3   %8 1 ٌُ ٠جب 

111 13 ِج 

% 
8 111

% 
 111

% 
56 111

% 

و١ف حم١ُّ آداء 

أسبحزة ِمبسٔت 

 األد٠بْ ؟

 %34 19 %43 15 %25 2 %15 2 ج١ذ

ج١ذ 

 ٔسب١ب

6 46% 5 62% 13 37% 24 43% 

 %13 7 %9 3 %13 1 %23 3 ِخٛسظ

     %1  %1  %1  سٟء

 %11 6 %11 4   %15 2 ٌُ ٠جب

111 13 ِج

% 
8 111

% 
35 111

% 
56 111

% 

ً٘ حؼخمذ أْ 

ٌجبِؼت األ١ِش 

اسخشاح١ج١ت 

ِحذدة حسؼٝ 

ٌخىش٠س رمبفت 

حٛاس األد٠بْ 

 ٚاٌحضبساث؟

 %29 16 %34 12 %25 2 %15 2 ٔؼُ 

 %37 21 %32 11 %51 4 %46 6 ال

إٌٝ حذ 

 ِب

5 38% 2 25% 12 34% 19 34% 

111 13 ِج

% 
8 111

% 
35 111

% 
56 111

% 

 

                                               

  



 د. آسيا شكيرب  ------------------إسهامات جامعة األمير عبد القادر  

378 

 

 (7جذٚي )

 

 (8جدول )
 % ن طٍبت َ طٍبت اٌحٛاس اإلجببت  اٌّخغ١شاث

 % ن % ن 

و١ف حُ 

اخخ١بسن ٌبحذ 

حٛي حٛاس 

 األد٠بْ ؟

 %71 7 %111 2 %62 5 بشغبت راح١ت 

بخٛج١ٗ ِٓ 

 اٌّششف

2 25%   2 21% 

 %11 1   %13 1 آخش

 %111 11 %111 2   8 ِج 

ِب حم١١ّه ٌذٚس 

اٌّششف ػٍٝ 

 سسبٌخه ؟

٠ٛجٕٟٙ 

 ٠ٚخحبٚس ِؼٟ

7 87% 12 34% 19 44% 

ال ٠ٛجٕٟٙ 

 ٚال٠خحبٚس ِؼٟ

  3 9% 3 7% 

٠ىخفٟ بّخببؼت 

ِشاحً اٌبحذ 

1 13% 6 17% 7 16% 

 % األسبحزة اإلجببت  اٌّخغ١شاث

ِب ٘ٛ حم١١ّه ٌشسبئً اٌّبجسخ١ش ٚاٌذوخٛساٖ 

 حٛاس األد٠بْ؟ فٟ حخصصٚاٌّبسخش اٌّمذِت 

 

 %8 1 ِّخبصة

 %15 2 ج١ذة

 %46 6 ِخٛسطت

 %8 1 س١ئت 

 %23 3 ٌُ ٠جب

 %111 13 ِج 

 %54 7 ٔؼُ  أششفج ػٍٝ سسبئً فٟ حٛاس األد٠بْ؟ً٘ 

 %46 6 ال

 %111 13 ِج

 ِب حم١١ّه ٌّسخٜٛ اٌببحذ ؟

 

 

 

 

 %14 1 ِّخبص

 %29 2 ج١ذ

 %57 4 ِخٛسظ

   سٟء

ِٓ  ِج

 أششف 

7 111% 

وّششف ً٘ حؼخمذ أٔه حمَٛ بّّٙت حٛج١ٗ 

 اٌطبٌب ٚاإلششاف ػ١ٍٗ ػٍٝ أحُ ٚجٗ ؟

 

 

 

 

 %38 5 ٔؼُ 

 %15 2 ال

 %32 4 ٔٛػب ِب

 %15 2 ٌُ ٠جب

 %111 13 ِج 
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 ػٓ بؼذ

 %33 14 %41 14   ٌُ ٠جب 

 %111 43 %111 35 %111 8  ِج

 

 (9جدول )

اإلجب اٌّخغ١شاث

 بت 

 

 % ن طٍبت َ طٍبت ح األسبحز ة

 % ن % ن % ن

ً٘ شبسوج 

فٟ فؼب١ٌبث 

ػ١ٍّت داخً 

اٌجبِؼت 

أسّٙج فٟ 

بحذ 

ِٛضٛع 

حٛاس 

األد٠بْ 

 ٚاٌحضبساث

 %16 9 %6 2 %12 1 %46 6 ٔؼُ 

 %84 47 %94 33 %88 7 %54 7 ال

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج 

ً٘ حؼخمذ 

أْ 

ِٛاض١غ 

اٌٍّخم١بث 

ٚإٌذٚاث 

وبٔج فٟ 

ِسخٜٛ 

االسٙبَ فٟ 

بذ رمبفت 

 اٌحٛاس ؟

 %14 8 %17 6    %16 2 ٔؼُ 

 %18 11 %14 5    %38 5 ال

ٔٛػب 

 ِب

5 38% 1 12% 21 61   % 27 48% 

 ٌُ

 ٠جب

1 8% 7 88% 3 9% 11 21% 

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج

ً٘ حؼخمذ 

أْ ِسخٜٛ 

اٌبحٛد 

اٌّمذِت 

ححًّ 

أبؼبدا 

فىش٠ت 

 حٛاس٠ت ؟

 

 %24 13 %21 7 %25 2 %31 4 ٔؼُ 

 %16 9 %14 5    %31 4 ال

ٔٛػب 

 ِب 

5 38% 1 12% 21 57% 26 46% 

 ٌُ

 ٠جب 

   5 63% 3 9% 8 14% 

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج

 

 ً٘

ٔؼُ 

حضش

1 8% 1 12% 15 43% 17 31% 
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حضشث أٚ 

شبسوج فٟ 

فؼب١ٌت 

داخً 

اٌجبِؼت 

جّؼج 

ببحز١ٓ ِٓ 

ػذة أد٠بْ 

 ِٚزا٘ب؟ 

 

 ث 

ٔؼُ 

شبسو

 ث 

3 23%       3 5% 

 %55 31 %51 18 %51 4 %69 9 ال

 ٌُ

 ٠جب 

   3 38% 2 6% 5 11% 

 %111 56 %111 35 %111  %111 13 ِج

ِب حم١١ّه 

ٌّسخٜٛ 

اٌحٛاس 

ٚإٌمبش 

 ف١ٙب ؟

 

 

 

 %21 12 %26 9 %12 1 %15 2 ج١ذا 

ػّج 

اٌفٛ

 ضٝ 

      2 6% 2 4% 

كان 

هىاك 

احتكار 

مه 

طزف 

 واحد

1 8%    4 11% 5 9% 

 %2 1       %8 1 آخش

 ٌُ

 ٠جب 

9 69% 7 88% 21 57% 36 64% 

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13  ِج

 (71جدول )

 % ن طٍبت َ  طٍبت ح األسبحزة  اإلجببت  اٌّخغ١شاث

 % ن % ن % ن

ً٘ سبك 

ٚٔششث أٚ 

لشأث ِمبالث 

فٟ حٛاس 

األد٠بْ فٟ 

ِجالث 

 اٌجبِؼت؟

 %7 4     %31 4 ٔؼُ ٔششث 

 %52 29 %43 15 %111 8 %46 6 ٔؼُ لشأث 

ال ٌُ ألشأ 

 ٌُٚ أٔشش 

1 8%   11 31% 12 21% 

 %21 11 %26 9   %15 2 ٌُ ٠جب

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13 ِج 

ِب ِسخٜٛ 

اٌّمبالث 

اٌّمذِت فٟ 

ِجالث 

 اٌجبِؼت؟

 %7 4 %6 2 %13 1 %8 1 ِّخبص 

 %25 14 %23 8 %38 3 %23 3 ج١ذ 

 %25 14 %17 6 %51 4 %31 4 ِخٛسظ

 %2 1 %3 1     سٟء

 %41 23 %51 18   %38 5 ٌُ ٠جب

 %111 56 %111 35 %111 8 %111 13  ِج
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 َايو بٔ ْيب فهاس االقتـاد١ٜ عٓذاأل
 د. ايبؼري قالتٞ

 قظٓط١ٓٝ-داَع١ األَري عبذ ايكادس يًعًّٛ اإلطال١َٝ 
 الملّخص:

ا٤بفكرين الذين اشتغلوا بدراسة ا٢بضارة  أكربٲبكننا اعتبار ا٤بفكر ا١بزائرم مالك بن نيب من 
 .ُب ىذا العصر ،كأصل عاـ لكل مشاكل العآب االسبلمي ،ما يطرح على العقل ا٤بسلم

ٙبديات كربل تقتضيو التفكّب ا١باد ُب حل مشكلة حضارتو، كيعترب التحٌدم االقتصادم 
ا٤بشكلة ا٢بضارية  من أىٌم التحديات الٍب تواجهنا اليـو كالٍب ال ٲبكنها أف تنفصل عن

 العامة .
أف ٰبٌلل ا٤بشكلة كيدرس   -كما حاكؿ أستاذه األكؿ ابن خلدكف-حاكؿ مالك بن نيب 

كضمن ىذه ااكالت استطاع الرجل   أبعادىا ضمن السّبكرة التارٱبية للحضارة االسبلمية،
 العلميضمن ٙبليبلتو الفكرية  أف يطرح مفهوما إٯبابيا لبلقتصاد مبِب على التخطيط 

كعلى أساس ا٤بعادلة  ،االستثمار االجتماعي االنساين الثقاُب  قبل االستثمار ا٤بإبك 
٧بٌذرا من كاقع ما يسميو االقتصادانية كىو مظهر لبلقتصاد ، االجتماعية للمجتمع ا٤بسلم

ا٤بزٌيف ،الذم يتناقض مع مفهـو التنمية ا٢بقيقية، ٗبا ٰبملو ىذا ا٤بفهـو من فوضى  
قتصاد غّب مؤسس على مصادر إ كتبذير  كسوء تسيّب كزراعة للمشاريع ُب ا٥بواء، كعشوائية

الثركة ا٢بقيقية )اإلنساف( فهو اقتصاد ريعي ىٌش، يؤدم حتما إٔب كاقع اإلفبلس كالعبثية 
الٍب تعانيها ٦بتمعاتنا اإلسبلمية اليـو ،كمنها آّتمع ا١بزائرم، كيبعدنا ٛباما عن مشركع 

 االقتصادم الضركرم كقضية كجود ُب معركة البقاء. حقيقي لئلقبلع

Abstract: 
We can consider the Algerian thinker Malik bin Nabi of the 

most thinkers who worked study of civilization as an asset in 
both the Muslim world's problems, what puts on the Muslim 
mind in this day and age major challenges required serious 
thinking in solving the problem of his or her own, and is 
considered the economic challenge of the most important 
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challenges facing us today and which do not It can be separated 
from the general cultural problem. 

 Try Malik bin Nabi -as tried his teacher first (  IBN 
Khaldon-) to analyze the problem and is considering its 
dimensions within the historical process of the Islamic 
civilization, and within these attempts could the man within the 
intellectual analysis that raises a positive concept of the 
economy based on scientific planning and social human cultural 
investment by financial investment on the basis of social 
equation Muslim society, warning of the reality of what he calls 
economism a manifestation of the economy fake, which 
contrasts with the concept of real development, the magnitude 
of this concept of chaos and indiscriminate and wasteful and ill-
conduct and agriculture projects in the air, the economy is 
based on the true sources of wealth (human) is the economy 
Rei, crisp, inevitably leads to the reality of Bankruptcy and 
absurd experienced by Islamic societies today, including the 
Algerian society, and takes us away completely from the real 
economic project is necessary to take off as a matter of 
presence in the global battle to survive. 

 :المو وععناصر 
 مقدمة -
 الفكر البٌنايب كا٤برجعية ا٣بلدكنية -

 مالك بن نيب كمشكلة التخٌلف االقتصادم -
 عند مالك بن نيب بْب االقتصاد كاالقتصادانية _ التنمية

 اإلقبلع االقتصاد مُب مشركع ، اإلنساف ا١بديد كفكرة الواجب -
خبلصة -
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 مقدمة:
ـ( عآب اقتصاد، بل كاف مفكر حضارة؛ دارسا 1915/1973ٓب يكن مالك بن نيب )

٤بشكبلهتا، متأمبل ُب أبعادىا، كمن  ىذه األبعاد  البيعد االقتصادم الذم خصص لو 
 دراسة  بعنواف )ا٤بسلم ُب عآب االقتصاد(   .

ا٢بضارية، أف  ال ٲبكن لباحث ُب الفكر اإلسبلمي ا٤بعاصر، كخاصة ُب الدراسات
يتجاىل دراسات مالك بن نيب، الٌرجل الذم كٌرس حياتو لتحليل الظاىرة ا٢بضارية ٧باكال 

 فهم أسباب النشأة كالقياـ كعوامل اال٫بطاط كالزكاؿ....
درس الرجل  الظاىرة ا٢بضارية كمشكلة )بأبعادىا ا٤بختلفة(، ٧باكال ٗبنهج ٙبليلي 

منهجا لفهمها كٰبل إشكاالهتا ...ككاف ُب ذلك_  تركييب نقدم أف يفكك عناصرىا كيضع
 ٕبق_ ابن خلدكف عصره....

؛  ييشٌكل ا٤بشكل االقتصادم أحد أىم  التحديات الٍب  تواجو األمة اإلسبلمية اليـو
زاد من ىوة  ،حيث تعاين ٦بتمعاهتا )كمنها آّتمع ا١بزائرم( كاقع ٚبلف اقتصادم كبّب

تقدـ ا٢بضارم العا٤بي. كبقدر ما يشّب ذلك إٔب ظاىرة ٚبلفو كتأخره عن اللحاؽ بركب ال
با٤بقابل، خطرا يرىن السيادة الوطنية  -أيضا–عجز كاتكالية كضعف كىواف، يشكل 

لقرارات ىذه القول الكربل )ما يطلق عليو عآب الكبار(؛ ألٌف أجٌنة االستعمار التارٱبي 
 الوقائع ا٤بعاصرة...القدًن ال تزاؿ حية ُب ثقافتها، كما تؤكده األحداث ك 

نظرا ألٮبية فكر مالك بن نيب ُب دراسة ا٤بوضوع ُب إطاره ا٢بضارم الفكرم 
الشامل، كأٮبية ٙبليبلتو الدقيقة ٤بفهـو االقتصاد ُب بعده اإلنساين كاالجتماعي، كحرصو 

كمهندس  -تأثرا بطبيعة تكوينو العلمي -على صياغة أفكاره ُب إطار معادالت رياضية 
فإين أعتقد أف فهم أفكاره كٙبليل أبعادىا، ٲبكن أف يفيد النخبة ا٤بثقفة  ،-كهرباء

كاألكادٲبية كرجاؿ السياسة عندنا  خاصة ك٫بن  نواجو اليـو  ٙبديات عا٤بية خطّبة 
 قاصمة.
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قلقة، ك٤باذا 
ي
كيف نفهم طبيعة ٚبلفنا االقتصادم الذم سلمنا ٢بالة من التبعية ا٤ب

ادتنا تبعية للغرب بدؿ أف نتحرر كنتطور، رغم ما حبانا ا بو فشلت مشاريعنا التنموية كز 
 من موارد كثركات )ُب عآب األشياء(؟.

 DÉCOLLAGEىل باإلمكاف ٙبقيق ما يسميو مالك بن اإلقبلع االقتصادم

ÉCONOMIQUE.نا فهم طبيعة مشكبلتنا ُب إطارىا ا٢بضارم العاـ؟.....كيف ٲبكن 
لنفهم ا٤بشكلة االقتصادية ُب مشركع النهضة ا٢بضارية ُب فكر مالك بن نيب، 

، كمعرفة خصائص كل لبلقتصادانيةا٢بقيقي مقابل مفهومو  االقتصاد٫باكؿ معرفة شركط 
نتمكن من التخلص منهما، حٌب نَبسم طريقا صحيحا لتحقيق اإلقبلع االقتصادم، حٌب 

   من عقاؿ التبعية الرىيب.
بْب التقابلية تتضمن معُب عملية فكرية  فهي(، DIALECTIQUEا١بدلية )أما 

"فن ا٢بوار، عرب النقاش....ٙبمل فكرة التناقض كاالزدكاجية كىي ػبرتبطة م: قضيتْب أك أكثر
 1من صميم ا٢بججية"، كما يقوؿ )جيل فّبكف(.

بن نيب، دراساتو الكثّبة ك٧باضراتو الٍب ترٌكزت على أزمة ٚبٌلف تيعرٌب عن فكر مالك 
كالمست  األمة ُب منظور مشوٕب كإطار عاـ كىو إطار ا٢بضارة ُب سّبكرهتا صعودا كىبوطا.

من ىذه الدراسات، دراسة خاصة حٌلل  ٨بتلف جوانب األزمة كمنها ا١بانب االقتصادم...
ببّبكت،  ٠باىا: "ا٤بسلم  ـ1972سبلمي، نشرىا عاـ فيها ا٤بشكلة االقتصادية ُب العآب اإل

ُب عآب االقتصاد"، ضٌمنها رؤيتو للمشكلة االقتصادية مع توجيو فكرم منهجي ٢بٌلها، 
 مساٮبة منو ُب تنمية بلد حديث االستقبلؿ.
 الفكر البّنابي والمرجعية الخلدونية :

العريب ا٢بديث" يقوؿ ُب دراستو "أسس التقدـ عند مفكرم اإلسبلـ ُب العآب 
 )فهمي جدعاف(:

                                                 

، بّبكت: دار 1جيل فّبكف، معجم مصطلحات علم االجتماع، ترٝبة أنس ٧بمد األسعد، ط -1
 .73ـ، ص2011كمكتبة ا٥ببلؿ، 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/decollage-economique/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/decollage-economique/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/decollage-economique/
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))لقد كاف مالك بن نيب أبرز مفكر عريب عِب بالفكر ا٢بضارم بعد ابن خلدكف،  
كمع أنو قد ٛبثل فلسفات ا٢بضارة ا٢بديثة ٛبثبلن عميقا كاستلهم ُب أحايْب كثّبة أعماؿ 

. 1((مو األكرببعض الفبلسفة الغربيْب، إال أف ابن خلدكف بالذات يظل أستاذه األكؿ كمله
كالشك أف االطبلع ا٤ببكر ٤بالك بن نيب على مقدمة ابن خلدكف، من خبلؿ ترٝبة 
فرنسية، كاف لو تأثّب على فكره ا٢بضارم عموما، كخاصة ما ذىب إليو من أفكار ُب 

 ا١بانب االقتصادم . 
مبُب ا٤بلك  أفيؤكد ابن خلدكف على أف االقتصاد أساس قوة الدكلة يقوؿ: "اعلم 

ى أساسْب البد منهما، فاألكؿ الشوكة كالعصبية كىو ا٤بعرب عنو با١بند، كالثاين ا٤باؿ عل
2الذم ىو قواـ أكالئك ا١بند، كإقامة ما ٰبتاج إليو ا٤بلك من األحواؿ"

كال تتحقق قوة . 
يزيد ُب توسيع العمراف كيأمن الناس فيو على معاشهم فيزيد النشاط  مالدكلة إال باقتصاد قو 

ي كيكثر النسل، ككفرة ا٤باؿ يسميو ابن خلدكف الَبؼ الذم يزيد الدكلة ُب أٌك٥با االجتماع
قوة إٔب قوهتا كالسبب ُب ذلك "أفَّ القبيل إذا حصل ٥بم ا٤بلك كالَبؼ ككثر التناسل كالولد 
كالعمومة، فكثرت العصابة، كاستكثركا أيضا من ا٤بوإب كالصنائع كربيت أجيا٥بم ُب جو 

 3رفو، فازدادكا ّٔم عدٌدا إٔب عددىم كقوة إٔب قوهتم"ذلك النعيم كال
كيرل أف خطورة الظلم كالقهر السياسي على آّتمع نفسو فيقوؿ: ))كالظلم مؤذف 
ٖبراب العمراف،... اعلم أف العدكاف على الناس ُب أموا٥بم ذاىب بآما٥بم ُب ٙبصيلها 

                                                 

، بّبكت: ا٤بؤسسة 2فهمي جدعاف، أسس التقدـ عند مفكرم اإلسبلـ ُب العآب العريب ا٢بديث، ط - 1
 .410ـ، ص 1981العربية للدراسات كالنشر،  

ياـ العرب عبد الرٞبن بن خلدكف، تاريخ العبلمة ابن خلدكف، كتاب العرب كديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب أ – 2
كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب، د.ط، بّبكت: دار الكتاب اللبناين، مكتبة 

 . 251ص ، 1ا٤بدرسة، د.ت، ص، ج
 . 309نفس ا٤برجع، ص  - 3
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انتهأّا من أيديهم، كإذا ذىبت آما٥بم ُب كاكتسأّا ٤با يركنو حينئذ من أف غايتها كمصّبىا 
 1اكتسأّا كٙبصيلها انقبضت أيديهم عن الٌسعي ُب ذلك..((

كمن أشد أنواع الظلم :تسخّب الناس ُب أعماؿ دكف إعطائهم مقابلها حقوقهم 
الٍب يستحقوهنا، ٩با يؤدم إٔب عزكفهم عن العمل كذلك ما تقـو بو الدكلة من شراء السلع 

الفبلحْب بأسعار زىيدة كاحتكارىا ٍب إعادة بيعها ٥بم بأٜباف باىظة ... كىو من العماؿ ك 
ما يؤدم إٔب كساد السوؽ كضعف العمل كقلة اإلنتاج فتتحلل الدكلة كيضعف عمراهنا،  

 كل ذلك بسبب الَبؼ كأنواع ا١ببايات الٍب يستكثركف منها كيسموهنا بألقاب شٌب يقوؿ:
ج بسببو يكثر، كا٢باجة إٔب أمواؿ الناس تشتد، كنطاؽ ))ٍب ال يزاؿ الَبؼ يزيد كا٣بر 

الدكلة )سلطتها( بذلك تزيد إٔب أف تنمحي دائرهتا كيذىب ر٠بها كيغلبها طالبها، كا 
 .2اعلم((

يذكر الباحث ا٤بصرم )سعد الدين إبراىيم( أف الرئيس األمريكي السابق )ركنالد 
على الشعب األمريكي على التلفزيوف كىو يعرض برنا٦بو االقتصادم  -ريقن( استشهد  

ـ بابن كلدف )كما نطقها ريغن(، الذم قاؿ أف كثرة الضرائب الفادحة  1983شتاء عاـ 
تصرؼ ا٤بواطنْب عن اإلنتاج كاالستثمار الذم يستفيد منو البلد كتدفعهم إٔب كنز أموا٥بم. 

ابن خلدكف ُب فكره  ، كىو ما يثبت فعبل أ٤بعية3ٗبا يعود بالضرر على االقتصاد الوطِب.
السياسي كاالقتصادم، كمن ىنا ندرؾ كيف استطاعت السياسة ُب الغرب االستفادة حقا 
من أفكار ىذا العبقرم بينما ٓب تتحقق فعاليتها ُب العآب اإلسبلمي، كقد أشار مالك بن 

اة نيب ُب قولو: "كا٢بٌق أف االقتصاد ُب الغرب قد صار منذ قركف خلت ركيزة أساسية للحي
أما ُب الشرؽ فقد ظٌل على العكس من ذلك ُب  االجتماعية، كقانونا جوىريا لتنظيمها.

                                                 

 .، 526، 525نفسو، ص  - 1
 . 514، 513نفسو، ص  - 2
، إبراىيمأٞبد صبحي منصور، مقدمة ابن خلدكف، دراسة أصولية تارٱبية، تقدًن سعد الدين  - 3

 .6ـ، ص1998للنشر،  األمْبمركز ابن خلدكف، دار  القاىرة:
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مرحلة االقتصاد الطبيعي غّب ا٤بنٌظم، حٌب أف النظرية الوحيدة الٍب تناكلت تأثّب العوامل 
قد ظٌلت حركفا مٌيتة ُب الثقافة -كىي نظرية ابن خلدكف–االقتصادية  ُب التاريخ 

 1هناية القرف األخّب((اإلسبلمية، حٌب 

أشّب إٔب أف تأثُّر مالك بن نيب بالفكر االقتصادم  ا٣بلدكين كاف تأثرا با٤بنهج 
كدراسة األسباب كاألبعاد االجتماعية كاألخبلقية للمشكلة ا٢بضارية، مع انطبلؽ كل كاحد 

 من كاقعو، ٙبديات عصره كظركفو. 

 :    مالك بن نبي ومشكلة التخّلف االقتصادي

أخذنا التنمية على أساس أهنا حركة كنشاط اقتصادم مستمر ٰبقق فائضا ُب  إذا
اإلنتاج كيرفع من مستول الٌدخل الفردم كيوفر الضمانات االجتماعية للفرد؛ فإف التخٌلف  

عند مالك بن نيب  ))كساد الطاقات االجتماعية((؛ كىو  أف    -ُب ا٤بقابل -يشكل 
: إنساف حائر ُب زمن ضائع على تراب بائر!!... تتحوؿ عناصر ا٢بضارة إٔب كم  م هملو

كىو ما نلمسو اليـو ُب  دكؿ العآب العريب الٍب تيصنف ضمن ما ييسمى بدكؿ العآب 
الثالث، كمنها تلك الدكؿ الٍب تعتمد على ما يسمى )االقتصاد الريعي(؛ أم االعتماد شبو 

 يعة كخاصة البَبكؿ...الكلي ُب صادراهتا على ما حباىا ا بو خّبات الطب
ٙبٌدث مالك عن الَباب كيقصد بو ا٤بادة )عآب األشياء( ُب معادلتو ا٢بضارية، رابطا 
 قيمة ا٤بادة باإلنساف الذم يتعامل معها؛ إذ يؤثر ُب ٦برل التاريخ من خبلؿ مؤثرات ثبلث:

 فاإلنساف )بإرادتو( ىو العنصر الفاعل ُب ا٤بعادلة كلها. فكره، عملو كمالو؛
رٌكزت الدراسات البٌنابية عن اإلنساف ُب جانبو الثقاُب، ٗبا ٰبملو من فكر كأخبلؽ 
كذكؽ للجماؿ كسلوؾ..، أما ا١بانب ا٤بادم )عآب األشياء( فهو )إمكاف حضارم( متغّب 
تابع لئلرادة ا٢بضارية النابعة من اإلنساف ذاتو، حيث اإلرادة سبب لئلمكاف ال العكس، 

سي(، كىذه الفكرة ليست من نسج خياؿ مالك كلكن نتيجة تأٌمل )خبلفا للطرح ا٤بارك

                                                 

، ا١بزائر، دمشق، دار 3اآلسيوية، ترٝبة عبد الصبور شاىْب، ط اإلفريقيةمالك بن نيب، فكرة  - 1
 159ـ ص1992/ػى1413الفكر، 

                            . 



 د. البشير قبلتي  ------------------األفكار االقتصادية عند مالك بن نبي 

388 

 

كليا -عميق ُب أحداث ككقائع التاريخ الٍب تشّب فعبل إٔب أف أ٩با كربل ٙبٌطم عآب أشيائها 
، نتيجة حركب مدٌمرة )مثل أ٤بانيا بعد ا٢برب العا٤بية الثانية(  لكٌنها أعادت بناء -تقريبا

نوات حٌب حققت معدالت تنمية فاقت ّٔا حٌب الدكؿ نفسها من جديد، كما ىي إال س
ـز فانبثقت منها ، الٍب ىزمتها عسكريا، كالٌسبب يكمن أساسا ُب ثقافتها ا٢بٌية الٍب ٓب هتي

 اإلرادة الٍب صنعت هنضة أ٤بانيا ٗبا اعترب )ا٤بعجزة األ٤بانية(...
 كعلى ىذا  األساس كضع مالك ا٤بعادلة الرياضية للنهضة : 

ضارية + إمكاف حضارم = هنضة حضاريةإرادة ح  

على أٮبية دراسة مشكلة ٚبلف العآب اإلسبلمي، ككيفية تصور معادلة يؤكد مالك 
الٍب تعانيها دكؿ العآب اإلسبلمي، ُب عآب  التبعية التنمية ا٤بستدامة، الٍب تنقذه من كرطة

أضحت فيو العبلقات االقتصادية متحكمة ُب القرارات السياسية، خاصة مع ما يسمى 
عد االقتصادم )سيطرة البنوؾ العا٤بية، نشاط الشركات العا٤بية عترب البي بظاىرة )العو٤بة( الٍب يي 

الكربل على فرض اقتصاد السوؽ الكربل، ..( من أبرز مظاىرىا؛حيث ٙبرص القول 
1كثقافتو،

أف ىذه القوانْب ال ٚبضع ٤بنطق علمي ُب االقتصاد بل ٚبضع لقانوف  منبها على 
 2االستعمار العا٤بي ا١بديد الذم يهدؼ إٔب ا٥بيمنة الشاملة.

إٔب مشكلة التخلف كمشكلة ٚبلف حضارم عاـ، ال   -كعادتو–ينظر مالك 
لوسائل ؛ كلذا نراه يأخذ عليهم ا٘باىهم إٔب استّباد أشياء ٦برد ٚبلف اقتصادم متعلق با

ا٢بضارة القوية كتكديسها، ظنا منهم أهنم يبنوف حضارة، غافلْب عن حقيقة تارٱبية علمية 
كىي أف ا٢بضارة ٲبكن أف تبيعهم أشياءىا لكٌنها ال ٲبكن أف تبيعهم ركحها، كىي صورة 

تح عينيو فرأل أمامو حضارة قوية فدخل نا٘بة عن تصور قاصر كقع فيو ا٤بسلم حْب ف
صيدلٌيتها، يأخذ من ىنا قرصا ضد ا١بهل كمن ىناؾ حبة ضد الفقر كمن ىناؾ عقارا ضد 

                                                 

أنظر، مذكرات شاىد للقرف، إصدار ندكة مالك  سبق أف توقعها مالك ُب كقت مبكر: )أمركة( كىي -1
 40ـ، ص 1984/ػى1404دار الفكر ، دمشق:2بن نيب، ط
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...، كىو موقف ساذج ٓب يزده إال مرضا، كرٗبا عمد إٔب االستدانة كجلب 1االستعمار!!
جتماعية أك لسوء القركض، يصرفها ُب مشاريعو الفاشلة أصبل ؛بسبب إٮبا٥با ا٤بعادلة اال

التخطيط فيها، فبل ٙبقق أكثر من رىن سيادة الببلد لشركط ا٤بقرض...كىو ما ٯبعل مالك 
 ُب مقابل االقتصاد. االقتصادانيةيطرح مفهـو 
  عند مالك بن نبي بين االقتصاد واالقتصادانية:  الّتنمية

بعْب االعتبار تقـو التنمية االقتصادية الناجحة على دراسات علمية منهجية، تأخذ 
ا٤بعادلة االجتماعية للمجتمع، كىي قبل كل شيء استثمار اجتماعي قبل أف تكوف 

(، الذم يقـو على االستثمار ُب العنصر L'économie)االقتصاد  استثمار مإب كىذا ىو
كىو اإلنساف، تعمل على زرع اإلرادة ا٢بضارية ُب نفسو، )ٙبقيق  األكؿ للمعدلة ا٢بضارية؛

نفسي كاالجتماعي ُب اإلنساف(، ليكوف إنسانا فعاال، إذ أف القاعدة التنموية ىي ا١بانب ال
أف ال تنمية مادية دكف تنمية بشرية؛ ببناء اإلنساف الرسإب الفعاؿ، كالذم بإمكانو استثمار 

 الَباب )ا٤بادة( كالزمن...
ؿ من ال تتحقق التنمية، كال ٲبكنها أف تتحقق، بتكديس األشياء أك باقتباس حلو 

)ا٣بصوصيات الثقافية لكل ٦بتمع( المعادلة االجتماعية الشرؽ أك من الغرب، دكف مراعاة 
، اللغة، العادات.....كىذا ما يفٌسر بو مالك فشل القيم الدينيةلؤلمة اإلسبلمية، كأساسها 

٘بربة ا٣ببّب االقتصادم األ٤باين )شاخت( ُب )أندكنيسيا(، بينما ٪بحت خططو ُب بلده 
 .2أ٤بانيا،

على ىذا التأسيس الفكرم يشّب )مالك بن نيب(  إٔب خلل ُب الفكر االقتصادم 
 عندنا ُب ناحيتْب:

                                                 

مالك بن نيب، شركط النهضة، ترٝبة عبد الصبور شاىْب كعمر مسقاكم، دمشق:دار الفكر،  -1
 .42ـ، ص1986/ػى1406

سيوية، اآل اإلفريقيةمثبل:  كتابو فكرة  ، أنظرأٮبيتهايذكرىا مالك ُب أكثر من موضع؛ ٗبا يؤكد  - 2
 . 161مرجع سابق، ص
 .                                                     57، 56ـ، ص1991/ػى1412، دمشق:دار الفكر، 5ندكة مالك بن نيب، ط إشراؼككتاب تأمبلت، 
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حصر االختيار بْب مذىبْب، اشَباكي كرأ٠بإب، دكف التنبو إٔب كجود مذىب  - 
ثالث خاص بآّتمعات اإلسبلمية؛ أم مذىب ينطلق من ا٣بصوصية الثقافية للمجتمع 

 ا٤بسلم.
ر النشاط االقتصادم ُب االستثمار ا٤بإب كحده، ُب حْب أف القضية تتعلق حص -

باإلنساف ذاتو بإرادتو ُب البناء ا٢بضارم ال ُب عآب أشيائو أم إمكانو ا٢بضارم.كىنا لٌب 
 القضية.

إٌف ا٤بشكلة ال تكمن ُب قلة ا٤بوارد، فنحن نعلم ما حىب ا تعأب ببلد ا٤بسلمْب من 
ائلة )تفتقر إليها كثّب من الببلد ا٤بتقدمة( ؛لكن ا٤بشكلة ُب سوء استخداـ ثركات طبيعية ى

)ضركب البلفعالية( ُب آّتمع.ككثّبة ىي األمثلة الٍب  اىرة التبديد، ىذه ا٤بوارد، عرب 
ُب الببلد بعد خركج ا٤بستعمر،  %16ٲبكن إيرادىا ىنا مثبل ظاىرة ىبوط مستول الدخل بػ

بصورة كاملة باألسباب موضوعية كحدىا، كلذا نراه  ٰبصي نسبة  كالٍب ال ٲبكن تربيرىا
..!! كىو ما يشّب إٔب أف التحلُّل ىو ُب القيم %95إٔب  %5الضركريات إٔب الكماليات 

. كىو كبلـ صحيح، ال زلنا نرل مظاىره ُب ىذا التبذير الواسع ُب االستهبلؾ 1االجتماعية
اف حيث من ا٤بفَبض أف يكوف شهرا للصـو الذم يزداد عند أسرنا، خاصة ُب شهر رمض

 كالعبادة...
ىذا الكساد ىو ما جعل مالك يعترب النشاط االقتصادم الذم تسوده الفوضى ُب 

( كتعِب الفوضى ُب األنشطة ا٤بالية، L‟économismeاالقتصادانية  الببلد اإلسبلمية )
٤بشاريع االستثمارات  ضركب التبديد كالتبذير كالعشوائية ُب صرؼ األمواؿ، دكف دراسة

( ُب السياسة، ككبلٮبا مظهر للقابلية لبلستعمار؛؛ ما جعل البوليتيكاا٤بالية، ٗبا يقابل )
مالك يضع ا٤بشكلة ُب إطارىا الصحيح كمشكلة تربوية، حيث ال بد أف توضع ضمن 

)الزمن ىو  برنامج تربوم يثٌمن قيمة اإلنساف أكال )ٗبا كٌرمو ا كجعلو خليفة( ٍب قيمة الزمن
ا٢بياة كىدره قتل ٥با( كاعتبار العمل عبادة، ٍب تثمْب قيمة ا٤بادة كوسيلة تنمية، كاعتبار كل 

                                                 

 .21، 20مالك بن نيب، ا٤بسلم ُب عآب االقتصاد، مرجع سابق، ص  -1
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عمل تبذيرم ُب عآب االشياء عمل شيطاين يعاقب عليو، ك٥بذا ٯبـز مالك أنو ال ٲبكن 
تغيّب الوضع االقتصادم اال بتغيّب اجتماعي بتطبيق خطة تنمية تفتق أبعاده النفسية 

 1كٚبلصو من تركة عصر ما بعد ا٤بوحدين، من خرافاهتا كعقدىا كمسٌلماهتا الوٮبية.
التخلف االقتصادي الذي  تؤدم ىذه الفوضى ا٤بالية ُب تسيّب االقتصاد إٔب:

، كيقضي على  يعتبره  كساد الطاقات االجتماعية الذي يُعيق عملية اإلقبلع االقتصادي
طوع إرادة اإلنساف؛ إذا ٙبٌرؾ بفاعلية يكتشف اإلمكاف كل جهود التنمية، كالتنمية تكوف 

، أما )االقتصادانية( فهي صفةه للتسيّب العشوائي كالقرارات االر٘بالية 2من عآب األشياء..
الفردية  كتغليب مصاّب فئات كأشخاص، بعيدا عن التخطيط العلمي كالرؤية االسَباتيجية، 

ط اسَباتيجي دقيق مع مراعاة األسس خبلفا ٤با يقتضيو االقتصاد من علم كٚبطي
كا٣بصائص الثقافية للمجتمع كىو ما يشكل شركط )معادلتو االجتماعية( .كىي حالة 
اجتماعية تقـو أساسا على ا٤بطالبة با٢بقوؽ كإٮباؿ الواجبات، ما يؤدم إٔب حالة ٦بتمع 

تصادم كىو مفلس ال ٰبقق فائض قيمة لتقدمو كال يأمل ٦بتمع ما ُب ٙبقيق أم إقبلع اق
 يعيش حالة التسيّب االقتصاداين... 

ال بد أكال أف نعمل على تصفية قيمنا الثقافية السلبية الٍب تكٌرس التخلف كالعطالة 
كالبطالة، كما يزخر بو فلكلورنا الشعيب من بعض األمثاؿ تعكس ذلك مثل:"نأكل القوت 

االستسبلمية الٍب تؤكؿ إٔب كننتظر ا٤بوت!!".. كىو تعبّب عن مظاىر العطالة كالبطالة ك 
وما لم نتخلص من قابليتنا لبلستعمار لن نتخلص من ظاىرة القابلية لبلستعمار، 

 ، سنة ا ُب خلقو.....االستعمار
 اإلقبلع االقتصاد ي:في مشروع ، اإلنسان الجديد وفكرة الواجب

                                                 

 . 77نفس ا٤برجع، ص  -1
 . 82، 80، 63، 62، 59نفسو، ص ص،  - 2
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ي اإلقبلع االقتصاديؤكد مالك بن نيب على فكرة الواجب الٍب يقـو عليها )
DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE   متأثرا بالفكر األ٤باين كخاصة  كانت( حيث يصوغ(

 كما يلي:ػ كعادتو ػ  ذلك بأسلوب رياضي 
لى الطاقة االجتماعية ال ٙبقق فعاليتها ا٢بركية إال إذا كاف حاصل العمل  )ر( ع

 .1أك< 1الطاقة ا٤بستهلكة )ـ( اٯبابيا، أم =
كاجب -ككلما زاد اصوؿ نقص التبديد.. كىو ما ينطبق ٛباما على معادلة حق

 حسب ما يلي:
 تقٌدـ حضارم  )قيمة اٯبابية(        1الواجب < ا٢بق= +

 ٚبٌلف حضارم    )قيمة منعدمة(        1الواجب + ا٢بق = 
 ٚبلف شديد        )قيمة سلبية(    1-ا٢بق < الواجب= 

كنفس ا٤بعادلة تنطبق على اإلنتاج كواجب كاالستهبلؾ كحق ؛حيث ال تنمية 
 :1مستدامة )تقدـ(إال إذا ٙبققت ا٤بعادلة

 
 

استهبلؾ[ ُب آّاؿ االقتصادم، مبنية أساسا على عبلقة: -فالعبلقة: ]إنتاج
=حق[ ُب آّاؿ الثقاُب،  كآّتمع الذم تعزز فيو الثقافة بقيمة الواجب ىو ٦بتمع -]كاجب

منتج بالضركرة، كال ٲبكن ٙبقيقو إال بالَببية االجتماعية، كمن ىنا يرل مالك أف ا٤بشكلة 
ماعي قبل أف تكوف ُب االستثمار ا٤بإب، كما يؤكد من ىذه الناحية ُب االستثمار االجت

على ربط النظرية االقتصادية )كفكرة( مع النظرية السياسية حٌب تتحوؿ إٔب كاقع عملي. 
كال ٲبكن أف نفصل النشاط ا٤بإب لبلقتصاد عن البعد األخبلقي كمفهـو الواجب آٌّسد  

                                                 

 انظر ُب ذلك دراستو : - 1
 .        62، 59ـ، ص، ص 1990/ػى1410دار الفكر فكرة كومنولث إسبلمي، دمشق: -          
 87، 86ا٤بسلم ُب عآب االقتصاد، مرجع سابق، ص -          

 اإلنتاج  < االستهبلك

http://www.universalis.fr/encyclopedie/decollage-economique/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/decollage-economique/
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كن ٙبقيقو إال بالوازع الديِب )كرقابة داخلية(، كىو بدكره ال ٤بعُب االلتزاـ الذاٌب، الذم ال ٲب
" إال إسقاط -كما يقوؿ مالك–ٲبكن غرسو إال بالَببية االجتماعية... كأخّبا ما االقتصاد 

، البيعد السياسي على نشاط إنساين معٌْب، فبقدر ما تبقى السياسة مرتبطة ٗببادئ األخبلؽ
 ...1ا٤ببادئ."يبقى االقتصاد كفيا ٥بذه 

 2جدول مقارنة خصائص االقتصاد واالقتصادانية
 االقتصاد االقتصادانية

 جهل
 عشوائية
 فوضى

 حق
 بوليتيكا

 تقليد
 ريع

 تكديس
 بدائية
 ركود

 ٚبٌلف

 علم
 ٚبطيط
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 كاجب
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 تقٌدـ 

 :خبلصة

                                                 

  17ـ، ص 2005/ػى1426، دمشق: دار الفكر، 1مالك بن نيب، ٦بالس دمشق،، ط - 1
 . 77أنظر أيضا: ا٤بسلم ُب عآب االقتصاد، ص 

  -رٞبو ا–ستخلصت ذلك من خبلؿ قراءٌب للفكر االقتصادم ٤بالك بن نيب ا -2
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ٛبٌيز الطرح )البٌنايب( لقضايا التغيّب، بالعقبلنية السننية، كفق  ،مثل )إبن خلدكف(
مبدأ التفاعلية العقبلنية الواقعية الٍب ال تتصادـ مع النص الديِب... بل تقدـ فهما، لو 

 أبعاده ا٢بضارية الشاملة دكف إفتآت كال اجتزاء...مع نظرة مقاصدية مناسبة...
الغرب كفكر الشرؽ، مالك بن نيب على تقدًن ساعد التكوين الثقاُب ا٤بزدكج  لفكر 

رؤية متكاملة ٤بشكبلت التغيّب االجتماعي منطلقا من دراستو لػ ))الظاىرة القرآنية(( 
للوصوؿ إٔب ٙبديد ))شركط للنهضة((، ر٠با ٤بسار ))كجهة العآب اإلسبلمي(( ))من أجل 

اية تغيّب حضارم؛ ألف أصل التغيّب((، ٙبقيقا لشركط التغيّب االجتماعي الذم ىو ُب النه
النهضة ا٢بضارية: تغيّب ُب منظومية ثقافة آّتمع ا٤بسلم، ُب سبيل بناء إنساف جديد؛ 
إنساف رسإب يعرؼ ذاتو كمقومات هنضتو، كيتحقق بفاعليتو؛ فّبتفع ٗبستول ٦بتمعو، من 

ؼ كظيفة ٦برد الوجود إٔب قمة الشهود، فيكوف حاضرا ُب توجيو دفٌة السفينة... كىو ىد
االستخبلؼ اإل٥بي للمسلم: أمانة ا الٍب أبت ٞبلها السماكات كاألرض كا١بباؿ كٞبلها 

 اإلنساف...
نظرا لكوف التحدم االقتصادم  من أىم ما يواجو العآب اإلسبلمي ُب إطار سعيو 
ـى مالك بن نيب _كمفكر  للتغيّب االجتماعي ُب عآب عو٤بي ال يرحم الضعيف، فإف اىتما

يو للحضارة_ ّٔذا البيعد ا٢بضارم ا٣بطّب، اقتضانا دراسة طرحو الفكرم حوؿ مشكلة: كفق
(...؛ باعتباره أحد أىم DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUEاإلقبلع االقتصادم )

اعي ُب عا٤بنا ا٤بعاصر..كال ٲبكن أف يتحقق ىذا التحديات الٍب تواجو قضايا التغيّب االجتم
َباتيجية علمية بناء على ا٤بعادلة االجتماعية للمجتمع ا٤بسلم سا٥بدؼ إال ببناء كٚبطيط كا

)خصائص ثقافتو( كتقدًن قيمة الواجب على ا٢بق لتوفّب )قيمة مضافة(  للحركة  ضمن 
كالعشوائية كالتكالب على  أما البقاء ُب الفوضى(، économieاقتصاد علمي حقيقي )

ا٢بقوؽ مع إٮباؿ الواجبات كالركوف للعطالة كالبطالة باالعتماد السليب على ٦برد تصدير 
فوضى ترمي بنا ُب أتوف أفبلس   ؛) économismeموارد طبيعية فهو الوقوع ُب اقتصادانية

  حقيقي، نظٌنو اقتصادا، مثل  سراب بقيعة ٰبسبو الضمآف ماء ...

http://www.universalis.fr/encyclopedie/decollage-economique/
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كفق ا٤بعادلة عند مالك بن نيب ٗبنهج ٙبليلي رياضي، نقرأ فكرة اإلقبلع االقتصادم 
  االجتماعية ا٣باصة ٗبنظومة القيم الثقافية:       

 إرادة حضارية + إمكاف حضارم = هنضة حضارية
كاإلرادة )الشركط ا٤بعنوية ا٣بلقية كالنفسية( سبب لئلمكاف )الشركط ا٤بادية(، 

 صحيح... بدليل ٘بارب تارٱبية حية )مثل هنضة االقتصاد األ٤باين(...كالعكس غّب 
 ال يتحقق  ىذا اإلقبلع كال ٲبكن أف يتحقق، إال بشرطْب أساسيْب: 

مراعاة ا٤بعادلة االجتماعية )ا٣بصائص الثقافية( للمجتمع ا٤بسلم، ُب مقدمتها  -
ُب ٦بتمعات أخرل ٥با قيمو الدينية كلغتو كعاداتو، دكف استّباد مشاريع قد تصلح 

 خصوصياهتا الثقافية.
قطب الرحى الذم تدكر  فكرة الواجبتوجيو علمي ثقاُب تربوم، تيشكل فيو  -

الذم ٰبقق لنا تنمية بشرية  رأس ا٤باؿ االجتماعيحولو منظومة السلوؾ االجتماعي، كىو 
ا٤بالية )مهما  كدكف ذلك  ال ٲبكننا التعويل على ضخامة استثماراتنا ، أساسية لئلقبلع،،

كانت ملياراهتا (كالٍب ستزيد من توريطنا ُب أتوف )االقتصادانية( ا٤بقيتة القاتلة؛ ألف 
االستثمار األساسي ىو االستثمار االجتماعي  ببناء إنساف رسإب جديد، مثل الغيث، 

 أينما كقع نفع...
 ا٤براجع:

لعرب كديواف ا٤ببتدأ ابن خلدكف، عبد الرٞبن، تاريخ العبلمة ابن خلدكف، كتاب ا –
كا٣برب ُب أياـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب، د.ط، 

 . 0بّبكت: دار الكتاب اللبناين، مكتبة ا٤بدرسة، د.ت، ص، ج
 بن نيب، مالك : -
ىػ 0400، دمشق: دار الفكر، 5تأمبلت، إشراؼ ندكة مالك بن نيب، ط -

 ـ.0990/
، ا١بزائر، دمشق، دار 3آلسيوية، ترٝبة عبد الصبور شاىْب، طفكرة اإلفريقية ا -

 ـ 0990ىػ/0403الفكر، 
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 ـ .  0992ىػ/0402فكرة كومنولث إسبلمي، دمشق:دار الفكر -

شركط النهضة، ترٝبة عبد الصبور شاىْب كعمر مسقاكم، دمشق:دار الفكر،  -
 ـ .0986ىػ/0426

 ـ.0225ىػ/0406، دمشق: دار الفكر، ٦0بالس دمشق، ط -
ا١بزائر، دمشق: دار ، 3ا٤بسلم ُب عآب االقتصاد،، إصدار ندكة مالك بن نيب،  ط -

              0987ىػ/ 0427الفكر 
، دمشق :دار الفكر 0مذكرات شاىد للقرف، إصدار ندكة مالك بن نيب، ط -

 ـ.0984ىػ/0424
ا٢بديث، جدعاف، فهمي، أسس التقدـ عند مفكرم اإلسبلـ ُب العآب العريب  -

، بّبكت: ا٤بؤسسة العربية .                                                  .                        0ط
 ـ.0980للدراسات  كالنشر

، 1معجم مصطلحات علم االجتماع، ترٝبة أنس ٧بمد األسعد، طكف، جيل فّب  -
 ـ.2011بّبكت: دار كمكتبة ا٥ببلؿ، 

دمة ابن خلدكف، دراسة أصولية تارٱبية، تقدًن سعد منصور، أٞبد صبحي، مق -
 ـ.0998الدين إبراىيم،، القاىرة: مركز ابن خلدكف، دار األمْب للنشر، 
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 ايعٌُ ايذبًَٛاطٞ يًجٛس٠ اجلضا٥ش١ٜ َٔ خالٍ ايٛثا٥ل ٚايؼٗادات
 (اآليٝات ٚاألٖذافٚ األطعٚ األ١ُٖٝ)

 د. يضٖش بذٜذ٠
 2اجلضا٥ش  -أبٛ ايكاطِ طعذ اهلل  داَع١

 :الملخص
لعبت الدبلوماسية ا١بزائرية أثناء الثورة التحريرية دكرا أساسيا، كذلك استكماال للكفاح 
ا٤بسلح، ُب مواجهة الدبلوماسية الفرنسية، الٍب قامت بنشاط كبّب على ا٤بستول الدكٕب، من 
أجل جلب دعم معنوم كمادم ٥با، أك على األقل ضماف حياد فيو شيء من التعاطف 

 لقضية ا١بزائرية. ٖبصوص ا٤بوقف من ا
ك٤بعا١بة ىذا ا٤بوضوع، ا٤بتعلق بالعمل الدبلوماسي للثورة ا١بزائرية، اعتمدنا أساسا على 
شهادات بعض مسؤكٕب جبهة التحرير الوطِب، ككذلك على أرشيف الثورة، خاصة كثائق مؤٛبر 

س؛ األكٔب ما بْب الصوماـ ككثائق مؤٛبرات آّلس الوطِب للثورة ا١بزائرية، ٙبديدا؛ دكرٌب طرابل
، باإلضافة 6;<6أكت  >7إٔب <1، كالثانية ما بْب 1;<6جانفي =6ك <:<6ديسمرب  ;6

 إٔب أرشيف ا٢بكومة ا٤بؤقتة للجمهورية ا١بزائرية. 
Abstract: 
Without out That the Algerian diplomacy had played great role 

during the Algerian war of independence. And in this respect we want 
in this article to look back to the Algerian diplomacy which want side 
by side with arme struggle of independence. The Algerian policy  had 
successively managed to ender took the French offensive diplomacy 
and succeeded to bring to its just cause of war of independence many 
African and Asian states mainly newly independent countries 
.However, this article want to trace this great role of Algerian 
diplomacy during  the war (1954-1956) and bring new light after we 
had examined the Algerian Archives of the war maily some 
documents of the Soummam Summit of 1956.(18/Sept 1956-
18/January 1956); which I have referred and concealed theme ,and 
that of some interviewed leaders of Algerians National Front who 
were the eyewitness of those meeting .We also referred to the Tripoli 
documents of the both Summits‟ of (16/Déc. :1959-18/January 1960) 
and its final statements concerning the Algerian glorified  war of 
independence. 
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 تمهيد
، أف أم ثورة تريد أف ييكتب ٥با  النجاح، ٯبب أف ال أصبح من ا٤بسلم بو اليـو

يقتصر جهدىا على العمل ا٤بسلح فحسب، بل عليها أف تفتح با٤بوازاة جبهات أخرل، 
ُب األكؿ نوفمرب  عندما اشتعل فتيل الثورة ا١بزائريةك  لعل أٮبها جبهة العمل الدبلوماسي.

، كانت قيادات جبهة التحرير الوطِب تدرؾ جيدا أف ا٤بعركة كإف كاف ٧بتم خوضها 9:<6
يداف الدبلوماسي. فما مدل أٮبية ا٤بميداف الوغى، فا٤بؤكد أيضا حتمية خوضها ُب  ُب

العمل الدبلوماسي للثورة ؟ كما ىي األسس الٍب قاـ عليها ؟ كما اآلليات الٍب اعتمدىا؟ 
كما األىداؼ الٍب يصبو إٔب ٙبقيقها ؟ كىذا ما ٙباكؿ اإلجابة عليو ىذه الدراسة، بناء على 

 مستقاة من ا٤بصادر. كثائق كشهادات
 أىمية العمل الدبلوماسي-1

إف ٪باح العمل الدبلوماسي، يتيح الفرصة لكسب مزيد من التأييد ُب األكساط 
الدكلية كعلى ا٤بستويْب الر٠بي كالشعيب، كىذا ما كانت تصبوا إليو قيادة الثورة منذ 

كما أف فاعلية ك٪باعة دبلوماسية جبهة التحرير الوطِب ٲبكنها من مواجهة   1االنطبلقة
ك٧باصرة الدبلوماسية الفرنسية الٍب سعت منذ البداية إٔب إقناع العآب أٝبع بأمرين اثنْب، 
أك٥بما أف ا١بزائر كما ٯبرم فيها شأف داخلي، كثانيهما أف من يقوموف ّٔذه األعماؿ 

من ا٣بارجْب عن القانوف، كا٤بتمردين، الساعوف إٔب زعزعة  )يقصد ّٔم آّاىدكف( ىم
 . 2استقرار فرنسا كأمنها، ٗبا ُب ذلك ا١بزائر
                                                 

 .9:<6رب يتضح ذلك من كل مواثيق الثورة بداية من بياف أكؿ نوفم -1

 عند اندالع الثورة، أكد كل القادة الفرنسيْب سواء ُب فرنسا أك ُب ا١بزائر، أف ما ٯبرم ُب ىذه -2
الٍب خارجوف عن القانوف كقطاع طرؽ...كغّبىا من ا٤بصطلحات النابية ك يقـو ّٔا  األخّبة ٦برد أحداث

ّٓاىدم الثورة، موضحْب أف ا١بمهورية الفرنسية ستعمل جاىدة من أجل قمع ىؤالء ككأد  ٙبمل ذما
  ا١برائد اليومية:مثبل بعض، حركتهم ُب ا٤بهد كبكل الوسائل، ك٤براجعة ىذه التصرٰبات أنظر 

 La Dépêche)، برقية ا١بزائر(l Écho d Oron)، كصدل كىراف (l Écho d Alger)صدل ا١بزائر 
d Alger) كبرقية قسنطينة ،  (La Dépêche de Constantine) كما بعدىا، من  9-8-7، أياـ

 .9:<6شهر نوفمرب 
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، أف الثورة ا١بزائرية قد أربكت فرنسا كىزت أركاهنا، ٩با حدا ك٩با ال شك فيو
بالسلطات الفرنسية كعلى ٨بتلف مستوياهتا، كبكل ما توفر ٥با من قوة كحيلة، إٔب ٧باكلة 

ع الثورة ُب ا٤بهد، كحٌب ال يتحقق ىذا ا٤ببتغى لفرنسا، كحٌب ال تقتصر الثورة ا١بزائرية قم
على الكفاح ا٤بسلح، كحٌب يعزز ىذا األخّب، كتكوف النتيجة اسَبجاع السيادة الوطنية،  
كاف من البلـز أف يواكبو عمل دبلوماسي، ٲبتاز با٢بنكة كالقوة كالفاعلية، كىو األمر الذم 

، مبينة االرتباط الوثيق بْب العمل 9:<6يو قيادة الثورة ُب بياف أكؿ نوفمرب أكدت عل
 ةالعسكرم كالعمل الدبلوماسي، كأف ال غُب ألحد عن اآلخر، ٩با ٯبعل القضية ا١بزائري

 . 1حقيقة كاقعة ُب العآب أٝبع
شرين أما كثائق مؤٛبر كادم الصوماـ)كىو ا٤بؤٛبر األكؿ للثورة(، ا٤بنعقد بتاريخ الع

، فقد كقفت مطوال عند أٮبية العمل الدبلوماسي، خاصة ما يتعلق ;:<6أكت من العاـ 
بدحض االفَباءات الفرنسية حوؿ ا١بزائر كالتأكيد على ضركرة العمل من أجل تدكيل 

. كللوصوؿ إٔب ىذه النتيجة 2القضية ا١بزائرية، الشيء الذم يعجل بتسوية ىذا النزاع ا٤بسلح
التحرير الوطِب أف تقـو بنشاط سياسي كاسع النطاؽ، ٲبكن من عزؿ ينبغي على جبهة 

 .3فرنسا سياسيا ُب ا١بزائر كالعآب
كما أكصى ا٤بؤٛبر بوجوب السعي الدؤكب على ا٤بستول ا٣بارجي، للحصوؿ على 
أكرب قدر ٩بكن من التأييد ا٤بادم كا٤بعنوم للثورة، مع ضركرة الَبكيز على ا٢بكومات الٍب 

 بعد كبشكل كاؼا٢بياد بفعل التأثّب الفرنسي، إضافة إٔب الدكؿ الٍب ٓب تطلع فرض عليها 
على مطالب ا١بزائريْب، كىو ما يعِب بالنتيجة ضركرة أف تعمل جبهة التحرير الوطِب، على 

 .4دفع ىاتو األطراؼ، من أجل مناصرة القضية ا١بزائرية

                                                 

 .9:<6بياف أكؿ نوفمرب  -1

 .;>، ص ;<<6، منشورات ا٤بتحف الوطِب للمجاىد، ا١بزائر، مؤتمر الصومامكثائق  -2

 .;9-:9نفسو، ص  -3

 .6:نفسو، ص  -4
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ا١بزائرية ا٤بنعقد بالعاصمة الليبية، أما كثائق ا٤بؤٛبر الثاين للمجلس الوطِب للثورة 
، فقد كشف 1;<6كالثامن عشر جانفي  <:<6طرابلس، ما بْب السادس عشر ديسمرب

. >:<6أحد التقارير ا٤بتمخضة عنو، على تبلور النهج الدبلوماسي للثورة خاصة بعد سنة 
لتأييد ليصبح أكثر عمقا كفعالية كٙبديدا للهدؼ، الشيء الذم أدل إٔب كسب مزيد من ا

ا٤بعنوم كا٤بادم من بعض الدكؿ، ٩با دفع فرنسا إٔب البحث عن حلى سلمي لقضية ا١بزائر، 
 .1يتأتى من بعض ا٤بفاكضات

كيشّب ذات التقرير إٔب أف العمل الدبلوماسي الفعاؿ الذم أصبحت تتميز بو جبهة 
من أجل التحرير الوطِب، مكن أكال، من ٙبديد األصدقاء الذين يسعوف بشٌب الوسائل 

فرض ا٤بلف ا١بزائرم ُب اافل كا٤بنابر ا٤بختلفة، كجعلو قضية دكلية من خبلؿ اإلصرار 
الدائم على طرحو ُب أركقة ىيئة األمم ا٤بتحدة، بغية إٯباد حل عادؿ كمرضي، تقبل بو 
، الذين  قيادة الثورة ا١بزائرية، كثانيا، مٌكن التحرؾ الدبلوماسي من معرفة األعداء كا٣بصـو

ضلوا التمسك كالدفاع عن كجهة النظر الفرنسية، فيما يتعلق با١بزائر، كىو ما يعِب العمل ف
على ٧باكلة عزؿ ك٧باصرة جبهة التحرير الوطِب على ا٤بستول الدكٕب، كثالثا، كشفت 
التحركات الدبلوماسية، عن األطراؼ كا١بهات غّب ا٤بعنية أك ا٤بهتمة بالشأف ا١بزائرم ال من 

 .2بعيد قريب كال من
من جهتها بينت كقائع ا٤بؤٛبر الثالث للمجلس الوطِب للثورة ا١بزائرية، ا٤بنعقد بدكره 

، مدل اىتماـ 6;<6كذلك بطرابلس الليبية، ما بْب التاسع كالسابع كالعشرين أكت 
                                                 

دورة ديسمبر  طرابلس، مؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية،ا٤بركز الوطِب لؤلرشيف، كثائق  -1
، علبة حول منطلقات العمل الدبلوماسي، سليمان دىيليس، ، تقرير العقيد 1961/جانفي 1959

 .(C014)مصورة، ٙبت رقم 

نفس الرأم الذم ذىب إليو السيد ٤بْب خاف، كأماـ نفس الدكرة، عندما أكد أف  نفسو. كىذا ىو -2
 التحرؾ الدبلوماسي ٯبب أف يبُب على أساس التمييز بْب األصدقاء كاألعداء كغّب ا٤بعنيْب، أنظر:

-Rapport, Lamine Khane, Nouvelle conception de notre diplomatie, 
boite microfilm N(Co14). 
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ا٤بؤٛبرين بالعمل الدبلوماسي للثورة، كأٮبية اال٪بازات الٍب حققها ا٢براؾ الدبلوماسي طيلة 
ثورة، كىو ا٤بسعى الذم أفضى إٔب فرض القضية ا١بزائرية كقضية دكلية، كأدل إٔب عمر ال

تزايد الدعم ا٤بادم كا٤بعنوم ٥با من طرؼ األصدقاء، كبالنتيجة فقد أعطت الدبلوماسية 
نفسا جديدا ١ببهة التحرير الوطِب، خاصة ُب ظل ا٢بصار الشديد ا٤بفركض عليها من 

 .1اخلطرؼ السلطات الفرنسية ُب الد
كإذا كانت كثائق الثورة قد كقفت عند األٮبية الٍب يكتسبها العمل الدبلوماسي، من 
أجل ٙبقيق األىداؼ ا٤بسطرة، فإف كضع األسس كاآلليات ا٤بناسبة كالفعالة، ىي أقصر 
طريق للوصوؿ إٔب ا٥بدؼ ا٤بنشود، ٕبيث تعطي ىذه الدبلوماسية نتائج كاضحة كمرضية، 

 .2ككأهنا ٛبارس دبلوماسية دكلة قائمة بذاهتاكتظهر جبهة التحرير 
كقبل التطرؽ إٔب ىذه األسس كاآلليات، جدير بالذكر أف جبهة التحرير الوطِب 
استفادت من التجربة الدبلوماسية السابقة ٢بزب الشعب ا١بزائرم، الذم كانت لو ٩بثلية 

ب العريب، ا٤بتواجد با٣بارج مقرىا القاىرة، كاللجنة نفسها مثلتو ُب مكتب ٙبرير ا٤بغر 
كيهدؼ إٔب إبراز القضية ا١بزائرية  ابالقاىرة ىو اآلخر. ككاف ٙبركها الدبلوماسي ملحوظ

على ا٤بستول الدكٕب، كقاد ىذا ا٢براؾ كل من السادة ٧بمود خيضر كحسْب آيت أٞبد 
 .3كأٞبد بن بلة

كغداة اندالع الثورة تدعم الوفد ا٣بارجي بشخصيات أخرل معركفة ك٥با ٘بربتها ُب 
ا٤بيداف السياسي، كٙبديدا السيداف، أ٧بمد يزيد كحسْب ٢بوؿ، كأصبح ىذا الوفد ٲبثل 
القيادة ا٣بارجية ١ببهة التحرير الوطِب، كُب خبلؿ بضعة أشهر استطاع أف يفرض مشاركتو 

                                                 

، 1961دورة أوت  طرابلس وثائق المجلس الوطني للثورة الجزائرية،، ف٤بركز الوطِب لؤلرشيا -1
 . (C021)، علبة مصورة، ٙبت رقم مداخلة السيد أحمد بومنجل

 خاف، ا٤بصدر السابق. -2

العمل الدبلوماسي لجبهة التحرير الوطني أٞبد سعيود. –لبلطبلع على ىذا ا٢براؾ، يراجع  -3
 .<:-=:->:، ص ص <711، دار الشركؽ للطباعة كالنشر، ا١بزائر، 1954-1958
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، كىو ما ::<6آسيوية بباندكنغ شهر أفريل -ُب مؤٛبر آّموعة أآلفركباسم الثورة ا١بزائرية 
 .1اعترب أكؿ ٪باح دبلوماسي لقيادة الثورة الٍب كانت ال تزاؿ ُب بدايتها

كنتج عن ٙبركات الوفد ا٣بارجي إضافة إٔب ما خلفتو انتفاضة الشماؿ القسنطيِب ُب 
طاؽ، تشجع آّموعة اآلفرك ، من صدل إعبلمي كسياسي كاسع الن::<6العشرين أكت 

آسيوية  على العمل با٘باه تسجيل القضية ا١بزائرية ُب الدكرة العاشرة ٥بيئة األمم ا٤بتحدة  –
 .2::<6ا٤برب٦بة بداية من خريف 

كبعد الوقوؼ عند األٮبية الٍب ٰبتلها العمل الدبلوماسي بالنسبة للثورة، كتبات ذلك 
 بعد ذالك األسس الٍب قاـ عليها.من خبلؿ كثائقها ا٤بختلفة، نستعرض 

 أسس العمل الدبلوماسي  - 2
كلكي يؤٌب العمل الدبلوماسي الثمار ا٤برجوة منو، سعت قيادات الثورة ا١بزائرية منذ 
البداية، إٔب كضع أسس صلبة يقـو عليها ىذا العمل، لعل أك٥با كأٮبها، أف تقـو ىذه 

ص، كيكوف ذلك اإلطار الذم تقـو عليو الدبلوماسية على أساس الربامج ال على األشخا
، ك٥بذا السبب ٓب يتأثر ا١بهد 3السياسة العامة ١ببهة التحرير الوطِب كا٤بصاّب العليا للجزائر

، أم قبل ;:<6أكتوبر  77الدبلوماسي للثورة عندما اختطف أعضاء الوفد ا٣بارجي يـو 

                                                 

 .7=-6=-1=نفسو، ص ص  -1

، ترٝبة كتقدًن، علي تابليت 1958-1957القضية الجزائرية أمام األمم المتحدة ٧بمد علواف،  -2
، ا١بزائر، 9:<6كآخركف، منشورات ا٤بركز الوطِب للدراسات كالبحث ُب ا٢بركة الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب 

 .<8-=8->8، ص ص،  >711

 خاف، ا٤بصدر السابق. -3
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. كتواصل 1;:<6فاتح نوفمرب أياـ معدكدة من الذكرل الثانية الندالع الثورة ا٤بصادؼ لل
 .72;<6جويلية  :1العمل مع أ٠باء كقيادات أخرل إٔب غاية اسَبجاع السيادة الوطنية ُب 

كىذا األساس يوضحو كيتممو مبدأ آخر، ىو الوضوح كا٤بصداقية، الٍب انتهجتها 
 قيادة الثورة طواؿ مسّبهتا، فقد كانت رؤيتها الدبلوماسية مبنية على الوضوح ُب طرح

عادؿ للقضية ا١بزائرية، ك٩با يتضمنو مفهـو  أفكارىا كتصوراهتا ا٥بادفة إٔب الوصوؿ إٔب حل
 .3الوضوح عدـ التبلعب با٤بفاىيم كا٤بصطلحات

كما سعت جبهة التحرير ألف تكوف فلسفتها الدبلوماسية مؤسسة على أساس 
الثورة كمدل الصدؽ كا٤بصداقية قوال كعمبل، كىو ما تؤكده تصرفات ٨بتلف قيادات 

التزامهم بالوعود ا٤بقطوعة مع ا٢بلفاء كمع األعداء على حد سواء، ىذه ا٤بصداقية اكتسبتها 
ا١ببهة من خبلؿ عدـ التسرع ُب إصدار األحكاـ كالقرارات كإخضاع ذلك أكال كأخّبا إٔب 

 .4ضركرة معرفة ا٤بعطيات كا٢بقائق
ٲبثلوف ٮبزة كصل بْب البلداف  كمن خبلؿ عامل ا٤بصداقية أصبح قادة جبهة التحرير 
كىناؾ أساس آخر لصيق باألساسْب األكلْب قامت عليو دبلوماسية الثورة، أال  .5الشقيقة

                                                 

ىي أكؿ عملية قرصنة جوية ُب العآب قامت ّٔا السلطات الفرنسية ،العتقاؿ الوفد ا٣بارجي للثورة  -1
ا١بزائرية، الذم كاف يضم حينها السادة : ٧بمد خيضر، ٧بمد بوضياؼ، أٞبد بن بلة، حسْب آيت 

 لوفد اإلعبلمي كالصحفي مصطفى لشرؼ.أٞبد، إضافة إٔب كاتب ا

: ٧بمد ٤بْب دباغْب، أ٧بمد السادة كمن أبرز األ٠باء الٍب اشتغلت بالعمل الدبلوماسي، ٪بد كل من  -2
 يزيد، عبد ا٢بميد مهرم، كرًن بلقاسم، سعد دحلب...اْب.

، ٦بلة أكؿ نوفمرب"، عدد الذكرى الثبلثون لتأسيس الحكومة المؤقتةبن يوسف بن خدة. " -3
 .66، ص ==<6سبتمرب/أكتوبر 

، الصادر 1962-1831كتاب الدبلوماسية الجزائرية أنظر شهادة السيد أ٧بمد يزيد، ا٤بدكنة ُب  -4
 .666، ص =<<6، ا١بزائر 9:<6عن ا٤بركز ك.د.ب.ح. .ك ث نوفمرب 

، ص >711، منشورات دحلب، ا١بزائر، المهمة منجزة من أجل استقبلل الجزائرسعد دحلب.  -5
78. 



 د. لزىر بديدة  --------------------العمل الدبلوماسي للثورة الجزائرية 

404 

 

الثورة تعتقد  ألف، كتطبيق سياسة عدـ اال٫بياز ٕبذافّبىا 1كىو مبدأ ا٢بياد ٗبفهومو االٯبايب
أ ا٢بياد ٰبمل التعبّب ، معتربة أف مبد2أف عدكىا األكؿ كالوحيد ىو االستعمار الفرنسي

الصادؽ عن أماين الشعب ا١بزائرم كالشعوب الناشئة ُب اختيار طريقها ا٣باص، الذم ال 
 .3يعِب بالضركرة أف يكوف ىو طريق الشرؽ أك الغرب

إف ا٢بيادية الٍب امتازت ّٔا جبهة التحرير الوطِب، أكسب دبلوماسيتها الكثّب من 
ذم جعل القائمْب على ىذه الدبلوماسية ٧بل ثقة الكثّب االحَباـ ك التقدير، كىو الشيء ال

من األطراؼ اإلقليمية كالدكلية كبالتإب أىليتهم بفض ا٣ببلفات القائمة بْب العديد من 
آسيوية على -، ككذلك مساعدة الدكؿ اآلفرك4الدكؿ، كمنها الدكؿ العربية على سبيل ا٤بثاؿ

تحدة حينها كاف يستعْب بآراء قيادات الثورة حل مشاكلها، كما أف األمْب العاـ لؤلمم ا٤ب
 .5ا١بزائرية حسب ركاية السيد أ٧بمد يزيد

أك ذات معُب، إذا ٓب تتحل كتتصف جبهة  كىذه األسس لن يكوف ٥با مدلوال
التحرير الوطِب ٗبعايّب مهمة، ىي  الثبات كالصرب كالرزانة كالنفس الطويل، خاصة كأهنا 

صراع إرادات كٌٕب األذرع، كمن توفرت فيو ىذه ا٣باصيات تدرؾ أف الصراع مع فرنسا ىو 
سيكوف ىو ا٤بنتصر ُب هناية ا٤بطاؼ، كمن ٜبة كانت دبلوماسية الثورة تشتغل ّٔدكء كركيٌة 
كال تستجيب لبلستفزازات الفرنسية ا٤بتكررة، كٓب تيأس قط من عدالة القضية الٍب ترافع 

 كسب كٌد الشعوب كالٌدكؿ حٌب من كسط عنها، كضٌلت تسعى دائما ببل كلل أك ملل إٔب
ٛبكنت جبهة التحرير من كضع موطأ قدـ ٥با ُب  كبعد حٌبحلفاء فرنسا ُب أكركبا كأمريكا، 

                                                 

 .(C021)، علبة مصورة رقم مداخلة السيد كريم بلقاسم، طرابلس، 6;<6دكرة أكت  قكثائ -1

 .78-77نفسو؛ دحلب. مصدر سابق، ص  -2

 .6;<6أفريل  61، 7<آّاىد، عدد  –3

 .666يزيد. مصدر سابق، ص  –4

 نفسو. –5
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الكثّب من بقاع العآب، كاستمالت من داخل أكركبا الغربية رجاؿ األعماؿ ك٘بار األسلحة 
 . 1أكال، كرٕبت ثقة التشكيبلت السياسية ثانيا

١بملة من أسس دبلوماسية الثورة، فما ىي اآلليات الٍب قامت عليها كبعد التعرض 
 ىذه األخّبة ؟

 ـات:اآلليـ -3
أدركت قيادة الثورة منذ البداية، أف األسس الٍب يقـو عليها العمل الدبلوماسي غّب   

كافية لوحدىا لضماف النجاح، كأنو من الضركرم أف تستند على آليات قوية كمتينة حٌب 
الغرض ا٤بطلوب منها، كلعل أبرز ىذه اآلليات تتمثل ُب تشكل قيادة دبلوماسية  تؤدم 

ٛبثلت ُب بادئ األمر ُب جهاز الوفد ا٣بارجي الذم ذكرناه سابقا،  ،2كفئة قوية كمسئولة
كالذم ٛبكن من النجاح ُب أكؿ مهمة دبلوماسية لو كإيصاؿ صوت الثورة  ا١بزائرية إٔب  

كالحقا ُب جهاز ا٢بكومة ا٤بؤقتة للجمهورية ا١بزائرية،  ،3::<6 مؤٛبر باندكنغ، ربيع سنة
، كالٍب يعترب تأسيسها ٕبد ذاتو عمبل =:<6الٍب تأسست ُب التاسع عشر سبتمرب 

 دبلوماسيا بامتياز، إٔب جانب كونو عمبل تنظيميا كىيكليا.
ُب طبعاهتا كقد بينت ا٢بكومة ا٤بؤقتة، على مدار ما تبقى من عمر الثورة التحريرية، ك 

، مدل حنكتها السياسية كقدرهتا على إدارة ا٤بلف الدبلوماسي بنجاح كبّب، 4الثبلث

                                                 

، سحب الطباعة الشعبية للجيش، ا١بزائر 7، ج الجزائر المعاصرتاريخ ٧بمد العريب الزبّبم.  -1
 .>66-;66، ص >711

 خاف. مصدر سابق. -2

من الثابت أف العمل الدبلوماسي للثورة ٓب يتأثر كثّبا باعتقاؿ الوفد ا٣بارجي كما سبق الذكر،  -3
ٙبت إشراؼ ١بنة التنسيق كالتنفيذ، ٍب ا٢بكومة ا٤بؤقتة إٔب غاية  =:<6كتواصل إٔب غاية شهر سبتمرب 

 اسَبجاع السيادة الوطنية.

 =:<6سبتمرب  <6كىذه ا٢بكومات تشكلت على النحو التإب: ا٢بكومة ا٤بؤقتة األكٔب ظهرت ُب  -4
ابلس ، حيث قدمت استقالتها أماـ مؤٛبر الثورة ا٤بنعقد بطر <:<6كامتدت إٔب هناية شهر ديسمرب 

كدامت إٔب  1;<6جانفي  =6. أما ا٢بكومة الثانية فقد أعلن عنها يـو 1;<6/جانفي <:<6ديسمرب 
، كقد كانت ا٢بكومتاف األكٔب كالثانية ٙبت قيادة السيد فرحات عباس، ُب حْب 6;<6غاية شهر أكت 
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كنستشف ذلك من أكؿ بياف ٥با، حيث جاء فيو: " أهنا ستستقبل بارتياح بالغ كل مسعى 
 1دكٕب يرمي إٔب تنفيذ النصوص اإلنسانية التفاقيات جنيف، ٖبصوص ا٢برب ُب ا١بزائر"،

  2ىذه ا٢بكومة عقد كإبراـ ا٤بعاىدات كاالتفاقيات الدكلية. كسيكوف ٗبقدكر
كلضماف ٪باح العمل الدبلوماسي، ٓب تكتف الثورة ٔبهد األجهزة ا٤بركزية، بل 
شكلت كفودا دبلوماسية عرب الكثّب من البلداف كعرب ا٤بنظمات اإلقليمية كالدكلية، مدركة 

كحٌب تتمكن ىذه األخّبة من االطبلع  3أٮبية تنسيق العمل كالنشاط بْب ىذه الوفود،
الدائم على ٦بريات األحداث كي ال يقع ٙبركها ُب تناقض أك تعارض، ٲبكن أف تستغلو 
الدبلوماسية الفرنسية لتبياف ضعف كخلل ا٤بواقف ا١بزائرية، عقدت جبهة التحرير الوطِب 

ق فيما بينها، كمن العديد من اللقاءات بْب كفودىا الدبلوماسية، ّٔدؼ رسكلتها كالتنسي
ذلك ا٤بلتقى الدراسي الذم ٝبع ٩بثليها بأكربا، كالذم احتضنتو عاصمة أ٤بانيا الغربية حينها 

، كملتقى ثاف لوفودىا بالدكؿ العربية جرت أشغالو بالقاىرة <:<6)بوف(، ُب شهر أكتوبر 
 4.<:<6ُب شهر نوفمرب 

                                                                                                                   

، 6;<6شهر أكت  أف ا٢بكومة الثالثة كاألخّبة، الٍب ترأسها السيد بن يوسف بن خدة، ظهرت ُب هناية
 كاستمرت إٔب غاية اسَبجاع السيادة الوطنية.

،  (C014)، تقرير حوؿ منطلقات العمل الدبلوماسي، 1;<6/<:<6مؤٛبر طرابلس، دكرة   - 1
 مصدر سابق.

. ك٘بدر اإلشارة أف السيد ٧بمد ٔباكم يذكر بأف الدبلوماسية =:<6أكتوبر  61آّاىد، عدد   - 2
الفرنسية، كبعد تشكل ا٢بكومة ا٤بؤقتة أصبحت ُب حالة استنفار دائم، مستعملة شٌب الوسائل ٤بواجهة 

من يعَبفوف أك يساندكف ا٢بكومة ا٤بؤقتة كذلك من خبلؿ الضغط كاالحتجاج كالتهديد با٤بواجهة..، 
ترٝبة، علي ا٣بش، مراجعة ٧بمد  ،1961-1961الثورة الجزائرية والقانون ٧بمد ٔباكم. -انظر:

 .>;6، ص :711، دار الرائد للكتاب، ا١بزائر، 7الفاضل، ط

 خاف. مصدر سابق. -3

 علبة مصورة، ٙبت رقم. تقرير وزارة الشؤون الخارجية، 1;<6/<:<6مؤٛبر طرابلس، دكرة   -4
(C013). 
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أال كىي حسن استغبلؿ كىناؾ آلية أخرل أكدت عليها الثورة منذ انطبلقتها، 
عواطف العركبة كاإلسبلـ كا١بغرافيا، ككذلك االستفادة من نتائج ا٢برب الباردة بْب 
ا٤بعسكرين الشرقي كالغريب، كذلك من خبلؿ التموقع ُب ا٥بيئات كا٤بنظمات الٍب ال تنتمي 

بعد إٔب الشرؽ أك الغرب، فبياف أكؿ نوفمرب أكد على أف البعد العريب كاإلسبلمي ىو ال
كمن جهتو أكضح مؤٛبر الصوماـ أف القاعدة األساسية للنشاط  1الطبيعي للثورة ا١بزائرية،

. كيذىب مؤٛبر الصوماـ إٔب أكثر من ذلك، عندما 2الدبلوماسي للثورة يقع ُب الببلد العربية
أكد مضمار العمل الدبلوماسي لصاّب الثورة ا١بزائرية ُب أمريكا البلتينية يقع على عاتق 

 .3هاجرين العربا٤ب
األٮبية نفسها ُب مؤٛبرم آّلس الوطِب للثورة، ا٤بقامْب ُب العاصمة الليبية تتأكد 

، فوثائق 6;<6، كالثاين دكرة أكت 1;<6/ جانفي <:<6طرابلس، األكؿ دكرة ديسمرب 
مؤٛبر طرابلس األكؿ ترل أف األكيد كالضركرم على قيادات الثورة، العمل على تسخّب كل 

أما مؤٛبر  ،4كإمكانياهتم، حٌب يتبنوا القضية ا١بزائرية، كٯبعلوهنا قضيتهم باألساسالعرب 
طرابلس الثاين فقد أّب من جانبو، على أٮبية االستمرار ُب التأكيد على البعد العريب 

                                                 

 .9:<6بياف أكؿ نوفمرب  -1

 . ككذا:>>-;>مؤٛبر الصوماـ، مصدر سابق، ص  - 2
- Abderrahmane Kiouane. Les début d une diplomatie du guerre 
(1956-1962), journal d un délègue a l extérieur, Ed. Dahlab, Alger, 
2000, pp 08-09…ex. 

ُب تشكيل الوطِب  كيؤكد كيواف ُب نفس ىذه الصفحات، أف الدكؿ العربية ساعدت جبهة التحرير  -
 قاعدة دبلوماسية قوية كفعالة، خاصة من خبلؿ نشاطات بعثات الثورة ّٔا.

 .>>مؤٛبر الصوماـ ، مصدر سابق، ص  - 3

 خاف. مصدر سابق. - 4
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موضحا أف العآب العريب يشكل القاعدة كالدعامة األساسية  ،1كاإلسبلمي للثورة ا١بزائرية
 .2ا١بزائريْبلكفاح 

إف رىاف جبهة التحرير الوطِب على العا٤بْب العريب كاإلسبلمي، كاف رىانا كاقعيا 
كمنطقيا، يتماشى مع أبعاد الشعب ا١بزائرم، خاصة بعدما أحسنت الثورة توظيف رابطٍب 

كىذا ما ٘بلى ُب  ،3العركبة كاإلسبلـ إٔب أبعد ا٢بدكد من أجل تدكيل القضية ا١بزائرية
ن ا٤بيادين خاصة عندما يتعلق األمر بتسجيلها ُب دكرات ىيئة األمم ا٤بتحدة، كمن الكثّب م

األمثلة الدالة على سبيل الذكر ال ا٢بصر، أف الدكؿ األربعة عشر الٍب طالبت بتدكيل 
، كانت ::<6القضية ا١بزائرية ُب الدكرة العاشرة للجمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة، دكرة هناية 

 .4عظمى تنتمي إٔب البلداف العربية كاإلسبلميةُب غالبيتها ال
كإٔب جانب ٙبريك كرقة العآب العريب اإلسبلمي سعت الثورة إٔب الرىاف على كرقة 

آسيوية،  الٍب كاف ٥با السبق ُب احتضاف قادة الثورة ُب مؤٛبر باندكنغ -آّموعة األفرك
أكصى مؤٛبر الصوماـ بضركرة السالف الذكر، حٌب تكوف ىذه آّموعة أكثر فاعلية فقد 

استغبلؿ كاستعماؿ ضغطها السياسي كالدبلوماسي كاالقتصادم ا٤بباشر على فرنسا، عبلكة 
على مساعيها ُب أركقة األمم ا٤بتحدة، كعلى سعيها ١بلبها التأييد للثورة ا١بزائرية من 

  .5الشعوب كالدكؿ األكركبية كأمريكا البلتينية

                                                 

 .(C025)، علبة مصورة، ٙبت رقم،  6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  - 1

 .(C023) نفسو، كانظر: مداخلة كرًن بلقاسم ُب نفس ا٤بؤٛبر، علبة مصورة  - 2

 .>66الزبّبم. مرجع سابق، ص  - 3

 . ككذا:>8علواف، مصدر سابق، ص  - 4
-Khelfa Maamri. Les nation unis face a la question Algérienne (1954-
1962), Ed. S N E D, Alger, 1969, p 25. 

 .>>مؤٛبر الصوماـ، مصدر سابق، ص  - 5
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كؿ قد أثُب على ٦بهودات الدكؿ كالشعوب اإلفريقية كإذا كاف مؤٛبر طرابلس األ
، فإف مؤٛبر طرابلس الثاين، أكد على أف 1ا٤بتمسكة ٕبق الشعب ا١بزائرم ُب تقرير مصّبه

 ،2مصّب ا١بزائر مرتبط بشكل كثيق ٗبصّب األفارقة، الذين يقع عليهم تبِب كفاح ا١بزائريْب
ع اآلسيويْب إٔب تقدًن ا٤ببادرات ا٥بادفة خدمة كبعدما توفق ذات ا٤بؤٛبر عند ضركرة كأٮبية دف

 ورة، ػ، أكضح أٮبية البعد اإلفريقي اآلسيوم للث3للثورة ا١بزائرية
 .4خاصة كأف الرىاف على ىذا البعد باتت نتائجو ملموسة

كٓب تغفل جبهة التحرير الوطِب عن استمالة كاستعماؿ القوة العددية لدكؿ أمريكا 
الشرقية )ا٤بعسكر االشَباكي(، مؤكدة ُب كثائقها على أٮبية استعماؿ البلتينية كدكؿ أكركبا 

كبا٤بقابل كمن باب  ،5ىذه ا٤بساحة من أجل دعم ملف الثورة ا١بزائرية ُب اافل الدكلية
الضغط على الدكؿ الغربية ا٤بساندة لفرنسا، حذرت جبهة التحرير ٦بموع ىذه الدكؿ من 

عم لفرنسا ألف ذلك قد ينمي ركح ا٤بعاداة للغرب ُب مغبة مواصلة تقدًن أم نوع من الد

                                                 

، مصدر (C013) ، تقرير كزارة الشؤكف ا٣بارجية، علبة مصورة 1;<6/<:<6مؤٛبر طرابلس، دكرة  - 1
 سابق.

، علبة مصورة، ٙبت رقم ، برنامج جبهة التحرير الوطني6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  - 2
(C022). 

، علبة مصورة، ٙبت رقم ، برنامج جبهة التحرير الوطني6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  - 3
(C022). 

علبة مصورة، ٙبت رقم  تقرير وزارة الشؤون الخارجية، 6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  - 4
(C025). 

 العلبتاف ا٤بصورتاف، ٙبت رقم تقرير وزارة الشؤون الخارجية، 1;<6/<:<6مؤٛبر طرابلس دكرة  - 5
+(C012) (C013) برنامج جبهة التحرير الوطِب، مصدر 6;<6. ككذا: مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت ،

أرشيف كزارة ا٣بارجية،  ،1961-1961وثائق الحكومة المؤقتة سابق.ك كذا: ا٤بركز الوطِب لؤلرشيف 
 .=، ملف رقم :علبة رقم 
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ا٤بنطقة برمتها، كقد ينجر عن ىذا التعنت األعمى كغّب اسوب، االصطفاؼ إٔب جانب 
 .1االٙباد السوفيٍب

كمن ضمن اآلليات ا٤بهمة كالٍب كانت جبهة التحرير الوطِب رائدة ُب استعما٥با، 
جاح كبّب من ربط النشاط الدبلوماسي بالنشاط ىي كسائل اإلعبلـ، إذ ٛبكنت الثورة كبن

اإلعبلمي كجعلهما لصيقْب بعضهما ببعض، كىو ما اعتربه السيد أ٧بمد يزيد ٗبثابة ا٤بدرسة 
 .2ا٢بديثة ُب الدبلوماسية

كأساس ىذه الفكرة يعتمد على جعل ا٥بيئات ا٤بكلفة باإلعبلـ أك كزارة اإلعبلـ ُب 
اسيا ك٧بوريا ُب العمل الدبلوماسي، إٔب جانب ا١بهاز ا٢بكومة ا٤بؤقتة الحقا، رأسا أس
، كىذه ا٢بقيقة ٪بدىا ٦بسدة ُب الدكر الذم كاف يؤديو 3ا٤بكلف بالعبلقات ا٣بارجية أصبل

السيد أ٧بمد يزيد بصفتو مكلفا باإلعبلـ كُب ٦بلة آّاىد لساف حاؿ الثورة ا١بزائرية، كالٍب 
مادة إعبلمية متقدما  7;9 كتغطيتو ا٤برتبة األكٔب بػلوماسي احتل فيها التعريف بالعمل الدب

 . 4على بعض ااكر األخرل
 كإذا كانت ىذه بعض آليات العمل الدبلوماسي فما ىي أبرز األىداؼ ا٤برسومة لو؟

 ـداف العمـل الدبلوماسيأى -4
 منذ الوىلة األكٔب للثورة، أقاـ قادة جبهة التحرير الوطِب، السياسة العامة للثورة

ا١بزائرية كإسَباتيجيتها الدبلوماسية، على أساس التمكن من بلورة عبلقات خارجية متينة، 
خاصة مع الشعوب كالدكؿ كا٤بنظمات اإلقليمية كالدكلية الفاعلة كالضاغطة، الٍب تساعدىا 

                                                 

 ، برنامج  جبهة التحرير الوطِب، مصدر سابق.6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  - 1

 .;61يزيد. مصدر سابق ص  - 2

 .;61يزيد. مصدر سابق ص  - 3

، سحب الطباعة الشعبية -دراسة في اإلعبلم الثوري –الثورة الجزائرية واإلعبلم أٞبد ٞبدم.  - 4
، أف اور ا٤بتعلق بآّتمع 9>6كيذكر نفس الكاتب ُب الصفحة  -.;>6، ص >711للجيش، ا١بزائر، 

، ذكر أف ٧بور الدعاية 8=6مادة إعبلمية، كُب الصفحة  968ا١بزائرم، قد جاء ُب ا٤برتبة الثانية بػ 
 مادة إعبلمية. 911االستعمارية، قد احتل ا٤برتبة الثالثة بػ 
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على ٙبقيق ىدفها ا٤بتمثل ُب التخلص من ا٥بيمنة الفرنسية ا٤بفركضة على ا١بزائر، كبالتإب 
 .1اع السيادة الوطنيةاسَبج

كما عملت قيادة الثورة على التأسيس لدبلوماسية ٛبتاز بالفاعلية كا٢بنكة كالقدرة 
على مواجهة أحابيل كمراكغات كمغالطات الدبلوماسية الفرنسية، ىذه الدبلوماسية، أقر ٥با 

إٔب مؤٛبر الصوماـ بتعاظم من  نشاطها على ا٤بستول الدكٕب، كأهنا هتدؼ من كراء ذلك 
تقدًن الدعم ا٤بادم كا٤بعنوم لفرنسا، كفرض ا٤بساندة الدكلية ٤بواقفها، فيما يتعلق بالقضية 

 .2ا١بزائرية، أك على األقل ا٢بياد ا٤بتعاطف معها
كإذا كانت الدبلوماسية الفرنسية، قد عملت طيلة مرحلة الكفاح ا٤بسلح جاىدة 

معُب، فإف العمل الدبلوماسي ١ببهة  على إجهاض الثورة ا١بزائرية، ٗبا ٙبملو الكلمة من
التحرير الوطِب فرض على القيادات الفرنسية أف ٚبوض ا٢برب الدبلوماسية، كىي ُب حالة 

، بل األكثر كاألىم بالنسبة للثورة 3الدفاع، كنا٥با جراء ذلك، ا٤بزيد من ا٣بذالف كاالستنكار
٤بزيد من الشك كالريبة ُب ، كتسريب ا4ىو، إدخاؿ فرنسا كدبلوماسيتها ُب قفص االهتاـ

نفوس الفرنسيْب أنفسهم من جراء األداء السليب لدبلوماسيتهم، كىو األمر الذم كاف أحد 
، كعودة ا١بنراؿ ديغوؿ على رأس =:<6سباب ا٤بؤدية إٔب سقوط ا١بمهورية الرابعة، ربيع األ

 .5السلطة ُب فرنسا، كقياـ ا١بمهورية ا٣بامسة على يديو

                                                 

 ىذه النقطة. أكلوية أكدت ٨بتلف كثائق كشهادات الثورة على - 1

 .9>، ا٤بصدر السابق، ص مؤٛبر الصوماـ - 2

 .7;6ٔباكم. ا٤بصدر السابق، ص  - 3

 .9>6سعيود. مرجع سابق، ص  - 4

5 - Mohamed Harbi. Les archives de la révolution Algérienne, ED. 
Jeune  Afrique, Paris, 1981, p 504 ; Bernard Droz ; Evelyne Lever. 
Histoire de la guerre de l Algérie 1954-1962, ED. Seuil, Paris, 1984,p 
168. 
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يعرفوف شخص ا١بنراؿ ديغوؿ، فهو صاحب ٘بربة كحنكة سياسية  كألف ا١بزائريْب
كقدرة بالغة على ا٤بناكرات الدبلوماسية الٍب يهدؼ من كرائها ٖبصوص ا٤بوضوع ا١بزائرم 
ٙبديدا إٔب تغليط الرأم العاـ العا٤بي، من خبلؿ إبداء االستعدادات الوٮبية للتفاكض مع 

ٙبملو ىذه ا٤بغالطات من ٨باطر على الثورة، قد ، فقد تفطنوا ٤با 1جبهة التحرير الوطِب
، كىو ما يدعوىم بإ٢باح إٔب تطوير أداة العمل الدبلوماسي 2تؤدم إٔب ٧باصرهتا كخنقها
 .١3ببهة التحرير كٙبسْب أدائها

كىذا التطور يتجلى بشكل كاضح فيما حققتو دبلوماسية الثورة من نتائج إٯبابية 
للدبلوماسية الديغولية، فقد ٛبكنت من اخَباقها ُب العديد من خبلؿ مواجهتها ا٤بفتوحة 

، كٓب يتوقف األمر عند ىذا 4ا٤برات ٩با جعل ا٢بكومة ا٤بؤقتة تناؿ ا٤بزيد من االعَباؼ ّٔا
ا٢بد، بل ٛبكنت ىذه ا٢بكومة من االنضماـ إٔب ٦بموع الدكؿ ا٤بوقعة على اتفاقية حقوؽ 

، كاستطاعت ذات ا٢بكومة إفشاؿ 5بسويسرا 1;<6اإلنساف كذلك بتاريخ العشرين جواف 
                                                 

 .:66الزبّبم. مرجع سابق، ص  - 1

، علبة <:<6-<1-76بتاريخ  المؤقتة، محا ر اجتماعات الحكومةا٤بركز الوطِب لؤلرشيف،  - 2
 .(G006)مصورة، ٙبت رقم 

، منشورات كزارة األعمال الكاملة، دراسات في المقاومة واالستعمار، المجلد الرابعٝباؿ قناف.  - 3
 .<68، ص <711آّاىدين، ا١بزائر، 

، برنامج جبهة التحرير الوطِب. كحسب ذات الوثيقة فقد أقر قي 6;<6ككذا مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  
-ىذا ا٤بؤٛبر ضركرة العمل على مضاعفة ٞبلة االعَبافات با٢بكومة ا٤بؤقتة، كتفعيل دعم آّموعة اآلفرك

 ، خاصة فيما يتعلق ٗبشكلة فصل الصحراء.ةالبلتينيآسيوية، كدكؿ أمريكا 

 .1=6راجع قائمة الدكؿ ا٤بعَبفة با٢بكومة ا٤بؤقتة الٍب سجلها ٔباكم ُب كتابو ا٤بذكور سابقا، ص  - 4

، مداخلة مدكنة ُب 1961الدبلوماسي والسياسي للجزائر في عشريين يونيو ٧بمد ٔباكم، النصر  –5
، منشورات ا٤بركز الوطِب للدراسات كالبحث ُب تاريخ ا٢بركة 7;<6-81=6كتاب الدبلوماسية ا١بزائرية 

توقفت كثائق كشهادات  – كما بعدىا. >66، ص =<<6، ا١بزائر، 9:<6الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب 
الثورة مليا عند مساعي ديغوؿ لتطويق جبهة التحرير الوطِب، كإثارة ا٣ببلفات ا٢بدكدية بْب ا١بزائريْب 

، 1;<6/<:<6كا٤بغاربة، كمن ذلك تقرير كزارة الشؤكف ا٣بارجية ُب مؤٛبر طرابلس دكرة  كالتونسيْب
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مساعي ديغوؿ ا٥بادفة إٔب تطويق الثورة من خبلؿ إثارة النعرات كا٣ببلفات بْب ا١بزائر، 
 .1كجارتيها، ا٤بغرب كتونس

كحٌب ال يكوف العمل الدبلوماسي دفاعيا قبل ك أثناء تواجد ا١بنراؿ ديغوؿ على 
لثورة أف يكوف عملها الدبلوماسي ىجوميا، مع رأس الدكلة الفرنسية، ارتأت قيادة ا

دكف التفريط ُب أىدافها  ،2االستعداد الدائم ٤بواجهة الدبلوماسية الفرنسية ُب كل مكاف
ا٤بنصوص عليها ُب كل مواثيقها، أال كىو تدكيل القضية ا١بزائرية أكال، كالعمل ثانيا على 

 .3ا٤بؤقتة للجمهورية ا١بزائرية مضاعفة االعَبافات ٔببهة التحرير الوطِب ك ا٢بكومة
كلقد بذلت جبهة التحرير جهدا مضنيا من أجل كسب الرىاف ُب ىاتْب النقطتْب، 
كقد ٛبكنت ٗبساعدة األشقاء كاألصدقاء، من تدكيل قضيتها، الٍب أصبحت سنويا مثار 

، طرحت فكرة ضركرة >:<6جدؿ كنقاش كاسعْب ُب أركقة األمم ا٤بتحدة، كمنذ دكرة 
 .4اؼ للشعب ا١بزائرم ٕبقو ُب تقرير ا٤بصّباالعَب 

                                                                                                                   

حوؿ ا٣ببلؼ ا٢بدكدم مع  ؛ كتقرير السيد فرحات عباس  (C013)ك (C012) العلبتاف ا٤بصورتاف
؛ كبرنامج جبهة التحرير (C027)، علبة مصورة رقم 6;<6تونس، ا٤بقدـ أماـ مؤٛبر طرابلس دكرة أكت 

؛ ككثائق ا٢بكومة ا٤بؤقتة، تقرير كزارة الشؤكف ا٣بارجية، حوؿ العبلقات (C023)الوطِب، علبة مصورة 
 د؛ ككذا تقرير السي66، ملف رقم ;، علبة رقم 6;<6إٔب فيفرم  1;<6ا٤بغربية ا١بزائرية من فيفرم 

، ملف 8، علبة رقم 6;<6جويلية  66ـ فرحات عباس حوؿ ا٣ببلؼ ا٢بدكدم مع ا٤بغرب، ا٤بقدـ يو 
؛ (G007)، علبة مصورة رقم <:<6أكتوبر  >-8؛ ككذا ٧بضر اجتماع ا٢بكومة ا٤بؤقتة ليومي 8رقم 

فيما ؛ كأخّبا شهادة السيد عبد ا٢بميد مهرم، (G008)، علبة مصورة <:<6-66-66كاجتماع 
 .:9، باريس، ص ==<6، ٦بلة ا٢بوار، عدد مام يتعلق بالخبلف الحدودي مع المغرب

 .71دحلب. مصدر سابق، ص  - 1

 ، برنامج ج.ت.ك، مصدر سابق.6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  –2

 .661-618علواف، مصدر سابق، ص ص  - 3

 .(C005)، علبة مصورة رقم مناقشة السياسة العامة للثورة، 1;<6-<:<6مؤٛبر طرابلس دكرة  - 4
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أما مسألة جلب االعَباؼ با١ببهة كا٢بكومة ا٤بؤقتة فقد مثل أحد األكلويات ا٤بهمة 
لقيادة الثورة، كإذا كانت جبهة التحرير قد القت مساندة كاعَباؼ بعض األشقاء العرب 

اؼ سبعة عشر دكلة بو جل اعَب سآسيوية، فإف تشكل ا١بهاز ا٢بكومي، -كآّموعة اآلفرك
، 6;<6كعندما انعقد مؤٛبر آّلس الوطِب للثورة ُب أكت  ،1بعد أزيد من سنة من ميبلده

 .2جل اعَباؼ أزيد من أربع كعشرين دكلة با٢بكومة ا٤بؤقتةس
 الخبلصـة            

مع اإلعبلف على اندالع الثورة، كاف قادهتا يدركوف أف العمل ا٤بسلح لن يكوف  
 كٮبا معا كفيبلف بتحقيق ما تصبوكافيا لوحده، كمن ٜبة ٯبب أف يسّبه عمل دبلوماسي، 

إليو جبهة التحرير الوطِب، كلقد باشرت ىذه األخّبة العمل الدبلوماسي، كعملت مع مركر 
ل أداءه ُب ا٤بستول ا٤بطلوب، ككانت النتيجة أف أصبحت الوقت على تطويره ٗبا ٯبع

دبلوماسية الثورة ا١بزائرية على حد تعبّب السيد ٧بمد ٔباكم من أكثر الدبلوماسيات العربية 
، أك كما يصفها أ٧بمد يزيد با٤بدرسة ا٢بديثة الٍب تربط النشاط الدبلوماسي 3كاإلفريقية تطورا

ّبه دائما ميزة خاصة بالثورة ا١بزائرية، جديرة بالبحث بالنشاط اإلعبلمي كىي على حد تعب
 .4كالدراسة كالتحليل

ك٘بدر اإلشارة أخّبا، إٔب أف جبهة التحرير الوطِب ربطت على الدكاـ، قوة حراكها 
الدبلوماسي كما ٯبنيو ذلك ا٢براؾ من نتائج إٯبابية لصاّب القضية ا١بزائرية، ٗبا كاف يتم 

ية، سواء من صمود كانتصارات جيش التحرير الوطِب أك من ٪بازات ميدانإٙبققيو من 

                                                 

، مداخلة السيد كرًن بلقاسم، مصدر سابق؛ ككذا ٔباكم، الثورة ..، 6;<6مؤٛبر طرابلس دكرة أكت  - 1
 79. كلئلشارة فإف كثائق الثورة تقدر عدد ا٤بعَبفْب با٢بكومة ا٤بؤقتة ُب حدكد =61مصدر سابق، ص 

، فإننا نبلحظ أف عدد ا٤بعَبفْب ّٔذه 1=6دكلة، أما القائمة الٍب أكردىا ٔباكم ُب كتابو السابق ص 
 دكلة. :7و ا٢بكومة  ى

 .7;6ٔباكم. الثورة، مصدر سابق، ص  - 2
 .نفسو - 3

 .;61يزيد. مصدر سابق، ص  - 4
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الدعم ا٤بعنوم كا٤بادم من عمـو الشعب ا١بزائرم، ىو ما يتجلى مثبل ُب انتفاضة الشماؿ 
، كا٤بظاىرات الشعبية خاصة مظاىرات ا٢بادم ديسمرب ::<6القسنطيِب ُب العشرين أكت 

صوت ا١بزائر للجمعية العامة لؤلمم  ، كإذا كانت األكٔب، أم االنتفاضة، قد أكصلت1;<6
، فإف الثانية، أم ا٤بظاىرات، قد فرضت على ذات ا١بمعية  كٙبديدا ::<6ا٤بتحدة سنة 

إصدار الئحة تتضمن االعَباؼ للشعب ا١بزائرم ٕبقو ُب تقرير  1;<6ُب العشرين ديسمرب 
 .1ا٤بصّب

كاستثمار كرقة قيادة الثورة من جهة أخرل، على حسن استغبلؿ  كما اعتمدت
البلجئْب ا١بزائريْب، خاصة ُب ا٤بغرب كتونس، بغية إحراج الدبلوماسية الفرنسية، من خبلؿ 
الدفع ّٔذه الورقة، ألف تكوف قضية إنسانية كدكلية، ٙبتاج إٔب االىتماـ كالرعاية كالنظر؛ ىذا 

 .2ا٤بلف أكسب الثورة ا١بزائرية، زٟبا كتعاطفا إنسانيا كدبلوماسيا ىامْب
إف ثبات جبهة الداخل كقوهتا ىي الٍب أعطت كباستمرار دفعا معنويا للعمل 

ويا بْب الدبلوماسي ١ببهة التحرير، الٍب أجادت كأبدعت ُب ىذا ا٤بيداف، كجعلتو سبلحا ق
يديها، حققت بو الكثّب من ا٤بكاسب أبرزىا التعريف بالقضية ا١بزائرية كتدكيلها، كبالتإب  

الشعب ا١بزائرم  كسب كٌد كاعَباؼ العديد من الشعوب كالدكؿ الٍب ساعدت على ٛبكْب
.7;<6من تقرير مصّبه كاسَبجاع سيادتو ُب ا٣بامس جويلية من العاـ 

                                                 

 ، مداخلة السيد كرًن بلقاسم، مصدر سابق.6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  - 1

، حول نشاط وزارة الشؤون السيد عبدا٢بيمد مهرمتقرير  6;<6مؤٛبر طرابلس، دكرة أكت  - 2
 C);17علبة مصورة رقم ) االجتماعية والثقافية، 
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  االحتالٍ احلشبٞ يف ظٌ ايكإْٛ ايذٚيٞ ايعاّ
 حمُذ صعباٍ  . أ

 قظٓط١ٓٝ- اإلخ٠ٛ َٓتٛسٟ داَع١ 
 :الملخص

إذا كانت ا٢برب قدٲبا كسيلة مشركعة ُب القانوف الدكٕب كبالتبعية ال ٙبكمها أم 
القانوف الدكٕب ا٢بديث تصرفا غّب  ضوابط قانونية، فإف ىدا الفعل أصبح ُب ظل قواعد

مقبوؿ ٢بل النزاعات الدكلية، لتناقض دلك مع أحكاـ ميثاؽ األمم ا٤بتحدة، كىو نفس 
ا٢بكم ينطبق عن االحتبلؿ ا٢بريب  من حيث ا٤ببدأ، لكنو كُب ا٤بقابل فإنو ُب حالة حدكث 

تنظم ىدا التصرؼ من ىدا االحتبلؿ فاف آّتمع الدكٕب أقر ٦بموعة من القواعد القانونية 
خبلؿ العديد من الصكوؾ الدكلية، كىو األمر الذم ٰبتم علينا كمن باب أكٔب   توضيح  
كل ما يتعلق ّٔذا االحتبلؿ ا٢بريب  استنادا ٤با اشتملتو قواعد  القانوف الدكٕب عامة 
كاإلنساين ٖباصة دكف نسياف إسهامات الفقو ُب ىدا آّاؿ حٌب ٲبكن ٛبيزه عن  صور 

 الحتبلؿ األخرل .ا
 Abstract:  
Military occupation Under public international law 
If the war was in the past considered as a legitimate 

means by the international law, and therefore, it was not 
subject to any legal control, this act is considered today, 
according to the regulations of the current international law, 
unacceptable for resolving international conflicts due to its 
contradiction with the provisions of the UN Charter. The same 
applies to the military occupation by principle, however, in the 
case of such an occupation; the international community has 
issued a set of legal rules that control this act through several 
international instruments. Therefore, we have to clarify all 
matters relating to this act, by referring to the content of the 
rules of the international law in general and the humanitarian 
law in particular, not to mention the contributions of 
jurisprudence in this matter so that we can distinguish it from 
other occupations. 
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 مقدمة
إٔب أضرار بليغة أدل استعماؿ القوة العسكرية كوسيلة ٢بل النزاعات بْب الدكؿ 

ء تعلق األمر با١بانب البشرم أك ا٤بادم، األمر الذم اعلى كافة ا١بوانب كا٤بستويات، سو 
دفع  آّتمع الدكٕب إٔب البحث ُب السبل  القانونية الكفيلة بتجنب ىده األضرار،  من 

ُب  خبلؿ السعي ُب مرحلة أكٔب إٔب اعتماد الطرؽ السلمية ُب حل النزاعات الدكلية، ٍب 
من أجل توسيع ٦باؿ ا٢بماية القانونية ، مرحلة الحقة كضع قيود قانونية على أطراؼ النزاع

. من خبلؿ إقرار دلك ئلقليم الواقع ٙبت االحتبلؿ عامةللفئات البشرية بصفة خاصة كل
 ٗبوجب  العديد من ا٤بواثيق الدكلية كحٌب القضائية منها .

إٔب إضافة أعباء  إضافية  ،باالحتبلؿ الناجم عنولقد أدل ارتباط العمل العسكرم 
على عاتق آّتمع الدكٕب كىيئاتو، ٤با ٱبلفو ىدا االحتبلؿ من أثار مدمرة باإلقليم اتل 

اد العديد من الصكوؾ الدكلية نيا كمستقببل، ٩با حتم على آّتمع الدكٕب  اعتمساكنتو آك 
إٔب كضع قيود قانونية ٞبائية لئلقليم اتل جل تفادم ىدا التصرؼ بالدرجة األكٔب، ك من أ

بكافة مشتمبلتو بالدرجة الثانية، كأقرت لدلك كمرحلة أخّبة ىيئات قضائية ٤بتابعة 
ا٤بنتهكْب ألحكاـ ىده ا٤بواثيق، فما ىو يا ترل مفهـو االحتبلؿ ا٢بريب كالقواعد القانونية 

 ه عن غّبه من التصرفات ا٤بشأّة ؟.ا٤بتعلقة بو ُب ظل ىده الصكوؾ الدكلية حٌب ٲبكن ٛبيز 
 أوال/ تعريف االحتبلل الحربي وعبلقتو بالمفاىيم المشابهة لو 

االحتبلؿ ا٢بريب تصرؼ نظمتو أحكاـ القانوف الدكٕب عامة كاإلنساين خاصة، ٤با 
٥بذا التصرؼ من تبعات سواء بالنسبة لدكلة االحتبلؿ أك بالنسبة لئلقليم اتل بصفة عامة 

 ا لو عن باقي ا٤بفاىيم ا٤بشأّة لو.  كٛبيز 
I-   تعريف االحتبلل الحربي 

اىتم آّتمع الدكٕب عرب العديد من الصكوؾ الدكلية بتحديد مفهـو االحتبلؿ 
ا٢بريب كتبياف عناصره كخصائصو، نظرا ٤با ٥بذه ا٤بفهـو  من نتائج تَبتب عنو فيما بعد، كما 
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يد من األنواع، ٩با ٰبتم علينا توضيح كل ما أف االحتبلؿ ا٢بريب يتضمن ُب طياتو العد
 يتعلق ٗبفهـو ىذا االحتبلؿ ا٢بريب .

ٲبيز الفقو القانوين الدكٕب بْب حالٍب ا٢برب كاالحتبلؿ ا٢بريب فاألكٔب ىي مرحلة 
االشتباؾ كالقتاؿ على أرض ا٤بعركة، كالثانية ىي ا٤برحلة ا٤بؤقتة الٍب تعقب ا٢برب كالعدكاف 

 .1ا٤بسلح 
اختبلؼ حالٍب ا٢برب كاالحتبلؿ ا٢بريب باألساس األكؿ إٔب اختبلؼ القانوف يعود 

الواجب التطبيق بشأف كل حالة، كيقصد بذلك الصكوؾ الدكلية الواجبة النفاذ ُب كل 
كالربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ ا٤بلحق ّٔا،  1949حالة، فنجد أف اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

حتبلؿ ا٢بريب كالسيما ا٢بماية ا٤بقررة ٗبوجبهما لئلقليم اتل يتؤب تقنيْب كل ما يتعلق باال
 بصفة عامة .

ا٤بتعلقة بقواعد كأعراؼ ا٢برب الربية  1907تولت أيضا  اتفاقية الىام لسنة  
كالبلئحة ا٤بلحقة ّٔا النص على األحكاـ ا٤بتعلقة با٢برب، إضافة إٔب اتفاقيات جنيف لسنة 

كتوكوؿ اإلضاُب الثاين، الٍب أصبحت تنظم بشكل أك بأخر الرابعة منها كالرب  عدا 1949
ا٢برب ٗبفهومهما ا٤بعاصر ٩بثلة ُب النزاعات ا٤بسلحة بالشركط القانونية  ا٤بعركفة ُب ىذا 
آّاؿ  كمن دكف  نسياف ما استقر عليو اجتهاد القضاء ا١بنائي الدكٕب أيضا فيما ٱبص 

 ىذه ا٤بسألة .

                                                 

:االحتبلؿ ُب القانوف الدكٕب ا٢بقوؽ كالواجبات، جدار النهضة  -1 َو زياد عبد اللطيف القريشي ً:
 38، ص2117العربية، مصر، 

 انظر أيضا :  
 . ٧98بمود سامي جنينو: فانوف ا٢برب كا٢بياد، القاىرة  ص  -

ا٤بنذر ا٤برزكقي: ُب ظل التطورات العا٤بية األخّبة أم قانوف سيحكم العبلقات الدكلية، ٦بلة أفكار،  -
 . ٦2113بلة الكَبكنية .
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أعبله يتجلى بوضوح أف القواعد ا٤بنظمة للحرب قد من خبلؿ ما سبق توضيحو 
سبقت ُب ظهورىا القواعد ا٤بتعلقة بتنظيم االحتبلؿ ا٢بريب، كذلك راجع  لعدة أسباب 
موضوعية، أٮبها يكمن ُب اىتماـ آّتمع الدكٕب ُب بدايتو ٕبماية العسكريْب من أفراد 

ر الفكر العسكرم كمنظومات القوات ا٤بسلحة ٔبميع أصنافها كبالتدرج، لكنو كمع تطو 
التسلح كاتساع أثار ك٦باؿ األضرار إٔب ا٤بدنيْب، ٙبتم على آّتمع الدكٕب أف ينتبو ٥بذه 

كل فيما   ،ا٤بعضلة، من خبلؿ كضع قواعد قانونية تعُب بتنظيم ا٢برب كاالحتبلؿ ا٢بريب
 ٱبصو.

  تعريف االحتبلل الحربي استنادا للمواثيق الدولية - أ
حاكؿ آّتمع الدكٕب ألكؿ مرة تعريف االحتبلؿ ا٢بريب من خبلؿ ما نصت عليو 

ا٤بتعلقة بقواعد  1907من الئحة ا٢برب الربية ا٤بلحقة باتفاقية الىام لسنة  42ا٤بادة 
كأعراؼ ا٢برب الربية، حيث حاكلت تعريف االحتبلؿ ا٢بريب من خبلؿ العناصر ا٤بشكلة 

قياـ حالة االحتبلؿ ا٢بريب إلقليم دكلة معينة بشرطْب أساسْب أين ربطت   ،للركن ا٤بادم لو
إقليم الدكلة كاقعا ٙبت السلطة الفعلية ١بيش العدك، كأف تقـو ىده السلطة يكوف كٮبا أف 

كىو ما ٯبعلنا نبلحظ أف ىده  ،١بيش العدك ٗبمارسة ىده السلطة فعليا على ىدا اإلقليم
تبلؿ ا٢بريب، كإ٭با بينت شركط الواجب توفرىا ُب ىدا االتفاقية ٓب تعطي مفهوما ٧بددا لبلح

 .1االحتبلؿ  حٌب ٲبكن إطبلؽ ىدا ا٤بصطلح
يبلحظ على ىذا التعريف أنو عرؼ االحتبلؿ ا٢بريب من خبلؿ عنصرين أساسْب، 
كقوع أرض الدكلة ٙبت السلطة الفعلية ١بيش العدك، كأف تقـو دكلة االحتبلؿ فعبل ٗبمارسة 

كبالتإب فهو يستبعد مناطق القتاؿ ا٤بؤقتة الٍب ٓب يتم بسط  ،اإلقليم سلطاهتا على ىذا

                                                 

من االتفاقية ا٣باصة باحَباـ قوانْب كأعراؼ ا٢برب الربية ا٤بربمة بتاريخ  40تنص ا٤بادة  -1
تكوف  ٙبت السلطة  الفعلية ١بيش  ))يعترب ارض الدكلة  ٧بتلة حْبببلىام على:  08/02/0927

 العدك كال يشمل االحتبلؿ سول األراضي الٍب ٲبكن أف ٛبارس فيها ىده السلطة بعد قيامها((.
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السيطرة عليها كلية ك٩بارسة السلطة الفعلية فيها كبالتإب فهذاف  الشرطاف ٯبب توفرٮبا معا 
 حٌب نطلق مصطلح األراضي اتلة عليها .

 
 تعريف االحتبلل الحربي استنادا لقواعد القانون الدولي اإلنساني  -ب

كردت ضمن قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين عدة إشارات يستنج منها التعريف 
 ا٤بعتمد لبلحتبلؿ ا٢بريب كالٍب ٪بملها فيما يلي:

أكؿ ٧باكلة للمجتمع الدكٕب من أجل كضع  1949تعترب اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 
عريف لبلحتبلؿ ا٢بريب ُب ظل قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين من خبلؿ ما جاء بو نص ت

من ىذه االتفاقية  كالٍب ٲبكن أف نستنج منها تعريف االحتبلؿ ا٢بريب من خبلؿ  47ا٤بادة 
نصها ُب ىذا آّاؿ على أف: )) ال ٰبـر األشخاص اميوف الذين يوجدكف ُب أم إقليم 

بسبب  أم تغيّب يطرأ ُب  سواء بأية كيفية من االنتفاع ّٔذه االتفاقية، ٧بتل بأم حاؿ كال
نتيجة  الحتبلؿ األراضي على مؤسسات اإلقليم ا٤بذكور أك حكومتو، أك بسبب إم اتفاؽ 
يعقد ما بْب سلطات اإلقليم اتل كدكلة االحتبلؿ، أك كذلك بسبب قياـ ىده الدكلة 

 .1ة((بضم كل آك جزء من األراضي اتل
إف النتيجة ا٤بستخلصة من ٙبليل ا٤بادة السالفة الذكر تكمن ُب أف آّتمع الدكٕب 

ع من آّاؿ الذم ٲبكن أف يدخل ضمنو االحتبلؿ ا٢بريب، من خبلؿ النص ُب ا٤بادة كسَّ 
 على ٦بمل الصور كاألنواع الٍب ٲبكن أف يظهر ّٔا ىدا االحتبلؿ ُب الواقع العملي.

اإلشارة إٔب مفهـو االحتبلؿ  1977كوؿ اإلضاُب األكؿ لسنة كذلك تضمن الربكتو 
نية  ُب كافة منو الٍب تنص على: )) يعامل معاملة  إنسا 75ا٢بريب من خبلؿ نص ا٤بادة 

                                                 

 من اتفاقية جنيف الرابعة  47انظر نص ا٤بادة  - 1
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ين ُب قبضة احد أطراؼ النزاع ... كذلك ُب نطاؽ تأثرىم بأحد األحواؿ األشخاص الذ
 .1ا٤بلحق...((األكضاع ا٤بشار إليها ُب ا٤بادة األكٔب من ىدا 

من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ أهنا اعتمدت التعريف الوارد  75يبلحظ على ا٤بادة 
ُب اتفاقية جنيف الرابعة لبلحتبلؿ ا٢بريب كبنفس اال٘باه الرامي إٔب توسيع ا٢بماية، بغض 
النظر عن طبيعة االحتبلؿ كشكلو فالعربة ُب ىذه ا٤بادة ىي كقوع أشخاص ُب قبضة احد 

اؼ ا٤بتقاتلة، كال يهم ُب ذلك بسط السلطة لدكلة االحتبلؿ  كمباشرهتا ُب اإلقليم األطر 
اتل، كما أف ىذه ا٤بادة إحالتنا بدكرىا إٔب نص ا٤بادة األكٔب من الربكتوكوؿ الٍب تضمنت 

 من نفس ا٤بادة . ٨04بتلف صور االحتبلؿ من خبلؿ الفقرة 
٢بريب نذكر منها ))أنو ٛبكن قوات ىناؾ عدة ٧باكالت خاصة لتعريف االحتبلؿ ا

((، كذلك 2دكلة ٧باربة من دخوؿ إقليم العدك كالسيطرة عليو كلو أك بعضو بصفة فعلية
ىناؾ من عرفو على انو الغزك مضاؼ إليو كضع اإلقليم ا٤بغزك ٙبت السيطرة الفعلية للقوات 

 3الغازية كيكوف ذلك بإٯباد ىيئات تدير اإلقليم كتسيطر عليو((.
ُب الفقو الغريب فنجد أف الفقيو ))اكبنهاًن (( يعرؼ االحتبلؿ ا٢بريب بأنو ))ما  أما

يفوؽ الغزك من استيبلء على إقليم العدك كبقصد االستحواذ عليو، بصفة مؤقتة على إم 
حاؿ من األحواؿ(( كيبْب الفرؽ بْب الغزك كاالحتبلؿ من كاقعة إقامة اتل نوع من اإلدارة 

  4قـو بو الغازم.األمر الذم ال ي

                                                 

 . 0977من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ التفاقيات جنيف لسنة  75انظر نص ا٤بادة  -1
مصطفى كامل اإلماـ شحاتة: االحتبلؿ ا٢بريب كقواعد القانوف الدكٕب ا٤بعاصرة، رسالة دكتوراه،  -2

  89، 1977جامعة القاىرة، 
خالد عبد ا٢بميد فراج، حسْب دركيش :ا٤بوجز ُب القانوف الدكٕب دار النهضة العربية: القاىرة،  -3

 .119، ص1967الطبعة األكٔب 

ٝبعة شحود شباط :ٞباية ا٤بدنيْب كاألعياف ا٤بدنية ُب كقت ا٢برب: رسالة دكتوراه، كلية ا٢بقوؽ،  -4
 .319ص  2113جامعة حلب، سوريا 



أ. محمد   ---------------االحتبلل الحربي في  ل القانون الدولي العام 
 زعبال

423 

 

 تعريف االحتبلل الحربي على المستوي الفقهي  -ج
عرؼ االحتبلؿ ا٢بريب على ا٤بستول الفقهي من خبلؿ الَبكيز على أف االحتبلؿ 
سيطرة فعلية حقيقية كذلك ليتمكن من إدارة اإلقليم اتل، فإذا ٓب تكن ىناؾ مثل ىذه 

ذلك مسألة كاقع، إذ أنو يقع ٗبجرد ، فاالحتبلؿ ب1السيطرة، ال نكوف بصدد احتبلؿ
كبالتإب كاستنادا ٤با سبق ذكره بشأف تعريف  .2السيطرة فعليا على اإلقليم كلو أك جزء منو

الفقو لبلحتبلؿ ا٢بريب، فإف ىذا األخّب ال ٲبكن أف يكوف افَباضيا أك نظريا، بل ٯبب آف 
 . 3يكوف ىذا االحتبلؿ فعليا كلو كجوده ا٤بادم كالفعاؿ

صة القوؿ انو كفيما ٱبص تعريف االحتبلؿ ا٢بريب فإننا ال ٪بد تعريفا موحدا خبل
كلكن ىناؾ تعاريف كثّبة كمتنوعة لكنها كلها تشَبؾ ُب عناصر ثبلث، تتثمل ُب  قياـ 
حالة حرب كعداء مسلح بْب قوات دكلتْب نتج عنو غزك قوات إحداٮبا إلقليم الدكلة 

ك جزئيا، قياـ حالة فعلية مؤقتة مؤداىا احتبلؿ القوات األخرل كاحتبل٥با احتبلال كامبل أ
األجنبية ألراضي دكلة أخرل كإخضاعها لسيطرهتا ا٤بادية كالعسكرية،  كأخّبا  أف يكوف 

 . 4ىذا االحتبلؿ فعاال كمؤثرا
إف إخضاع سلطات االحتبلؿ اإلقليم اتل للسيطرة الفعلية لقواهتا العسكرية ىو ما 
يعطى لدكلة االحتبلؿ صفتها ىذه، كٰبدد مركزىا ا٣باص ))دكلة احتبلؿ(( ُب قانوف 

                                                 

1-Oppenheim ; international law: lauterpachat , Vol2 ,seventh edition 

,London ,1952, p437. 
  319ة: نفس ا٤برجع، ص حاذٝبعة شباط ش -2

 أيضا :انظر 
J.M.CMahoN , Attroney Lynda Brayer: AN‘‘ out IN SIDER ‘‘ In Israel’s 

Legal system,1993,P.1? Internet? www.wachington- report.org / back 

issues/0793/93070557.html. 

 319ٝبعة شباط شحاذة، ا٤برجع السابق، ص .  -3
  . 153-152صداع دحاـ طوكاف، مرجع سابق، ص  -4

http://www.wachington-/
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ا٢برب،  ىدا األخّب الذم  يرتب اختصاصات ٧بددة فيما ٱبص عبلقة دكلة االحتبلؿ 
 .1ىذه العبلقة مع ساكنة اإلقليم اتل باإلقليم اتل، ككذلك ٙبديد 

 /الطبيعة القانونية لبلحتبلل الحربي.2
ا٢برب ظاىرة قدٲبة ُب التاريخ، ككانت من نتائجها أنو ٰبق للدكلة الغازية نقل 
السيادة لؤلراضي الٍب احتلتها إٔب سيادهتا، كتباشر على ىذه األراضي اتلة السيادة كلها 

جزء من إقليمها، كعليو ٓب يكن ُب ىذه ا٢بقبة إثارة ا٢بديث عن باعتبار ىده األخّبة 
، ما داـ أف ىناؾ ضم لؤلقاليم اتلة، ك٩بارسة  قوانْب تنظم االحتبلؿ ا٢بريب كما ىو اليـو

 السيادة عليها من طرؼ الدكلة الغازية .
كالفتح مزج  فقهاء القانوف الدكٕب قبل القرف التاسع عشر بْب االحتبلؿ من جهة، 

، كىو األمر الذم أدل ّٔم إٔب االعَباؼ بسيادة الدكلة الغازية حٌب كإف  2من جهة ثانية
 كانت ا٢برب مستمرة، ٩با ٯبعل ىذه الدكلة الغازية تفعل ما تشاء ّٔذا اإلقليم .

جاءت ا٢بركب النابليونية الٍب شهدهتا القارة األكركبية ُب أكائل القرف التاسع عشر 
ظهور حركات مقاكمة ٥بذه ا٢بركب التوسعية ُب أكركبا، لتؤسس للبدايات كما صاحبها من 

األكٔب للحديث كإثارة النقاش حوؿ ضركرة إٯباد قواعد قانونية ُب إطار تنظيمي يتؤب ضبط 

                                                 

عز الدين فودة: ا٤بركز القانوين لبلحتبلؿ ا٢بريب، شرعية ا٤بقاكمة ُب األرض اتلة، مستخرج من  -1
 . 65-64، 1956، ٦1بلد  -ا١بمعية ا٤بصرية للقانوف الدكٕب  –دراسات ُب القانوف الدكٕب 

حقوؽ السكاف ا٤بدنيْب ُب ا٤بناطق اتلة، رسالة دكتوراه، كلية ا٢بقوؽ، ٧بمود إحساف ىندم:  -2
  14جامعة دمشق، سوريا، ص 

 انظر أيضا
Hildebrando  ACCIOLY . Traité de Droit International Public, Traduit Par 

Paul Goule , Sirey ,Paris 1942 ,Tome III, p123. 
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ظاىرة  االحتبلؿ ا٢بريب، كمنها تبياف حقوؽ الدكلة اتلة ككذلك التزاماهتا ُب األراضي 
 .1اتلة كالدكلة  الٍب كاف يتبعها اإلقليم قبل احتبللو اتلة، كعبلقة الدكلة  

 ثانيا/ االحتبلل الحربي والمفاىيم المشابهة لو .
ا ألنو يتحتم علين ،تفاديا ألم خلط بْب االحتبلؿ ا٢بريب كبعض ا٤بفاىيم ا٤بشأّة لو

االحتبلؿ جل تفادم أم لبس من ا٤بهم أف يتم التمييز بْب كجوبا التطرؽ ٥بده األخّبة من أ
ا٢بريب كالفتح كالغزك، ذلك انو من الشائع أف يتم ا٣بلط بْب ىذه ا٤بصطلحات، كعليو فاف 
الفرؽ بْب الفتح كاالحتبلؿ ا٢بريب يكمن ُب عنصر ضم اإلقليم الذم كاف مشركعا ٗبناسبة 

 عمليات الفتح لكنو أصبح ٨بالفا لقواعد القانوف الدكٕب ٗبناسبة االحتبلؿ.
 ي االحتبلل السلم -1

نكوف بصدد االحتبلؿ السلمي عندما ترابط قوة عسكرية من جيش بلدم أجنيب 
ه األخّبة ألم سبب من أسباب التعاكف العسكرم ُب إقليم دكلة ما كذلك بطلب من ىذ

بْب البلدين كالصفة ا٤بميزة ٥بدا النوع من االحتبلؿ انو ال ٲبكن تصور حدكثو من طرؼ 
كرية األمريكية ا٤بتواجدة ُب كوريا ا١بنوبية كالياباف كالٍب دكلة عدكة كمثاؿ ذلك القوات العس

يتمحور دكرىا ُب تقدًن الدعم كاإلسناد كحٌب ا٢بماية ١بيوش تلك الدكؿ كبلداهنا ضد 
األخطار ادقة ّٔا من قول خارجية تعترب معادية لتوجهات الدكلة ا٤بستضيفة ٥بده القوات 

 األجنبية .
 االحتبلل التدخلي -2

نكوف بصدد االحتبلؿ التدخلي ُب حالة تدخل  عسكرم ١بيوش دكلة أك دكؿ  
أجنبية ُب إقليم دكلة أخرل كذلك ّٔدؼ إجبارىا على االلتزاـ بتفاٮبات تعاقدية، سبق كأف 
أبرمتها ىده الدكلة ٍب نكلت عنها ُب فَبة الحقة، كمثا٥با تدخل جيوش حلف كارسو ُب ما  

عندما حدث ّٔا مظاىرات شعبية ضد  ،1978اكيا سنة كاف يسمى ٝبهورية تشيكوسلوف

                                                 

  . 155صداع دحاـ طوكاف، مرجع سابق، ص   -1



أ. محمد   ---------------االحتبلل الحربي في  ل القانون الدولي العام 
 زعبال

426 

 

الشيوعية أنداؾ، كمطالبة با٢برية فتدخلت ىده ا١بيوش بقوة نكوف  تشيكوسلوفاكيا عضو 
 ُب ىدا ا٢بالف كبالتإب التزمت با٢بفاظ على مبادئ الشيوعية داخل إقليمها .

 االحتبلل الضماني  -3
االحتبلؿ الضماين ىو الذم ينبثق عن معاىدة صاّب بْب دكلتْب ُب هناية ا٢برب، 

حد بنود ىده ا٤بعاىدة ينص على حق الدكلة ا٤بنتصرة ُب ا٢برب أف تبقي جزء من كيكوف أ
قواهتا العسكرية ُب جزء من إقليم الدكلة ا٤بنهزمة ُب ا٢برب، كذلك ّٔدؼ ضماف التزاـ 

لتزاماهتا ا٤ببينة ُب معاىدة الصلح كالٍب التزمت بتنفيذىا،  كلعل ابرز الدكلة ا٤بنهزمة بتنفيذ ا
مثاؿ على ىدا النوع من االحتبلؿ العسكرم ما قامت بو دكؿ ا٢بلفاء بعد هناية ا٢برب 

بندا ينص على بقاء  1919العا٤بية األكٔب، أين حرصت على تضمْب معاىدة فرسام لسنة 
انيا، من اجل ضماف تنفيذ ىذه األخّبة  لبنود ىده جزء من قوات ا٢بلفاء فوؽ إقليم أ٤ب

االتفاقية الٍب أهنت ا٢برب العا٤بية األكٔب،  كالٍب تضمنت بنود مقيدة لسيادة أ٤بانيا النازية 
 أنداؾ.

ُب إطار ىدا االحتبلؿ العسكرم فاف القواعد ا٤بطبقة بشأنو تكوف استنادا لبنود 
أف ال تتعارض مع أحكاـ القانوف الدكٕب، أما معاىدة الصلح ُب حالة كجودىا كالٍب ٯبب 

ا٢باالت الٍب ال تنظمها  معاىدة الصلح بْب الطرفْب فاف حلها يكوف باالستناد إٔب  
 .1اتفاقيات الىام

 الغزو  -4
أما فيما ٱبص التمييز بْب الغزك كاالحتبلؿ فيكمن ُب ))قصد ا٥بيمنة على اإلقليم 

اكتساب السيادة على اإلقليم ا٤بغزك ((،  فهذا  ٧بل الغزك أك ما يطلق البعض عليو، نية

                                                 

٧بمود إحساف ىندم: حقوؽ السكاف ا٤بدنيْب ُب ا٤بناطق اتلة كٞبايتها: رسالة دكتوراه، جامعة  -1
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القصد أك النية متوافر ُب االحتبلؿ ا٢بريب بينما ُب حالة الغزك فهو ينتفي، كقد بدأ آّتمع 
 الدكٕب العمل ّٔذا التمييز ُب أكاخر القرف التاسع عشر . 

سكرم  تطورت القواعد القانونية ا٤بتعلقة باالحتبلؿ ا٢بريب بتطور  التفكّب الع
للحركب كنتائجها  الكارثية ُب ا٤بيداف،  من خبلؿ السعي إٔب إٯباد توازف ما بْب حقوؽ 
الدكلة اتلة فيما ٱبص سبلمة قواهتا العسكرية، كالتزاماهتا ُب األراضي اتلة، األمر الذم 

 . خلص إٔب أف اختصاصات الدكلة اتلة ُب األراضي اتلة ليست مطلقة كما كاف  قدٲبا
لقد أدل منع القوة العسكرية كآلية ٢بل ا٣ببلفات الدكلية كمبدأ ُب القانوف الدكٕب 
العاـ،  إٔب استبعاد حق اتل ُب ضم اإلقليم الذم احتلو كما كاف معموال بو سابقا ٗبجرد 

 1احتبللو، كبالتبعية انتفت أم نتيجة ٥بذا االحتبلؿ .
٢بريب كا٤بفاىيم ا٤بشأّة لو كا٤بعركضة خبلصة القوؿ أف التفرقة مابْب االحتبلؿ ا

أعبله ٲبكن حصرىا  طبيعة االحتبلؿ ا٢بريب، من خبلؿ ما أشار إليو الفقو الدكٕب، الذم 
، كأف االحتبلؿ يتصف 3فهو كاقعة مادية فعلية  2اعترب أف االحتبلؿ  ا٢بريب مسألة كاقع 

، ٗبعُب آخر أف طبيعة االحتبلؿ ا٢بريب القانونية تشَبط أف يكوف ىدا 4بكونو حالة مؤقتة 
االحتبلؿ فعليا لئلقليم اتل من خبلؿ ٩بارسة سلطة إدارة االحتبلؿ عليو فعبل كإخضاع 
ساكنة ىدا اإلقليم ٥بده اإلدارية، كثانيا أف ىدا الواقع ا١بديد كىو االحتبلؿ مهما كاف فعليا 

 كال ينقل سيادة اإلقليم اتل لدكلة االحتبلؿ .                           فانو يبقى حالة مؤقتة

                                                 

مصر، ص صبلح الدين عامر: قانوف التنظيم الدكٕب: الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاىرة،  -1
94  
 . 868،   ص 1997جعفر عبد السبلـ: مبادئ القانوف الدكٕب العاـ :الطبعة ا٣بامسة  -2
رشاد عارؼ السيد: اتفاقية الىام ا٣باصة ٕبماية ا٤بمتلكات الثقافية أثناء النزاع ا٤بسلح: آّلة  -3

 . 228، ص1984، مصر 41ا٤بصرية للقانوف الدكٕب العدد 
بْب اإلرىاب الدكٕب كمقاكمة االحتبلؿ ُب العبلقات الدكلية: رسالة دكتوراه،  ىيثم حسن: التفرقة  -4
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 ثالثا/ خصائص االحتبلل الحربي 
تتجلى ا٣باصية األكٔب لبلحتبلؿ ا٢بريب ُب كونو كاقعة مادية فعلية كبالتإب فبل  .1

ٲبكن تصور احتبلؿ بشكل افَباضي بل انو يتوجب ٥بذا التصرؼ فعل مادم على األرض 
 و االحتبلؿ على اإلقليم كبسط السيطرة عليو من طرؼ القوات العسكرية .كى

تتجلى ا٣باصية الثانية لبلحتبلؿ ا٢بريب كما أشار إٔب ذلك الفقو، ُب كوف أف  .2
ىذا  الفعل ا٤بادم ا٤بكرس على إقليم دكلة ما من قبل دكلة ٧بتلة ا٤بمثل ُب االحتبلؿ 

كىذه ا٣باصية يَبتب عنها عدة نتائج قانونية، من ا٢بريب، يبقى ذك طبيعة مؤقتة ليس إال 
بينها أف السيادة ا٤بفركضة على ىذا اإلقليم من طرؼ دكلة االحتبلؿ ىي سيادة فعلية 
كليست أصلية، ىذه األخّبة الٍب تبقى لدكلة اإلقليم اتل، كبذلك فسلطة دكلة االحتبلؿ 

كمهما كاف الواقع الفعلي لبلحتبلؿ فإف ُب اإلقليم اتل سلطة انتقالية ك٧بدكدة، كما أنو 
ىذا الوضع ا١بديد غّب قابل لتوصيف أخر،  أال كىو الضم ٥بذا اإلقليم لدكلة االحتبلؿ  

 كما كاف سابقا .
سارت ُب ىدا اال٘باه ٧بكمة العدؿ الدكلية فيما ٱبص االحتبلؿ اال٪بلو أمريكي 

اؽ سلطة انتقالية ك٧بدكدة، كىي للعراؽ، أين أكدت ُب حكمها أف سلطة االحتبلؿ ُب العر 
مقتصرة على تقدًن ا٢بماية كا٤بساعدة إٔب السكاف ا٤بدنيْب الواقعْب ٙبت االحتبلؿ، كبالتإب 
كٕبكم ذلك ال تستطيع الواليات ا٤بتحدة أف تغيّب النظاـ القانوين أك إجراء إجراءات 

 .1جوىرية لضماف احَباـ سلطاهتا ُب األراضي اتلة 
شّب أيضا قي ىدا السياؽ إٔب رأم ١بنة الصليب األٞبر فيما ٱبص ينبغي أف ن

الطبيعة القانونية لبلحتبلؿ كالٍب رأت فيو أف ىدا األخّب ىو جهة إدارية مؤقتة لؤلراضي 
اتلة من خبلؿ قو٥با أف: ))على سلطات االحتبلؿ، بصفتها ا١بهة اإلدارية ا٤بؤقتة 
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مة كتقـو بإدارة ا٣بدمات ا٤بتوفرة لصاّب السكاف أكال لؤلراضي اتلة أف تدعم ا٣بدمات العا
 .1كبدكف ٛبييز...((

استنادا ٤با سبق عرضو فإنو  يتوجب على دكلة االحتبلؿ  أف تراعي قواعد القانوف  
الدكٕب ا٤بعتمدة ُب ىذا آّاؿ،  السيما تلك ا٤بتعلقة با٢بماية ا٤بقررة لؤلشخاص اميْب ُب 

 تراعي الضركرة اإلنسانية،  كعليو ٯبب أف ال تتعسف دكلة االحتبلؿ األراضي اتلة، كالٍب
 .2٘باه السكاف ا٤بدنيْب ُب األراضي اتلة 

 رابعا/تحديد بداية ونهاية االحتبلل الحربي
ٙبتل فكرة ٙبديد تاريخ بداية االحتبلؿ أٮبية بالغة من الناحية العملية كالقانونية، ٤با 

زامات السيما ُب مواجهة الدكلة اتلة، الٍب تعد بالنسبة إليها يَبتب عنها من نتائج كالت
فكرة ٙبديد االحتبلؿ كهنايتو مسالة مفصلية، فيما ٱبص تبعات ىذا الفعل ا٤بعركفة ُب 
القانوف الدكٕب عامة كاإلنساين ٖباصة، كما أف ىذا التحديد يلعب كذلك أٮبية بالنسبة 

م اتل، كبالتبعية فيما ٱبص األشخاص اميْب ُب للدكلة صاحبة السيادة األصلية لئلقلي
 ىذا اإلقليم من حيث األضرار البلحقة ّٔم كأساس ا٤بسؤكلية كالتعويض عن ذلك.

 بداية االحتبلل الحربي      -1
حدد القانوف الدكٕب سلطات االحتبلؿ بأحكاـ خاصة لؤلقاليم الواقعة ٙبت 

لسلطات االحتبلؿ بتغطية أعما٥با االنتقامية، ُب االحتبلؿ كذلك  لكي ال  يتيح آّاؿ 
اإلفراط باستخداـ القوة ضد اإلقليم كسكانو خبلفا ٤با تقتضيو الضركرات العسكرية 

                                                 

 326ٝبعة شحود شباط، مرجع سابق، ص  -1
 2، ص 2113أفريل  11انظر أيضا: اللجنة الدكلية للصليب األٞبر، العراؽ،  

 ا٤بوقع االلكَبكين:
                 www.icrcproject.org/ara/news/avrr/appeal.html 
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، كىو األمر الذم ٯبعل من مسألة ٙبديد تاريخ 1كمقتضيات ا٢برب بْب الدكؿ ا٤بتحاربة
 بداية االحتبلؿ أمرا جوىريا .

من تاريخ ٙبقق شرطْب أساسْب معا، ٮبا فقداف دكلة يبدأ سرياف االحتبلؿ ا٢بريب 
ما سيادهتا على إقليم تابع ٥باك عجز سلطاهتا  عن ٩بارسة ىذه السيادة ُب ىذا اإلقليم، 

 42كىو ما أكدتو ا٤بادة ، كبا٤بقابل سيطرة اتل على ىذا اإلقليم كإنفاذ سلطات إدارتو فيو
على : )) ....إف االحتبلؿ ال  42مادهتا الػ الٍب أكدت ُب  1907من اتفاقية الىام لسنة 

ٲبتد إال إٔب األقاليم الٍب استقرت فيها سلطة ا١بيش ا٤بعادم، ككانت قادرة فعبل على 
 مباشرة عملها ((.

إف أىم عقبة تواجو مهمة ٙبديد تاريخ بداية االحتبلؿ ا٢بريب كمن ًب بداية تطبيق 
 كوف  ا٤بسألة تقديرية بامتياز من الناحية قواعد القانوف الدكٕب ا٤بتعلقة بو، تكمن  ُب

العملية، ذلك أف االكتفاء بإعبلف االحتبلؿ غّب كاؼ لبداية سريانو،  ألنو رٗبا ال يتحقق 
الشرطاف السالف ذكرٮبا أعبله، أضف إٔب ذلك أف ىذه ا٤بسالة ليست ملزمة لدكلة 

 يح .االحتبلؿ، كال يوجد نص ُب القانوف الدكٕب يلزمها ّٔذا التصر 
تفاديا ٥بده ا٤بعضلة العملية كالقانونية، ٪بد أف ا٤بتبع حديثا ُب ىذا الشأف أف الدكلة 
اتلة تعلن اإلقليم ا٣باضع الحتبل٥با إقليما ٧بتبل، كىو ما يعد ٗبثابة بداية االحتبلؿ، كمن 

كية األمثلة ا٢بديثة  على ذلك االحتبلؿ األمريكي للعراؽ، أين أعلن قائد القوات األمري
سقوط العاصمة العراقية بغداد ُب أيدم  2003ا١بنراؿ ))جوف أبو زيد (( ُب بداية أفريل 

                                                 

  39زياد عبد الطيف القريشي، مرجع سابق، ص   -1
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قوات التحالف الدكٕب، كبالتبعية سقوط ا٢بكومة العراقية،  ٍب تلى ذلك إعبلف الرئيس 
األمريكي جورج بوش االبن انتهاء العمليات العسكرية الكربل ُب العراؽ، كىو ما يفهم منو 

اية االحتبلؿ األمريكي للعراؽ، على أساس أف الدكلة العراقية الٍب كانت قائمة إعبلف لبد
كٗبوجب ىذا اإلعبلف قد فقدت سيادهتا على ا١بمهورية العراقية، كانتهت من ٩بارسة 

 سلطاهتا على العراؽ، كبالتبعية انتقاؿ ىذه السيادة أليدم اتل األمريكي .
صدر إعبلف ثاف من الرئيس األمريكي  آنذاؾ تأكيدا لبداية االحتبلؿ ُب العراؽ 

جاء فيو اعَباؼ الواليات ا٤بتحدة األمريكية با٤بسؤكلية الدكلية باعتبارىا قوة احتبلؿ للعراؽ، 
كإف كانت ىده ا٤بسؤكلية ليست با٤بفهـو ا٤بوسع، كإ٭با القصد من ذلك إعبلف التزاـ 

 . 1جي ليس إالالواليات ا٤بتحدة بضماف أمن العراؽ  الداخلي كا٣بار 
 نهاية االحتبلل الحربي .  - 6

أكؿ اتفاقية أشارت  إٔب االحتبلؿ باعتبارىا  1907اتفاقية الىام لسنة  أف الثابت
ا٢بريب  ٓب تتضمن ُب أحكاـ موادىا إية  إشارة إٔب تاريخ هناية االحتبلؿ، كبالتإب فإنو 
يفهم من ذلك أهنا تركت مسألة ٙبديد ىذا التاريخ إٔب العرؼ كا٤بمارسة العملية، كما ٲبكن 

 42لواردين ُب نص ا٤بادة أف يكوف استنتاج ىذا التاريخ من خبلؿ اعتبلؿ أحد الشرطْب ا
 منها .

إف ا٤بعتاد ُب ٙبديد هناية االحتبلؿ يكوف بعدة طرؽ، إما من تاريخ طرد القوات 
اتلة من اإلقليم اتل كحلوؿ سلطة الدكلة األصلية ُب ٩بارسة سيادهتا على ىذا اإلقليم، 

ُب ىذا آّاؿ، كإما بسقوط كإما باستفتاء تقرير ا٤بصّب طبقا لقواعد القانوف الدكٕب  ا٤بعركفة 
 حكومة الدكلة اتلة كما ُب حالة سقوط حكومة أ٤بانيا عقب ا٢بربْب العا٤بيتْب ...اْب .

                                                 

مقاؿ منشور على ا٤بوقع  12قاضي: موقف القانوف الدكٕب من قياـ حكومة العراؽ اتل، ص عزيز ال -1
     .www.Alarab neus .com: االلكَبكين

http://www.alarab/
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الثابت أف هناية االحتبلؿ ا٢بريب ُب إقليم معْب ال يقابلو أم ٙبلل تلقائي من  
نوف الدكٕب اإلنساين، االلتزامات ا٤بتعلقة با٢بماية ُب األراضي اتلة، كالراسخة ُب قواعد القا

/ 06بل أف ىذه القواعد تبقى مستمرة كمن دكف أم مس باألحكاـ الواردة ُب نص  ا٤بادة 
 .1من اتفاقية جنيف الرابعة 3ك2

 خامسا/  مدى  مشروعية االحتبلل الحربي
تطورت فكرة مشركعية ا٢برب من عدمها عرب العصور موازاة مع تطور قواعد 

كاإلنساين خاصة مم ٰبتم علينا توضيح مدل تطور ىده الفكرة القانوف الدكٕب عامة 
 موازات مع تطور قواعد  القانوف الدكٕب العاـ.

I : االحتبلل الحربي في  ل القانون الدولي التقليدي / 
إف دراسة مدل مشركعية االحتبلؿ ا٢بريب ُب ظل القانوف الدكٕب العاـ، البد كأف 

ور مشركعية ا٢برب من عدمها، ذلك انو إذا كانت  يكوف مرتبطا بالنسق التارٱبي لتط
ا٢برب حقا مشركعا للدكلة ككجو من أكجو ٩بارسة سيادهتا  ُب نظر القانوف الدكٕب التقليد 
م، كما يَبتب عن ىذه ا٢برب من حق نقل ملكية اإلقليم اتل لسيادهتا، فإف االحتبلؿ 

عتبار أنو حسب ىذا الرأم فإف ا٢بق ا٢بريب ُب ظل ىذه النظرة يعترب مشركعا أيضا، على ا
، كبطبيعة ا٢باؿ جاءت ىذه النظرة 2فف غّب منفصبل، حقاُب ا٢برب كا٢بق ُب الضم

                                                 

 من اتفاقية جنيف الرابعة على التوإب:   3ك 2/ 16تنص ا٤بادة  -1
 يوقف تطبيق ىده االتفاقية ُب أراضي أم طرؼ ُب النزاع عند انتهاء العمليات ا٢بربية بوجو عاـ 

يوقف تطبيق ىده االتفاقية ُب األراضي اتلة بعد عاـ كاحد من انتهاء العمليات ا٢بربية بوجو عاـ، كمع 
، 34إٔب  29كمن  27، 12 إٔب 1دلك، تلتـز دكلة االحتبلؿ بأحكاـ ا٤بواد التالية من االتفاقية: من 

، كدلك طواؿ مدة االحتبلؿ ما دامت 143ك 77إٔب  61، كمن 59، ك53، ك52، ك51، ك39، ك37ك
 ىده الدكلة ٛبارس كظائف ا٢بكومة ُب األراضي اتلة .

عبد العزيز ٧بمد سرحاف: دكر ٧بكمة العدؿ الدكلية ُب تسوية ا٤بنازعات الدكلية كإرساء مبادئ  -2
  . 382ص  1968القانوف العاـ مع التطبيق على مشكلة الشرؽ  األكسط: الطبعة األكٔب،  
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٤بشركعية االحتبلؿ ا٢بريب ألسباب موضوعية شهدهتا ىذه ا٢بقبة خاصة ُب أكركبا كٗبناسبة 
 ا٤بد االستعمارم أنداؾ .

دكٕب التقليدم نتائج كارثية أيضا تولدت عن النظرة ا٤بستقرة ُب قواعد القانوف ال
 نوجزىا فيما يلي :

اإلقرار بشرعية الدكلة اتلة ُب ضم اإلقليم اتل ٩با ٯبعل ىدا األخّب جزء من  -
 أراضيها كموضوعا إلنفاذ ٝبيع قوانينها الوطنية فيو .

انتقاؿ سيادة اإلقليم اتل إٔب دكلة االحتبلؿ كبالتبعية لدلك ٘برًن مناىضة  -
ف ىذا اإلقليم اتل لدكلة االحتبلؿ بأم صورة كانت ىذه ا٤بناىضة، كمن ضمنها سكا

االلتزاـ بعدـ ا٤بقاكمة كطاعة دكلة االحتبلؿ، كإال عدكا ٦برمْب ٗبا يرتب ىذا الوصف من 
 حرماهنم من حقوقهم كأسرل حرب .

II- : االحتبلل  الحربي في  ل  القانون الدولي المعاصر 
وف الدكٕب ا٤بعاصر ٧بطات بارزة ُب ٙبوؿ نظرة آّتمع الدكٕب إٔب شهدت قواعد القان

 االحتبلؿ ا٢بريب بكونو  أصبح تصرفا غّب مشركع كٲبكن اختزاؿ ىده ا٤براحل فيما: 
   1929-1919مرحلة عصبة األمم  )  -1

إف  األضرار البليغة كا٤بآسي الٍب شهدهتما ا٢بربْب العا٤بيتْب كانت سببا جديا لتغّب 
نظرة آّتمع الدكٕب إٔب ا٢برب كمدل مشركعيتها كبالتبعية االحتبلؿ ا٢بريب، ك٪بد صدل 
ىدا التحوؿ كإف كاف ٧بتشما ُب بدايتو ما جاء بو  عهد عصبة األمم، الذم ابـر سنة 

كالذم كرس كاقعا قانونيا جديدا من خبلؿ تقييد  1920نفيذ سنة كدخل حيز الت 1919
 فكرة ا٢برب ا٤بطلقة كحق مشركع  .

ا٤ببلحظ أنو كإف كاف عهد عصبة األمم ٓب ٰبقق ا٥بدؼ ا٤برجو منو بالدرجة األكٔب 
كىو ا٢بفاظ على  األمن كالسلم الدكليْب، من خبلؿ الفشل ُب منع كقوع حرب عا٤بية 

على ا٤بستول القانوين البحت،  فقد أسس لقواعد قانونية تضمنت ٙبوال ُب ثانية إال أنو ك 
نظرة آّتمع الدكٕب  إٔب ا٢برب كحق مشركع، ٕبيث أف ىدا العهد ٓب يَبؾ ا٢برب كحق 
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مطلق للدكؿ بل جعل اللجوء إليها  مقيدا، إال ُب حاالت معينة بذاهتا، ككذلك التأسيس 
 . 1ؽ سلمية عوض اللجوء إٔب ا٢بربلفكرة حل النزاعات بْب الدكؿ بطر 

  1945-  1929مرحلة ميثاق باريس  ) -2
يعد  أيضا ميثاؽ باريس من أىم االتفاقيات الدكلية الٍب أبرمت ُب فَبة ما بْب 
ا٢بربْب العا٤بيتْب، كترجع أٮبية ىذا ا٤بيثاؽ، ُب كونو كألكؿ مرة حـر اللجوء إٔب ا٢برب ُب 

العبلقات الدكلية كمبدأ عاـ، باستثناء ما يتم ُب نطاؽ الدفاع الشرعي أك العمل ا١بماعي،  
 .24/7/19292يثاؽ حيز التنفيذ ُب كقد دخل ا٤ب

 . مرحلة إنشاء األمم المتحدة وما بعدىا -3
اعترب آّتمع الدكٕب ا٤بعاصر استعماؿ القوة العسكرية أم ا٢برب أك التهديد ّٔا ُب 
حل النزاعات الدكلية ٨بالفا للمبادئ السامية الٍب أقرىا ميثاؽ األمم ا٤بتحدة كقرارات 

ٙبث على اللجوء إٔب الوسائل السلمية ٢بل ىذه النزاعات، كما جاء الشرعية الدكلية الٍب 
ُب الفصل السادس من ا٤بيثاؽ، ككذلك من خبلؿ اعتبار ىذا األخّب، أف أم غزك ألراضي 
الدكؿ األخرل يعترب حرب عدكاف، كبالتبعية فإف أم احتبلؿ ألم دكلة أك إقليم منها 

دد ُب ميثاؽ األمم ا٤بتحدة يعترب جرٲبة عدكاف  باستعماؿ القوة العسكرية خارج اإلطار ا
كالٍب ىي ٧بل حظر ك٘برًن من قبل القانوف الدكٕب بنوعيو العرُب كاإلتفاقي كبالتإب يعد 

 اللجوء إٔب االحتبلؿ إجراءا باطبل كغّب مقبوؿ ُب آّتمع الدكٕب .
ا٤بتصلة تكريسا ٥بذا ا٤بسعى للمجتمع الدكٕب نص إعبلف مبادئ القانوف الدكٕب 

على ما يلي: )ال ٯبوز أف تكوف أراضي  1970بالعبلقات الودية كالتعاكف بْب الدكؿ عاـ 

                                                 

أثناء  زكريا حسن عزمي: من نظرية ا٢برب إٔب نظرية النزاع ا٤بسلح مع دراسة خاصة ٕبماية ا٤بدنيْب -1
 . 81-77مصر، ص 1978النزاع ا٤بسلح: رسالة دكتوراه كلية ا٢بقوؽ، جامعة القاىرة، 

إبراىيم الدراجي: جرٲبة العدكاف كمدل ا٤بسؤكلية القانونية الدكلية عنها :منشورات ا٢بليب، منشورات  -2
  158، ص 2115ا٢بليب، 
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الدكلة موضوعا لبلحتبلؿ العسكرم الناتج عن استعماؿ القوة بشكل يتعارض مع أحكاـ 
 .1ميثاؽ األمم ا٤بتحدة((

تهديد تكملة ّٓهودات آّتمع الدكٕب ٖبصوص حظر استعماؿ القوة العسكرية أك ال
ّٔا ٢بل النزاعات الدكلية كاعتبار ىده ا٢برب حرب عدكاف، جاء قرار ا١بمعية العامة لؤلمم 

من   3314/1974ٙبت رقم  1974ا٤بتحدة خبلؿ دكرهتا التاسعة كالعشرين ا٤بنعقدة سنة 
 أجل تعريف جرٲبة العدكاف  لينص على ما يلي:

العدكاف ىو استخداـ القوة ا٤بسلحة من قبل دكلة ضد دكلة أخرل أك سبلمتها  -
اإلقليمية أك استقبل٥با السياسي أك بأية صورة أخرل تتناَب مع ميثاؽ األمم ا٤بتحدة كفقا 

 (.01لنص ىدا التعريف )ا٤بادة 
ا٤ببادرة باستعماؿ القوة من قبل دكلة ما خرقا للميثاؽ يشكل نية كافية مبدئيا  -

على ارتكاب عمبل عدكانيا، كأف كاف ّٓلس األمن، طبقا للميثاؽ، أف ٱبلص إٔب انو ليس 
ىناؾ ما يربر ا٢بكم أف عمبل عدكانيا قد ارتكب كذلك ُب ضوء مبلبسات أخرل كثيقة 
الصلة با٢بالة ٗبا ُب ذلك أف تكوف التصرفات ٧بل البحث أك نتائجها ليست ذات خطورة  

 (.02كافية )ا٤بادة
صفة العمل العدكاين على إم من األعماؿ التالية، سواء بإعبلف حرب أك  تنطبق -

 كطبقا ٥با: 02بدكنو كذلك دكف إخبلؿ بأحكاـ ا٤بادة 
قياـ القوات ا٤بسلحة لدكلة ما بغزك إقليم دكلة أخرل أك ا٥بجـو عليو، أك إم    . أ

إلقليم  احتبلؿ عسكرم كلو كاف مؤقتا ينجم عن مثل ىدا الغزك أك ا٥بجـو أك إم ضم
 دكلة أخرل أك ١بزء منو باستعماؿ القوة. 

                                                 

ميس حداد االحتبلؿ اإلسرائيلي للجوالف كاآلثار ا٤بَبتبة عليو رسالة ماجستّب جامعة دمشق كلية  -1
 44ا٢بقوؽ، سوريا، ص 
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قياـ القوات ا٤بسلحة لدكلة ما بقذؼ إقليم دكلة أخرل بالقنابل أك باستخداـ  . ب
 دكلة ما أسلحة ضد إقليم دكلة أخرل.

من قرار ا١بمعية العامة تعداد تصرفات أخرل تدخل ُب إطار حرب  04تولت ا٤بادة 
رفات الواردة ُب ا٤بادتْب الثالثة كالرابعة من القرار ليست العدكاف ككذلك النص على انو التص

كاردة على سبيل ا٢بصر كإ٭با جاءت على سبيل ا٤بثاؿ، كلذلك ٲبكن ّٓلس األمن أف ٰبكم 
 بأف أعماال أخرل تشكل عدكانا ٗبقتضى ا٤بيثاؽ.

دم أف ال ٲبكن أف يعتد بأم مربر اقتصا  من قرار ا١بمعية العامة 5/1جاء ُب ا٤بادة 
الرتكاب العدكاف. كما اعتربت الفقرة الثانية من   أك سياسي أك عسكرم أك أم مربر آخر

ا٤بادة السالفة الذكر أف ا٢برب العدكانية تكيف على أهنا جرٲبة ضد السلم الدكٕب كأف 
 العدكاف يرتب ا٤بسؤكلية الدكلية.

نم ناجم عن على عدـ قانونية كال ٲبكن أف يعترب كذلك أم مغ 05/3أكدت ا٤بادة 
ارتكاب العدكاف،  كتشّب ىده الفقرة  بوضوح إٔب حظر أم تغيّب لسيادة اإلقليم اتل من 

، يرجع 1الناحية القانونية الٍب تبقى لدكلة اإلقليم األصلية صاحبة ىذه السيادة القانونية 
لعدة  اعتبار آّتمع الدكٕب لبلحتبلؿ ا٢بريب خارج قرارات الشرعية حرب كجرٲبة  عدكاف 

 :2اعتبارات ٲبكن حصرىا فيما يلي
أنو استنادا للمبادئ ا٤بستقرة ُب القانوف الدكٕب كمن أٮبها: )أف ا٣بطأ ال يرتب   -

النتيجة(، ك)أف ما بِب على باطل فهو باطل (، ك) أف النصر ال ٱبلق حقوقا(، ك)ال ٜبار 
للعدكاف(، فإف االحتبلؿ ا٢بريب  يأٌب نتيجة ىذا العمل الباطل ا٤بتمثل ُب أنو نتاج حرب 

٢باؿ إذا كانت ىده ا٢برب خارج األطر القانونية الدكلية، كالسيما إذا  عدكاف كبطبيعة ا
 كانت ىده ا٢برب ٨بالفة ٤بيثاؽ األمم ا٤بتحدة.

                                                 

 قرارات ا١بمعية العامة منشورة على ا٤بوقع االلكَبكين : -1
www.un.org/arabic/go/62/resolutions.html 

  062-059صداع دحاـ طوكاف: مرجع سابق، ص  -2
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ٗبا أف استعماؿ القوة العسكرية  ٢بل النزاعات ا٤بسلحة أصبح غّب مشركعا ُب  -
االحتبلؿ قواعد القانوف الدكٕب ا٤بعاصر فإنو كاستنادا لنظرية عبلقة السبب بالنتيجة فإف 

 ا٢بريب كفقا لذلك يكوف ٧برما  كذلك.
من ميثاؽ األمم ا٤بتحدة من خبلؿ أنو  2/4تعارض االحتبلؿ ا٢بريب مع ا٤بادة  -

انتهاؾ لبلستقبلؿ السياسي للبلد الواقع ٙبت االحتبلؿ ككذلك مناُب لقرار ا١بمعية العامة 
يد باستخداـ القوة أك ا٤بتعلق ٕبظر التهد 30/11/1966الصادر بتاريخ  21/د/2160رقم 

 استعما٥با ُب العبلقات الدكلية.
مبدأ عدـ االعَباؼ بشرعية االحتبلؿ ا٢بريب الناجم عن العدكاف كالغزك ا٤بسلح  -

 .1ا٤بسلم بو ُب الفقو الدكٕب
تطبيقا ٤با جاء أعبله فإف تقييد الدكؿ ُب استعما٥با ا٢برب كحق كقصرىا على 

للنزاعات الدكلية،  كلد فكرة للمجتمع الدكٕب  حاالت فقط كظهور فكرة ا٢بل السلمي
مفادىا عدـ شرعية االحتبلؿ ا٢بريب تبعا لذلك كإف كاف ىدا التحوؿ كاف قاصرا ُب بدايتو 
على قارة بعينها كىي القارة األكركبية، لكنو ٓب ٯبد صدل لو من ناحية التطبيق كالزمن ُب 

 عارمة. القارة اإلفريقية الٍب كانت تشهد موجة استعمارية
 سادسا /آثار االحتبلل الحربي 

بعدما تطرقنا سابقا إٔب تعريف االحتبلؿ ا٢بريب من خبلؿ ٨بتلف الصكوؾ الدكلية 
، كٙبديد الطبيعة القانية لقواعد االحتبلؿ  كعرب ا٤براحل الزمنية الٍب تطور عربىا ىذا ا٤بفهـو

يعد ُب نظر القانوف الدكٕب ا٢بريب كالٍب توصلنا من خبل٥با  إٔب أف ىذا التصرؼ ا٤بادم 
ا٤بعاصر السيما قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين  يعد فعبل ٨بالفا ٤ببادئ ميثاؽ األمم ا٤بتحدة 
ُب حل النزاعات الدكلية، كقد توصلنا إٝباال  لتعريف االحتبلؿ ا٢بريب بأنو مسالة كاقع 
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بلؿ، فما ىي ىذه اآلثار كحالة مؤقتة، كىو األمر الذم من دكف شك يولد آثارا ٥بذا االحت
 يا ترل ا٤بَبتبة عن ىذا األخّب ؟ك الٍب ٲبكن إٝبا٥با فيما يلي :

I- االحتبلل الحربي يشكل حالة فعلية مؤقتة . 
استقرت قواعد القانوف الدكٕب ا٤بعاصرة بصفة عامة على اعتبار االحتبلؿ ا٢بريب 
كاقعة مادية ليس ٥با كضع قانوين، كىي النتيجة الٍب ٲبكن استنباطها من أكؿ صك دكٕب 

ككذلك من اتفاقيات  1907تعرض لبلحتبلؿ ا٢بريب أال كىو اتفاقية الىام الرابعة لسنة 
 .1949جنيف لسنة 

لك صار االحتبلؿ ا٢بريب يقـو على مبدأين أساسْب يتمثبلف على التوإب كتبعا لذ
ُب  عدـ قابلية نقل سيادة اإلقليم اتل لدكلة االحتبلؿ بكل نتائج ذلك،  ككذلك عدـ 
االعَباؼ لدكلة االحتبلؿ إال باٚباذ اإلجراءات الضركرية إلدارة اإلقليم ليس إال بكل ما 

 1ئج.يَبتب على ذلك أيضا من نتا
تفصيبل ٤با جاء أعبله ٪بد أف قواعد القانوف الدكٕب عامة كا٤بعاصرة خاصة السيما 
قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين ٪بدىا أهنا ال تعَبؼ باالحتبلؿ ا٢بريب كحق للدكؿ، ذلك 

أف ىذا الفعل ا٤بادم ُب نظر ىذه القواعد غّب مشركع كبالتإب فالنص عليو ضمن ىذه  
يجة حتمية لوجود ىذا الفعل أك التصرؼ ا٤بادم ُب الواقع العملي، كبالتإب األخّبة  كاف نت

استوجب كجود ىدا التصرؼ ٧باكلة آّتمع الدكٕب تنظيم جوانب عديدة منو السيما عبلقة 
 اإلقليم اتل بدكلتو األصلية كالدكلة اتلة كالتزامات ىذه األخّبة ُب ىذا اإلقليم.

 ،ريب حالة مؤقتة كال يفَبض فيها الدٲبومة بأم طريقة كانتنظرا لكوف االحتبلؿ ا٢ب
فإف ىذه ا٢بالة ٘بعل من السيادة القانونية ُب اإلقليم تبقى للدكلة األصلية، صاحبة السيادة 

 األصلية.
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إف ا٤ببدأ السابق شرحو يَبتب عنو مبدأ ثاف كيتمثل ُب أنو انطبلقا من الوضعية 
دكٕب ال ٯبيز لدكلة االحتبلؿ إال باٚباذ اإلجراءات الضركرية ا٤بؤقتة لبلحتبلؿ فإف القانوف ال

إلدارة اإلقليم كالٍب تتضمن ضماف األمن لئلقليم كٞباية ٝبيع األمواؿ ا٤بوجودة ضمنو 
 ٗبختلف أنواعها.

خبلصة القوؿ إف اثر االحتبلؿ ا٢بريب ُب ظل قواعد القانوف الدكٕب يكمن ُب اف أف 
إال من خبلؿ بسط السيطرة لسلطة االحتبلؿ على ٝبيع ىدا االحتبلؿ ال يوصف كذلك 

اإلقليم اتل فعليا، لكن ذلك حيث كإف كقع فإنو ال ينقل السيادة ٥بذا اإلقليم لسلطات 
االحتبلؿ، نتيجة أف ىذا الوضع خاص كمستجد كغّب مقبوؿ من القانوف الدكٕب، كىو 

قليم لدكلة االحتبلؿ،   كإ٭با يعطيها األمر الذم ال يعطي السيادة القانونية الكاملة على اإل
فقط حق اإلدارة ٥بذا اإلقليم ليس إال، كذلك من اجل ٙبميل ا٤بسؤكلية لسلطات االحتبلؿ 

 ُب حالة االنتهاكات كإال لتحللت ىذه السلطات من كافة التزاماهتا ُب اإلقليم اتل.
 االحتبلل الحربي ال ينقل السيادة.-2

القانوف الدكٕب عامة  أنو كٗبناسبة االحتبلؿ ا٢بريب كنتيجة ا٤بستقر عليو ُب قواعد 
للطابع ا٤بؤقت ٥بذا األخّب ُب ىذه القواعد فإننا نكوف أماـ نوعْب من السيادة، سيادة 
قانونية ٧بفوظة للدكلة األصلية أم صاحبة اإلقليم اتل كسيادة فعلية مؤقتة للسبب 

 1االحتبلؿ ُب األراضي اتلة.السالف ذكره ُب ىدا آّاؿ ٛبارسها دكلة 
تظهر الصورة الفعلية ٤بمارسة السيادة الفعلية ُب األراضي اتلة من طرؼ سلطات 
دكلة االحتبلؿ ُب اٚباذ اإلجراءات الضركرية إلدارة اإلقليم اتل فقط، كبالتإب ال ٯبوز ٥بذه 

لسائدة، كيعرب عادة عن ىذه األخّبة تغيّب النمط القانوين السائد فيو أك البنية البشرية ا

                                                 

، ص،  1995علي إبراىيم :القانوف الدكٕب العاـ، ا١بزء األكؿ، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر،  -1
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السيادة باٚباذ اإلجراءات الضركرية من طرؼ سلطات االحتبلؿ ُب اإلقليم اتل الٍب 
 تكوف كفيلة بضماف  أمن ىذا اإلقليم أمواال كسكانا  مع ٙبملها للمسؤكلية عن ذلك.
نطاؽ يفرؽ القانوف الدكٕب ينب السيادة القانونية كالفعلية باعتبار أف األكٔب أكسع 

بكثّب من الثانية من جهة، كما أف األكٔب تبقى ٧بفوظة حٌب كإف زالت السيطرة الفعلية 
 على اإلقليم بينما الثانية مؤقتة ببقاء االحتبلؿ كتزكؿ بزكالو.

الثابت أف ىناؾ تبلزما حتميا  ال ٲبكن فصلو بْب ا٤بلكية اإلقليمية كالسيادة، على 
ة كىده األخّبة ترٝبة لؤلكٔب ُب الواقع، فالسيادة تثبت اعتبار أف األكٔب ىي حاضنة الثاني

للدكلة نتيجة ملكيتها لئلقليم الذم ٚبتص بو كتعترب ا٤بظهر األكؿ ٥بذه ا٤بلكية، كما أنو ال 
، سواء كاف ذلك انتداب أك 1ينفي التبلـز السابق ذكره تؤب  إدارة دكلة أجنبية لئلقليم 

 .2كصاية  أك احتبلؿ 
ق عرضو نستنج أف االحتبلؿ ا٢بريب كاقعة قانونية كمادية معركفة ُب من خبلؿ ما سب

القانوف الدكٕب  أصبحت ُب ظل قواعده ا٢بديثة أمرا غّب مقبوؿ لتعارضها مع األحكاـ 
كا٤ببادئ ٤بيثاؽ األمم ا٤بتحدة كالصكوؾ الدكلية العديدة، كالٍب هتدؼ كلها إٔب حل 

ـ اللجوء إٔب القوة العسكرية ُب حل ىذه النزاعات،  النزاعات الدكلية بالطرؽ السلمية، كٙبر 
كما أنو كمن جانب أخر فإف االحتبلؿ ا٢بريب ظاىرة ال يزاؿ آّتمع الدكٕب يعرفها كأف 
اختلفت التربيرات ُب ذلك، كىو األمر الذم ٯبعل آّتمع الدكٕب يسابق الزمن من أجل 

راضي اتلة، كردع التجاكزات اتملة الوصوؿ إٔب قواعد حديثة لتوسيع ٦باؿ ا٢بماية ُب األ
من طرؼ سلطات االحتبلؿ، كلعل أبرز مثاؿ على  ذلك إنشاء اكمة ا١بنائية الدكلية 

 الدائمة كما تتسم بو ا١برائم ا٤بتعلقة بانتهاؾ قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين أماـ ىده ا٥بيئة.
                                                 

، مصر، ص 12علي صادؽ أبو ىيف: القانوف الدكٕب العاـ  منشاة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة  -1
285  
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مع الدكٕب حاليا فيما ٱبص يتوجب أيضا أف نشّب إٔب ظاىرة خطّبة يعرفها آّت
االحتبلؿ ا٢بريب كالٍب تتمثل ُب ٘باكز بعض الدكؿ العظمى كعلى رأسها الواليات ا٤بتحدة 
األمريكية للهيئات الدكلية، كمنها ٦بلس األمن من خبلؿ شن حركب من دكف قرار أك 
تفويض بذلك من  ىذا األخّب، ٙبت غطاء ما يسمى بالتحالف الدكٕب كالٍب عادة ما 

 ينجم عن ذلك احتبلؿ إقليم دكلة معينة كحالة العراؽ مثاؿ راسخ عن ذلك.
إف إمكانية ٙبقيق آّتمع الدكٕب للهدؼ األ٠بى ا٤بتمثل ُب منع حدكث احتبلؿ 
حريب ُب ا٤بستقبل كتصفية ما بقي منو ُب العآب ُب اعتقادم ال يتأتى إال من خبلؿ أكال 

٦بلس األمن الذم أصبح حبيس أىداؼ الدكؿ إصبلح ا٥بيئات الدكلية كعلى رأسها 
العظمى كال ٰبقق اإلٝباع الدكٕب، األمر الذم كلد ظهور اختبلالت ُب أداء ىذا األخّب  
ٖبصوص االحتبلؿ ا٢بريب، كلعل ابرز مثاؿ على دلك تقويض ا١بهود الدكلية ٢بل النزاعات 

دعيم اكمة ا١بنائية الدكلية عن طريق استعماؿ حق الفيتو ُب ٦بلس األمن، كما أف ت
الدكلية قد يشكل دفعا أخر ُب بسيل التصدم ٢باالت االنتهاكات ا١بسيمة لدكلة 
االحتبلؿ لقواعد القانوف الدكٕب اإلنساين ُب األراضي اتلة، إذا كاف االحتبلؿ أمرا كاقعا 

 ُب سبيل القضاء على ا٤بعاناة ُب األراضي اتلة.
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 اإلجياس نآي١ٝ الطتجُاساألساضٞ ايٛقف١ٝ ايفالح١ٝ 
 14/71 سقِ يف ظٌ املشطّٛ

طٓـا٤ بٔ ػشط٠ٛٝ أ.  
قظٓط١ٓٝ -داَع١ اإلخ٠ٛ َٓتٛسٟ   

 : الملخص
نظرا ألٌف األمبلؾ العقارية ٙبتاج دائما إٔب مصاريف متعددة، سواء تعلق األمر 

العمل على استثمار ىذه األمبلؾ بصيانتها أك إصبلحها كترميمها، فقد دعت ا٢باجة إٔب 
 لتحقيق أغراضها ا٤بستهدفة، كتنمية ريعها كا٢بفاظ على دٲبومة االنتفاع ّٔا.

الوقفي  اإلٯبارركزت الدراسة على صيغة اإلٯبار كآلية الستثمار الوقف، كبالتحديد
الفبلحي، حيث يعترب عقد إٯبار األمبلؾ الوقفية من أكثر الطرؽ استعماال ُب تثمّب 

 بذاتو، فإنٌو ٱبضع ألحكاـ خاصة. ان قائم األكقاؼ كنظرا ٣بصوصية الوقف باعتباره نظاما
لوقوؼ ي الفبلحي بأحكاـ تنظيمية خاصة لاإلٯبار الوقف مكنظم ا٤بشرع ا١بزائر 

 عندىا ٲبكن توضيح ىذا األخّب.
Abstract: 
Given that the real estate always requires multiple expenses, 

whether for maintenance, repair or renovation. There was a need to 
invest properties in order to achieve their objective, to develop their 
performance and maintain their viability. 

The study focused on the rental formula as a 
"Ouakf"investment mechanism; and specifically the "Ouakf" 
agricultural leasing. The “Ouakf” properties rental is among the most 
used methods in "Ouakfs" investments and considering the 
confidentiality of "Ouakf" as an autonomous system, it is subject to 
special provisions. 

The Algerian law organized the"Ouakf" agricultural leasing with 
special regulations that clarify this term. 

 
 مقدمــة:
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كطورتو لدرجة أثبتت مكانتو  قدٲبا كحديثا، نظاـ الوقف آّتمعات اإلنسانية عرفت
 الناجعة كوسيلة للتنمية االقتصادية كاالجتماعية، فاىتمت بو الدكؿ للحفاظ عليو من

 االندثار كالزكاؿ.
اعتمدت ا١بزائر ٝبلة من القوانْب خاصة ُب التسعينات ساٮبت ُب تفعيل قد ك 

النشاط الوقفي. كٲبكن إبراز ذلك من خبلؿ دكر الوقف ُب االستثمار كالتنمية، حيث أبرز 
، ا٤بتضمن قانوف *6/61<ا٤بشرع صيغ استغبلؿ األمبلؾ الوقفية ُب ا١بزائر ُب ظل القانوف 

منو، حيث أخضع تنمية كاستثمار ا٤بلك الوقفي إلرادة  :9اؼ ٗبوجب نص ا٤بادة األكق
من ذات القانوف إمكانية تأجّب األمبلؾ الوقفية كفقا ألحكاـ  97الواقف، كأضافت ا٤بادة 

 77منظما ألحكامو، حيث نصت ا٤بادة  61=8/=< الشريعة اإلسبلمية، كصدر ا٤برسـو رقم
زراعية أك مشجرة يتم  ابيضاء أك أرض امنو أف إٯبار ا٤بلك الوقفي سواء كاف بناء أك أرض

عن طريق ا٤بزاد العلِب أك بالَباضي. أما عن عقود إٯبار ابلت ا٤بعدة للسكن كابلت 
 التجارية فتخضع أحكامها للقانوف ا٤بدين كالقانوف التجارم.

 <مكرر ;7ي الوقفية الفبلحية كفقا لنص ا٤بادة فأجاز ا٤بشرع ا١بزائرم تأجّب األراض
كا٤بتضمن قانوف األكقاؼ، كاعتربه  6/61<ا٤بعدؿ كا٤بتمم للقانوف  >16/1 من القانوف رقم

حقا ٨بوال للسلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ نظرا ٣بصوصية ىذه العقارات، كأحاؿ شركطو كأحكاـ 
كط ككيفيات إٯبار األراضي الوقفية الذم ٰبدد شر  12>/69تنفيذه إٔب ا٤برسـو التنفيذم رقم

 ا٤بخصصة للفبلحة.
يشكل استثمار الوقف ٙبديا مهما بالنسبة للجهات ا٤بسّبة لو، كيعترب اإلٯبار 
الوسيلة ا٤بثلى لتنمية األمواؿ الوقفية كاستثمارىا، كىو الصيغة األكثر تطبيقا على األكقاؼ 

                                                 

الذم ٰبدد شركط إدارة األمبلؾ  =<<16/67/6ا٤بؤرخ ُب  6=8-=<رسـو التنفيذم رقم _ ا٤ب 1
 .=<<6لسنة  1<الوقفية كتسيّبىا كٞبايتها ككيفيات ذلك. جريدة ر٠بية عدد 

، ٰبدد شركط ككيفيات إٯبار األراضي 7169فيفرم  61مؤرخ ُب  >69/6ا٤برسـو التنفيذم رقم  _2
 .7169لسنة  <1الوقفية ا٤بخصصة للفبلحة، جريدة ر٠بية عدد 
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بط تنظيم إٯبار األمبلؾ الوقفية الفبلحية ا١بزائرية، فإٔب أم مدل كفق ا٤بشرع ا١بزائرم ُب ض
 ؟1>/69ُب ظل ا٤برسـو التنفيذم رقم 

لئلجابة عن ىذه اإلشكالية سوؼ نركز على األحكاـ ا٤بنصوص عليها ُب ا٤برسـو 
كالنماذج ا٤بعتمدة من قبل كزارة الشؤكف الدينية كا٤برفقة با٤برسـو كفق مبحثْب أساسيْب نربز 

اإلٯبار الوقفي الفبلحي كطرؽ إٯبار ىذه األمبلؾ )ا٤ببحث األكؿ(، من خبل٥با ماىية عقد 
 ككذا اآلثار ا٤بَبتبة عليو كحاالت انقضائو )ا٤ببحث الثاين(.

 المبحث األول: ماىية وطرق إيجار األرا ي الوقفية الفبلحية
٫باكؿ ُب ىذا اإلطار توضيح ماىية عقد إٯبار األراضي الفبلحية الوقفية )ا٤بطلب 
األكؿ(، مع التطرؽ إٔب الطرؽ القانونية الٍب نص عليها ا٤بشرع إلبراـ ىذا العقد )ا٤بطلب 

 الثاين(.
 المطلب األول: ماىية عقد إيجار األرا ي الوقفية الفبلحية

نتطرؽ ُب ىذا الصدد إٔب تعريف العقد كأىم خصائصو )الفرع األكؿ(، ٍب نبْب 
 أركانو )الفرع الثاين(.

 تعريف والخصائصالفرع األول: ال
 أىم ٩بيزاتو.إٔب نبْب فيما يلي تعريف ىذا العقد، ٍب نتطرؽ 

 التعريف -1
عقد »قانوف مدين على أنو  >;9لقد عرؼ ا٤بشرع ا١بزائرم عقد اإلٯبار ُب ا٤بادة 

، ٯبوز  ٲبكن ا٤بؤجر ٗبقتضاه ا٤بستأجر من االنتفاع بشيء ٤بدة ٧بددة مقابل بدؿ إٯبار معلـو
. كيعد إٯبار األمبلؾ الوقفية من أىم 1«ٯبار نقدا أك بتقدًن أم عمل آخرأف ٰبدد بدؿ اإل

 التصرفات كأكثرىا استعماال كطريق الستغبلؿ ىذه األمبلؾ.
 ;7كقد أجاز ا٤بشرع ا١بزائرم تأجّب األراضي الوقفية الفبلحية كفقا لنص ا٤بادة 

                                                 

 ا٤بعدؿ كا٤بتمم األمر. >711مام  68ا٤بؤرخ ُب  :1->1ا٤بعدلة ٗبوجب القانوف  -1
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، كاعتربتو حقا ٨بوال للسلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ نظرا 1>16/1من القانوف  <1مكرر 
 .1>/٣69بصوصية ىذه العقارات، كأحاؿ شركطو كأحكاـ تنفيذه إٔب ا٤برسـو رقم 

يقصد بإٯبار األراضي الوقفية ا٤بخصصة للفبلحة »منو على أنٌو  19كقد عرفتو ا٤بادة 
لفة باألكقاؼ، إٔب شخص ُب مفهـو أحكاـ ىذا ا٤برسـو كل عقد تؤجر ٗبوجبو السلطة ا٤بك

 «.مستأجر أرض كقفية ٨بصصة للفبلحة...
 : الخصائص -2

 ينفرد عقد اإلٯبار الوقفي الفبلحي ٖبصائص ٛبيزه عن العقود األخرل تتمثل ُب كونو:
يعترب عقد اإلٯبار من العقود الٍب ترد على من العقود الواردة على االنتفاع:  -

م أف السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ ٛبكن ا٤بستأجر من ا٤بنفعة بالشيء، كليس على ا٤بلكية أ
االنتفاع باألرض الفبلحية، حيث تسَبد ىذه األخّبة بعد مركر مدة زمنية ٧بددة كفق 

.كا٤بقصود ىنا ٕبق االنتفاع ىو استعماؿ كاستغبلؿ ا٤بستأجر لؤلرض ا٤بؤجرة ٤بدة زمنية العقد
 ٧بددة، دكف أف يكوف لو حق التصرؼ فيها. 

: فهو يرتب ٗبجرد انعقاده التزامات متبادلة على عاتق كل زم لجانبينعقد مل -
من ا٤بؤجر كا٤بستأجر، فا٤بؤجر دائن للمستأجر باألجرة، كىو ُب نفس الوقت مدين 

 للمستأجر فهو ٲبكنو من االنتفاع بالعْب ا٤بؤجرة كٗبلحقاهتا.
٤با يعطيو إذ ٰبصل ا٤بؤجر  : ذلك أف كل طرؼ فيو يأخذ مقاببلعقد معاو ة -

 على األجرة مقابل حصوؿ ا٤بستأجر على منفعة العْب ا٤بؤجرة.
: يعترب عقد اإلٯبار من العقود الزمنية؛ كىي العقود الٍب يلعب فيها عقد زمني -

الزمن دكرا مهما ُب ٙبديد التزامات األطراؼ. كيَبتب عن ذلك أنو ُب حالة الفسخ ال 
رجعي حيث ال ٲبكن إرجاع ا٤بتعاقدين إٔب ا٢بالة الٍب كانا عليها قبل يكوف ٥بذا األخّب أثر 

إبراـ العقد، إذا ال يتصور أف يعيد ا٤بستأجر للمؤجر ا٤بنفعة الٍب انتفع ّٔا عن ا٤بدة السابقة 
                                                 

أفريل  >7ا٤بؤرخ ُب  61-6<ا٤بعدؿ كا٤بتمم القانوف  7116مام  77مؤرخ ُب  >1-16قانوف رقم  -1
 ا٤بتعلق باألكقاؼ. 6<<6
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 .1للفسخ، كال ٲبكن للمؤجر أف يعيد لو بدؿ اإلٯبار
العقد الشكلي ىو العقد الذم يتطلب ا٤بشرع فيو توفر شكل : عقد شكلي -

كحده غّب كاؼ إلبراـ العقد. كيعترب عقد إٯبار األراضي  أم أف الرضىمعْب لبلنعقاد، 
 الفبلحية الوقفية عقدا شكليا، حيث ٯبب إفراغ التصرؼ القانوين ُب قالب ر٠بي.

بنصو  16/<1ُب مادتو  1>/69ُب ا٤برسـو التنفيذم رقم  2كىو ما جاء بو ا٤بشرع 
، أما ٙبرير العقود فيكوف «ٚبوؿ السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ إعداد عقد اإلٯبار...»على أنو 

 سالف الذكر. 1>/9>طبقا للنماذج ا٤برفقة با٤برسـو رقم

تتميز العْب ا٤بؤجرة ُب عقد اإلٯبار  خصوصية العين المؤجرة محل االنتفاع: -
تتمثل ُب كوف االنتفاع يتعلق بعقار فبلحي موقوؼ كقفا  ٧بل دراستنا بنوع من ا٣بصوصية

 .3عاما

                                                 

، 7169، 7للنشر، ط شعوة ىبلؿ، الوجيز ُب شرح عقد اإلٯبار ُب القانوف ا٤بدين، ا١بزائر، جسور -1
 .;6ص
نشّب ُب ىذا الصدد إٔب أف كل عقود اإلٯبار مهما اختلف ٧بلها فإهنا تعترب عقودا شكلية حسب  -2

حيث اشَبط ا٤بشرع توفر ركن الشكلية ا٤بتمثل  >711أحكاـ القانوف ا٤بدين كفقا آلخر تعديل لو ُب سنة 
)ا٤بادة ت تاريخ عقد اإلٯبار كإال كاف العقد باطبل ُب الكتابة بنوعيها الر٠بية أك العرفية مع ضركرة ثبو 

أنو ُب إطار اإلٯبارات الفبلحية أكجب ا٤بشرع ركن الشكلية قبل  مكرر من القانوف ا٤بدين(. غّب >;9
 6مكرر  879ذلك، بفرضو ضركرة توفر ركن الشكلية ُب إٯبار األراضي الفبلحية عموما ُب نص ا٤بادة 

من القانوف ا٤بدين كالٍب تشَبط الكتابة الر٠بية ُب اإلٯبارات الزراعية ٙبت طائلة البطبلف. كقد نصت  
يتعلق بالنشاط العقارم  8<<6/18/6ا٤بؤرخ ُب  8/18<من ا٤برسـو التشريعي  76/6ا٤بادة كذلك 

ر كجوبا ُب عقد على أنٌو تتجسد العبلقات بْب ا٤بؤجر كا٤بستأج( 8<<6لسنة  69)جريدة ر٠بية، عدد 
 «.إٯبار طبقا للنموذج الذم ٰبدد كفق التنظيم، كٰبرر كتابيا بتاريخ مسمى...

األمبلؾ العقارية الوقفية ىي األمبلؾ الٍب حبسها مالكها بإرادتو ليجعل التمتع ّٔا دائما تنتفع بو  -3
ت تنصب خصوصا جهات خّبية أك خلفو.ك تنفرد ىذه األمبلؾ ٖبصائص ٛبيزىا عن غّبىا من ا٤بلكيا

 



 أ. سناء بن شرطيوة  ---------------اإليجار كآلية الستثمار األرا ي الوقفية 

450 

 

عقد اإلٯبار الوارد على عقار فبلحي كقفي كالذم بصدد دراستو إ٭با يقتصر على 
مستبعدين ُب ذلك كل مالو عبلقة  1األراضي الوقفية الٍب تندرج ُب إطار الوقف العاـ

كالٍب تتميز بكوهنا مناطق ٧بمية  3فقط. كما أنو يتعلق باألراضي الفبلحية 2بالوقف ا٣باص
 تقٌيد ُب إطارىا سلطات االستعماؿ كاالستغبلؿ حفاظا عليها.
 الفرع الثاني: أركان عقد اإليجار الوقفي الفبلحي:

 ال كالسبب باإلضافة إٔب الشكلية. ىكىي الرض
 : الترا ي-1

ىو أف يتبادؿ الطرفاف التعبّب عن إرادهتما كأف تتطابق ىاتاف اإلرادتاف حوؿ  الرضى
ا٤بسائل األساسية ُب العقد كالٍب تتمثل ُب طبيعة العقد، أطرافو، ماىية األرض ا٤بؤجرة كمدة 

 إٯبارىا كاألجرة ا٤بتفق عليها.
من قانوف  :9كتكوف إرادة الطرفاف سليمة كحرة كقت إبراـ العقد طبقا لنص ا٤بادة 

 «.تنمى األمبلؾ الوقفية كتستثمر كفقا إلرادة الواقف...»حيث جاء فيها  6-61<
 وأطراف العقد ىما:

على أف السلطة ا٤بكلفة  1>/69من ا٤برسـو التنفيذم رقم  9: نصت ا٤بادة المؤجر
                                                                                                                   

ُب كوف الوقف تصرؼ تربعي بإرادة منفردة يزكؿ بو حق ا٤بلكية كيبقى االنتفاع للموقوؼ عليهم كتنشأ لو 
 الشخصية ا٤بعنوية على كجو التأبيد. 

 ., ا٤بتضمن قانوف األكقاؼ27/04/1991ا٤بؤرخ ُب  91/10من القانوف رقم  17ك 5ك 3أنظر ا٤بواد 
الوقف العاـ ما حبس على جهات خّبية » من قانوف األكقاؼ الوقف العاـ بأنو: 06عرفت ا٤بادة  -1

 «.من كقت إنشائو. كٱبصص ريعو للمساٮبة ُب سبل ا٣بّبات
 .04/72من ا٤برسـو التنفيذم رقم  3ك 0أنظر ا٤بادتْب  -2
ا٤بؤرخ ُب  :7/ 1<من القانوف  19يقصد باألرض الفبلحية حسب ما نصت عليو ا٤بادة  -3

ا٤بتضمن قانوف التوجيو العقارم " األرض الفبلحية أك ذات الوجهة الفبلحية ُب مفهـو  1<<66/6/=6
ىذا القانوف ىي كل أرض تنتج بتدخل اإلنساف سنويا أك خبلؿ عدة سنوات إنتاجا يستهلكو البشر أك 

 ا٢بيواف أك يستهلك ُب الصناعة استهبلكا مباشر أك بعد ٙبويلو".
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من ا٤برسـو رقم  8باألكقاؼ ىي الطرؼ ا٤بؤجر للملك الوقفي، كتضيف ا٤بادة 
كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ٩بثلة ُب مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، ، أف 7111/7111

كباعتبارىا ا٥بيئة ا٤بكلفة باألكقاؼ ىي صاحبة ا٢بق ُب تأجّب الوقف.أما من الناحية العملية 
 فيتؤب إدارة ا٤بلك الوقفي ناظر الوقف.

 المستأجر:
أف ا٤بستأجر قد يكوف شخصا  1>/69من ا٤برسـو رقم  =ك >أكضحت ا٤بادتْب  -

 طبيعيا أك شخصا معنويا، مع ٙبديد الشركط الواجب توفرىا ُب كل منهما.
الشركط الواجب توفرىا ُب الشخص الطبيعي إضافة إٔب الشركط  > حددت ا٤بادة 

 العامة ا٤بتمثلة خاصة ُب األىلية، كإال كاف العقد باطبل كىي:
 .أف يكوف ا٤بستأجر ذك جنسية جزائرية -
 أف يثبت صفة الفبلح ) تقدًن شهادة تكوين أك تأىيل ُب آّاؿ الفبلحي(. -

من ا٤برسـو ا٤بذكور أعبله، فقد أكجبت أف يكوف الشخص االعتبارم  =أما ا٤بادة 
ا٤بستفيد من إٯبار األراضي الوقفية الفبلحية، خاضعا للقانوف ا١بزائرم كأف يكوف النشاط 

 الذم ٲبارسو ُب ٦باؿ الفبلحة.
 : المحل -2

إف ٧بل اإلٯبار الفبلحي بالنسبة للمؤجر ىو منفعة األرض ا٤بؤجرة، أما بالنسبة 
 للمستأجر، فهي األجرة الٍب يدفعها لقاء انتفاعو باألرض ا٤بؤجرة كذلك خبلؿ مدة معينة.

بالنسبة ٤بنفعة األرض ا٤بؤجرة فإهنا تقتضي استعماؿ ا٤بستأجر كاستغبللو لؤلرض الفبلحية، 
أف تكوف ىذه األخّبة موجودة أك قابلة للوجود، كقابلة للتعامل فيها، كما ٯبب أف  كٯبب

نا دقيقا كافيا نافيا للجهالة، طبقا لؤلحكاـ العامة الواردة يتكوف األرض الفبلحية معينة تعي
 من القانوف ا٤بدين ا١بزائرم. 7<ُب ا٤بادة 

                                                 

الذم ٰبدد قواعد تنظيم مصاّب الشؤكف الدينية  7111/>1/;7ا٤بؤرخ ُب  7111/711ا٤برسـو رقم  -1
 .7111، لسنة >9كاألكقاؼ ُب الوالية كعملها، جريدة ر٠بية، عدد
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من ا٤برسـو  78ك 77أما بالنسبة لؤلجرة أك بدؿ اإلٯبار، فقد اشَبطت ا٤بادتْب 
أف يكوف إٯبار ا٤بلك الوقفي إما عن طريق ا٤بزاد العلِب أك الَباضي،  61=8/=<التنفيذم 

كٰبدد ا٢بد األدىن لئلٯبار )إٯبار ا٤بثل( عن طريق ا٤بزاد العلِب كىو األصل طبقا لنص ا٤بادة 
 مقتضيات السوؽ العقارية عن طريق ا٣بربة كاستشارة مصاّب أمبلؾ الدكلة.أعبله، كفق  7

على أف تتؤب  1>/69من ا٤برسـو  77أما بالنسبة لئلٯبار بالَباضي نصت ا٤بادة 
 .2 *السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ ٙبديد قيمة اإلٯبار كفق مقتضيات السوؽ العقارم

فاالنتفاع بالشيء ا٤بؤجر مقابل األجرة، عقد اإلٯبار من العقود الزمنية، كعلى اعتبار 
يقاس عادة ٗبقدار زمِب يتفق األطراؼ عليو صراحة، مع ٙبديد مدتو ّٔدؼ الزيادة ُب ٜبن 

 األجرة من أجل تنمية الوقف كا٢بفاظ عليو.
السالف الذكر ٙبديد ا٤بدة،  6=8-=<من ا٤برسـو رقم  6/ >7كقد اشَبطت ا٤بادة 

،كىو ما أكده ا٤بشرع ُب « ا٤بلك الوقفي ٤بدة غّب ٧بددة...ال يصح تأجّب»حيث جاء فيها 
سالف الذكر، الٍب فرضت أف يكوف إٯبار األراضي الوقفية  1>/69من ا٤برسـو  ;ا٤بادة 

حسب طبيعة االستغبلؿ الفبلحي الفبلحية ٤بدة ٧بددة أم معلومة. كٙبدد ىذه ا٤بدة 
 .*لؤلرض ا٤بؤجرة

التاريخ ا٤بتفق عليو ُب العقد، فإذا ٓب ٰبدد فمن  أما عن مدة بدء اإلٯبار فيكوف من
 3سنة فما فوؽ فمن تاريخ شهره ُب اافظة العقارية 67تاريخ إبرامو، كإذا كانت مدتو 

 .**كتكوف مدة اإلٯبار قابلة للتجديد عند انتهائها بشرط موافقة السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ
ُب السبب أف يكوف مشركعا غّب : ىو الغاية من إبراـ العقد، كيشَبط السبب-3

                                                 

 ا٤بذكور سابقا. 6=8/=<ا٤برسـو التنفيذم رقم  -1
بالَباضي  ا٤بذكور سابقا إذ ٰبدد ٜبن اإلٯبار 6=8/=<من ا٤برسـو التنفيذم رقم  :7ا٤بادة  بعكس -2

بْب ناظر الوقف كا٥بيئة ا٤بكلفة باألكقاؼ ٩بثلة ُب مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كا٤بستأجر، حيث ٱبضع 
 لرقابة السلطة ا٤بركزية ٩بثلة ُب الوزير بَبخيص منو.

 ، ا٤برجع السابق.1>/69من ا٤برسـو التنفيذم  7/<ا٤بادة  -3
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٨بالف للنظاـ العاـ كاآلداب العامة، كإال عد عقد اإلٯبار باطبل لعدـ مشركعية السبب 
 )زراعة األعشاب ا٤بهلوسة(..

 الشكلية: -4
حيث ٯبب إفراغ التصرؼ 1فعقد إٯبار األراضي الفبلحية الوقفية يعترب عقدا شكليا

ٙبت طائلة البطبلف، كذلك كفقا لنماذج العقود الر٠بية ا٤بلحقة  2القانوين ُب قالب ر٠بي
السالف الذكر كالٍب ٰبررىا مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ باعتباره  1>/69با٤برسـو رقم 
 موظفا عاما.

 المطلب الثاني: طرق إيجار األمبلك الوقفية الفبلحية
الوقفية الفبلحية، إما  أف يكوف تأجّب األراضي >69/6من ا٤برسـو  6حددت ا٤بادة 

أك بتحويل حق  عن طريق ا٤بزاد العلِب كقاعدة عامة )الفرع األكؿ(،أك عن طريق الَباضي
 االنتفاع الدائم أك حق االمتياز إٔب إٯبار كاستثناء )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: اإليجار بالمزاد العلني كقاعدة عامة
من ا٤برسـو  69ٱبضع إٯبار ا٤بلك الوقفي الفبلحي للمزاد العلِب كفقا لنص ا٤بادة 

، كٯبرم ا٤بزاد على أساس 3ٙبت إشراؼ السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ 1>/69التنفيذم رقم 
، ٰبدده كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، حيث تعلن ا٤بزايدة ُب 4دفَب شركط ٭بوذجي

                                                 

 0993مارس  0ا٤بوافق ؿ  0430رمضاف  27ا٤بؤرخ ُب  23/ 93من ا٤برسـو  00انظر ا٤بادة  -1
 . 0993مارس  23مؤرخة ُب  04ا٤بتضمن النشاط العقارم، ا١بريدة الر٠بية العدد 

ا٤بذكور سابقا." ٚبوؿ السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ 04/72من ا٤برسـو التنفيذم رقم  29تنص ا٤بادة  -2
ٚبتص السلطة ا٤بكلفة »... نصت على أنو:  1>/69من ا٤برسـو التنفيذم  69ا٤بادة إعداد عقد اإلٯبار"

 «.باألكقاؼ كحدىا بإجراءات تأجّب األراضي الوقفية الفبلحية عن طريق ا٤بزاد العلِب
ٚبتص السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ »... نصت على أنو:  1>/69من ا٤برسـو التنفيذم  69ا٤بادة  -3

 «.ضي الوقفية الفبلحية عن طريق ا٤بزاد العلِبكحدىا بإجراءات تأجّب األرا
 .66-<، ص<، عدد7167-17-71جريدة ر٠بية مؤرخة ُب  -4
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 يـو من تاريخ إجرائها. 71ل قبل الصحف أك بطرؽ اإلعبلف األخر 
كٰبدد السعر األدىن بإٯبار ا٤بثل كفق مقتضيات السوؽ العقارية، ٕبضور ٩بثل عن 
السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ إقليميا بعد استطبلع رأم مصاّب إدارة أمبلؾ الدكلة كمدير 

 .1الديواف الوطِب لؤلراضي الفبلحية
ُب التاريخ  2الشفوية أك بفوز التعهدات ا٤بختومةيتم إجراء ا٤بزاد عن طريق ا٤بزايدات 

ا٤ببْب ُب ا٤بلصقات كاإلعبلنات الصحفية ا٤بتعلقة با٤بزاد، كحسب الكيفية ا٤بقررة بواسطة 
 .١3بنة تنصب كمكتب للمزاد

حضور جلسة 1فإف كقع ا٤بزاد عن طريق التعهدات ا٤بختومة ٯبب على ا٤بتعهدين 
م. كألـز ا٤بشرع اللجنة أف تقبل العرض األنفع ُب فرز العركض شخصيا أك من ينوب عنه

                                                 

 ، ا٤برجع السابق.1>/69من ا٤برسـو التنفيذم  :6ا٤بادة  -1
يقدـ عرض اإلٯبار عن طريق تعهد عليو طابع كمصحوب ُب حالة ا٤بزاد بالتعهدات ا٤بختومة  -2

 من :ا٤بادة باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذم تسلمو اإلدارة مع إثبات دفع الكفالة ا٤بذكورة ُب 
ا٤بذكور سابقا. كما ٲبكن إرساؿ عرض اإلٯبار عن طريق ا٤بزاد أك إيداعو مباشرة ُب  1>/69ا٤برسـو رقم 

للشؤكف الدينية كاألكقاؼ ا٤بعنية كما ىو ٧بدد ُب اإلعبلنات ُب أجل أقصاه آخر يـو ا٤بديرية الوالئية 
تسليم  عمل يسبق اليـو الذم ٘برم فيو عملية الفرز قبل إغبلؽ ا٤بكاتب. كيَبتب عن اإليداع ا٤بباشر

 (.1>/69من ا٤برسـو  9ا٤بودع كصبل )ا٤بادة 
 يتكوف مكتب ا٤بزاد من: -3
مدير الفرع الوالئي للديواف الوطِب لؤلراضي  -كاألكقاؼ بالوالية أك ٩بثلو رئيسا  مدير الشؤكف الدينية"

 موظف ٗبديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالوالية كعضو". -الفبلحية أك ٩بثلو كعضو
الشركط ا٤بطبقة على اإلٯبار عن طريق  بنودمن ا٤بلحق ا٤بتضمن الشرط الذم ٰبدد  4ك 3ا٤بادتْب  أنظر:

ا٤بذكور  04/72ا٤بزاد العلِب لؤلراضي الوقفية ا٤بخصصة للفبلحة الٍب جاء ّٔا ا٤برسـو التنفيذم رقم 
 سابقا.
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حالة تعدد التعهدات أك العرض الوحيد ُب حالة كجود متعهد كاحد. كإذا تساكت العركض 
يتم استدعاء ا٤بتنافسْب النتقاء كاحد منهم ليقدـ كل منهم تعهدا جديدا، أما ُب حالة 

ا٤بزاد عن طريق إجراء قرعة . أما عدـ كجود أم عرض جديد يتم تعيْب ا٤بتعهد الراسي عليو 
اذا ًب ا٤بزاد عن طريق ا٤بزايدة الشفوية فّبسو ا٤بزاد على آخر مزايد يقدـ أحسن عرض كيعترب 

 بذلك ا٤بستأجر الراسي عليو ا٤بزاد.
يتم بعدىا ٙبرير ٧بضر ا٤بزاد كيتم التوقيع عليو من قبل أعضاء مكتب ا٤بزاد ك١بنة  

 . 2الراسي عليو ا٤بزادفتح األظرفة ككذلك من قبل 
 الفرع الثاني: الحاالت االستثنائية لئليجار

ىناؾ حالتْب استثنائيتْب ٲبكن أف تؤجر عن طريقهما األراضي الوقفية الفبلحية، 
كٮبا اإلٯبار عن طريق الَباضي كاإلٯبار عن طريق ٙبويل حق االنتفاع أك حق االمتياز إٔب 

 إٯبار.
 اإليجار بالترا ي-1

األراضي الوقفية الفبلحية بالَباضي بعد تنظيم عمليتْب متتاليتْب لئلٯبار عن تؤجر 
، كىذا بغرض تشجيع االستثمارات الفبلحية ا٤بنتجة 3طريق ا٤بزاد العلِب أثبتتا عدـ ا١بدكل

 .4كا٤بستدامة إضافة إٔب نشر العلم كتشجيع البحث العلمي ككذا سبل ا٣بّب

                                                                                                                   

بالنسبة لؤلشخاص ا٤بسموح ٥بم با٤بزايدة سواء كانوا مزايدين أك متعهدين، ىم األشخاص الذين  -1
ا٤بالية ميسورة حٌب ٲبكن الوفاء، كأف يكونوا متمتعْب ٕبقوقهم ا٤بدنية   ٲبكنهم إثبات موطن أكيد كحالتهم

 كاملة .
كما يشَبط أيضا أف يكونوا متمتعْب ٔبنسية جزائرية، كأف يثبتوا صفة الفبلح، كأف يكونوا قد استفادكا 

 ا٤بذكور سابقا 04/72( من ا٤برسـو رقم 4راجع : ا٤بادة ) . من تكوين أك تأىيل ُب ٦باؿ الفبلحة
 ا٤بذكور سابقا . 04/72الفقرة ج من ا٤بلحق التابع للمرسـو رقم  3ا٤بادة  -2
 ، ا٤برجع السابق.1>/69من ا٤برسـو التنفيذم  71ا٤بادة  -3
 ، ا٤برجع السابق6=8-=<من ا٤برسـو التنفيذم رقم  :7ا٤بادة  -4
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الَباضي بَبخيص من الوزير ا٤بكلف بالشؤكف تؤجر األمبلؾ الوقفية الفبلحية ب
كىو السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ ٩بثلة ُب  1الدينية كاألكقاؼ، حيث يرـب العقد بْب ا٤بؤجر

 ، من جهة كا٤بستأجر من جهة ثانية.2مديرىا الوالئي
كيفرغ عقد اإلٯبار الوقفي كفق ٭بوذج خاص يبْب تفاصيل عقد اإلٯبار تعده ١بنة 

 .3زيةاألكقاؼ ا٤برك
 عقد اإليجار الناتج عن تحويل االنتفاع الدائم أو االمتياز إلى إيجار -7 

إف األمبلؾ الوقفية الفبلحية ا٤بسَبجعة من الدكلة ككذلك األمبلؾ السطحية ا٤بتصلة 
ّٔا يتم استغبل٥با بواسطة عقد إٯبار ٱبضع لنظاـ خاص يعٌوض ٭بط االستغبلؿ السابق بعد 

االنتفاع ىي ملكية كقفية، حيث ٱبضع ا٤بستفيد من ٙبويل حق  ثبوت أف ا٤بستثمرة ٧بل
تباع اإلجراءات اذلك بعد . و4االنتفاع أك حق االمتياز إٔب عقد إٯبار لشركط قانونية معينة

                                                                                                                   

مارس  78ا٤بؤرخ ُب  7=-6<من ا٤برسـو التنفيذم رقم  :كقد حدد ا٤بشرع سبل ا٣بّبات ُب ا٤بادة 
 ، كما يلي:6<<6لسنة  ;6يتضمن إحداث مؤسسة ا٤بسجد، جريدة ر٠بية عدد  6<<6

 ا٢بفاظ على حرمة ا٤بساجد كٞباية أمبلكها. -
 ترشيد أداء الزكاة ٝبعا كصرفا . -
اليتامى كمساعدة ا٤بساٮبة ُب حل ا٤بشكبلت االجتماعية مثل تيسّب الزكاج للشباب كرعاية  -

 اتاجْب...
 .٧باربة ارمات كاال٫برافات كاآلفات االجتماعية كأسبأّا -
من ا٤برسـو  76مكرر من القانوف ا٤بدين كا٤بادة  >;9كٱبضع العقد ُب شكلو إٔب أحكاـ ا٤بادة  -1

 ، ا٤برجع السابق.8/18<التشريعي 
 ا٤برجع السابق.، 7111/711من ا٤برسـو التنفيذم رقم  8ا٤بادة  -2
ا٤بتضمن إسناد اجنة األكقاؼ كٙبديد  <<<76/17/6ا٤بؤرخ ُب  7من قرار الوزارم رقم  9ا٤بادة  -3

 66/66/7111ا٤بؤرخ ُب  711مهامها كصبلحياهتا ا٤بتم بالقرار الوزارم رقم 
 ، فيما يلي: سالف الذكر. 04/72من ا٤برسـو رقم  07ك 05طبقا للمواد  ٲبكن حصر ىذه الشركط -4
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كا٤بتمثلة ُب تقدًن طلب من أعضاء ا٤بستثمرات  1>/69ا٤بنصوص عليها ا٤برسـو رقم 
حية لتحويل حق االنتفاع الدائم أك حق الفبلحية لدل الديواف الوطِب لؤلراضي الفبل

 االمتياز إٔب إٯبار، بالتنسيق مع السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ.
عن طريق الديواف  1يتم تسجيل عقد ٙبويل حق االنتفاع أك حق االمتياز إٔب إٯبار

الوطِب لؤلراضي الفبلحية كتقـو السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ بإعداد عقد إٯبار باسم 
باعتباره من اإلٯبارات طويلة ا٤بدل. كىذا  3، كيشهر باافظة العقارية2ا٤بستأجر ا٤بعِب

 العقد ييلغي كٰبيل ٧بل العقد اإلدارم الصادر عن مديرية أمبلؾ الدكلة .
 آثار عقد إيجار األرا ي الوقفية الفبلحية وانقضاؤهني: المبحث الثا

نتناكؿ فيما يلي آثار عقد اإلٯبار الوقفي الفبلحي )ا٤بطلب األكؿ( ٍب نبْب أسباب 
                                                                                                                   

يستفيد من ىذا اإلٯبار الذم ٱبضع لنظاـ خاص أعضاء ا٤بستثمرات الفبلحية ا١بماعية كالفردية  -
ا٢بائزكف على حق االنتفاع ٗبوجب عقد ر٠بي أك قرار من الوإب كما ٱبضع ٥بذا اإلجراء أعضاء 

  18 – 61القانوف ا٤بستثمرات الفبلحية ا١بماعية أك الفردية ا٢بائزكف على حق امتياز ُب إطار 
ٯبب على كل مستأجر أف يدفع للصندكؽ ا٤بركزم لؤلكقاؼ اإلٯبار السنوم الذم تساكم قيمتو   -

 . 61/18مبلغ اإلتاكة السنوية ا٤بنصوص عليها ُب القانوف رقم 
كاإلشكاالت العملية النا٘بة  أعبله ىو النزاعات إليولعل سبب نص ا٤بشرع على عقد التحويل ا٤بشار  -1

ُب إطار ا٤بستثمرة الفبلحية بعد أف تثبت ا٥بيئات ا٤بعنية باألكقاؼ أف ملكيتها ال ترجع للدكلة بل ىي 
ملكية كقفية يزكؿ بثبوهتا حق ا٤بلكية كيبقى للموقوؼ عليهم حق االنتفاع ّٔا فقط. كبناء عليو تنتقل 

مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بدال من  إٔبا٤بستثمرة الٍب أصبحت كقفا عاما  كإدارةسلطة استثمار 
ا٤بستثمرة الفبلحية ٩با قد يَبتب عنو  إدارةٱبلق نوعا من االضطراب ُب  مديرية أمبلؾ الدكلة، كذلك ما

ين ُب سوء استغبل٥با. كقد أحسن ا٤بشرع صنعا عندما نص على عقد التحويل ٧بافظا على سلطة ا٤بستثمر 
باألرض الفبلحية ا٤بتمثلة ُب ا٤بستثمرة كفقا لنفس الشركط تقريبا ٩با يساعد على استقرار حالة  االنتفاع

 وازنة بْب مصاّب ا٤بستثمرين كمصلحة الوقف.كا٤ب ا٤بستثمرة كحسن استغبل٥با
 ا٤برجع السابق . 04/72من ا٤برسـو رقم  30ا٤بادة  -2
٭بوذج عقد إٯبار األراضي الوقفية ا٤بخصصة للفبلحة ا٤بسَبجعة. أنظر فقرة اإلشهار العقارم ُب  -3

 السابق الذكر .  04/72ا٤بلحق الرابع من ا٤برسـو رقم 
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 انقضائو )ا٤بطلب الثاين(.
 المطلب األول: آثار عقد اإليجار الوقفي الفبلحي

كٲبكن اعتبارىا  يقصد بآثار العقد تلك االلتزامات الٍب ينشؤىا ىذا األخّب،
 األحكاـ ا٤بنظمة لبللتزامات .يرتب عقد اإلٯبار، التزامات كحقوؽ على طرُب العقد 

 الفرع األول: التزامات المؤجر
، إاٌل أنو يتم 1>/69ٓب ينص عليها ا٤بشرع صراحة ضمن ا٤برسـو التنفيذم رقم 
، كٲبكن حصرىا فيما يل  ي:استنباطها من دفاتر الشركط ا٤بلحقة با٤برسـو

 االلتزام بتسليم األرض الفبلحية وملحقاتها:-1
يقـو ا٤بستأجر بتسليم األرض الوقفية الفبلحية ا٤بؤجرة كملحقاهتا إف كجدت مباشرة 

، كٲبكن للمؤجر كا٤بستأجر أف ٰبررا ٧بضرا بالتسليم موقعا من ىذا 1بعد إعبلف رسو ا٤بزاد
. كىو ما يؤخذ 2ا٤بؤجر كملحقاتواألخّب، كبيانا كصفيا لضماف أكصاؼ ا٤بلك الوقفي 

 من قانوف ا٤بدين(. ;>9كيعمل بو طبقا للقواعد العامة )ا٤بادة 
كتسلم األرض ٧بل اإلٯبار على ا٢بالة الٍب ىي عليها يـو بدء االنتفاع سواء كانت 
حالتها حسنة أم صا٢بة لبلنتفاع أك سيئة كذلك خبلفا للقواعد العامة لعقد اإلٯبار. كُب 

 أ ُب التعيْب فبل ٰبق للمستأجر طلب ٚبفيض األجرة أك تقدًن ضماف.حالة ا٣بط
 االلتزام بتمكين المستأجر من االنتفاع باألرض الوقفية الفبلحية:-2

أنو على ا٤بؤجر أف ٲبكن  1>/9>( من دفَب الشركط ا٤برفق با٤برسـو 7تنص ا٤بادة )
السطحية ا٤بوضوعة ٙبت تصرفو ا٤بستأجر من االنتفاع باألرض الوقفية كملحقاهتا كاألمبلؾ 

ألغراض فبلحية ككذا البناء كا٪باز التهيئات الستغبلؿ أفضل األرض الوقفية الفبلحية. 
كذلك بعد ا٢بصوؿ على ترخيص مسبق من الديواف الوطِب الفبلحة كالسلطة ا٤بكلفة 

                                                 

من دفَب الشركط الذم ٰبدد حقوؽ ككاجبات ا٤بستأجر الراسي عليو ا٤بزاد )مرفق با٤برسـو  7ا٤بادة _ 1
 من ٭بوذج عقد اإلٯبار ا٣باص با٤بلك الوقفي. :( ا٤بادة 1>/9
 1>/69٭بوذج عقد إٯبار أراضي الوقفيو الفبلحية عن طريق ا٤بزاد العلِب، مرفق با٤برسـو _ 2
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 باألكقاؼ.
 االلتزام بالقيام بأعمال الصيانة الكبرى:-3

ركط الذم ٰبدد حقوؽ ككاجبات ا٤بستأجر الراسي عليو من دفَب الش 8نصت ا٤بادة 
ا٤بزاد أنو على ا٤بستأجر التكفل بأعماؿ الصيانة العادية لؤلرض الوقفية الفبلحية ككل 
األمبلؾ السطحية.٩با يفيد ٗبعُب ا٤بخالفة إعفاء ا٤بستأجر من أعماؿ الصيانة الكربل 

األمبلؾ السطحية التابعة لؤلرض كتكفل ا٤بؤجر ّٔا. كٲبكن مبلحظة ذلك ُب حالة ىبلؾ 
 الفبلحية.
 :الفرع الثاني:التزامات المستأجر 

 ، كىي:1>/69أكردىا ا٤بشرع بدفَب الشركط ا٤برفق با٤برسـو التنفيذم رقم 
 االلتزام بدفع األجرة واألعباء اإليجارية:-1

االنتفاع يلتـز ا٤بستأجر بدفع مبلغ نقدم مقابل حصولو على األرض الفبلحية قصد 
كذلك قبل  1ّٔا، كقد نص ا٤بشرع على ضركرة تسديد مقابل اإلٯبار بصفة دكرية مسبقا

البدء ُب االستغبلؿ. حيث يسدد ا٤بستأجر بدؿ اإلٯبار إٔب السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ كما 
مصاريف اإلعبلنات كا٤بصلقات  كا٤بتمثلة ُب 2يلتـز ا٤بستأجر كذلك بدفع األعباء اإلٯبارية

رسم النسخة األصلية ضر ك كذا كالنشرات أك أية مصاريف أخرل مستحقة قبل ا٤بزايدة،
 اإلٯبار كا٤بلحقات ا٤بشَبكة كدفَب الشركط...

 االلتزام بالمحافظة على العين المؤجرة:-2
يلتـز ا٤بستأجر بالتكفل بأشغاؿ الصيانة العادية أك ما يصطلح عليها الَبميمات 

لَبميمات الٍب يقتضيها استعماؿ العْب ا٤بؤجرة استعماال مألوفا التأجّبية، كىي تلك ا
حسب العرؼ. كىذه األشغاؿ تتعلق باألراضي الوقفية الفبلحية ككذا األمبلؾ السطحية 
ا٤بتصلة ّٔا، كيقتضي ذلك كجوب ٧بافظتو على الوجهة الفبلحية لؤلراضي الوقفية الفبلحية 

                                                 

 ، ا٤برجع سابق. 1>/69من ا٤برسـو التنفيذم  66ا٤بادة  -1
 ن طريق ا٤بزاد العلِب.من دفَب الشركط الذم ٰبدد البنود كالشركط ا٤بطبقة على اإلٯبار ع 67ا٤بادة  -2
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، كذلك بناء على ما ًب االتفاؽ عليو ُب 1 عليهاكإبقائها على حالتها دكف إدخاؿ أم تغيّب
العقد أك كفق ما أعدت لو ٕبكم طبيعتها. ككذلك القياـ بأعماؿ الصيانة العادية النا٘بة عن 

 استعماؿ البنايات السطحية ا٤بتصلة باألرض كإصبلح األقفاؿ كالزجاج...
على العْب ا٤بؤجرة،  إذف يكوف ا٤بستأجر ملزما ببذؿ عناية الرجل العادم ُب اافظة

فيستعملها استعماال صحيحا ال يؤدم إٔب اإلضرار ّٔا أك ٗبلحقاتو طبقا للقواعد العامة 
 .2لعقد اإلٯبار

 االلتزام برد العين المؤجرة بانتهاء مدتها:-3
ٰبدد حقوؽ ككاجبات ا٤بستأجر الراسي الذم من دفَب الشركط  8/67نصت ا٤بادة 

ا٤بستأجر ملـز بإخبلء األماكن مباشرة بعد انتهاء مدة اإلٯبار دكف عليو ا٤بزاد، على أف 
 .3إعذار إال إذا قررت السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ ٘بديد عقد اإلٯبار

 االلتزام باالستغبلل الشخصي والمباشر:-4
من دفَب الشركط الذم ٰبدد حقوؽ ككاجبات ا٤بستأجر الراسي  8/6أكجب ا٤بادة 
أجر أف يلتـز االنتفاع باألراضي الفبلحية ا٤بؤجرة عن طريق ا٤بزاد بشكل عليو ا٤بزاد على ا٤بست

شخصي كمباشر، كذلك حرصا من السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ على حسن استغبلؿ ىذه 
 األراضي كلسهولة فرض رقابتها على ىذه األخّبة.

هد أما عن التساؤؿ تضيف، ذات ا٤بادة ُب فقرهتا الثانية أنو على ا٤بستأجر أف يتع
بعدـ التنازؿ عن كل األماكن ا٤بؤجرة، أك عن أم جزء منها إال بعد موافقة السلطة ا٤بكلفة 

                                                 

 ، مرجع سابق.1>/69من ا٤برسـو التنفيذم  66ا٤بادة  -1
ا٤بتضمن القانوف ا٤بدين جريدة ر٠بية  :><6/<1/;7ا٤بؤرخ ُب  =:/:>من األمر رقم  :<9ا٤بادة  -2

، ا١بريدة الر٠بية، عدد :711/;71/1ا٤بؤرخ ُب  61/:، ا٤بعدؿ كا٤بتمم بالقانوف رقم :>لسنة  =>عدد 
 .>711لسنة  86ا١بريدة الر٠بية عدد  >711/:68/1ا٤بؤرخ ُب  :1/>1، كالقانوف :711لسنة  99
٭بوذج عقد إٯبار األراضي الوقفية ا٤بخصصة للفبلحة عن طريق ا٤بزاد العلِب. )مرفق با٤برسـو التنفيذم  -3

 (.1>/69رقم 
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 باألكقاؼ.
كىو األمر الذم ٓب ييتطرؽ لو من خبلؿ ٭بوذج عقد اإلٯبار الوقفي ٗبوجب ا٤برسـو 

، ٩با كاف يسمح ا٤بستأجر أف ينقل حقوقو كالتزاماتو الناشئة عند عقد اإلٯبار 6=8/=<
 .1«ي إٔب شخص آخر إما عن طريق البيع أك ا٥بيئةالوقف

ك٘بدر بنا اإلشارة إٔب أف ا٤بشرع قد فرض ٗبوجب دفَب الشركط ا٤بلحق با٤برسـو 
سالف الذكر ٝبلة من االلتزامات الفرعية على مستأجر األراضي الوقفية  1>/69التنفيذم 

 الفبلحية، نوردىا على التوإب:
حي األرض ا٤بؤجرة كٞباية البيئة كاحَباـ كل التعليمات االلتزاـ باحَباـ الطابع الفبل

 الٍب ٛبليها عليو السلطة ا٤بؤجرة.
االلتزاـ بعدـ االعَباض على كل عمليات الرقابة الٍب يتوالىا األعواف التابعوف إٔب  -

 .2السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ كالديواف الوطِب لؤلراضي الفبلحية، كالتعهد بتسهيل مهمتهم
كبالنسبة إلٯبار األراضي الوقفية الفبلحية ا٤بسَبجعة فااللتزامات ا٤بفركضة إٔب  -

جانب ما ًب ذكره، التصريح بكل اتفاقات الشراكة الٍب يربمها ا٤بستأجر أك يلغيها طبقا 
للتشريع ا٤بعموؿ بو، ككذا إعبلـ السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ كالديواف الوطِب األراضي 

 .3ن أف يؤثر على السّب العادم للمستثمرةالفبلحية بكل حدث ٲبك
 المطلب الثاني: انقضاء عقد اإليجار الوقفي الفبلحي

ينقضي عقد اإلٯبار الوقفي بصفة تلقائية ألسباب طبيعية يشَبؾ فيها مع عقود 

                                                 

ا٤بتعلقة بالتنازؿ عن حق استغبلؿ األمبلؾ الوقفية  >19/711/;6ا٤بؤرخة ُب  16/>1ا٤بذكرة رقم  -1
 حصرت التنازؿ بْب األصوؿ كالفركع فقط أما غّب ذلك فإنو يؤدم إٔب اسَبجاع ا٤بلك الوقفي.

من دفَب شركط ٰبدد حقوؽ ككاجبات ا٤بستأجر الراسي عليو ا٤بزاد. )ا٤برفق با٤برسـو  81ا٤بادة  -2
 (1>/69التنفيذم رقم 

من دفَب شركط إٯبار األراضي الوقفية الفبلحية ا٤بسَبجعة، ا٤برفق با٤برسـو التنفيذم  66ك =/8ا٤بادة  -3
69/<1. 
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اإلٯبار األخرل، كانتهاء ا٤بدة أك ىبلؾ العْب ا٤بؤجرة أك تراضي الطرفْب على إهنائو. إال أف 
أسباب أخرل أعطى ٗبوجبها ا٤بشرع سلطة إهناء العقد إلدارة السلطة ا٤بكلفة ىناؾ 

 باألكقاؼ حيث يكوف ٥بذه األخّبة امتيازات كضمانات عديدة.
 لفرع األول:األسباب الخاصة النقضاء عقد إيجار األرا ي الفبلحية الوقفيةا

لفبلحي ، إهناء عقد اإلٯبار الوقفي ا1>/69لقد خص ا٤برسـو التنفيذم رقم 
 بنصوص خاصة نربزىا فيما يلي:

 انقضاء عقد اإليجار الوقفي بانتهاء المدة: -1
 .1ينقضي عقد إٯبار األراضي الوقفية الفبلحية بانتهاء مدتو ما ٓب يتم ٘بديده

حيث يتم ىذا األخّب بناء على طلب يقدمو ا٤بستأجر لدل السلطة ا٤بكلفة 
حية كذلك خبلؿ سنة كاحدة قبل تاريخ انتهائو. باألكقاؼ كالديواف الوطِب لؤلراضي الفبل

 .2كال ٰبق ٘بديد اإلٯبار إال ٗبوافقة صرٰبة من السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ
 انقضاء عقد اإليجار بالفسخ:-2

ٗبا أف عقد اإلٯبار من العقود الٍب ٙبتمل الفسخ لذلك ٯبوز فسخو اتفاقيا بَباضي  
كا٤بستأجر.كقد يكوف الفسخ ٗببادرة من السلطة جرة ل من السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ كمأك

 .3ا٤بكلفة باألكقاؼ ُب حالة عدـ احَباـ ا٤بستأجر بنود دفَب الشركط ا٤برفق بالعقد
كا١بدير بالذكر أف انقضاء اإلٯبار بانتهاء ا٤بدة أك الفسخ التلقائي يَبتب عليو قياـ 

 ٢بالة.ا٤بستأجر برد العْب ا٤بؤجرة فور قياـ سبب االنقضاء على ا

                                                 

من ٭بوذج دفَب الشركط الذم ٰبدد البنود كالشركط ا٤بطبقة على اإلٯبار عن طريق ا٤بزاد  69/8ا٤بادة  -1
 العلِب األراضي الوقفية الفبلحية، ا٤برفق با٤برسـو التنفيذم.

من دفَب شركط إٯبار األراضي الوقفية الفبلحية ا٤بسَبجعة الٍب كانت ٕبوزة الدكلة لبلنتفاع  7ا٤بادة  -2
 .1>/69ّٔا، ا٤برفق با٤برسـو 

من ٭بوذج دفَب الشركط الذم ٰبدد البنود كالشركط ا٤بطبقة على اإلٯبار عن طريق  8ك 7/:6ا٤بادة  -3
 (.1>/69بلحة )ا٤برفق با٤برسـو التنفيذم رقم ا٤بزاد العلِب لؤلراضي الوقفية ا٤بخصصة للف
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ة ا٤بكلفة باألكقاؼ كُب حالة عدـ احَباـ ا٤بستأجر بنود دفَب الشركط تقـو السلط
ين متتاليْب بفَبة شهر كاحد بينهما من طرؼ ٧بضر قضائي، كبعد انقضاء بتوجيو إعذار 

ىذه ا٤بدة كابتداء من اإلعذار الثاين، تباشر السلطة ا٤بكلفة باألكقاؼ إجراءات إسقاط 
 .1القضائية ا٤بختصة ا٢بق أماـ ا١بهات

 وفاة المستأجر:-8
، كعليو 1>/69أما عن حالة كفاة ا٤بستأجر فلم ينص عليها ا٤برسـو التنفيذم رقم 

، حيث <7سابق الذكر ُب مادتو  6=8/=<ٲبكن الرجوع إٔب أحكاـ ا٤برسـو التنفيذم رقم 
األخّب إٔب الورثة فسخ عقد اإلٯبار قانونا كينقل ىذا على أنو ُب حالة كفاة ا٤بستأجر ي نص

الشرعيْب ُب ا٤بدة ا٤بتبقية من العقد األكؿ، كىذا ال يتم إال بعد ٙبرير عقد إٯبار جديد، 
 .2مضموف العقد األكٕبكذلك مع مراعاة 

 الفرع الثاني: انتهاء عقد اإليجار طبقا للقواعد العامة
 ىناؾ أسباب عامة ينقضي ّٔا عقد اإلٯبار منها:

 ىبلك العين المؤجرة: -1
حيث يعد ا٥ببلؾ سببا من أسباب انقضاء عقد اإلٯبار قبل انتهاء مدتو، كسواء   

كاف ا٥ببلؾ كليا فيفسخ اإلٯبار ٕبكم القانوف، أك كاف جزئيا يشَبط أف يبلغ ىذا ا٥ببلؾ 
طبقا ا١بزئي حدا يتعذر معو االنتفاع بالعْب ا٤بؤجرة كفقا للغرض ا٤برصودة لو بطبيعتها أك 

لعقد اإلٯبار. كىنا ٰبق للمستأجر إذا ٓب يكن ا٥ببلؾ بفعل منو ا٣بيار بْب فسخ العقد أك 

                                                 

من ٭بوذج دفَب الشركط الذم ٰبدد البنود كالشركط ا٤بطبقة على اإلٯبار عن طريق  9ك 8/ :6ا٤بادة _ 1
 ( .1>/69ا٤بزاد العلِب لؤلراضي الوقفية ا٤بخصصة للفبلحة )ا٤برفق با٤برسـو التنفيذم رقم 

، ٦بلة قضائية <16/711/;مؤرخ ُب  97=16:اكمة العليا، غرفة التجارية كالبحرية، قرار رقم _ 2
 .1<6-;=6، ص<711، سنة 7عدد
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 .1إنقاص بدؿ اإلٯبار بقدر نقصاف ا٤بنفعة
 بطبلن عقد اإليجار:  -2

ينتهي العقد كقبل انتهاء مدتو ببطبلتو، كذلك بتخلف ركن من أركانو حيث أف 
إضافة إٔب الشكلية ُب العقود الٍب تتطلب ذلك،  أركاف العقد ىي الَباضي ال، كالسبب

فيكوف العقد باطبل بطبلنا مطلقا منذ البداية، إذا انعقد مثبل لسبب غّب مشركع أك لسبب 
فبلحية لزراعة األعشاب ا٤بهلوسة أك  ا٨بالف للنظاـ العاـ، بأف يستأجر أحدىم أرض

لمحكمة لطبلف، كما ٯبوز ا٤بخدرات، كُب ىذه ا٢بالة ٰبق لكل ذم مصلحة التمسك بالب
 .2أف ٙبكم بو من تلقاء نفسها

أما إذا كانت إرادة أحد الطرفْب معيبة أك كانت أىليتو ناقصة، فقد يبطل عقد 
 اإلٯبار غّب أف حق إبطالو يسقط إذا ٓب يتمسك بو صاحبو خبلؿ الفَبة اددة قانونا.

 انقضاء اإليجار ألسباب عائلية -8
سببا آخر من  >711لقد استحدث ا٤بشرع ٗبوجب تعديل القانوف ا٤بدين لسنة  

أسباب انقضاء عقد اإلٯبار قبل انتهاء مدتو، حيث منح ا٤بستأجر حق إهناء عقد اإلٯبار 
، كمن األسباب العائلية الٍب ٥با أثر ُب إٯبار األراضي 3بسبب عائلي يؤثر مباشرة على العقد

ة أفراد عائلة ا٤بستأجر إذا كانت األرض ا٤بستأجرة صغّبة، كٓب تعد الوقفية الفبلحية، زياد
 تليب حاجيات عائلية، ٩با يؤدم إٔب انصراؼ نية ا٤بستأجر إٔب إهناء عقد اإلٯبار.

 خاتمــة
غّب قابلة للتصرؼ، فإٌف موضوع اإلٯبار يبقى من حيث ا٤ببدأ تعد األمبلؾ الوقفية 

األمبلؾ، كذلك لتنمية موارد الوقف من جهة  أكثر الوسائل ٪باعة ُب استثمار ىذه

                                                 

يتضمن القانوف ا٤بدين ا٤بعدؿ ٗبوجب  :><6/<1/;7ا٤بؤرخ ُب  =:/:>من األمر  <=9ا٤بادة _ 1
 .>711مام  68ا٤بؤرخ ُب  :1->1قانوين 

 .786-781السابق، صشعوة ىبلؿ، ا٤برجع  -2
 , ا٤برجع السابق.=:/:>. من األمر 7فقرة  6مكرر <;9ا٤بادة  -3
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 كإلضفاء نوع من ا٢بماية من جهة ثانية.
كنظرا ٥بذه األٮبية، نبلحظ من الناحية التشريعية تدخل ا٤بشرع بعدة قوانْب تبنت 
عدة تدابّب ٨بتلفة ُب موضوع اإلٯبار، كخص إٯبار األراضي الوقفية الفبلحية مؤخرا ٗبرسـو 

(، كذلك لضماف التسيّب ا٢بسن ٥با، حيث حدد من خبللو 1>/69تنفيذم خاص )رقم
خاصة لعقد اإلٯبار الوقفي الفبلحي ٗبا يتماشى مع طبيعة العْب ا٤بؤجرة، كأبرز  اأحكام

إجراءات إبراـ العقد كشركطو بالتوفيق بْب أحكاـ اإلٯبار العامة، كالنصوص ا٤بتعلقة 
ه األمبلؾ معرفة أحكاـ إبراـ ىذا النوع من باألراضي الفبلحية، ٩با يسهل على ا٤بسّبين ٥بذ
كما أدرج ا٤بشرع ٭باذجا لعقود اإلٯبارات العقود دكف اللجوء إٔب القواعد العامة لئلٯبار.

الفبلحية الوقفية مع دفاتر الشركط ا٣باصة ّٔا بالنسبة لئلٯبار با٤بزاد العلِب ككذلك بالنسبة 
أك عقد االمتياز بعد ثبوت أف ا٤بستثمرة ٧بل  لئلٯبار الناتج عن ٙبويل حق االنتفاع الدائم

االنتفاع ىي ملكية كقفية. ك٘بدر بنا اإلشارة إٔب أف ا٤بشرع ٓب يدرج ُب ا٤ببلحق ا٤بدرجة مع 
٭بوذجا لعقد إٯبار األراضي الفبلحية الوقفية بالَباضي ٩با ٯبعلنا نعتمد  14/71ا٤برسـو رقم 

 ٭بوذج عقد إٯبار األمبلؾ الوقفية بصفة عامة. 
 ك ٲبكن إبراز أٮبية تسيّب األمبلؾ الفبلحية الوقفية كفق االقَباحات التالية:

 إعادة ىيكلة األكقاؼ ٗبا يتماشى كا٤بعطيات الواقعية. -
 قيمة األجرة السنوية لؤلراضي الوقفية على ضوء العرض كالطلب، إعادة النظر ُب -

 ٙبسينا لعائداهتا ٗبا يكفي لسد حاجيات صيانتها كا٢بفاظ عليها كاالستفادة من ريعها.
 قائمة المراجع:

 =>ا٤بتضمن القانوف ا٤بدين جريدة ر٠بية عدد  :><6/<1/;7ا٤بؤرخ ُب  =:/:>األمر رقم  -
، ا١بريدة الر٠بية، :711/;71/1ا٤بؤرخ ُب  61/:، ا٤بعدؿ كا٤بتمم بالقانوف رقم :>لسنة 
 86ا١بريدة الر٠بية عدد  >711/:68/1ا٤بؤرخ ُب  :1/>1، كالقانوف :711لسنة  99عدد 
 .>711لسنة 

 ا٤بتضمن قانوف التوجيو العقارم.  1<<66/6/=6ا٤بؤرخ ُب  :7/ 1<القانوف رقم 
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ا٤بعدؿ كا٤بتمم  , ا٤بتضمن قانوف األكقاؼ27/04/1991ا٤بؤرخ ُب  91/10رقم القانوف  -
 .7116مام  77مؤرخ ُب  >1-16قانوف رقم بال
يتضمن األمبلؾ ا٢ببسية العامة، جريدة ر٠بية  9;<6/<1/>6ا٤بؤرخ ُب  8=7/;9ا٤برسـو  -

 .:8عدد 
يتضمن إحداث مؤسسة  6<<8/6/ 78ا٤بؤرخ ُب  7=-6<ا٤برسـو التنفيذم رقم  -

 6<<6لسنة  ;6ا٤بسجد، جريدة ر٠بية عدد 
ا٤بتضمن النشاط العقارم، ا١بريدة الر٠بية عدد  0993مارس  0ا٤بؤرخ ُب  23/ 93ا٤برسـو  -

04. 
الذم ٰبدد شركط إدارة  =<<16/67/6ا٤بؤرخ ُب  6=8-=<رسـو التنفيذم رقم ا٤ب -

 .=<<6لسنة  1<ذلك. جريدة ر٠بية عدد  األمبلؾ الوقفية كتسيّبىا كٞبايتها ككيفيات
، ٰبدد شركط ككيفيات إٯبار 7169فيفرم  61مؤرخ ُب  >69/6ا٤برسـو التنفيذم رقم  -

 .7169لسنة  <1األراضي الوقفية ا٤بخصصة للفبلحة، جريدة ر٠بية عدد 
ا٤بتضمن إسناد ١بنة األكقاؼ كٙبديد  <<<76/17/6ا٤بؤرخ ُب  7قرار الوزارم رقم  -

 66/66/7111ا٤بؤرخ ُب  711مهامها كصبلحياهتا ا٤بتم بالقرار الوزارم رقم 
شعوة ىبلؿ، الوجيز ُب شرح عقد اإلٯبار ُب القانوف ا٤بدين، ا١بزائر، جسور للنشر،  -
 .;6، ص7169، 7ط
 .1<6-;=6، ص<711، سنة ٦7بلة قضائية عدد  -



 

1 

Le roman algérien : une épopée 

d’une lutte contre le déracinement 
 Dr FILALI Férial 
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Summary:  
The Algeria holds, within its literary landscape, big names, have 

not only marked the Algerian literature but also the universal literary 

heritage in three languages: Arabic, Berber and French. However the 

French language, considered as "spoils of war" by the majority of 

Algerian authors, remains the vehicular language of an experience, a 

proscription, a snatching. Sometimes even, it isput to the test by its 

user, which provokes it and undergoes it,to conclude that it is 

powerless, unable to convey the pain living in the bowels of the 

natives, hence the recourse to Arabic or Berber, both languages long 

prohibited by the colonizer. 

In our presentation we will try to shed light on this facet of the 

Algerian literature in French on some of its authors, on their 

experiences, especially on their quest for identity in a hostile 

environment to the original . We will also try to answer questions such 

as: How is the Algerian "managed" to keep his Arab-Berber and 

Muslim identity disparaged for more than 130 years of colonization? 

What was the role played by those authors and their literary 

productions? Are there others factors involved in this fight against 

forgetfulness and loss of cultural identity? If yes, which ones? What 

was their impact on the Native ...? Was it (impact) complementary to 

that of the literary work? .... Finally, one might brag that WE are free 

and decolonized...? 

 Algeria, populating colony then French department, 

administratively and geographically, is faced with the question of 

identity that arises and imposes the assimilationist and segregationist 

colonial project advocated by French power. This historical-political 

reality is growing strongly in the aftermath of the crushing of the last 

major armed revolt in 1870 and moves the military field to the political 

terrain with diversification of means, including literature. 

Through this presentation, we will make references to some 

works that seem representative, without aspiring to the exhaustive or 

detailed approach because "The Algerian literature of French 
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expression" is a problematic name in itself. Also, to avoid any 

misunderstanding, we will define our field of intervention to 

Aboriginal authors. 

In addition, the categorization that we will take will be that of 

Jean Dejeux, which considers the evolution of the Algerian literature 

in French knew four phases: 

- The phase of acculturation and mimicry (1900 - 1950) 

- The phase of the unveiling of malaise (1950 - 1956) 

- The phase of self-assertion and combat (1956 - 1964) 

- The phase of the literature of the war of independence (1964 - 

1966) 

Our interest will focus on the first three, whose theme is the 

historic events that have marked the colonized Algeria. 

Présentation : 
L‟Algérie recèle, au sein de son paysage littéraire, de grands 

noms ayant non seulement marqué la littérature algérienne mais 

également le patrimoine littéraire universel dans trois langues : 

l‟arabe, le berbère et le français. Cependant la langue française, 

considérée comme « butin de guerre »
1
 par la majeure partie des 

auteurs algériens, demeure la langue véhiculaire d‟un vécu, d‟une 

proscription, d‟un arrachement. Parfois même, une langue mise à 

l‟épreuve par son utilisateur, qui la provoque et l‟éprouve pour en 

conclure qu‟elle est impuissante, inapte à véhiculer les douleurs 

habitant les entrailles de l‟Indigène,  d‟où le recours à l‟arabe ou au 

berbère, deux langues longtemps proscrites par le colonisateur
2
. 

Dans notre présentation nous allons tenter de mettre la lumière 

sur cette facette de la littérature algérienne d‟expression française, sur 

quelques uns de ses auteurs, sur leur vécu, en particulier sur leur quête 

de l‟identité dans un environnement hostile à l‟originel. Nous allons 

également tenter de  répondre à des questionnements tels que : 

Comment l‟Algérien est « parvenu » à conserver son identité arabo-

berbéro-musulmane dénigrée pendant plus de 130 années de 

colonisation ? Quel a été le rôle joué par lesdits auteurs et leurs 

productions littéraires ? Y a-t-il eu d‟autres facteurs qui ont participé à 

ce combat contre l‟oubli et la déculturation ? Si oui, lesquels ? Quel a 

                                                 

1 - Expression emblématique de l’auteur algérien Kateb Yacine  
2 - En effet la langue arabe avait le statut de langue étrangère en 
Algérie coloniale 
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été leur impact sur l‟Indigène…? Etait-il (l‟impact) complémentaire à 

celui de l‟œuvre littéraire ?....Enfin, pourrait-on clamer haut et fort 

que NOUS sommes libres et décolonisés… ?  

INTRODUCTION : 

L‟Algérie, colonie de peuplement puis département français, 

administrativement et géographiquement, se trouve confronté à la 

question identitaire que pose et impose le projet colonial 

assimilationniste et ségrégationniste prôné par la puissance française. 

Cette réalité historico-politique se développe fortement au lendemain 

de l‟écrasement de la dernière grande révolte armée de 1870 et se 

déplace du terrain militaire au terrain politique avec une 

diversification des moyens, parmi lesquels la littérature.  

A travers cette présentation, nous ferons références à quelques 

œuvres qui nous semblent représentatives et exemplatives, sans 

aspirer à l‟exhaustivité ni à l‟approche détaillée, car « La Littérature 

algérienne d‟expression française » est une dénomination 

problématique
1
 en soi. Aussi, pour éviter tout quiproquo, nous allons 

délimiter notre champ d‟intervention aux auteurs autochtones. 

En outre, la catégorisation que nous allons adopter sera celle de 

Jean Dejeux
2
, selon laquelle l‟évolution de la littérature algérienne 

d‟expression française a connu quatre phases :  

- La phase de l‟acculturation et du mimétisme (1900 - 1950)  

- La phase du dévoilement du malaise (1950 – 1956)  

- La phase de l‟affirmation de soi et du combat (1956 – 1964) 

- La phase de la littérature de la guerre d‟indépendance (1964 – 

1966) 

Notre intérêt portera sur les trois premières, dont la thématique 

est les évènements historiques qui ont marqué l‟Algérie colonisée. 

1- La phase de l’acculturation et du mimétisme :  

                                                 

1 -  Puisqu’elle recèle un phénomène d’appartenance et d’exclusion 
simultanés. 

Jean Déjeux était l'un des plus grands critiques de la littérature - 2
maghrébine de langue française à laquelle il a réservé pas moins de 

s. Il enseignait aussi cette 16 ouvrages publiés chez différents éditeur
Sorbonne et à l'Inalco. -littérature au centre francophone de Paris

C’est également la référence des chercheurs dans ce domaine. Ce 
qui justifie notre choix méthodique. 
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Quand on s'interroge sur la naissance du roman algérien, l'on 

évoque immédiatement et avec vivacité des noms comme Mouloud 

Mammeri, Mouloud Feraoun ou encore Mohamed Dib ; 

des noms que l'on qualifie de pionniers du roman algérien. Or, 

l'histoire de ce dernier remonte bien au-delà des années 50.  

La première nouvelle en langue française qui a vu le jour est La 

vengeance du Cheikh de M‟Hamed Ben Rahal1 en 1891. Il est probable 

également que le premier roman au sens strict du terme date de 1912 : 

Musulmans et chrétiennes de Bouri Ahmed, publié en feuilleton dans 

le journal El Hack en 1912. Mais c‟est à partir du tournant des années 

                                                 

1 - Le premier bachelier algérien, né en 1857 à Nedroma, fils de 
Hamza, notable bourgeois et cadi de cette même ville, nommé par 
l'Emir Abdelkader et confirmé par les autorités coloniales. En 1878, le 
père est mis d'office en retraite pour n'avoir pas accepté d'être le 
simple auxiliaire des autorités coloniales. Parfait bilingue, le fils 
remplace en 1878 le père déchu. En 1884, M'hamed Ben Rahal 
démissionne de ses fonctions d'administrateur colonial. Il est entendu 
en 1891 par la commission sénatoriale des «DIX-HUIT» présidée par 
Jules Ferry, auquel il dénonça l'arbitraire du régime d'indigénat, 
réclamant les réformes fiscales, la généralisation de l'enseignement 
public et le droit à la représentativité politique des Algériens au sein 
du parlement. En 1912, à la tête d'une délégation, il demande 
l'abrogation du décret Messimy qui imposait le service militaire 
obligatoire aux jeunes Algériens. Le 17 juin 1921, il intervient devant 
les délégations financières : " L'arabe primaire n'est enseigné 
officiellement nulle part et pourtant cette langue est la langue 
maternelle de plusieurs millions d'habitants musulmans à qui le 
français est encore à apprendre et pour lesquels il ne remplacera 
jamais complètement le parler paternel. Or imagine-t-on un peuple 
sans langage pour exprimer ses idées, percevoir les idées d'autrui, 
cultiver son esprit, traduire ses sentiments, perfectionner sa morale, 
vivre et évoluer enfin ?... dit-on, le jeune musulman suce, avec le 
verset du Coran la haine de l'infidèle, de sa morale, de sa 
civilisation…C'est dans votre intérêt autant que dans le nôtre que je 
viens vous convier à une plus claire appréciation du problème de 
l'enseignement musulman et à vous faire toucher du doigt l'avantage 
matériel, intellectuel et moral qu'il y aurait à l'encourager au lieu de le 
proscrire et de le tracasser." (L'Écho d'Alger n°113 371 du 18 juin 
1921). En 1925, rompt avec le siècle et s'affilie à l'ordre religieux 

mystique des Darquawa. 
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1920, sous l‟impulsion du travail administratif et éducatif en 

extension, qu‟on voit naître les premiers romans écrits par des 

Algériens indigènes publiés en volume. Cette période et aussi marquée 

par l‟avènement de l‟Algérianisme en 1920 et voit l‟apparition de 

Ahmed ben Mostapha, goumier, de Bencharif. Ensuite, Chukri Khodja 

écrit successivement deux romans, le premier Mamoun, l'ébauche d'un 

idéal, paru en 1928, le second El Eudj, Captif des barbaresques publié 

en 1929. Six ans plus tard, Mohamed Ould Cheikh publie Myriem 

dans les palmes1 .  
Ces quelques rares auteurs sont présentés comme des 

"Echantillons" de la réussite de la France dans sa politique 

assimilationniste associée à une « mission civilisatrice ». Ils ont à ce 

titre « bénéficié » de l‟appui du courant algérianiste et semblent 

n'avoir acquis leur statut d'écrivains et d'intellectuels qu'au prix d'une 

"trahison". 

Parmi ces auteurs, le capitaine Bencherif se distingue de par son 

approche tout à fait politique en posant “le problème algérien” dans 

son ensemble. Par le roman il mène un combat d‟égal à égal avec les 

algérianistes
2
, qui ont choisi ce genre littéraire pour attaquer les 

indigènes francisés, afin de les contre attaquer ou de plaider la cause 

de ses compatriotes et essayer de convaincre que l‟Islam n‟est pas un 

obstacle à l‟émancipation des indigènes
3
. 

En fait, cette timide contestation n'est pas évidente à première 

lecture et son roman semble plutôt faire allégeance au pouvoir 

colonial qui lui consent un espace - si limité soit-il - dans ses 

institutions éditoriales. Cette vision et d‟autant plus consacrée par 

                                                 

1 - La trame du roman est construite autour d’une intrigue dont le 
dénouement symbolise le triomphe de l’islam et de la langue arabe et 
par la même celui de l’identité algérienne et l’impossibilité de la 
l’acculturation. Myriam personnage principal du roman et son frère 
Jean-Hafid, issus d’une union mixte, finissent par élire l’identité 

arabo-musulmane vers laquelle leur mère Khadidja les attire.     
2 - Les algérianistes s’organisent et décident de faire du “ roman ” 
leur arme de combat afin de démontrer qu’ils sont “ les seuls 
Algériens ”, une Algérianité qui leur revient de droit à eux seuls les 

latins, puis plus tard aux Juifs aussi 
3 - Les algérianistes à travers leurs ouvrages ont fait le procès des 
indigènes francisés doutant de leur sincérité et leur rappelant sans 

cesse que l’Islam est un obstacle à leur émancipation 
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l‟Algérie nationaliste libre de l‟indépendance du fait du discours 

idéologique adopté par le goumier et son narrateur, considérant, ainsi, 

l‟auteur comme « vendu » et « assimilé ».  

Cependant, ce qui frappe dans l‟œuvre de Mohammed Ben 

Cherif caïd de la tribu des Ouled Si M‟Hamed, c‟est l‟appartenance et 

la fidélité à la tribu et à la « umma muhammadija », la communauté 

des croyants de l‟islam, qui sont des propriétés indissociables du héros 

romanesque et par ricoché de lui-même. En ce sens, ce dernier meurt 

de typhus le 22 mars 1921 à Djelfa en se dévouant inlassablement 

auprès de ses compatriotes atteints par la maladie.  

A cet effet, lorsque Jean Déjeux caractérise les œuvres de cette 

période de “médiocres et décevants”
1
 , ce jugement parait arbitraire et 

inique. Il ne s‟agit pas là de faire le plaidoyer de ces auteurs, mais 

seulement tenter de leur rendre justice pour avoir été confinés aux 

oubliettes sous prétexte non justifié « d‟apostasie ».  

Rappelons que la conception de la notion de Nationalisme 

pendant les années vingt n‟est pas celle de l‟Algérie libre de 

l‟indépendance. En effet, ceci était clairement représenté par la forme 

d‟organisation des populations indigènes, qui était beaucoup plus 

sociale qu‟administrative, développant un système de relations 

socioculturelles intra-communautaires très spécifique, en dehors du 

système imposé à coups de destruction et de spoliation méthodique 

par la France hégémonique ; et ce au profit d‟une caste étrangère 

installée en Algérie.   

Ainsi, le combat de ces écrivains, aussi timide soit-il, est plutôt 

estimable et louable. A ce titre nous pouvons citer un passage de la 

flatteuse préface du Gouverneur Général Jonnart pour le roman Aux 

villes saintes de l'Islam
2
 de Mohammed Ben Cherif, témoignage de 

l‟attachement de l‟auteur à ses valeurs ancestrales, malgré le 

déchirement et l‟errance identitaires : « …vous avez apporté dans vos 

observations et vos descriptions cette poésie faite de charme et de 

mystère d’une race que les siècles n’ont pas altérée, immuable comme 

l’immensité brûlante des déserts arabiques foulés par tant de 

                                                 

1 - Propos de Jean Déjeux « Tous ces romans sont exotiques et 
moralisants. Les écrivains décrivent la vie quotidienne, recourent 

souvent au folklore et s’adressent toujours au lecteur français ».   

2 - Récit du pèlerinage à la Mecque et à Médine que l'auteur a 
accompli avec son père en 1913. 
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générations en route vers la Cité Sainte où, depuis la mort du 

Prophète, vient s’agenouiller chaque année l’Islam en prière… Ainsi 

vous avez justifié la persistance et la force de vos traditions 

islamiques. Traditions grandes et nobles bien faites pour vous 

rattacher à la France généreuse et loyale !... »
1
     

Cette question identitaire trouve un écho manifeste dans les 

écrits littéraire algériens successifs. En effet, la lecture de ces romans 

dits « à thèse » ou d‟« assimilation », renseigne sur un déchirement ou 

un dédoublement – voire un triplement – identitaire qui se trouve 

traduit dans les fictions romanesques où le parcours des personnages 

se mue couramment en « quête d‟identité ».  
D‟ailleurs cette  résonance est lisible dans l‟essai de Jean 

AMROUCHE, L’Eternel Jugurtha, publié en 1946
2
,où il est question 

de l‟ancrage et du comportement identitaire de l‟Algérien : « Le 

Maghrébin moderne combine dans un même homme son hérédité 

africaine, l’Islam, et l’enseignement de l’Occident […]. Il prend 

toujours d’autrui, mimant à la perfection son langage et ses mœurs ; 

mais tout à coup les masques les mieux ajustés tombent, et nous voici 

affrontés au masque premier : le visage de Jugurtha […] dans l’île 

tourmentée qu’enveloppent la mer et le désert, qu’on appelle le 

Maghreb »
3
. 

AMROUCHE associe la dimension géographique à la 

dimension historique et insiste sur l‟ancrage « héréditaire » de 

l‟identité algérienne en convoquant la figure de Jugurtha. Néanmoins, 

cet ancrage n‟est pas fermé à l‟évolution et aux acquisitions. Ouverte 

et multiple, la personnalité algérienne s‟avère ainsi façonnée par trois 

dimensions qui se « rencontrent » et s‟associent : l‟africanité, à savoir 

la berbérité ; l‟arabo-islamité ancrée par la présence et l‟influence de 

la religion musulmane portée par la langue et la pensée arabes ; et 

l‟influence de la présence française, notamment à travers le 

« passage » à l‟écriture – du roman – en langue française.  

                                                 

1 - Ce passage illustre parfaitement la résignation de la puissance 
coloniale, représentée par son gouverneur général, devant 
l’attachement indéfectible des intellectuels algériens à leurs valeurs 

identitaires 
2 - Jean AMROUCHE, « L’Eternel Jugurtha », L’Arche, Éd. de Paris, 

1946 
3 - Ibid, p.58 
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2 La phase du dévoilement du malaise :  
La Seconde Guerre mondiale, les massacres de mai 1945 et les 

mutations qui interviennent dans le monde entraînent une prise de 

conscience chez les Algériens, particulièrement dans le milieu 

intellectuel. C'est au lendemain de cette guerre, plus précisément dans 

les années 50, que s'élabore, "dans la gueule du loup"
1
 , un langage 

littéraire original qui va progressivement se dégager de la sphère 

matricielle, s'individualiser et s'autonomiser ; contrecarrant la visée 

hégémonique de la littérature française des colonies.  

Nous pouvons illustrer les mutations qu‟a connues cette période 

par la première trilogie de Mohammed DIB
2
 qui dénonce 

l'exploitation coloniale et montre la lente prise de conscience politique 

des humbles, particulièrement pour les citadins dans La Grande 

Maison (1952) et Le Métier à tisser (1957) et les paysans dans 

L'Incendie (1954).  

Dans La Grande Maison, inspiré par sa ville natale, Dib décrit à 

travers le regard d‟un enfant de dix ans, Omar, l‟atmosphère et les 

profondeurs de la société algérienne. C‟est une réalité où règnent 

misère, mensonges et hypocrisie. L‟action du roman se situe dans 

l‟immédiat avant-guerre, au moment où les sirènes des exercices 

d‟alerte emplissent déjà Tlemcen. Ce livre qui reçoit un accueil très 

favorable auprès des milieux nationalistes est très critiqué par la 

presse coloniale. Le fameux passage - souvent cité comme exemplaire 

- où l‟instituteur Hassan dénonce le mensonge de la France, ne pouvait 

que déranger : «Ce n‟est pas vrai, si on vous dit que la France est votre 

patrie», lâche le maître d‟école en laissant passer une phrase en arabe. 

En choisissant un personnage d‟enfant, Mohammed Dib signifie 

probablement que rien n‟est pas encore jouée et que les forces neuves 

de la jeunesse peuvent triompher.  

Dans «L‟Incendie» (1954) Omar, encore gamin, va vivre à la 

campagne et découvrir la grande détresse des paysans et leurs espoirs. 

L‟action se déroule en pleine Deuxième Guerre mondiale. Ce n‟est 

certainement pas un hasard que «L‟Incendie» soit né en 1954, année 

du déclenchement de la guerre de Libération. C‟est du contexte 

historique qui a prévalu au déclenchement du 1er Novembre 1954, 

                                                 

1 - Expression de Kateb Yacine 
2 - Pour illustrer cette période, nous proposons seulement l’œuvre de 
Dib pour des raisons de limitation d’espace et   de temps. 



Dr Férial Filali ------------------- Le Roman Algerien 

9 

 

nourri de douleurs et de violences, que Mohammed Dib s‟est 

certainement inspiré.  

Dans ses trois premiers romans transparaît une lente prise de 

conscience politique du peuple algérien devant la colonisation. 

Mohammed Dib montre comment était vécu le quotidien des plus 

humbles, là même où la Révolution s‟est faite véritablement ensuite. 

L‟essentiel de L‟incendie, n‟est plus la description d‟un cadre de vie, 

mais bien la révélation d‟une prise de conscience paysanne, et sa 

manifestation par la grève : «Un incendie avait été allumé, et jamais 

plus il ne s‟éteindrait»
1
, est-il dit dans ce livre prophétique.  

3- La phase de l’affirmation de soi et du combat : 
Le déclenchement de la guerre de libération en 1954 a charrié 

une prise de conscience identitaire qui s‟est développée dans une 

optique du désir d‟une citoyenneté nouvelle fondée sur l‟appartenance 

au même sol et aux mêmes valeurs originelles. Les auteurs de cette 

période instaurent un nouveau régime de représentation de la réalité 

algérienne ; engagée, cette dynamique se veut affirmative du droit à la 

différence et revendicative d‟une citoyenneté pleine et entière.   

Selon la majeur partie des critiques, le plus ardent, le plus 

novateur est Nedjma
2
 , le livre phare, le chef-d‟œuvre de la littérature 

maghrébine qui allait marquer tous les écrivains de la région et donner 

à voir un regard fort singulier sur l‟Algérie. Jamais l‟Algérie n‟avait 

donné une œuvre littéraire aussi forte.  

Kateb Yacine a rencontré mille et une embûches avant qu‟une 

maison d‟édition accepte de publier son livre. Après qu‟il eut été «mis 

dans un coin» à Annaba. Il fallait qu‟il parte à Paris. Voilà ce que 

raconte Kateb et c‟est fort édifiant sur le contexte d‟alors : « Par 

exemple aux éditions du Seuil, je l’ai emmené pendant sept ou huit 

ans. J’ai passé mon temps à l’emmener chez l’éditeur ; c’était 

toujours le même, je faisais semblant de changer, mais rien à faire, il 

était toujours refusé. Mais quand il a été accepté, c’est ça qui est 

triste à dire, il a été accepté à partir du moment où il y avait des 

embuscades, à partir du moment où le sang a commencé à couler, 

                                                 

1- Charles Bonn : Le roman algérien contemporain de langue 
française 
2 - KATEB Yacine, Nedjma, Paris, Seuil, 1956. Il est le roman sur 
lequel le plus grand nombre de recherches universitaires sont en 

cours ou terminées. 
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aussi bien du côté algérien que français. A ce moment-là on nous a 

pris au sérieux. A ce moment tous les éditeurs français commandaient 

les Algériens ; ça a commencé avec Dib, puis ensuite Mammeri, puis 

ensuite moi ! Eh bien s’il n’y avait pas eu la guerre, on serait encore 

des arrières-cousins inconnus. Et la littérature algérienne serait 

encore représentée par des écrivains européens.»
1
 

L‟aspect thématique de l‟œuvre s‟appuie sur deux mouvements : 

un premier mouvement vertical qui cherche une antériorité historique 

de l‟identité algérienne à travers le patriarche Si Mokhtar, conteur de 

la mémoire de sa tribu, les Keblout (terme qui veut dire fil, filiation), 

et par extension de la mémoire ancienne notamment par la 

convocation du passé berbère (numide) de l‟Est algérien ; un second 

mouvement horizontal qui tient compte d‟une identité présente, 

„mouvante‟ et en construction à travers la figure métisse du 

personnage Nedjma
2
 qui porte plusieurs origines. Cette quête se fait 

dans une altérité (étrangeté) de « proximité » et de « familiarité»
3
.  

Nedjma pulvérise littéralement les modèles hérités du roman 

réaliste, et c'est en partie de cette subversion formelle qu'il tire sa 

dimension révolutionnaire. En effet, point de description, si ce n'est 

celle des colons devenus soudain exotiques dans le dire des narrateurs 

algériens de souche. Pas de point de vue unique non plus ni de 

succession chronologique des événements, mais au contraire un 

entrecroisement de récits qui déconcerte parfois, mais dont on finit par 

                                                 

1 - Rencontres de Montpellier, association Cultures et Peuples de la 
Méditerranée ; éd. Dar el Gharb 

2 - Nedjma est un prénom qui signifie l’étoile en langue arabe. Ce 
choix allégorique peut avoir plusieurs lectures. Ici, pour le service de 
notre lecture, nous voudrons surtout se pencher sur l’idée de 
l’éclatement que propose le texte par sa construction et sa 
symbolique. Cela s’observe aussi d’un point de vue identitaire – qui 
mérite approfondissement. Ce dernier aspect pourrait être mis en 
relation avec les observations de Pierre BOURDIEU en introduction 
de son essai Sociologie de l’Algérie, Paris, Puf, 1958, où cette réalité 
du fractionnement qui caractérise l’espace algérien est signalée 
comme trait fondamental. 

3- On sait que « l’un des succès de l’impérialisme a été de 
rapprocher le monde » Edward SAÏD, Culture et Impérialisme, 
Paris Fayard/Le Monde Diplomatique, 2000, p. 24. 
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s'apercevoir que la signification découle souvent de leur agencement 

les uns par rapport aux autres, ou encore de leurs silences.  

Le travail katébien, dégagé de la responsabilité historique de 

témoignage, devient désormais disponible pour rendre lisible une 

pluralité de paroles nées de la causalité complexe des rapports 

conflictuels. Il inaugure la constitution d'une littérature qui ne projette 

pas la constitution d'un ordre, quel qu'il soit, et récuse toute 

affirmation dogmatique.   

 

Conclusion 
Écrite par des ruraux, nomades, citadins, aristocrates, berbères, 

chrétiens musulmans, juifs, Français, Arabes, Franco-Algériens, la 

littérature algérienne de langue française reflète la complexité, la 

diversité et la richesse de l‟histoire du pays. Liée à la colonisation, 

celle-ci est devenue, avant même qu‟elle ne soit achevée, matière 

intarissable où l‟engagement n‟ôte rien à l‟originalité d‟une écriture 

qui s‟affirme, se renouvelle, se perpétue s‟enrichit avec le temps. Le 

panorama de celle-ci rend compte de ses parcours historique, 

idéologique et esthétique, qui n‟ont pu la soustraire de ses trois 

dimensions identitaires : l‟Islam, l‟Arabité et la Berbérité : « On peut 

constater que, quel que soit son mode d’expression linguistique, la 

littérature joue sur trois références majeures que l’on trouve, peu ou 

prou, dans toutes les créations : la civilisation arabo-musulmane, la 

culture berbéro-maghrébine et l’histoire conflictuelle et 

interculturelle France-Algérie. [Ainsi] le roman algérien, et tous les 

récits nés de la terre d’Algérie, est dynamique, novateur et porteur 

d’une pluralité identitaire remettant en questions les définitions 

étroites de l’origine, de l’authenticité et de l’algériannité
1
 

C‟est ainsi que le roman algérien existe en trois langues, et 

s‟écrit en trois langues (français, arabe, berbère) qui dialoguent et se 

traduisent
2
, entrées en échange le long de ces deux derniers siècles, 

                                                 

1- Christiane CHAULET ACHOUR, « Mosaïque Algérie. Romans 
algériens [1992-2002] »,Recherches Internationales, n° 67-68, 1/2 – 
2003, pp. 339-359. 

2 - L’œuvre romanesque et théâtrale de Aziz Chouaki offre un 
des principaux exemples. Sa langue littéraire combine la 
graphie française aux sonorités berbères et arabes dans une 
multitude de références intertextuelles et linguistiques locales et 
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s‟influencent mutuellement et se transforment continuellement. 

Toutefois, cette double culture (parfois même multiculture) des 

intellectuels algériens colonisés n'était pas une expérience facile
1
, 

même si elle a contribué à forger des militants nationalistes. On 

connaît d‟ailleurs la situation aussi paradoxale que révélatrice de 

l‟écrivain francophone pris dans le drame de la double culture : « Plus 

que toute autre, la littérature maghrébine d’écriture française est bien 

une armée de « cas inclassables », un peuple de chimère, de cas-

limites, enfantés par la colonisation, et souvent si conscients de l’être 

qu’AMROUCHE, à son sujet, parlera de « monstre » et d’autre 

encore, de « bâtards culturels » ».
2
 

Pour Kateb Yacine comme pour beaucoup d‟autres écrivains 

postcoloniaux, «la langue française a été et reste un butin de guerre» 

qu‟il faut plier au rythme de ses pulsations souterraines. Cependant, le 

fait de revendiquer le français comme butin de guerre ne l‟empêche 

pas de voir en la francophonie «une machine néocoloniale». Nul doute 

que s‟il avait été vivant, il aurait participé au collectif demandant 

qu‟on ne parle plus de «littérature francophone» mais de «littérature-

monde».  
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Ncira Mokhtar Prof. by Foreword 
Review the of Chief in Editor 

 
 

In the Name of Allah the Beneficent the Merciful, 
praise be to Allah. 

 
The Emir Abdelkader University of Islamic Sciences 

Review continues progressing, by the publication of high 
standard scientific articles, in various fields of knowledge such 
as Islamic sciences, human and social sciences. Therefore, it 
leads and contributes to the multiplicity   of the various 
university publications.  

Due to this specific characteristic, and as an international 
scientific review, the responsibility put upon my shoulder, by 
The Rector of the University, and his deputy the director of the 
Review, related to the functions of chief editor of the university 
Review, requires from me, a full commitment with great 
sincerity in order to continue progressing in the quality of the 
review on a regular basis. 

In this context, we invite researchers from national and 
international universities to contribute by their papers and 
articles, in the Emir Abdelkader University of Islamic Sciences 
Review. 

 
We pray to Allah for success. 



 

 

Djaballah Samir Pr. by Foreword 
University the of rector-Vice 
Review the of Director 

Praise be to Allah, prayers and peace on the teacher 
of all the humanity, the Prophet Mohamed, his family and 

companions. 
 

The Emir Abdelkader University of Islamic Sciences 
Review has known a significant advance in its standard and 
value amongst different academic journals and reviews, 
nationally and internationally.  This reputation is the result of the 
quality of the articles published by eminent researchers from 
different national universities and international scientific 
institutions. Prise be to Allah for this accomplishment. 

One of the major objectives of our Review is to be an 
accumulator, of the best scientific efforts of researchers in 
different fields of knowledge. I believe that this issue of our 
Review express clearly the above objective. The diversity of 
articles inside reflects the areas of interest of the major 
specialities of our University. Starting with topics related to the 
holy Quran, whether in science of recitation and reading or 
interpretation or even Israelites, topics related to the Sunnah 
then Islamic jurisprudence and Ijtihad, and then came 
comparative studies between law and sharia, linguistic studies, 
and finally economic and historical articles. 

I hope that this issue will be a new stream to feed the 
university library with important scientific contributions, and 
hence readers can benefit from this issue. We are looking 
forward to welcoming distinguished articles and studies, so that 
we continue to fulfil the noble mission of our university. 

 

We pray to Allah to guide us to the straight path. 



 

 

by Dr. Said Derradji 
University The  of Rector The 

 
In the name of Allah the most Gracious, the most 

Merciful, prayer, and peace are upon His Messenger. 
 

This thirty-seventh issue of the Emir Abdelkader of Islamic 
Sciences Review coincided with   the end of the academic year 
2015/2016, which is characterised with extensive activities 
related to examinations and deliberations. Hence, we pray Allah 
for conciliation and relief for all the staff involved in this noble 
task and for our students all the success. 

A variety of subjects of scientific articles, such as Quran 
interpretation, Hadith, Sharia, Economics, Islamic Thought, 
Arabic language was treated in this issue, in different Islamic 
sciences and others disciplines, marking the growing 
participation of professors and researchers of other national 
and foreign universities. We are proud of the quality and the 
high standard of the papers presented in this issue, 
distinguished by the scientific value in their content, in terms of 
themes, analysis and results.  

For the transparency in the publication of articles, we have 
listed all the internal and external experts and referees who 
have participated in the evaluation and the selected the 
different articles included in this issue.  Hence, we are very 
thankful to these people and all the administrative staff behind 
the advance of our Review. 

 
We pray Allah to guide us.  
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