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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح يدانم يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي احلضاري املشروع مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني  ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن اجمللة تسعى
 يتمثل أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
  منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية  واجلهود العلمية للحركة
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ABSTRACT 

Based to the Almighty God's saying: "We have neglected noting in the book 

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء﴾)1(   I went forward to research the aspect of building design in the light ,﴿َما فَرَّ

of Quran and Sunnah, to understand some symbols in both of them which related to scientific 

aspects in our life. 

The topic consist four aspects: 

1. Before starting the design; we should consider the five jurisprudential rulings and the 

three purposes of Sharia, and not to forget the tradition, neighbor's rights, plots limit, and 

not causing harmful to the surroundings. 

2. Design of the internal and external rooms: we should consider the climate; protect the 

privacy, segregation between genders, and living and praying spaces. 

3. Considering the rules of internal yards and services, such as bathrooms and the 

importance of water. Those toilets not facing the Qibla, and taking care of comfortable 

yards. 

4. The last aspect is looking for the interior decoration which should respect Sharia 

regarding Statues and idols, and use another engineering methods which covering the 

needs and causing comfort.    

Keywords:  jurisprudential rulings , building design,  neighbor's rights,  Sharia regarding,  

engineering methods. 
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 مقدمة:

فلم يكن يف كتابه أي تفريط بل وجعل فيه من  (3)يقول هللا تعاىل يف حمكم التنزيل: ﴿َما فَ رَّْطَنا يفي اْلكيَتابي ميْن َشْيٍء﴾
للتفكر ؛ ذلك دعوة (4﴾)ن ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرو كل مثل، كما قال تعاىل: ﴿

والعمل، وإذ قامت كثري من األحباث والدراسات على األصل األول: كتاب هللا تعاىل، كذلك قامت دراسات ال حصر 
 انْ تَ ُهوا َوات َُّقوا  هلا حول السنة وعلومها للعمل هبا أيضاً؛ امتثااًل ألمر هللا تعاىل ﴿َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه فَ 

 

 امللخص

 
من هذا املنطلق انطلقت لبحث فكرة تصميم  (2)يقول هللا تعاىل يف حمكم التنزيل: ﴿َما فَ رَّْطَنا يفي اْلكيَتابي ميْن َشْيٍء﴾

املباين اهلندسية يف ضوء القرآن الكرمي والُسنة النبوية، من أجل فهم بعض إشارات نصوص القرآن والسنة النبوية يف 
عملية قبل البدء يف جماالت العلم املتعلقة ببعض أمور حياتنا الدنيوية، وقد حبثت فيه جوانب أربعة، أوالها: مرحلة ما  

، وقلنا فيها ضرورة األخذ يف احلسبان األحكام الفقهية اخلمسة، ومقاصد الشريعة الثالثة، وهي: الضروري، تصميم البناء
 واحلاجي، مث املستحسن، مراعني العرف السائد، وحقوق اجلوار، وعدم اإلضرار، وااللتزام حبدود األرض.

جيا، فيؤخذ يف االعتبار عوامل الطقس واملناخ، وحفظ واثنيها: ما يتعلق أبسس تصميم غرف البيوت داخليا وخار   
 اخلصوصية والسرت، والتفريق بني اجلنسني يف املضاجع، وأماكن تناول الطعام واحلاجة للصالة.

تها، مثل احلمامات، وأمهية املاء يف استعماالهتا، وعدم استقبال بيوت وأفنيالبيوت  رافق  مضوابط  أما الثالث: فقد حبث  
 لة، أما أفنية البيوت فهي هامة جداً لراحة أهل البيت، ويراعى عند تصميمها حرمة البيت وأهله.اخلالء القب

، فهي هامة لراحة القاطنني، يُراعى فيها عدم وجود التماثيل ملبايناضوابط زينة وتدبيج  واجلانب األخري منها؛ فكان يف    
 احلاجة ويبعث الراحة. والصور واالنصراف إىل طرق هندسية أخرى يف الزينة مبا يليب
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، مث ُبين على هذين األصلني وعلومهما كثري من األحباث العلمية اليت تستند إليهما (5﴾)َّللََّ إينَّ اَّللََّ َشدييُد اْلعيَقابي ا
 ابختالف مشارهبا، وصدق أهدافها ورصانة مادهتا.

ياة العملية، ذلك وعلى نفس اهلدي ارأتيت البحث يف جانب مل يتم تناوله بطريقة عملية تطبيقية ُيستفاد منها يف احل
هو بناء املباين اهلندسية وتشييدها؛ وتفاصيل أعمال البناء متنوعة وكثرية ومتداخلة يف نفس الوقت، والبحث يف تكامل 
تلك املراحل مع نصوص القرآن والُسنة النبوية حيتاج جلهود مضنية من أصحاب املهنة املتفقهني يف دينهم. ولكين يف 

ة سراج صغري ينري بعض هذا الطريق، وسأسلط الضوء على إحدى املراحل اهلامة يف مشاريع حبثي هذا سأجتهد يف إانر 
 األبنية اهلندسية، وهي: مرحلة تصميم البناء، ضمن ما يُيسر هللا لنا من فهم وعلم بصورة جمملة ودون استطراد كبري.    

 مشكلة البحث:
ة عند العاملني يف قطاع تصميم املباين اهلندسية؛ مما نشأ إن مشكلة البحث تتجلى يف غياب مفاهيم األصول اإلسالمي

عنه غياب الشخصية اإلسالمية املميزة يف أبنية املسلمني، ومن مثَّ تقليد النماذج الغربية اليت خالفت عقائدان ومفاهيمنا 
 وأعرافنا.

 أمهية البحث:
صميم البناء اهلندسي لعله يكون مقدمة تنبع أمهية البحث يف تسليط الضوء من خالل نصوص الوحي على جانب ت

للباحثني يف كيفية تناول هذا اجملال العلمي بصورة تطبيقية لنصوص الشرع احلنيف. كما أنه يزيد الوعي ببعض القواعد 
 واألسس والنظم اليت ينبغي مراعاهتا قبل اإلسراع يف تصميم مبان يستخدمها اجملتمع املسلم.

 أسئلة البحث:
 البحث واليت تبني أهدافه فهي على النحو التايل:أما أسئلة  
 ما الضوابط اإلسالمية قبل البدء يف تصميم البناء. -1
 ما هي األسس اليت تتعلق بتصميم غرف البيت. -2
 ما هي الضوابط املتعلقة ابملرافق واألفنية. -3
 ما هي ضوابط الزينة والتدبيج )الديكور( للمباين. -4



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 5 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

املوضوع اهلام، لكن األمل أن تكون مشعة تضيء بعض الظلمة. وعلى هللا وهذه األسئلة هي فيض من غيض هلذا 
 التوكل.

 املطلب األول: الضوابط اإلسالمية قبل البدء يف تصميم البناء.

فإذا كان "الغرض األساسي من تشريعات اإلسالم حتقيق مصاحل العباد  البد بداية أن نبحث فكرة البناء، ومشروعيتها
جبلب املنافع هلم، ودفع املضار عنهم، وإخالء اجملتمع من املفاسد حىت يقوم الناس بوظيفة اخلالفة يف يف الدنيا واآلخرة؛  

فإن على املصمم للبناء األخذ يف احلسبان األحكام الفقهية اخلمسة، وهي: اإلابحة، والندب، والوجوب،  (6)األرض."
، فما كان يف مؤداه منفعة الناس ضمن مقاصد الشرع، فهو واجب، وما أدى إىل ضرر أو إىل أي (7.)والكراهة، واحلُرمة

ا ال يتم الواجب إالَّ به فهو واجب" واليت هي جزٌء من شيء من املفاسد فهو ممنوع بناء على القاعدة األصولية: "م
قاعدة: "الوسائُل هلا أحكاُم املقاصد". فالوسيلُة إىل الغايةي أتخُذ حكمها؛ فوسائل الواجبات واجبٌة، ووسائل احملرَّمات 

 ن هللا تعاىل إذا أمر حمرَّمة، ووسائُل املستحبَّات مستحبة، ووسائُل املكروهات مكروهة، ووسائُل املباحات مباحة. فإ

وابلتايل فإن ( 8) أبمٍر، فإنه قد أمر مبا ال يتم إالَّ به، وإذا َنى عن فعٍل، فقد َنى عن الوسائل الداعية إليه ... وهكذا.
البناء ينقسم إىل: بناء واجب: كاملساجد، واحلصون، واألسوار، واألربطة. وبناء مندوب: كبناء املنائر لآلذان ، وبناء 
األسواق، وحنو ذلك. وبناء مباح: كبناء املساكن الىت تُبىن لُتستغل، وبناء احملظور: كبناء دور املنكر، أو البناء على 

 املقابر، أو البناء يف أرض الغري.

لذلك فعند بروز فكرة العمل يف مشروع بناء ما؛ فإننا ننظر إذا ما كان هذا البناء ألجل ممارسة شيء حرمه هللا تعاىل، 
 و أنه يؤدي لذلك احلرام فننصرف ومنتنع عنه.! أما ما كان دون ذلك فيبقى العمل به مباحاً. أ

ما رواه ابن    ، كمثل:ضروريا كذلك ال يفوتنا أن نراعي أولوية هذا العمل ضمن مقاصد التشريع الثالثة، وهي: ما كان 
بنيت بيدي بيًتا يكنين من املطر، ويظلين من  عمر رضي هللا عنهما، إذ قال: "رأيتين مع النيب صلى هللا عليه وسلم

، حاجياا فغايته من البناء أن حيفظه من عوارض املناخ والبيئة. مث ما كان   (9)الشمس، ما أعانين عليه أحد من خلق هللا"
، كذا "ما خري رسول (10)"تنفروا وال وبشروا، تعسروا، وال يسروا: "ملسو هيلع هللا ىلصاحلرج واملشقة، كما قال  من ابب التيسري ورفع 

مما تتحسن أو ما كان   (11)..." منه، الناس  أبعد كان  إمثًا كان  فإن  إمثًا، يكن  مل ما  أيسرمها،  أخذ إال أمرين  بني  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  
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به احلياة، ومن ذلك وجود املرافق كما يف احلديث:" ثالث من السعادة، وثالث من الشقاوة، فمن السعادة:  وتتجمل
املرأة تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك أبصحابك، والدار تكون واسعة 

 (12)كثرية املرافق، ..."

 

ْلُعْرفي مث بعد دراسة  املشروعية، ومدى أولويته، أنخذ ابلعرف من وحي قول هللا سبحانه وتعاىل: ﴿ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر ابي
وهذه اآلية الكرمية ُتشكل األساس الذي اعتمده فقهاء املسلمني يف تناوهلم ألحكام البنيان،   (13)َوأَْعريْض َعني اجْلَاهيلينَي﴾

وهي يف البناء حتتمل ثالث معاٍن؛ األول: هو ما يقصده الفقهاء يف   (14) العادة حمك مةوتعين احرتام العرف السائد، وأن  
استنباط األحكام يف ما ليس فيه نص من املسائل اليت قد تؤثر يف البيئة العمرانية، والثاين: إقرار الشريعة ملا هو متعارف 

ط البنائية، ولذلك نقول أن هناك عرفاً بنائياً أو منطاً بنائياً عليه بني اجلريان لتحديد األمالك واحلقوق، والثالث: هو األمنا
  (15)ما.

، ُروي عن جابر بن عبد هللا رضي (16)مث على املصمم دراسة موقع املشروع قبل تصميمه، فرياعي حقوق اجلار ابلشفعة
ا وقعت احلدود، وصرفت الطرق هللا عنهما، قال: "قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذ

وعلى أساس ومفهوم مراعاة العرف املتبع بني الناس وحقوق اجلوار،. "كانت اهلندسة اإلسالمية القدمية   (17)فال شفعة"
 تراعي يف تصاميم بناء الدور والشوارع واألزقة والسكك دفع الضرر عن سكان البلدة عامة، واجلريان خاصة، 

 

الدكاكني يف الزنقة الواسعة النافذة، وكانوا يقيدون ذلك بعدم مقابلتها ألبواب املنازل، وال حيث كانوا يسمحون بفتح 
يسمحون بفتحها يف الزنقة الضيقة غري النافذة. .... ]ولقد كان[ الفقهاء والقضاة واملهندسون والبناؤون يراعون خطورة 

أن أضرار املروءة والشرف والعفة هي أشد على الناس من هذه األضرار، ومينعون كل الذرائع املؤدية إليها، علمًا منهم 
 . (18)األضرار األخرى، وأن احلفاظ على أخالق األمة، وصيانة أعراضها على رأس أولوايت الرعاية واحلفظ"

"الضرر على وجوه كثرية، وينحصر يف قسمني: قدمي وحمدث. ، و(19)كل ذلك انبع من قاعدة ال ضرر وال ضرار"
فالقدمي ينقسم إىل قسمني: منه ما يكون قبل التأذي. ومنه ما يكون بعده. فما كان من الضرر الذي يكون قبل التأذي 
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ألن األصل يف ذلك عدم التعدي، قال  (20)فال يغري عن حاله وإن أضر جبريانه ابتفاق، ألنه ضرر دخل عليه ..."
، فإن كان هناك حاجة ما، يُنظر فيها، ويتحايل عليها حىت ال يتأذى (21) اْلُمْعَتدييَن﴾تعاىل: ﴿َواَل تَ ْعَتُدوا إينَّ اَّللََّ اَل حيُيب  

اجلار بسببها. وبناء عليه فإن مبدأ الضرر، الذي أخذت به بعض املذاهب الفقهية كاملالكية واحلنابلة، كأصل لتقييد 
 ات األخرى دون أن ُيضر هو بذاته.، فالعقار له احلق يف اإلضرار ابلعقار حيازة الضررحق امللك، أدى إىل 

كذلك ال بد أن يكون العمل يف حدود ملك صاحب املشروع، فال جيوز االعتداء على ما جاوره من أراضي الناس؛   
للحديث الذي رواه البخاري يف صحيحه؛ أن سعيد بن زيد رضي هللا عنه، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أو يف رواية: "من أخذ من األرض شيئاً بغري حقه ُخسف   (22)شيئاً طوقه من سبع أرضني"  يقول: "من ظلم من األرض

"ولتطويقه معنيان أحدمها: أن يكلَّف نقل ما ظلم منها يف القيامة إىل احلشر ...  (23)به يوم القيامة إىل سبع أرضني"
ولذلك فقبل البدء   (24)ويطول عنقه حىت يسع ذلك"اثنيهما: أن خيسف به األرض املغصوبة فيصري يف عنقه، كالطوق  

إبنشاء أي مبىن ينبغي التأكد من حدود أرض املشروع، مبا ُيسمى "عالئم املساحة"، والتأكد من ملكية تلك األرض 
لصاحب املشروع، فتطمئن النفس لعدم التعدي على حقوق اجلوار، وااللتزام ابحلد احلقيقي لألرض دون غصب أو 

 ق.أخذ بغري ح

 املطلب الثاين: تصميم غرف البناء داخلياا وخارجياا من وحي القرآن والسنة النبوية.

يتكون املسكن أو البناء يف عمومه، من غرف ُتستعمل ألغراض عدة، كغرف النوم، أو غرف الطعام، أو الضيوف، أو 
استعماالت أخرى كمكاتب، أو أماكن ألداء الصالة، أو العلم والتعلم، وغريها. والتصميم املعماري هلذه األماكن خيتلف 

ويُراعى عند التصميم موقع تلك الغرف يف البناء، من حيث يف ذلك.  ابختالف العوامل املؤثرة وتطور التقنية اهلندسية
االعتبارات املتعلقة ابملناخ وشروق الشمس وغروهبا من وحي ما أحملت إليه اآلية الكرمية يف قوله تعاىل: ﴿ُمتَّكيئينَي فييَها 

"فهم يف جلسة مرحية مطمئنة واجلو حوهلم رخاء انعم دافئ يف  (26)"(25)﴾َعَلى اأْلَرَائيكي اَل يَ َرْوَن فييَها مَشًْسا َواَل َزْمَهرييرًا
كذلك االعتبارات املتعلقة   (27)غري حر، ندي  يف غري برد. فال مشس تلهب النسائم، وال زمهرير وهو: الربد القارس!"

ْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذليَك أَزَْكى هَلُْم ﴿ُقْل ليْلُمْؤمينينَي يَ ُغض وا ميْن أَْبَصاريهي ابلسرت وحفظ اخلصوصية، من وحي قول هللا تعاىل:  
َا َيْصنَ ُعوَن    أَْبَصاريهينَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبدييَن زيينَ تَ ُهنَّ إيالَّ   َوُقْل ليْلُمْؤميَناتي يَ ْغُضْضَن مينْ   إينَّ اَّللََّ َخبيرٌي مبي
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ن َْها ...﴾ وألجل ذلك البد من تصميم النوافذ والفتحات اخلارجية للغرف بصورة متنع اسرتاق النظر   (28)َما َظَهَر مي
 للداخل واالستعاضة عن الفتحات املطلة حنو اخلارج بنوافذ تطل حنو مركز البيت وفنائه.

بن عازب، قال: الرباء    وعند تصميم غرف النوم يُراعى فيها الُسنة يف االضجاع على اجلانب األمين للحديث الذي رواه  
، أما مسألة النوم متجهاً إىل القبلة فلم (29) كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه انم على شقه األمين

أجد فيه حديثاً صحيحاً، وما منى لعلمي إال حديث ضعيف السند، رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده عن عائشة رضي 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم " أيمر بفراشه فيفرش له فيستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد هللا عنها أَنا قالت: كان ر 

. ولذا، فال ميكننا العمل به إال من ابب الندب للعمل الصاحل؛ خصوصاً أن هناك أحباث ودراسات (30)كفه اليمىن، ..."
لذا يكون التصميم   (31)ناطيسي ورجلك حنو اجلنوبعلمية تقول أن األفضل يف النوم أن تنام ورأسك ابجتاه الشمال املغ

املعترب يف اجلدران اليت عن ميني القبلة أال يكون فيها أبواابً أو فتحات تعيق وضع األسرة فيها. وتكون الفتحات يف أي 
ا بلغوا سبع من اجلدران الثالثة األخرى. والبُد عند تصميم غرف األوالد مراعاة مسألة التفريق بينهم يف املضاجع إذا م

سنني، كما يف احلديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مروا 
واألوىل، يف  (32)"وفرقوا بينهم يف املضاجعأوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، 

 يف غرف منفصلة، متتاز مبرافقها اخلاصة لكل جنس، فيكون للذكور غرفهم، نظري إن كان ذلك ممكناً، التفريق بينهم  

 

وفيها ألعاهبم وخزائنهم، ولإلانث غرفهم ملحق هبا محام، كذا خزائنهم وأدراجهم. وغرف النوم يف املباين األخرى، 
 اة وجود إشارة الجتاه القبلةمراعكالفنادق وغريها، ينطبق عليها ما ينطبق على غرف النوم يف املساكن، إال أنه ينبغي 

يف كل غرفة لصعوبة الصالة مجاعة وكذلك ملساعدة النساء واألطفال يف الصالة. وأن تكون احلمامات يف الغرف مراعاة 
 (33)للخصوصية، وكذلك احرتام خلوة الشاغل لتلك الغرف وإنسانيته، من وحي قول هللا تعاىل: ﴿َواَل جَتَسَُّسوا﴾

ُهْم َعْن َضْيفي أما ما يتعلق مبواضع الطعام إذ   كانت سنن األنبياء استقبال الضيوف يف البيوت، كما قال تعاىل: ﴿َونَ ب يئ ْ
وقال على لسان نيب هللا لوط: ﴿قَاَل إينَّ  (35)وقال أيضاً: ﴿َهْل أَََتَك َحدييُث َضْيفي إيبْ رَاهييَم اْلُمْكَرمينَي﴾ (34)إيبْ رَاهييَم﴾

 النَّيبي ي  بُ ُيوتَ  َتْدُخُلوا اَل  آَمُنوا الَّذيينَ  ﴿اَيأَي  َها: ملسو هيلع هللا ىلصكذا ما كان يف حق نبينا املصطفى   (36)ءي َضْيفيي َفاَل تَ ْفَضُحوني﴾َهُؤاَل 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 9 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ُروا﴾ إيَذا ُدعييُتْم فَاْدُخُلوا فَإيَذا َوَلكينْ  إياَنهُ  اَنظيريينَ  َغرْيَ  طََعامٍ  إيىَل  َلُكمْ  يُ ْؤَذنَ  َأنْ  إيالَّ  حديث املصطفى مث  (37)طَعيْمُتْم فَانْ َتشي
"من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته" إذ يقول فيه:    ملسو هيلع هللا ىلص

عليه، ومن كان قال: وما جائزته اي رسول هللا؟ قال: "يوم وليلة، والضيافة ثالثة أايم، فما كان وراء ذلك فهو صدقة 
؛ فالذي أدركه من قول رب العاملني األخري، وحديث رسوله الكرمي: (38)"يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت

ضرورة فصل غرف الطعام واملطبخ وما شاهبما من أمور البيت عن املكان الذي يكون فيه الضيوف، وإذا كان يف البيت 
كون على غرار غرف نوم أهل البيت، لكنها منفصلة عن البيت األساسي وملحق هبا متسع لنوم األضياف، فالبد أن ت

حينما أيكل اجللوس   ملسو هيلع هللا ىلصوال ينبغي التكلف يف غرف الطعام فقد كان فعل رسول ما يصلحها من خدمات ومرافق.  
هللا عليه وسلم أكل على أرضاً؛ كما جاء يف احلديث عن قتادة، عن أنس رضي هللا عنه، قال: "ما علمت النيب صلى 

َواٍن قط" قيل لقتادة: فعالم كانوا أيكلون؟ قال: "على الس َفري  ُسْكُرَجٍة قط، وال خبز له مرقق قط، وال أكل على خي
"(39). 

َا أَتُْكُلوَن َوَما ك ُروَن يفي ذلك، فمن وحي قول هللا تعاىل على لسان نبيه عيسى عليه السالم: ﴿َوأُنَ ب يُئُكْم مبي َتدَّخي
نفهم اإلشارة القرآنية يف عادة الناس قيامهم إبنشاء خمازن حلاجياهتم يف بيوهتم من طعام وغريه، ويدخل  (40)بُ ُيوتيُكْم﴾

يف ذلك أجهزة التربيد كالثالجة وحنوها، فهي خمزن مربد حيفظ الطعام لئال خيرتب. وال يكاد خيلو بيت من وجود مكان 
 يها ختزين األطعمة، واملواد واألدوات املختلفة، واملالبس وحنو ذلك.أو عدة أمكنة يتم ف

ري  َلًة َوأَقييُموا الصَّاَلَة َوَبش ي كذلك فمن األمهية مبكان جعل مصلى يف البيوت، قال تعاىل: ﴿َواْجَعُلوا بُ ُيوَتُكْم قيب ْ
وإمنا ذلك   .(42)"قبورا  تتخذوها  وال  بيوتكم،  يف  صلوا: "ملسو هيلع هللا ىلصواألحاديث النبوية يف ذلك كثرية، مثل قوله    (41)اْلُمْؤمينينَي﴾

 يف الصالة أحدكم قضى إذا: "ملسو هيلع هللا ىلصيف صالة النوافل، كما يف احلديث؛ عن جابر رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا 
. كذلك السنة عند الولوج أو (43)"خريًا صالته من بيته يف جاعل هللا فإن  صالته، من نصيًبا لبيته فليجعل مسجده،

منزلك فصل  دخلت وإذا السوء، خمرج متنعانك ركعتني فصل منزلك من خرجت إذا: "ملسو هيلع هللا ىلصاخلروج من املنزل، قال النيب 
  (44)ركعتني متنعانك مدخل السوء".

األنصاري، عن عمته أم والشك أن احلاجة ماسة ألجل النساء والصبيان يف البيوت؛ فقد أخربان عبد هللا بن سويد 
محيد، امرأة أيب محيد الساعدي أَنا جاءت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول هللا، إين أحب الصالة معك 
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قال: "قد علمت أنك حتبني الصالة معي، وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف حجرتك، وصالتك يف حجرتك 
من صالتك يف مسجد قومك، وصالتك يف مسجد قومك خري خري من صالتك يف دارك، وصالتك يف دارك خري 

فبين هلا مسجد يف أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حىت لقيت   من صالتك يف مسجدي" قال: فأمرت
 (45)هللا جل وعال."

 املطلب الثالث: الضوابط املتعلقة ابملرافق واألفنية يف ضوء نصوص الوحي.
مفرد، ومجعها: َمرافيُق، والريْفق: ما يُنتفع به وُيستعان، وفيها قول هللا تعاىل: ﴿َويُ َهي يْئ َلُكْم ميْن أَْمريُكْم   هو  املَْرِفق أو امِلْرَفق

ميْرفَ ًقا﴾، واملرافق العامَّة: ُكل  نشاط يُدار ملصلحة اجلمهور ووفق أساليب القانون العام كمرافق النقل. ومرافق الدَّار:  
واحلمامات واليت أصبح هلا  (47)أو املراحيض (46)تُعرف ابملنافع مثل املطبخ ودورة املياه."مصاب  املاء وحنوها، و 

استعماالت عدة، أوالها: قضاء احلاجة، واثنيها: االغتسال، واثلثها: الوضوء. وأحياانً: غسل املالبس. يستعمل يف كل 
ُنوَن﴾  ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا وألمهيته أيمران ر  (48)منها املاء، وهللا تعاىل يقول فيه: ﴿َوَجَعْلَنا ميَن اْلَماءي ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ  أََفاَل يُ ْؤمي

 ،"  سعد؟  اي  السرف  هذا  ما: "فقال  يتوضأ،  وهو  بسعد  مرَّ   ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن عمرو بن العاص: أن النيب    روى  هدره؛  عدم
 : قال

وهذا احلديث وإن كان ال يرقى لدرجة الصحة يف سنده،   (49)"جار  َنر  على  كنت  وإن   نعم،: "قال  سرف؟،  الوضوء  أيف
عن أنس، قال:  ُروي حيث ووضوئه، غسله يف ملسو هيلع هللا ىلصلكن دالئله عظيمة يف أمهية احملافظة على املاء، وكذلك هي سنته 

، أي يتوضأ بنصف ليرت ماء، ويغتسل مبا (52)إىل مخسة أمداد" (51)، ويغتسل ابلصاع (50)ابملد  يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص"كان النيب 
 يقارب ليرتين إىل ليرتين ونصف من املاء. 

نسوة من أهل محص ]وقد[ استأذن على عائشة  وقد جاءواإلسالم دين حضري حيرص على السرت والعفة، والتيسري، 
ميا امرأة وضعت ثياهبا يف يقول: "أ  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنها،  فقالت: لعلكن من اللوايت يدخلن احلمامات، مسعت رسول هللا  

إذا، فذلك مطلب هام ينيب عليه ضرورة إحلاق احلمامات يف   (53)غري بيت زوجها، فقد هتكت سرت ما بينها وبني هللا"
 البيوت.
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، وهي: بيوت اخلالء، فيوصى يف تصميمها أن ال تكون مستقبلة املراحيضذلك، ما كان خبصوص احلمامات، أما بيوت  
وال القبلة،أو مستدبرة القبلة؛ فعن أيب أيوب األنصاري، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا  

قبل القبلة فننحرف، ونستغفر تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: "فقدمنا الشأم فوجدان مراحيض بنيت 
فوق ظهر وهو على سبيل الندب للحديث السابق وما روي عن عبد هللا بن عمر، ]أنه[ قال: ارتقيت  (54)هللا تعاىل"

 (55)بيت حفصة لبعض حاجيت، فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشأم"
حذيفة رضي هللا عنه، قال: لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قال: "لقد أتى  واقفاً، كما روى ملسو هيلع هللا ىلصوإذ ابل 

فال ضري أن يكون يف محامات الرجال مباول، ولكن ليس كما  (56)النيب صلى هللا عليه وسلم سباطة قوم، فبال قائما"
ازم الطهارة. )فاحلياء شعبة من نراه اليوم من كوَنا مكشوفة، بل البد من أن تكون يف غرف مستورة مزودة بلو 

 (57)اإلميان(.

 اثنياا: األفنية الداخلية.
ويطلق على األفنية الداخلية: األحواش، وهي كلمة حمدثة، وتعين   (58)واجلمع: أفنية."  ،فناء الدار: ما امتد من جوانبها"

َواب"  (60)ويف اللغة أيضًا يسمى فناء الدار: ابلَعذيرَة (59)"حوش الدَّار: فناؤها َوشبه َحظيريَة حتفظ فييهي اأْلَْشَياء َوالدَّ
ٌط 61وكذلك: "الوصيد") يدي﴾( ومنها قوله تعاىل: ﴿وََكْلبُ ُهْم اَبسي ْلَوصي إذاً، "الفناء ]لغة[ هو السعة أمام  (62)ذيَراَعْيهي ابي

العقار سواًء كان ذلك العقار بيتًا أو غرفة يف الدار أو  الدار نفسها، وليس كما هو شائع ... أبنه الفسحة بداخل 
الدار فقط. ... والفناء عادة هو مكان خمصص الستخدام سكان العقار املالصق للفناء، سواء كان ذلك العقار مبىن 

ك املساحة املفتوحة اليت تقع داخل أو خارج املبىن وتطل عليها بعض نوافذ تلإذا  فهو    (63)سكنياً أو جتارايً أو صناعياً."
وهو يعترب قلب الدار الرئيسي الذي تلتف حوله مجيع العناصر والفراغات الرئيسية للمنزل، وعادة ما كان "احلجرات 

أساسيًا  كمنظم لدرجات احلرارة حيتوي على حديقة، وانفورة لتلطيف اجلو داخل هذا الفناء، حيث كان يلعب دورًا 
رُي (  64)داخل املسكن" ومن وظائفها توفري الظالل داخل البيت، وهللا سبحانه وتعاىل يقول: ﴿َوَما َيْسَتويي اأْلَْعَمى َواْلَبصي

    َواَل الظ ُلَماُت َواَل الن وُر ﴾عث على الراحة، مث إن  يف قول فوجود الظل يف داخل األفنية يب  (65)َواَل الظ يل  َواَل احْلَُروُر
إشارات  (66)َوفُ ُرٍش َمْرُفوَعٍة﴾ اَل َمْقطُوَعٍة َواَل مَمُْنوَعٍة  َوفَاكيَهٍة َكثيريٍَة  َوَماٍء َمْسُكوٍب  هللا تعاىل: ﴿َوظيلٍ  مَمُْدوٍد 

هندسية إىل ما ميكن أن يكون عليه فناء املنزل، والذي هو متنفس أهل البيت، يقضون فيه ُجل  األوقات، فالبُد أن 
يكون مبعثاً على السعادة والراحة، فالظل ينتقل من جزء إىل آخر فيه، فيتغلب على امللل والرَتبة، مث يف زراعة الفناء ما 
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 ( 67)"أجر رطبة كبد  كل  يف: "يقول ملسو هيلع هللا ىلصمنه اإلنس والطري، والرسول  ى، فيأكلطاب من أشجار الفاكهة متعة أخر 
والفرش تكون مرفوعة بعيدة عن أي دنس أو جنس. خصوصًا حينما نقوم مبا أمران به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

موجل للقادمني، فعلى املصمم مراعاة وإذ كان فناء الدار  (68)حيث قال: "طهروا أفنيتكم، فإن اليهود ال تطهر أفنيتها"
األخذ يف االعتبار ُحرمة أهل البيت واملكان، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال حيل المرئ مسلم أن ينظر إىل جوف 

، وذلك إبنشاء مدخل منكسر حيث ال يؤدي إىل فناء املنزل مباشرة، (69)بيت حىت يستأذن، فإن فعل فقد دخل ..."
، وتلك بدورها إىل الفناء. وتكون الغرف يف عمق البيت، أو يف طابق (70)رحبة مربعة، ومنها إىل ردهةبل يوصل إىل 

أي: "هلم يف اجلنة غرف طباق   (71)آخر منه، تشبهاً بغرف اآلخرة، إذ يقول هللا تعاىل: ﴿ُغَرٌف ميْن فَ ْوقيَها ُغَرٌف َمْبنييٌَّة ﴾
أي: "وهم يف غرفات اجلنات  (73)تعاىل: ﴿َوُهْم يفي اْلُغرُفَاتي آميُنون﴾ كذلك قوله  (72)فوق طباق، مبنيات حمكمات"

  (74)آمنون من كل خوف وأذى، ومن كل شر حيذر منه."

التدبيج والزينة، أو ما ُيسمى حالياً  املطلب الرابع: التدبيج والتزيني )الديكور( يف ضوء القرآن والسنة النبوية.
َن هللا تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخرََج ليعيَباديهي َوالطَّي يَباتي ميَن الر يْزقي ُقْل هيَي ليلَّذييابلديكور خيرج من وحي قول 

ُل اآْلاَيتي ليَقْوٍم يَ ْعَلُموَن﴾ نْ َيا َخاليَصًة يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َكَذليَك نُ َفص ي  سبحانه وتعاىل يقول: مث أن هللا (75)آَمُنوا يفي احْلََياةي الد 
و"التحدث بنعمة هللا كناية عن ذكر نعمة هللا وشكر هللا عليها وأداء الواجب على  (76)﴿َوأَمَّا بينيْعَمةي َرب يَك َفَحد يْث﴾

كذلك جاء يف احلديث "عن أيب األحوص عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: أتيت   (77)صاحبها حنو هللا والناس."
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان قشف اهليئة, فقال: "هل لك من مال"؟ فقلت: نعم, قال: "من أي مال"؟ قلت: 

قال: قلت: اي رسول هللا أرأيت  "إذا آَتك هللا ماال, فلري عليكمن كل قد آَتين هللا من اإلبل والرقيق والغنم, قال: "
روى عبد هللا ويف صحيح مسلم    (78)رجال نزلت به, فلم يكرمين, ومل يقرين, فنزل يب أجزيه مبا صنع؟ قال:" ال بل أقره"

بن مسعود، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب" قال رجل: إن 
  ( 79)، الكرب بطر احلق، وغمط الناس"إن هللا مجيل حيب اجلمالكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: "الرجل حيب أن ي

قييَل هَلَا ومن أشكال الزينة البهية اليت جاء هبا القرآن الكرمي ما كان يف ُملك ُسليمان، عليه السالم، قال سبحانه: ﴿
َها قَاَل إينَُّه َصرٌْح مُمَرٌَّد ميْن قَ َوارييَر قَاَلْت َرب ي إيين ي ظََلْمُت ن َ اْدُخليي الصَّرَْح فَ َلمَّا َرأَْتُه  بَ ْتُه جلًَّة وََكَشَفْت َعْن َساقَ ي ْ ي َحسي ْفسي

يماً فقد أعد ُسليمان، عليه السالم، لنزول )بلقيس، ملكة سبأ( قصراً عظ (80)﴾َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن َّلليَّي َرب ي اْلَعاَلمينيَ 
مبىن من الزجاج الشفاف، فرشت أرضه ابلزجاج أيضا، وىف أسفله ماء جار فيه صنوف السمك، فلما دخلت ىف هبوه 
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ولقد أضحينا   (81)جيرى حتته املاء"خالته جلة من املاء، فكشفت عن ساقيها لتخوض فيه، فأنبأها سليمان أبن هذا زجاج  
فهذه إشارات ودالئل على حب اإلسالم إلظهار والعامة من بالد املسلمني. نرى مثل هذا يف كثري من األبنية اخلاصة 

مجال رزق هللا ونعمته على العبد، دون غلو، وال مباهاة، وال كرب. وابلتايل فالبد أن يعمل املصمم على إدخال البهجة 
لكن ضابط األمر ما جاء يف جمموعة من األحاديث النبوية روهتا أم املؤمنني  يف البيوت، وتزيينها مبا أحل هللا تعاىل.

: ملسو هيلع هللا ىلصكان لنا سرت فيه متثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال يل رسول هللا : مثل، رضي هللا عنها عائشة
 (82)"حرير، فكنا نلبسها.  َعَلُمَها  نقول  كنا  قطيفة  لنا  وكانت:  قالت"  الدنيا  ذكرت  فرأيته  دخلت  كلما  فإين  هذا،  حويل"

: قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفر، وقد سرتت بقرام يل على سهوة يل فيها متاثيل، ويف حديث آخر قالت
فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هتكه وقال: "أشد الناس عذااب يوم القيامة الذين يضاهون خبلق هللا" قالت: 

يف بعض مغازيه وكنت أحتني قفوله، فأخذت  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: خرج رسول هللا ويف رواية  ( 83)دة أو وسادتني فجعلناه وسا
كان لنا فسرتته على العرض، فلما جاء استقبلته، فقلت: السالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبركاته، احلمد   (84)ًً منطا

، ورأيت الكراهية يف وجهه، فأتى النمط ًً هلل الذي أعزك وأكرمك، فنظر إىل البيت فرأى النمط، فلم يرد علي شيئا
زقنا أن نكسو احلجارة واللنب" قالت: فقطعته، وجعلته وسادتني، حىت هتكه، مث قال: "إن هللا عز وجل مل أيمران فيما ر 

قالت رضي هللا عنها: حشوت للنيب صلى هللا عليه وسلم وسادة فيها متاثيل و   (85)"وحشوهتما ليفا، فلم ينكر ذلك علي
ابل هذه الوسادة؟"، قالت:   وجهه، فقلت: ما لنا اي رسول هللا؟ قال: "ماكأَنا منرقة، فجاء فقام بني البابني وجعل يتغري  

وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال: "أما علمت أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب 
: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ، قالابن عباس ويؤيده حديث( 86)يوم القيامة يقول: أحيوا ما خلقتم"

 ًً "إن أشد الناس عذااب، والرواية: (87)ا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ""من صور صورة يف الدني
أن يصمم يف بيوت املسلمني أو غريها من األماكن لمعماري املسلم  ل  ، فال جيوزولذلك  (88)عند هللا يوم القيامة املصورون"

روى ابن عباس، عن أيب طلحة، رضي هللا فال يكون عواًن على حمرم، وإن مل يقم به بيده. زخرفة فيها تصاوير حمرمة. 
أبن "ميكن القول و (89)"فيه كلب وال تصاوير ًً عنهم قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال تدخل املالئكة بيتا

العقيدة هي اليت دفعت الفنان املسلم إىل اإلبداع يف اجملاالت اليت تبتعد عن احملاكاة احلرفية للطبيعة. وابنصراف املسلمني 
إىل إتقان أنواع أخرى من الزخارف البعيدة عن جتسيد الطبيعة احلية أو تصويرها؛ أصبحت الرسوم اهلندسية، واخلط 
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ملسحة اهلندسية عنصرًا أساسيًا يف الفن اإلسالمي، يسودها مبدأ الرمزية يف التعبري العريب، والزخارف اهلندسية ذات ا
 بعيداً عن التصاوير والتجاسيد احملرمة.  (90)الذي حيول الصورة إىل طراز حتليلي إنشائي  ..."

 

 اخلـــــــــــــــامتـــــة

 والسالم على من هبديه ُتستنار الطرقات، وبعد.احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة  

فلقد تلمسنا يف ثنااي موضوعات هذا البحث، إشارات قرآنية جلية، وهدي حممدي واضح يف كثري من أمور تتعلق 
جبانب التصميم اهلندسي للبناء، وال أدعي أن هذه املادة قد غطت جوانب هذا العمل، إمنا كانت دالئل على سعة 

دين، ومشوله وصالحيته لكل األزمان، وكافة العلوم واملهن واحلرف. ولست يف ذلك مبتدعاً، فقد كان ورحابة هذا ال
أصحاب املهن يف العصور اإلسالمية السابقة، يبنون حرفهم يف ضوء فقههم لدينهم، وضمن عقيدهتم السليمة، مثال 

ع يف كتابه "اإلعالن أبحكام البنيان" كثري م. الذي مج1334ه /  734على ذلك: ابن الرامي التونسي املتوىف يف سنة  
من القضااي والنوازل املتعلقة حبرفة البناء وكذلك األحكام املنظمة ألهل املدينة ضمن الفقه املستند على القاعدة الشرعية 

 "ال ضرر وال ضرار"

القوانني واألعراف والنظم، فاهلندسة يف عمومها متشعبة، والبناء يف خصوصه ذو تفاصيل كثرية تتداخل بصورة كبرية مع  
وملا كان اجملتمع اإلسالمي ذو طبيعة خاصة وضوابط رابنية لزمه وزن كل تفصيل يف ميزان الشرع من خالل فهم نصوص 
الوحي والقواعد واآلراء الفقهية، وإعمال تلك النصوص والقواعد يف هتذيب وتصحيح مسار العمل يف اإلنشاء حىت 

كما كانت يف تلك العصور الذهبية. وذلك ال يتناىف مع العلم أبي صورة من الصور، إمنا   خترج شخصية املسلمني جلية،
دراسته وتطبيقه يف حدود ما أحل هللا تعاىل وأابح، فتسعد اجملتمعات وترجع لفطرهتا بعدما حادت عن طريقها واتبعت 

َسَنَن من كان قبلكم، شربًا شربًا وذراًعا سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى. قال صلى هللا عليه وسلم: "لتتبعن 
 .  (91)بذراع، حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم"، قلنا: اي رسول هللا، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن"

 الفوائد واالستنتاجات: •
 وميكننا أن خنرج من حمتوى هذا البحث مبا يلي من فوائد واستنتاجات:
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 قبل البدء يف تصميم البناء ضمن األحكام الفقهية اخلمسة.البُد من البحث يف مشروعية العمل   -1
 

 تطبيق قاعدة: "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"، و"الوسائل هلا أحكام املقاصد." -2
ضرورة إعمال مقاصد التشريع الثالثة قبل البدء يف التصميم وأثنائه، وهي: الضرورايت، واحلاجيات،  -3

 والتحسينات.
ْلُعْرفي البد من األخذ  -4 ابلعرف ودراسته قبل البدء ابلتصميم من وحي قول هللا تعاىل: ﴿ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر ابي

 (92)َوأَْعريْض َعني اجْلَاهيلينَي﴾
 إعمال قاعدة "ال ضرر وال ضرار" أثناء التصميم، واألخذ مببدأ "حيازة الضرر" قبل التصميم. -5
 داء يوجب اللعن، وعالئم املساحة تضبط هذه املسألة.تغيري حدود األرض اململوكة لصاحبها ظلم واعت -6
يُؤخذ يف االعتبار عند تصميم الغرف أبنواعها اعتبارات شىت، مثل: املناخ، وشروق الشمس وحركتها،  -7

 والسرت، وحفظ اخلصوصية.
ئم يُراعي عدم وجود فتحات للجدار الذي على ميني اجتاه القبلة، ليتسىن وضع أسرة فيها يكون اجتاه النا -8

 على ميينه إىل القبلة.
 يُراعى وجود ُغرف لألوالد، وُغرف أخرى للبنات إن أمكن، للتفريق بني اجلنسني. -9

البُد من ختصيص مكان للطعام واستضافة الضيوف، وإذا أمكن ختصيص مكان لراحة الضيوف ومبيتهم   -10
 إن لزم األمر.

 افة أشكاهلا.من األمهية إنشاء مكان حلفظ الطعام، وختزين حاجات املنزل بك -11
من األمهية ختصيص مكان كمصلى ألهل البيت من النساء واألطفال، أو لصالة النوافل أو عند احلاجة  -12

 للرجال.
 .املاء عصب احلياة، وهو هام جداً يف البيوت ألجل الطهارة والنظافة، فال ينبغي هدره -13
جل احملافظة على السرت، وتيسري حياة البُد من إرفاق احلمامات واملرافق األخرى املتعلقة هبا يف البيوت أل -14

 املسلم، إضافة أَنا أحد أسباب السعادة.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 16 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

يعترب فناء الدار قلبها الرئيسي الذي تلتف حوله مجيع العناصر والفراغات الرئيسية للمنزل، ومتنفس أهل  -15
اخلصوصية وغض البصر، وذلك البيت، وألنه املوجل إىل عمق البيت فيؤخذ يف االعتبار عند التصميم حفظ  

 إبدخال اإلنكسارات اهلندسية يف املمرات واجلدران.
 لغري منفعة وضرورة ويؤدي ملفسدة فهو غري مندوب.الطبقات يف األبنية غري ممنوعة، ولكن إذا كان التعايل   -16
ي والتفاخر والزينة والتدبيج هامة من ابب ادخال السرور على أهل البيت دون أن يصبح ذلك مظهراً للتباه -17

 أو التكرب.
 ال جيوز التزيني ابلصور واألصنام، وكل ما يشغل عن ذكر هللا أو مينع دخول املالئكة للبيت. -18

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذا، واحلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على رسول هللا 
 املصادر واملراجع مرتبة أجبديا  •
. اإلعالن أبحكام البنيان م. 1999م(. 1334ه /734ابن الرامي، أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم. )ت  -1

 حتقيق:  فريد بن سليمان. د ط. تونس: مركز النشر اجلامعي.
صحيح ابن م. 1993/  ه1414 ه (.354حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن َمْعبَد )ت  ،بن حبان ا -2

 مؤسسة الرسالة.    :. بريوت2حتقيق شعيب األرنؤوط. ط.  حبان برتتيب ابن بلبان 
 -ه  1416ه (.  241ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت  -3

 . القاهرة: دار احلديث.1. حتقيق أمحد حممد شاكر. طاملسند م.  1995
حتقيق دقي مجيل  سنن ابن ماجه.م.  2004ه/ 1424(. 275ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين )ت  -4

 العطار. د ط. بريوت: دار الفكر.
لسان م. 1993ه  /  1414ه (.  711ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن على )ت -5

 . بريوت. دار صادر.3. طالعرب
. حتقيق صدقي مجيل سنن أيب داودم. 2005ه / 1425ه(. 275أبو داود. سليمان بن األشعث )ت  -6

 . بريوت: دار الفكر.1العطار. ط
 1404ه (. )307أبو يعلى، أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي. املوصلي )ت:  -7

 دمشق: دار املأمون للرتاث..  1م( مسند أيب يعلى. حتقيق: حسني سليم أسد. ط1984 –ه  
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عمارة األرض يف اإلسالم )مقارنة الشريعة أبنظمة العمران م. 1998ه / 1419أكرب، مجيل عبد القادر  -8
 . بريوت: مؤسسة الرسالة.3. طالوضعية(

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من م. 1995ه /1415ه (. 1420األلباين، حممد انصر الدين )ت  -9
 . الرايض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع.1. طفقهها وفوائدها

. 3. طصحيح اجلامع الصغري وزايداتهم. 1988ه / 1408ه (. 1420األلباين، حممد انصر الدين )ت -10
 بريوت: املكتب اإلسالمي.

. صحيح األدب املفرد لإلمام البخاريم.  1997ه  /    1418ه(.  1420األلباين، حممد انصر الدين. )ت   -11
 . اجلبيل الصناعية )اململكة العربية السعودية(: دار الصديق للنشر والتوزيع.4ط

 -ه  1426ه (.   926األنصاري، زكراي بن حممد بن أمحد أبو حيىي السنيكي املصري الشافعي )ت  -12
حققه وعلق عليه سليمان بن دريع منحة الباري بشرح صحيح البخاري املسمى )حتفة الباري(.  م.2005

 الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.  .1العازمي. ط
 . بريوت: دار الفكر.صحيح البخاريم.  2008ه /  1429ه(.  256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت   -13
البحر الزخار املعروف  م.2006ه / 1427ه (. 292ق )ت البز ار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلال -14

. املدينة املنورة: 1حتقيق حمفوظ الرمحن زين هللا وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي. ط  مبسند البز ار.
 مكتبة العلوم واحلكم.

من  .  توضيح األحكامم 2003 -ه   1423ه (. 1423البسام، عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل )ت  -15
 . مك ة املكر مة: مكَتبة األسدي.5ط  بلوغ املرام.

 م2012نوفمرب    4جريدة اإلمارات اليوم يف العدد الصادر يف   -16
ه (. 405احلاكم النيسابوري، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب )ت   -17

. بريوت: دار 1فى عبد القادر عطا. ط م. املستدرك على الصحيحني. حتقيق  مصط1990ه / 1411
 احلديث.  الكتب العلمية

 م. اإلهلام املعماري. د ط. الرايض: دار جامعة امللك سعود للنشر.2014ه /  1435حسن، نويب حممد.  -18
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. تعريب فهمي درر احلكام يف شرح جملة األحكامم. 1991ه / 1411ه(. 1353حيدر، علي)ت  -19
 اجليل.. بريوت: دار  1احلسيين. ط

 . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.2. طالتفسري احلديثم.  1966ه /  1386دروزة، حممد َعزَّة.  -20
حتقيق: حممد صديق املنشاوي.   معجم التعريفات.م.  2004ه(.  816الشريف اجلرجاين، علي بن حممد )ت   -21

 د ط. القاهرة: دار الفضيلة. 
 . د ط. بريوت: دار النهضة العربية.ه اإلسالميأصول الفقم. 1986ه /  1406شليب، حممد مصطفى.  -22
. حتقيق طارق بن عوض هللا املعجم األوسطه(.  360الطرباين. أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب )ت -23

 بن حممد و عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين. د ط. القاهرة: دار احلرمني.
كراسات مراصد   ود الفاصلة واملشرتكة(.السياسة الشرعية وفقه العمارة )احلدم. 2012عزب، خالد.  -24

. 16)كراسات علمية حمكمة(. اإلسكندرية، مصر: مكتبة اإلسكندرية، وحدة الدراسات املستقبلية. عدد 
 فرباير. 

م. معجم اللغة العربية املعاصرة. 2008  -ه     1429ه ( وآخرون.  1424عمر، أمحد خمتار عبد احلميد )ت   -25
 .252ص.    .1. القاهرة: عامل الكتب. ج.1ط

 . بريوت: دار الشروق.17. طيف ظالل القرآن م.  1991ه/  1412ه (.  1385قطب، سيد )ت    -26
. القاهرة: القدس لإلعالن والنشر  2ط  املكاييل واملوازين الشرعية.م.  2001ه  /    1421حممد، علي مجعة.   -27

 والتسويق. 
. القاهرة: شركة 1ط تفسري املراغي.م. 1946ه  /  1365ه (. 1371املراغي، أمحد بن مصطفى )ت  -28

 مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده.
القاهرة:  صحيح مسلم.م. 2001ه / 1422ه(. 261مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري )ت  -29

 مكتبة الثقافة الدينية.
قاعدة ال ضرر والضرار )مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية قدميا م.  2005ه / 1426اهلاليل، عبد هللا.  -30

 . ديب: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث.1. طوحديثاً(
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جممع م. 1994ه /1414ه (.  807اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان )ت  -31
 ط . القاهرة: مكتبة القدسي.  . حتقيق حسام الدين القدسي. دالزوائد ومنبع الفوائد 

. من سلسلة عامل املعرفة إصدار اجمللس الوطين للثقافة إلسالمية والبيئةالعمارة ام.  2004وزيري، حيىي.  -32
 . الكويت: مطابع السياسة.1والفنون واآلداب يف الكويت. ط

 

1An'am. 6: 38-Quran. Al) 

 38 :6 .األنعامالقرآن.  ((2
 38 :6 .األنعامالقرآن.  ((3
 27 :39القرآن. الزمر.  ((4
 7 :59. احلشرالقرآن.  ((5
 .511د ط. بريوت: دار النهضة العربية. ص.  .أصول الفقه اإلسالميم. 1986ه / 1406شليب، حممد مصطفى. ( (6
 .26 - 25أنظر املرجع نفسه.  ص. ( (7

مك ة املكر مة: مكَتبة . 5ط  .توضيح األحكام من بلوغ املرام . م 2003 -ه   1423 .ه (1423 )تعبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل  ،البسام( (8
 65 . ص.1ج.  .األسدي

يف البناء.  رقم . بريوت: دار الفكر. كتاب االستئذان . ابب ما جاء  صحيح البخاريم.  2008ه /  1429ه(.  256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت    ((9
 . 1592ص.   6302احلديث 

 .38.  ص 69يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا  رقم احلديث املرجع نفسه.كتاب العلم . ابب ما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ((10

 .872.  ص 3560املرجع نفسه. كتاب املناقب . ابب صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص رقم احلديث  ((11

م. املستدرك على 1990ه / 1411ه (. 405احلاكم النيسابوري، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب )ت  (12)
. قال: "هذا حديث صحيح اإلسناد 175. ص.  2. ج.2684  .احلديث  ار الكتب العلمية . بريوت: د1الصحيحني. حتقيق  مصطفى عبد القادر عطا. ط  

"حممد  من خالد بن عبد هللا الواسطي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تفرد به حممد بن بكري، عن خالد إن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخني". علق الذهيب:
سلسلة األحاديث .  م1995  /ه   1415  .ه (1420)ت    حممد انصر الديناأللباين،  )ه األلباين  قال أبو حامت صدوق يغلط وقال يعقوب بن شيبة ثقة". وحسن 

فقال: "ونص عبارة أيب حامت يف "اجلرح والتعديل  (.39ص.  .3 . ج.مكتبة املعارف للنشر والتوزيع :الرايض. 1. طالصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 )صدوق عندي يغلط أحياان ( مث نقل توثيقه عن مجع، فمثله ال يقل حديثه عن درجة احلسن . وهللا أعلم."

 199: 7القرآن. األعراف.  ((13
. من جملة األحكام، وقد جاء يف شرحها أن : "العادة عامة كانت أو خاصة جتعل حكما إلثبات حكم شرعي ... ومعىن حمكمة أي هي املرجع  36املادة    ((14

كراره املرة بعد املرة، على الطباع السليمة بت  عند النزاع؛ ألَنا دليل يبىن عليه احلكم، ... تعريف العادة: هي األمر الذي يتقرر ابلنفوس ويكون مقبوال عند ذوي
. تعريب فهمي درر احلكام يف شرح جملة األحكامم. 1991ه / 1411ه(. 1353)حيدر، علي)ت  أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته 

 .(44. ص 1ج . بريوت: دار اجليل.1احلسيين. ط
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. بريوت: مؤسسة الرسالة. 3. طعمارة األرض يف اإلسالم )مقارنة الشريعة أبنظمة العمران الوضعية(م.  1998ه /  1419انظر: أكرب، مجيل عبد القادر    ((15
. كراسات مراصد )كراسات علمية حمكمة(  السياسة الشرعية وفقه العمارة )احلدود الفاصلة واملشرتكة(.م. 2012عزب، خالد. : وكذلك. 367ص. 

 .26 – 25. فرباير. ص.  16اإلسكندرية، مصر: مكتبة اإلسكندرية، وحدة الدراسات املستقبلية. عدد 

م. معجم التعريفات. حتقيق: حممد 2004ه(. 816)ت  )الشريف اجلرجاين، علي بن حممد    متلك البقعة جربًا مبا قام على املشرتي ابلشركة واجلوارهي:    ((16
 ( .113القاهرة: دار الفضيلة. ص صديق املنشاوي. د ط. 

رقم احلديث  . 532الش    فعة يف ما مل يقس    م فإذا وقعت احلدود فال يُقس    م. ص  اببالش    فعة .  . كتابص    حيح البخاري  .البخاري، حممد بن إمساعيل  ((17
 .(6976و  2496و  2495و  2214و  2213. )كذلك هو عند البخاري 2257

ديب: دار البحوث للدراسات .  1ط.  قاعدة ال ضرر والضرار )مقاصدها وتطبيقاهتا الفقهية قدميا وحديثاً(م.   2005ه /  1426عبد هللا.  ،  اهلاليل  ((18
 بتصرف بسيط.  .83 - 82ص . 2ج.  .اإلسالمية وإحياء الرتاث

كتاب   حتقيق دقي مجيل العطار. د ط. بريوت: دار الفكر. .سنن ابن ماجه م. 2004ه/ 1424 .(275)ت  حممد بن يزيد القزويين ،ابن ماجه ((19

 قال الشيخ شعيب األرانؤؤط: احلديث صحيح بشواهده. . 737. ص 1. ج2341احلديث. رقم األحكام. ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره. 

تونس: .  حتقيق:  فريد بن سليمان. د ط.  أبحكام البنيان اإلعالن  م.  1999م(.  1334ه /734أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم. )ت  ،  ابن الرامي  ((20
 .58ص  .مركز النشر اجلامعي 

 . 87. 5القرآن. املائدة:  ((21

. ص 2452رقم احلديث  .إمث من ظلم ش          يئاً من األرض ابب. املظامل والغص          ب . كتابص          حيح البخاري. ه(256-البخاري، حممد بن إمساعيل )  ((22
587. 

إمث من ظلم   ابب. املظامل والغص           ب كتاب  . بريوت. دار الفكر.ص           حيح البخاريم.  2008ه / 1429.  ه(256ت إمساعيل )البخاري، حممد بن   ((23
 .3196طرفه يف البخاري  .2454رقم احلديث  .588. ص شيئاً من األرض

بشرح صحيح البخاري  منحة الباري .م2005 -ه  1426 . ه ( 926 ت، زكراي بن حممد بن أمحد أبو حيىي السنيكي املصري الشافعي )األنصاري( (24
 .228. ص. 5ج.  .الرايض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع .1. طسليمان بن دريع العازمي حققه وعلق عليه (. حتفة الباري) ملسمىا

 13 :76 .اإلنسان القرآن.  ((25
الكويت:  .1املعرفة إصدار اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب يف الكويت. ط. من سلسلة عامل العمارة اإلسالمية والبيئة م. 2004حيىي.  وزيري،( (26

 . 37 ص.مطابع السياسة. 

 .3782 ص. . 6 ج.. بريوت: دار الشروق. 17. طيف ظالل القرآن م. 1991/ه 1412 .ه (1385 )ت  سيد ،قطب ((27

 31 – 30 :24. النورالقرآن.  ((28
 .1596. ص. 6315. احلديث  النوم على الشق األمين. ابب الدعواتالبخاري، حممد بن إمساعيل. صحيح البخاري.كتاب  ((29
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ق: يق. حتمسند أيب يعلىم( 1984 –ه  1404) .ه (307: تاملوصلي ) .أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي ،أبو يعلى ((30
 . قال احملقق: إسناده ضعيف. 210. ص. 8. ج. 4774جزء من احلديث  .دمشق: دار املأمون للرتاث. 1. طحسني سليم أسد

م يف موضوع بعنوان )النوم الصحي بوضع الرأس ابجتاه الشمال  2012نوفمرب  4ذكرت هذه املعلومة يف جريدة اإلمارات اليوم يف العدد الصادر يف  ((31
   البيولوجيا األرضية يُدعى مارايان بوينواملغناطيسي( نقالً عن خبري يف 

كتاب  . بريوت: دار الفكر.  1حتقيق صدقي مجيل العطار. ط. سنن أيب داودم. 2005ه / 1425. ه(275)ت  أبو داود. سليمان بن األشعث ((32
إسناده حسن وقد تفرد به. قال الشيخ األلباين: "قلت  .104. ص 495. رقم احلديث  مىت يؤمر الغالم ابلصالة. ابب تفريع أبواب املساجد  الصالة.

 .(401. ص. 2. ج. األم –صحيح أيب داود ) " صحيح. وقال النووي: " إسناده حسن 

 12: 49. احلجراتالقرآن.  ((33

 51 :15. احلجرالقرآن.  ((34
 24 :51. الذارايتالقرآن.  ((35
 68 :15. احلجرالقرآن.  ((36
 53 :33. األحزابالقرآن.  ((37
ص   .6019 رقم احلديث. فال يُؤذ جارهمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر  ابب. األدب . كتابصحيح البخاري .البخاري، حممد بن إمساعيل ((38

1526.  
سكرجة( هي قصاع يوضع فيها ال) .1385 . ص.5386. احلديث  اخلبز املرقق واألكل على اخلوان والسفرة . ابب األطعمة.كتاب املرجع نفسه ((39

فر( مجع سفرة وهي جلد مستدير حوله حلق وان( طبق مرتفع يوضع عليه الطعام وهو ما يسمى اآلن ابلطاولة واملنضدة. )السُ اخلاملشهيات كالسلطة وحنوها. )
ما يوضع على األرض ويوضع عليه الطعام[ ]تعليق من حديد يضم به ويعلق وكان يوضع فيه زاد املسافر الذي هو السفرة يف األصل وميكن أن تطلق على كل  

 [على احلديث مصطفى البغا

 49 :3. آل عمران القرآن.  ((40
 87 :10. يونسالقرآن.  ((41

  صحيح مسلم. كتاب القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.  صحيح مسلم.م. 2001ه / 1422 .ه(261)ت  مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري ((42
 .187. ص. 777رقم احلديث  استحباب صالة النافلة يف بيته، وجوازها يف املسجد. ابب صالة املسافرين وقصرهاكتاب 

 .187. ص. 877رقم احلديث املرجع نفسه،  ((43

 حمفوظ الرمحن زين هللا حتقيق  .ارسند البز  املعروف مب البحر الزخار م.2006ه / 1427 .ه (292)ت  أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ،ارالبز   ((44
. 15. ج. 8567. ابب مسند أيب محزة أنس بن مالك. احلديث مكتبة العلوم واحلكم: املدينة املنورة. 1. طعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعيو 

الوجه. صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها.   هذا  من  إال  هريرة  أيب  عن  يروى  نعلمه  ال  احلديث   . قال املصنف: وهذا187ص.  
 .315. ص. 3ج.  ."كالم يسري ال يضر  وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال البخاري، ويف حيىي بن أيوب املصري" وقال:

. شعيب األرنؤوطحتقيق . صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان م. 1993 / ه1414 . (ه354ت ) حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن َمْعبدَ  ،بن حبان ا ((45
عبد هللا بن سويد  .: حديث قوييف حاشية الكتاب الشيخ شعيب األرنؤوطوقد علق . 595. ص. 5ج. . 2217احلديث  .مؤسسة الرسالة :بريوت. 2ط

 وابقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. ؛وال تعديال، وقد توبع مل يذكر فيه جرحاً  األنصاري
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  . ص. 1ج. الكتب. . القاهرة: عامل1املعاصرة. ط العربية اللغة م. معجم2008 - ه  1429وآخرون. ( ه 1424)ت  احلميد عبد خمتار عمر، أمحد( (46
 .920 . ص.2ج.  .252

 ت) أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور)موضع اخلالء واملتوضأ وهو منه.  :املغتسل، واملرحاض :املرحضة واملرحاض ((47
 .(153 . ص.7ج. .. بريوت. دار صادر3. طلسان العربم. 1993 /ه   1414 .ه (711

 30 :21. األنبياءالقرآن.  ((48
. أمحد حممد شاكر حتقيق .املسند . م1995 -ه  1416 .ه (241ت أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ) أبو عبد هللا ، بن حنبلا ((49
 .7065حديث  .636. ص 11جبن العاص مسند عبد هللا بن عمرو  ابب .القاهرة: دار احلديث. 1ط

 .1  ج.  425احلديث    وكراهية التعدي فيه.  جاء يف القصد من الوضوءابب ما  .  الطهارةكتاب    سنن ابن ماجه.ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين.    -
 (860. ص. 7. ج. سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها) لغريه. حسن : حكم األلباين) .145ص 

 510.( وهو عند مجهور الفقهاء: 400 . ص.3ج. .العرب لسان ابن منظور.  )قيل: إن أصل املد مقدر أبن ميد الرجل يديه فيمأل كفيه طعاماً  ((50
 ( 36. ص. : القدس لإلعالن والنشر والتسويق. القاهرة 2ط املكاييل واملوازين الشرعية.م. 2001ه  /  1421)حممد، علي مجعة. جراماً 

 .(400 . ص.3ج. .العرب لسان )ابن منظور.  أربعة أمداد :الصاع( (51
القدر املستحب من املاء يف ُغسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إانء . ابب احليض  كتاب  صحيح مسلم.مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري.  ((52

 .87ص.  . 325. رقم احلديث  واحد، وغسل أحدمها بفضل اآلخر

وأخرجه أبو داود  .416. ص 2. ج3750. رقم احلديث  دخول احلمام. ابب األدب. كتاب سنن ابن ماجه ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين.  ((53
 (250. ص 8قال األلباين: صحيح )صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. ج (. 4010)

. قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشرق، ليس يف املشرق وال يف املغرب قبلة . ابب الصالة . كتاب صحيح البخاري . البخاري، حممد بن إمساعيل ((54
 .110. ص 394رقم احلديث  

 . 57. ص. 148. احلديث التربز يف البيوت. ابب الوضوءالبخاري، حممد بن إمساعيل. صحيح البخاري.كتاب  ((55

 .593ص  .2471احلديث  ُسباطة قوم.الوقوف والبول عند . ابب املظامل والغصب.كتاب املرجع نفسه ((56

 جزء من حديث .23. ص. 9. احلديث أمور اإلميان . ابب اإلميان كتاب .املرجع نفسه ((57

 . 243 ص. الصحاح الرازي، زين الدين حممد بن أيب بكر. خمتار( (58

 .207. ص. 1ج.  الوسيط. املعجم. جممع اللغة العربية ((59

 . 203 ص. الصحاح أيب بكر. خمتارالرازي، زين الدين حممد بن ( (60

 .2447 . ص.3. ج. معجم اللغة العربية املعاصرة وآخرون. أمحد خمتار عبد احلميد ،عمر( (61

 18 :18. الكهفالقرآن.  ((62
 . 240أكرب، مجيل عبد القادر. عمارة األرض يف اإلسالم )مقارنة الشريعة أبنظمة العمران الوضعية(. ص.  ((63

 .172 – 171 . ص.العمارة اإلسالمية والبيئة م. 2004حيىي.  وزيري،( (64
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 21 - 19 :35. فاطرالقرآن.  ((65
 34 - 27 :56. الواقعةالقرآن.  ((66

 جزء من حديث. .565ص  .2363احلديث  ابب فضل سقي املاء. . ابب املساقاة.. كتاب صحيح البخاري .إمساعيلالبخاري، حممد بن  ((67

.  عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين   وق طارق بن عوض هللا بن حممد يقحت.  املعجم األوسطه(.    360) ت  الطرباين. أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب  ((68
. 236حسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها. احلديث . 231. ص. 4. ج. 4057دار احلرمني. رقم احلديث : القاهرةد ط. 
.( املكتب اإلسالمي. بريوت:  3. طوزايداتهصحيح اجلامع الصغري    م.1988ه / 1408.  ه (1420)ت  حممد انصر الدين  ،األلباين. وكذلك )472ص.  

 .730. ص. 2. ج. 3935احلديث 

. الش                ارق  ة: املركز العريب 1ط حتقيق: حمم  د إلي  اس الب  اره بنكوي. األدب املفردم. 2004ه / 1424. ه(256ت البخ  اري، حمم  د بن إمس  اعي  ل ) ((69
)ت األلباين، حممد انص       ر الدين.  يف: )  الش       يخ األلباين. ص       حيح دون مجلة اإلمامةقال  . 765ص   .1093رقم احلديث النظر يف الدور.  ابب .للكتاب
 .دار الصديق للنشر والتوزيع   . اجلبيل الصناعية )اململكة العربية السعودية(:4. طصحيح األدب املفرد لإلمام البخاري .م1997 /ه             1418 ه(.1420

 .421ص 

أمحد خمتار  ،عمر) مدخل البيت الذي تُفتح عليه حجراته وطرقاتُهكذلك: قاعة، حجرة واسعة  ، وهي: َرَدهات وَرْدهات وريداه وَرْده عهاَرْدَهة ]مفرد[: مج ((70
 ( 881 . ص.2. ج. معجم اللغة العربية املعاصرة وآخرون. عبد احلميد

 20: 39. القرآن. الزمر ((71

.. : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالدهقاهرةال. 1ط .تفسري املراغي. م1946 / ه  1365 .ه (1371)ت أمحد بن مصطفى  ،املراغي ((72
 .157 . ص.23 ج.

 37: 34. سبأالقرآن.  ((73

 .89 . ص.22 . ج.تفسري املراغي  .أمحد بن مصطفى ،املراغي ((74

 32 :7األعراف. القرآن.  ((75
 11: 93. الضحىالقرآن.  ((76

 .550. ص. 1. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. ج .2. طالتفسري احلديث م.1966ه / 1386 ة.زَّ حممد عَ  ،دروزة ((77
وقد .  234. ص.  12ج.  .  5416احلديث  .  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان   ه (.354حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن َمْعبَد )ت    ،بن حبان ا   ((78

. .. رجاله ثقات رجال الشيخني غري أيب األحوص فمن رجال مسلم, ،إسناده صحيح على شرط مسلم: يف حاشية الكتاب األرنؤوطالشيخ شعيب علق 
 وصححه احلاكم ووافقه الذهيب. 

 .33. ص. 147. رقم احلديث  حترمي الكرب وبيانه . ابب اإلميان كتاب .صحيح مسلممسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري.  (79)

 44 :27. النملالقرآن.  ((80

 .143 . ص.19 . ج.تفسري املراغي  .أمحد بن مصطفى ،املراغي ((81

 .551. ص 2107. حديث. ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب ابب. اللباس والزينة كتاب  .صحيح مسلممسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري.  ((82
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ما وطيء من  ابب. اللباس كتاب  . بريوت. دار الفكر.صحيح البخاريم. 2008ه / 1429. ه(256-البخاري، حممد بن إمساعيل ) ((83
 .2107. أخرجه مسلم أيضاً. احلديث 1512. ص 5954 رقم احلديث . التصاوير

 (.417 . ص.7ج. .العرب لسان ابن منظور. ) .النمط: ظهارة فراش ما؛ ويف التهذيب: ظهارة الفراش. والنمط: مجاعة من الناس أمرهم واحد. ((84
صحيح  ) صحيح.  حتقيق األلباين:  .771. ص 4153. رقم احلديث  الصور. ابب يف اللباس. كتاب سنن أيب داودأبو داود. سليمان بن األشعث.  ((85

 .( 2. ص.  1وضعيف سنن أيب داود. جز  

إذا قال أحدكم. آمني واملالئكة يف السماء. آمني  . ابب بدء اخللق. دار الفكر. كتاب . بريوتصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل.  ((86
  .791. ص 3224. رقم احلديث  فوافقت إحدامها األخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه

حترمي تصوير صورة احليوان، وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري  . ابباللباس والزينةب كتا  صحيح مسلم.مسلم، أبو احلسن بن احلجاج النيسابوري.  ((87
 .553ص . 2110احلديث رقم  .ممتهنة ابلفرش وحنوه، وأن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه  صورة و ال كلب

 .1511. ص 5950رقم احلديث .  عذاب املصورين يوم القيامة ابب. اللباس  . كتابصحيح البخاري .البخاري، حممد بن إمساعيل ((88

 .1511. ص 5949 رقم احلديث . التصاوير ابب. اللباس  كتاب  .صحيح البخاري. البخاري، حممد بن إمساعيل ((89

 .90 - 89م. اإلهلام املعماري. د ط. الرايض: دار جامعة امللك سعود للنشر. ص 2014ه / 1435حسن، نويب حممد.  ((90

 1835ص  .7320رقم احلديث  . لتتبعن سنن من كان قبلكم ابب.   االعتصام ابلكتاب والسنة . كتابصحيح البخاريحممد بن إمساعيل.    .البخاري  ((91

 199 :7 القرآن. األعراف. ((92
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ABSTRACT 

This Study attempts to give a clear vision of Al-Jabarti and the other. Through studying the 

trial of Soleyman el-Halaby, in a period in which East-West relation was in crossroad. Notably 

the two traditional colonial powers (France and Britain). We tried to understand the French via 

Al-Jabarti writings. His style was cicatrized by ambiguity and self-searching on the other. Al-

Jabarti tried to understand the French regime through its religious, social and political 

background and through reading events. His put himself in a situation of Occidentalism. 

Orientalists are different from Al-jabarti, because the Other\Western had to come to the Arab. 

This characteristic was absent in Occidentalism. This made the work of Al-jabarti more 

difficult. He managed to be contained by the French out of the military umbrella that French 

colonialism was famous of.    

Keywords: 

 

 امللخص

 
واآلخر، من خالل دراسة قضية حماكمة سليمان احلليب، يف حتاول هذه الدراسة تقدمي صورة واضحة عن اجلربيت 

مرحلة أصبحت فيها العالقة بني الغرب والشرق يف مفرتق طرق، وابألخص قطيب االستعمار القدمي)فرنسا وبريطانيا(، 
 لقد حاولنا يف هذه الدراسة، أن نفهم الفرنسيني من كتاابت اجلربيت، الذي امتاز ابلغموض املصحوب ابلبحث عن

الذات عند اآلخر، لقد حاول اجلربيت أن يتعرف على النظام الفرنسي من خالل خلفياته الدينية، واالجتماعية، 
والسياسية وترقبه لألحداث، فقد وضع نفسه يف إطار)االستغراب(، حماوال ذلك من خالل التسامي على الذات 

يت واملستشرقني هو أن اآلخر الغريب قد جاء إىل والتغاضي عما يفعله احملتل الفرنسي الكتشافه، والفرق بني اجلرب 
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 مقدمة

 Occidentalismحياول الباحث أن ُيسهم يف هذه الدراسة بقدر من الطرح املوضوعي حول مفهوم االستغراب   
من خالل دراسة اجلربيت املعروف أبنه صاحب رؤية إسالميَّة مؤصَّلة، ال تقوم على ردود األفعال وتغليب العاطفة والتحيُّز 
لطرف دون آخر، بل اهتدي ابلرؤية اإلسالمّية املؤصَّلة يف التعاُمل مع األحداث واألشخاص القائمة على العدل 

 والقسط. 

ميكن أن نسميه علم االستغراب العريب يف كتاابت  ،منط من الكتابة العربيةهل نستطيع أن نتكلم عن وجود  •
 اجلربيت؟ مبعين كتابة منظمة تتَّسم ابلتنميط الثقايف للغرب يف مقابل علم االستشراق الغريب؟

 ن؟و حمتلّ هنم  أىل احملتلني على  إفتجاوز النظر    ؛خرل اجلربيت رؤية خاصة يف عملية االستغراب والنظرة إىل اآلهل مثّ  •

هل استطاع اجلربيت أن يدرس عقيدة الغرب دراسة موضوعية بعيداً عن احلماسة والعاطفة؟ ال سيما وأننا مل نعد  •
 فهماً موضوعياً؟  عـدُ نفهم الغرب ب  

 هل كان استغراب اجلربيت جاء كجزء من منهجية التفاعل البيين اليت ال حتمل ابلضرورة معاين  سلبية؟ •

ي الذي عاىن منه اجلربيت هو العامل األساسي يف االستغراب؟ وكيف نظر اجلربيت الذي هل كان الصراع الفكر  •
 إىل الفرنسيني الذين احتكموا للعقل وال دين هلم؟  ،كان يرى أن اإلسالم هو الشكل األمثل للحكم العادل

الدبلوماسي  ر مؤرخ مصري ينتمي إىل طبقة علماء األزهر احلملة الفرنسية وسياستهم يف التمثيلكيف صوّ  •
 واالحتكام للعدالة على مصر؟ 

األان العريب، وهذه ميزة مل تكن لتتوفر للمستشرقني، وهذه ابلنسبة ملؤرخ مثل اجلربيت من الصعوبة مبكان، إنه استطاع 
                                                                               أن حيتويه الفرنسيني خارج اإلطار العسكري الذي متثل به الفرنسيني.
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ما األسئلة اليت أاثرهتا قضية احملاكمة يف ذهن اجلربيت املؤرخ؟ وكيف استجاب للتحدايت الفكرية يف تلك الفرتة؟  •
ا إىل ؟ أم رسم صورته استنادً عليه ل الثقافة الغربية كما هي؟ وهل استطاع أن ينظر إىل اآلخر مبا هوهل تقبّ 

 ة؟ة والتارخييّ مورواثته الفكريّ 

 

هل استطاع الغرب أن يفهم الشرق وأن يعرف الوسيلة اليت ميكن من خالهلا أن يدخل إىل العقل العريب  •
ن الظروف اليت مروا هبا أحالت إن أن يفهموا الغرب كفهمه هلم؟ أم و اإلسالمي؟ وهل استطاع العرب املسلم

 ؟دون حدوث ذلك

وف على إىل أي مدى كان موقف النخبة من الشرقيني؟ الذين انقسموا يف مواقفهم من الغرب كما حياول الباحث الوق  
انقسامات عاطفية أكثر من كوهنا انقسامات فكرية أو علمية، وهذا أثَّر بوضوح على الزعم بوجود حياد علمي يف جو 

ركها قوى غري موضوعية، هذا إذا كان هناك من الصراعات الفكرية اليت رمبا يستنتج املتابع منها أهنا صراعات مفتعلة، حتٌ 
أي فكر يتبىن احلياد العلمي" يف حماولة لتفكيك االضطراب يف تلك املواقف، وقراءة "مبدأ املعاملة ابملثل" وإاثرة األسئلة 

عاملوننا حول ثقافة الغرب، فهناك من يدعو إىل اتِّباع أسلوب االستغراب، من منطلق أن نُعامل أولئك القوم مبثل ما ي
به.على أية حال فإّن اجلربيت كان يدرك خطورة اآلخر مبشروعه وثقافته، كما وضع يده على أسباب الضعف الداخلي 
والقصور الذايت آنذاك، لكنه مع ذلك، كان ُمديًنا لثقافته ودينه وحضارته، واثًقا هبا ثقة ُمطلقة؛ لقد كان لنزوح احلملة 

ابلفرح، على أن كتاابته يف تلك الفرتة تبقى حباجة ماّسة إىل استكشافها، والوقوف الفرنسية عن مصر أشد األثر عليه 
 على تعليالته البديعة جملرايت األحداث وأسباب وقوعها.

عتمدت عليه الدراسة هو املنهج التحليلي من حيث حتليل واثئق الفرتة املتعلقة مبوضوع الدراسة حتلياًل اأّما املنهج الذي    
على البحث يف الظروف املوضوعية وراء مواقف األطراف املعنية ابلدراسة، فضاًل عن املنهج املقارن من  علمًيا، يقوم

خالل مقارنة خمتلف الرواايت، وردود األفعال، ومقابلة شهادات املتهمني، ابإلضافة إىل املنهج الوصفّي من حيث 
احلكم وردود األفعال من قبل األان )اجلربيت( واآلخر  وصف عملية القتل وعملية سري احملاكمة وتطوراهتا وطريقة تنفيذ 

 )الفرنسي(.         



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 29 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ومن املصادر اليت اعتمد عليها الباحث هي بعض املستندات اخلاصة ابحلملة الفرنسية ابللغة العربية واليت صدرت فيما   
رب، ويتضمن اجراءات  عرف بكتاب لغة الشعب جممع التحريرات، والذي نشره الفرنسيون مبصر عقب اغتيال كلي

 احملاكمة، وكتاب عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار ومظهر التقديس بذهاب دولة 

 

احلملة لنيقوال الرتك، وكتاب  ذكر متلك مجهور الفرنساوية االقطار املصرية والبالد الشاميةالفرنسيس للجربيت، وكتاب 
 . الفرنسية على مصر يف ضوء خمطوط عثماين )خمطوط ضيا انمة للدارندىل( لعزت أفندي الدارنديل

املنشورة يف كتاب الغرب واآلخر  وبعض من مراسالت جيش احلملةوبعض من تقارير اجلنرال مينو واجلنرال ديفرانوا   
من املصادر واملراجع والرسائل العلمية والدورايت رؤية حضارية مقارنة ملصطفي عبد الغين، فضاًل عن جمموعة أخري 

اليت أغنت صفحات البحث مبعلوماهتا. وكان من الصعوابت اليت واجهها الباحث هي الدقة العالية اليت تتطلبها إعداد 
. مثل هذه البحوث، ال سيما واختلفت فيها الكثري من اآلراء والرواايت، وما يتطلب ذلك من مقارنة خمتلف الرواايت

 وقسمت الدراسة إىل مقدمة وثالث حماور رئيسة وهي: 

احملور األول: لدراسة اجلربيت والفرنسيني، دراسة يف رؤية اجلربيت للفرنسيني فقد جاء للكشف عن ماهية نظر األان)اجلربيت( 
ادثة اغتيال إىل اآلخر)الفرنسي(، يف حماولة منا للكشف عن رؤية العريب إىل الغريب، من خالل وصف كاًل منهما حل

 سليمان احلليب للجنرال كليرب، ودوافعه من وراء هذا العمل.

احملور الثاين: للتعرف على تفاصيل تلك الرؤية من خالل جانبني مهمني من حياة اجملتمع املصري، وهي السياسة وعدالة 
 اإلستشراق الفرنسي واستغراب  ، ومن مث العلم واحلضارة بني)*(التمثيل السياسي من خالل قضية حماكمة سليمان احللىب

اجلربيت. ورمبا كانت هذه أهم القضااي اليت سامهت يف عملية التمحور املصري حول الذات من خالل الطروحات اليت 
 قدمها الفرنسيون واليت راهنوا على جناحها.

قها، وكيف تقبلها املؤرخ املصري احملور الثالث: فجاء لبيان نظرة األان واآلخر جتاه بشاعة تنفيذ عقوبة املوت وآلية تطبي
 اجلربيت، وكيف نظر إليها اآلخر الغريب. 

 احملور األول: اغتيال سليمان احلليب للجنرال كليرب
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استمرت احلضارة اإلسالمية يف عالقة مستمرة عرب التاريخ مع احلضارات اجملاورة، بل إن إجنازات احلضارة اإلسالمية هي 
خل واخلارج، بني املوروث والوافد، بني النقل والعقل، بني علوم العرب وعلوم العجم، بني نتيجة هلذا التفاعل بني الدا

علوم الغاايت وعلوم الوسائل، أْو بلغة العصر بني األان واآلخر، وفيما خيص نظرة العرب لآلخر الغريب، فإن املسألة 
ياً وفعلياً مع املوروث االستشرايف الغريب، ابستثناء  أتخذ أبعاداً أخرى، فالشرق بوصفه حيزاً فكرايً وحضارايً، يتقاطع عمل

مسألة التنصيص اليت قام هبا الغرب االستشرايف، وهي الدراسات اليت ال تعد عن املوروث احلضاري العريب، ورمبا 
 سنستطيع الوصول إىل طريقة لتصحيح نظرة الغرب عن الشرق، أْو على األقل، معرفة كيف يفكر اآلخر الغريب ابألان

العريب، إذا ما فهمنا أوالً كيف ننظر حنن)األان العريب(إىل )اآلخر الغريب(، إن األنوية املرتفعة عند العرب، كانت ومازالت 
 عقبة يف طريق التفاهم احلضاري بني الشرق والغرب، وهذا ال يعين ابلضرورة تواضع اآلخر الغريب.

د، بشكل ما، يف اختيار قريب، أي يف اختيار آخرية تداخلية، إن صح إن امليل العريب إىل موضوع اهلوية أْو الذاتية امت  
التعبري، على أن اقرتان الذات ابآلخر يشري إىل جدلية بينهما تناولتها األدبيات املعروفة يف العلوم االجتماعية والنفسية، 

اآلخر يرتبط عند البعض بسياق  كان اإلنسان يُنظر إليه من داخل القبيلة اليت كانت متثل حميط وعيه. على أن اخرتاع
االكتشافات الغربية ورمبا وفرته من شروط اخلطاب حول االختالف الثقايف، وملا كان اخلطاب حول اآلخر هو خطاب 
حول االختالف، فإن التساؤل فيه ضروري حول األان أيضا، ذلك أن هذا اخلطاب ال يقيم عالقة بني حدين متقابلني، 

 ان متكلمة عن هذا اآلخر. وإمنا عالقة بني آخر وأ

ويصبح املعطى هو إنه ال توجد عالقة ابآلخر إال على قاعدة غالب ومغلوب، ومن دون هذه القاعدة، يضمحل اآلخر   
ويصبح عدماً، مندجماً متام االندماج، حبيث يصبح األان، كل احلمالت اليت ختاض ضد اآلخر ترمي إىل التشبه والتماثل، 

صطدموا ابآلخر الغريب إال بعد احلملة الفرنسية، ومنذ ذلك خرجوا وال يوجد آخر من دون الوعي بوجوده، فالعرب مل ي
من الفلك العثماين، فأعجبوا هبذا اآلخر مث تقارنوا به وقارعوه وقاتلوه. إن صورة اآلخر حتيل على الواقع الذي بنيت 

تمع قوته ومناعته واهتزت  فيه: عندما كان اجملتمع يف قوته وكانت ثقافته يف ندها مل يكن اآلخر مشكلة وعندما فقد اجمل
ثقافته، فانكمشت، دفاعًا عن الذات، أصبح اآلخر املهدد هلا عدوًا ال ترى غريه. ويف سياق احلديث فان اختياران 

واآلخر(، جاء يف صلب اهتماماتنا يف املسائل آنفة الذكر. حيث جذبت احلملة الفرنسية   )*(ملوضوع الدراسة )اجلربيت
انتباه كثري من املؤرخني والدارسني، وال سيما اجلربيت الذي كان معاصرًا ألحداثها، وشاهدًا عليها ومشغواًل أبخبارها، 

 .(1)واحلوادث اجلسيمة، والوقائع النازلة، والنوازل اهلائلة  وانقداً ملستحداثهتا وقد نظر إليها على إهنا بداية املالحم العظيمة
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م، وذلك بعد قيام 1798على اية حال فقد متكنت احلملة الفرنسية بقيادة انبليون بوانبرت من احتالل مصر عام    
ا منه الثورة الفرنسية بعشر سنوات، وعملت احلملة الفرنسية على إستخدام العنف ضد الشعب املصري، بعد أن رأو 

املقاومة اليت كان حيركها علماء األزهر، فعملت احلملة الفرنسية على وأد هذه الثورات، وكان انبليون قد عهد إىل كليرب 
بقيادة احلملة بعد أن غادرها إىل فرنسا، فقتل من علماء األزهر الكثري، ودخل األزهر خبيله وضربه ابملدافع؛ مما كان له 

 اي سرية تقاوم احملتل الفرنسي، حيث استطاع أحد أفراد هذه اخلالاي قتل كليرب قائد احلملة.األثر الكبري يف إنشاء خال

، استطاع سليمان احلليب التسلل إىل قصر حممد بك األلفي بطريقة ما، م1800يونيو  14ويف يوم السبت املوافق   
 ني )قسطنطني برواتين(،مدعياً أنه صاحب حاجة حيث يقيم كليرب هناك، ومعه كبري املهندسني الفرنسي

 

وقد متكن سليمان من بقر بطن كليرب بنصلة السكني اليت اشرتاها من غزة أبربعة طعنات قاتلة، فخر كليرب على األرض 
صريعاً، كما متكن من طعن كبري املهندسني قسطنطني برواتين ست طعنات غري قاتلة. فصرخ املهندس فدخل احلراس 

.ويذكر (2)خذوا يبحثون عن اجلاين حيت وجدوه خمتبأ يف البستان اجملاور، فقبضوا عليهمسرعني ووقفوا على احلادث، أ
نقوال الرتك "أنه بعد أن طعن الرجل كليرب، اندفعت أمعاءه، وصرخ صرخة عظيمة، مسعها الفرنسيون الذين كانوا يف 

نرال يف حبر من الدم، نتف شعره، وقال البيت، ومسعها أيضًا أهل احلارة القريبة، وعندما جاء داماس ورأي املنظر واجل
للجنرال كليرب: من فعل بك هذا العمل "اي حبييب" فرفع كليرب يده وهو يشري على العمال الذين كانوا يعملون يف املبين 
امللحق ابلقصر، وعلي التو ألقوا القبض عليهم، ولكن كانت هناك امرأة تطل من شباك بيتها اجملاور للقصر، وقالت 

إن النجارين والبنائني بريئون، وأن القاتل دخل اجلنينة، وكانت العساكر الفرنساوية كانوا قد أحاطوا ابلبيت واجلنينة  هلم:  
عندما مسعوا صرخة اجلنرال. وحبثت العساكر الفرنساوية عن القاتل فوجدوه متواري يف احدي السواقي اليت يف اجلنينة  

جع الفرنسية واجلربيت، مل يذكروا شيئًا عن تلك املرأة اليت ذكرها نقوال، ومل يعثروا  . ويف الواقع إن املرا(3)والسكني بيده"
كذلك بتلك السرعة على القاتل، واتفق معاصرو هذا احلدث، على أن احلادثة وقعت بعد العصر يف بستان االزبكية، 

يسلم الروح، وأن الرجل طعن وأن الرجل طعن اجلنرال أربع طعنات يف بطنه، وأن كليرب سقط على األرض دون أن 
برواتن أيضًا عندما حاول االمساك به، ويذكر اجلربيت أن الفرنسني مل يلقوا القبض على القاتل بسهولة"...ومل جيدوا 

.ويؤيد اجلاويش فرانسوا رواية اجلربيت أبن القبض على القاتل مل يتم يف احلال، بل بعد (4)القاتل فانزعجوا، وضربوا طبلهم
الزمن استبيحت فيها الدماء فيقول: "اننا قتلنا بسيوفنا وخناجران مجيع من صادفنا من الرجال واألطفال"، مث  فرتة من
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بعد ذلك انتهت فوضي القتل اجلماعي بعد القبض على القاتل، ويذكر املؤرخون العرب نقاًل عن املراجع الفرنسية "وبعد 
فكم يف تلك الساعة (  5)ديقة املالصقة لدار القيادة وراء حائط مهدوم"ساعة من ارتكاب اجلرمية عثروا على القاتل يف احل

بشهادة فرانسوا قتلوا من أبرايء؟إذ تذكر املصادر على عكس ما يرتدد عن عدالة الفرنسيني ورابطة جأشهم أن اجلنود 
، فاحتاطوا ابلبلد وعمروا املدافع الفرنسيني انتقموا من الناس العاديني، فراحوا يقتلون كل ما يقابلونه من الرجال واألطفال

وحرروا القنابر، وقالوا: "ال بد من قتل أهل مصر عن آخرهم"، كذلك أمر القائد مينو بفرض غرامة جديدة على الناس 
قدرها أربعة ماليني فرانك، مث مليواًن أخر، وأراد البعض اهلجرة من العاصمة، فمنعهم الفرنسيون، وامعنوا ىف االساءة 

فرتات طويلة، وعندما قبضوا على سليمان احلليب واعرتف جبرميته، فأيقنوا برباءة أهل مصر من ذلك، بعد أن  للمصريني
عن امسه ودينه )*(.أحضر الفرنسيني سليمان احلليب أمام عامة الناس واستجوبوه(6)كانوا عازمون على حماربة أهل البلد 

وبلده، وكم من الوقت قضي يف مصر؟ فأجاهبم. أنه سليمان من حلب وصنعته هي طلب العلم، وأخربهم أنه أيوي 
ويبيت يف اجلامع األزهر، وأنه حضر إىل مصر يف السابق، وله يف هذه املرة مخسة أشهر، وأن أحداً مل يرسله وال حيرضه 

. واستمروا يف استجوابه وهو يغالطهم، فلما اكتشفوا مغالطته، (7)ه حبقيقة أمرهومل يكاشف أحداً من أهل مصر بسره وخيرب 
أخذوا يضربونه ويعذبوه حىت أقر هلم أنه حضر من غزة من حنو ثالثني يوما بقصد قتل ساري عسكرهم، وأن الذي 

 استجواهبم، مث شكلوا هيئة أرسله هو أغا االنكشارية. وأخربهم أنه يعلم أبمره ثالثة من أهل مصر، فقبضوا عليهم ومت
حماكمة من رؤسائهم ومديريهم، وعملوا صورة دعوى وشهود وبعد إقامة الدعوى حكموا إبعدام االبرايء الثالثة وخزوقة 

. ومن هنا فإن كل االعرتافات انتزعت من سليمان احلليب عن طريق التعذيب، وهي حتتمل الشك، (8)سليمان احلليب
ة، فكل األدلة املادية والنظرية تشري على أن سليمان هو مرتكب احلادث. ويبقي التساؤل هنا ولكنها ليست كلها كاذب

حول الدوافع اليت محلت سليمان احلليب على قتل اجلنرال كليرب؟ ففي أثناء احملاكمة، جند العديد من املربرات اليت حياول 
وأن مل ختل من دافع عقيدي غري أن املربر االجتماعي احلليب أن يقدمها للمحكمة، وهي ىف حقيقتها مربرات اجتماعية،  

 هنا ميثل العمل األول وراء حترك احلليب.

الرأي األول: يركز على اجلانب الديين، إذ كان أول ما قاله سليمان احلليب هليئة احملكمة يف الساعات األوىل أنه جاء 
هريني األربعة أثناء استجوابه، حيث أجاب أبن سليمان ليغازى وجياهد ىف سبيل هللا، وأقر بذلك أمحد الوايل أحد األز 

احلليب أخربه عند قدومه إىل مصر أبنه جاء ليجاهد يف سبيل هللا. غري أن اجلهاد ال يكتفي بداللته ىف جمتمع كان االفراد 
والدخل املادي( ينقسمون فيه، ابلنسبة إىل العلماء )علماء من الطبقة األوىل وعلماء أقل ىف االتصاالت االجتماعية، 
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هذه الطبقة الفقرية من العلماء اليت تصدت لالحتالل ابلثورة أكثر من مرة، وكثرياً ما أبدت   وقد كان سليمان احلليب من
 .(9)غضبها

الرأي الثاين: ويركز على اجلانب املادي، حيث تشري مصادر عديدة إىل إن سليمان احلليب أثناء حماكمته ردد أنه ذهب 
دس ليشكو له حاكم حلب لرفع الظلم الذي يوقعه هذا احلاكم على أبيه ىف الشام، حيث تقول الرواية يف إىل حاكم الق

أثناء احملاكمة : " إن سليمان احلليب شكا إيل أمحد أغا من مجلة أغوات الوزير الرتكي متسلم األب الذي كان يظلم أابه 
دة " فوعده الوزير برفع الظلم عن أبيه على أن يذهب لقتل الذي يسمى احلاج حممد أمني، بياع مسن وحططوه غرامة زاي

ساري عسكر، ويف مرة أخري قال أن العثمانيني أرسلوا اىل حلب ىف طلب شخص بقتل ساري عسكر وقيل " أن من 
 يقدر على هذه املادة يقدموه ىف الوجاقات ويعطوه دراهم وألجل هذا هو تقدم". وكل الرواايت جتمع على أن العثمانيني

وعدوه ابملساعدة سواء يف رفع الظلم عن أبيه، أو دفع ما يستحق وما يريد لرفع احلاجة عنه بشرط أن يذهب لقتل 
.وهذه الرواايت وأن كانت ال تقنع الذي يسمعها متاماً، فإهنا ترتك ظالاًل تشري إىل إن اجلانب (10)ساري عسكر

مع أنه ال يعقل أن ال يذهب ليقتل مقابل أربعني قرشاً أعطيت االجتماعي كان حاضراً وراء حماولة سليمان الدموية، و 
له، أْو يفعل فعلته من أجل ذهب األتراك، فمن املؤكد إن الواقع العريب كان يفرض نفسه على تلك الفئة البائسة من 

د على أن الظلم الشباب ملا يعانونه هم وأهليهم من الفقر واحلاجة، ومصادر العصر العثماين، قبل جميء الفرنسيني تؤك
والفساد كاان طاغيني وقلما نفتح كتاابً ألحد أولئك املؤرخني دون أن جند هذه الظواهر تشكل القاسم املشرتك ألغلبية 
الشباب املتعلم واألزهري حينئذ.وهذا الواقع كان بعيداً دون شك عن اجلربيت، الذي ظل حمتفظاً أبمالكه، متمتعاً مبكانة 

ن كليرب اجلديد، تشغله القضااي احلضارية وأتمل العصر أكثر من اآلخرين ممن ال جيدون وقتاً كبرياً سياسية عالية يف ديوا
لالنشغال بقضااي العصر، أو االنشغال مبناصب شرفية أو سياسية.لقد كان على اجلربيت أن يكون أكثر وعيًا مع 

م خاصة عقب قتل قائدهم كليرب وإمنا استمر لفرتة الفرنسيني ىف تعاملهم اليومي مع الناس، فلم يكن العنف طارائً لديه
طويلة، واختذ أشكال عدة. ويظهر تقييم موقف اجلربيت بشكل عام ىف كتابيه )عجائب األاثر، ومظهر التقديس( ال 
سيما وأنه كتبهما ابلشكل النهائي بعد خروج الفرنسيني من مصر، إىل إن موقفه من الفرنسيني مل يتعدى االنبهار هبم، 

ىف أحسن احلاالت التعاطف، وقد ابلغ ىف نقد الفرنسيني ىف كتابه اآلخر مظهر التقديس، إذ كان يكتب للوزير الرتكي، و 
غري أن موقفه ابالنبهار ىف العجائب ال تشوبه شائبه، ويالحظ البعض إنه بينما تذكر حماكمة سليمان احلليب قاتل كليرب 

ابإلحساس ابلعدل عند الفرنسيني ىف ست عشر صفحة ىف كتاب يف مظهر التقديس دون إطالة، فإهنا مليئة 
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.ورمبا كان اجلربيت ساخطاً على الفرنسيني، ولكنه مل يستخدم قلمه ضدهم. وقد يرجع ذلك إىل ختوفه مما (11)العجائب
قد يسببه له هذا السلوك من بعض األضرار، فأثر السالمة نظراً ملا يتمتع به من مكانة خاصة يف اجملتمع أورثه أايه والده. 

ن عارضوا احلكم الفرنسي علناً كالشيخ السادات مثالً الذي سجن هذا فضاًل عما آل إليه مصري غريه من العلماء الذي
كرهينة لدي الفرنسيني حىت يدفع املشايخ مبلغاً من املال كعقاب هلم وللمصريني على ما صدر منهم اثناء ثورة القاهرة 

 األويل.

أجري مع املتهم، كان ال بد من بعد االستجواب األول الذي  احملور الثاين: احملاكمة الصورية لسليمان احلليب ورفاقه:
تشكيل حمكمة له، حيث أاثرت احملاكمة العادلة واملمنهجة اليت أخضع هلا سليمان احلليب إعجاب اجلربيت، فخصها 

؛ ألنه رأي كما قال هو نفسه: "أن كثرياً من الناس )*(وحدها أبكثر من ثالثني صفحة نقل فيها خمتلف أطوار احملاكمة
ىل االطالع عليها لتضمنها خرب الواقعة وكيفية احلكومة، وملا فيها من االعتبار وضبط األحكام من تتشوق نفسه)كذا( إ

رجل آفاقي   )**(هؤالء الطايفة )كذا( الذين حيكمون العقل وال يتدينون بدين، وكيف وقد جتاري على كبريهم ويعسوهبم
خرب عنهم مبجرد اإلقرار بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه أهوج وغدره، وقبضوا عليه وقرروه، ومل يعجلوا بقتله وقتل من أ

عسكرهم وأمريهم، بل رتبوا حكومة وحماكمة وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال  )***(آلة القتل مضخمة بدم ساري
احلكومة واالستفهام مرو ابلقول ومرة ابلعقوبة، مث أحضروا من أخرب عنهم وسألوهم على انفرادهم وجمتمعني، مث نفذوا 

. مث ختم مقالته بكالم عميق املغزى ينم عن شدة أتثره ابلنهج السليم الذي سارت عليه (12)فيهم مبا اقتضته التحكيم"
أطوار هذه احملاكمة حينما قارهنا مبا آل إليه األمر بعد خروج الفرنسيني من مصر وعودة العثمانيني إليها، فقال مستأنفاً 

الذين يدعون اإلسالم ويزعمون  )*(خبالف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوابش العساكر حديثه عن احملاكمة: " وهذا:
لكن جيدر التنبيه إيل إنه  .(13)أهنم جماهدون وقتلهم األنفس وجتاريهم على هدم البنية اإلنسانية مبجرد شهواهتم احليوانية

يال قد متت، وفق القواعد السليمة املرعية عند األمم إذا كانت حماكمة سليمان احلليب ومن طالته هتمة مشاركته يف االغت
املتحضرة، فإن كيفية تنفيذ احلكم فيهم مجيعاً قد جرت وفق ما كان معموال به مبصر؛ "حيث اتفقوا مجيعهم أن يعذبوا  

، ويبقي املذنبني، ويكون اليق للذنب الذي صدر، وأفتوا أن سليمان احلليب حترق يده اليمين، مث تقطع وبعدها يتخزوق
، وتوضع على نبابيت، )***(حلني أتكل رمته الطيور، مث أفتوا مبوت شركاء القاتل أبن تقطع رؤوسهم )**(على اخلازوق

تذكر الرواايت  . وإىل القارئ تفاصيل احملاكمة.(14")وجسمهم حيرق ابلنار، وهذا يصري أمام سليمان احلليب قبل خزوقته
وبناءاً على قرار من اجلنرال مينو قائد جيش الشرق ابلنيابة اجتمعت اللجنة العسكرية برائسة الفريق أنه  )****(الفرنسية
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والكلونيل جوجي، والكلونيل  رينيه، ومكونة من االدجودان جنرال مارتينيه، واجلنرال روابن، واالدجدان جنرال موران،  
رجنيه، ومدير مهمات البحرية لروا، وعهد إيل القوميسري سارتلون ابلقيام بوظيفة املدعي العمومي،  برتران، والقوميسري

وبعد تالوهتا عليه  .(15)وندب القوميسري لوبري انئباً عن السلطة العسكرية. وبدأت احملكمة وتويل سارتلون حتقيق القضية
قرر حمضر التحقيق ومستندات إثبات التهمة ونفيها يف مواجهة مرسوم اجلنرال مينو وضعته أمامه على مكتبه، مث قرأ امل

املتهمني، وبعد انتهاء القراءة أمر الرئيس ابستدعاء املذنبني فأضحوا أمام اللجنة بدون قيود ومعهم الدفاع. وكانت أبواب  
ابلتعذيب ومرة  . وانتزعت االعرتافات من سليمان مرة(16)القاعة مفتوحة واجللسة علنية وأخذت اللجنة األصوات

ابملواجهة، وأحضروا من أخرب عنهم سليمان وهم: "الشيخ عبدهللا الغزي، والشيخ حممد الغزي، والسيد أمحد الوايل، 
ومصطفي أفندي، وعبدالقادر الغزي، وهذا االخري قد فر قبل ان يتم القبض عليه، ومت القبض أيضًا على الشيخ 

وقد حاول احملققون جهد الطاقة  .(17)وا ابستجواب املتهمني ومقابلتهم ببعضالشرقاوي، والشيخ أمحد العريشي، مث قام
يروح مراراً –سليمان  -إدانة الشيخ الشرقاوي أبسئلتهم امللتوية إيل املتهمني، ففي استجواب حممد الغزي سئل؛ هل كان  

لتحقيق متجهاً إيل مجع البياانت عديدة بيت الشيخ الشرقاوي؟، وهل يف االايم األخرية ما راح ابت عنده؟" وكان سري ا
إلثبات علم الشيخ الشرقاوي بنية القاتل قبل ارتكاب احلادثة، ولكن التحقيق مل يسفر عن إدانة الشرقاوي، أو غريه من 

. ويستطرد احلكم ليظهر لنا أن الفرنسيني أقاموا حمكمة عادلة ألقيت فيها األسئلة القانونية على املتهمني (18)كبار العلماء
وأجابوا عليها، مث سأهلم الرئيس إذا كان لديهم أقوال أخري للدفاع وترافع عنهم حمامو املتهمني إداراًي ورفعت اللجنة 

.كذلك يصف اجلربيت احملاكمة يف عجائب )*(للمداولة.. إيل غري ذلك مما يوهم ابحملاكمة عادلة بينما كان األمر خمتلف
وعمره و...وحمل اقامته...وبعد صور حماكمة عادلة انقضت احلكومة على ذلك اآلاثر فيقول "احضروه وسألوه عن امسه  

وألفوا يف شأن ذلك أوراقاً.. لتضمنها خرب الواقعة وكيفية احلكومة وملا فيها من االعتبار وضبط األحكام... مث أن القضاء 
مقارنة الرواايت الفرنسية مبا دونه  ومن خالل "(19)  حطوا خط يدهم أبمسائهم مرفقة كامت السر.. فحاال قضوا أمرهم...

اجلربيت نكتشف إهنم استطاعوا خداع اجلربيت وايهامه بعدالة احملاكمة، وهي عدالة مل يقصد هبا إال عدالة رجال الغرب 
فقط، وبغض النظر عن جناية القتل، فإن كل مظاهر احملاكمة إمنا كانت صورية القصد منها التأثري يف املصريني وخداعهم 

سيما بعد أن صدقوا يف إجراءات احملاكمة إن املصريني ليس لديهم أية نية يف االشرتاك يف هذه املؤامرة، وإن العثمانيني ال  
 كانوا ورائهم، كان من مصلحتهم أال يثريوا املصريني، ويعتقدوا يف الظاهر فقط إهنا حماكمة عادلة. 
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أبريل، 20رائم كبرية بعد أن أمخد ثورة القاهرة الثانية حيت إذ كان كليرب قبل رحيله قد فرض ضرائب عالية وارتكب ج  
. ويعتقد عدد من املؤرخني املصريني أن (20)أي قبل اغتياله أبايم قليلة، وهو اعتدال وضبط للنفس من جهة الفرنسيني

ل، لكنهم مل يفعلوا، فكانوا الفرنسيني كانوا يستطيعون كما قال عبد الرمحن الرافعي أن أيخذوا كثرياً من األبرايء جبناية القت
منوذجاً للعدل ومدعاة لإلعجاب، وإن كان من االنصاف أن نشري هنا إىل إن الدكتور أمحد حسني الصاوي، حني 
أشار إىل خدعة احملاكمة اليت انتطلت على البعض، سرعان ما عقب يف احللقة األخرية اليت خصصها لنشر كتاب 

ر احلكم الدميقراطي على الطريقة الفرنسية بقتل الشهيد بطريقة دميقراطية أيضاً احملاكمة فقال ىف شبه استنكار" يصد 
احملاكمة، بدليل قسوة احلكم وبشاعة التنفيذ، وإن مل ينكر الطقوس اليت  على اخلازوق". وهو ىف هذا يشري ايل خدعة 

وقد بلغ من إغفال اجلربيت ملا يفعله الفرنسيون  .(21)حرص عليها الفرنسيون أثناء احملاكمة واليت اثبتت يف أوراق القضية
إنه راح يثبت أوراقهم ليس كمؤرخ، وإمنا ليثبت عدالتهم، وهو من آن آلخر، قبل املنشورات أْو بعدها، يردد عبارات " 
يف طريقتهم يف دعاوي القصاص، أوراق القضية هبا ضبط األحكام، نفذوا احلكم مبا اقتضاه التحكيم" بل إنه يسمي 

حكامهم "الفتوي الشرعية" وأن هذه الشريعة والفتوي الزم ينطبعوا.. إىل غري ذلك مما يتأكد معه إن انبهار اجلربيت ا
ابحلملة وصل إىل درجة بعيدة من عدم التحقيق ورمبا امليل إىل أحكامهم وما أيتوا به من طقوس مل يقصد هبا العدالة 

مدركني هلذا جيداً، فحرصوا على أن يفعلوا ما من شأنه أن يستميل . وقد كان الفرنسيون (22)اليت كان يبحث عنها
الشعب املصري حبكمة "اجلمهور الفرنسي"، فمن آن آلخر كانت تصدر منشوراهتم لتقول اهنم استخدموا مع القاتل 

شريعة  وسائل التعذيب كعوائد أهل البلد ابلضرب على ابطن األرجل، كما إهنم استخدموا اخلازوق مبا ال خيرج عن
املنطقة وما إىل ذلك... مما كان له أكرب األثر ىف خداع عدد كبري من املصريني والعلماء من بينهم اجلربيت نفسه الذي 
راح يصف مشهد قبض الفرنسيني على الشيخ الشرقاوي أكثر معارضيهم بشيء من احليدة التامة، دون أن يعلل لنا ىف 

يف حني يري جاك كرابس أن  .(23)معاملة سيئة إىل حد اإلهانة لعامل كبري مثلههذا املوضع الدوافع واألسباب ومعاملته 
موقف اجلربيت من حماكمة سليمان احلليب، كان موقف املعجب، ويعلل ذلك أبن طبيعة احملاكمة اليت عقدت، منحت 

هلذا املظهر الذى حرص  هذا احلس، ذلك ألن موقف اجلربيت من عدالة احملاكمة هنا مل تتعد درجة االنبهار أو الدهشة
 .(24)عليه الفرنسيون، فكانت دهشته ابلعدالة اليت أعلنت، أكثر من االعجاب الذى أمثر حسبما يردد هذا املؤرخ

ويرتتب على ذلك اخلطأ اآلخر الذي وقع فيه أيضاً أن اجلربيت ظل منعزالً عن الفرنسيني خالل أغلب سنوات االحتالل 
يكن تغيري األفكار  ين تدنوا وخدموا سادهتم. ومع اغتيال كليرب شرع اجلربيت يغري أفكاره، فلم  الثالث، وانتقد العلماء الذ 

هنا من قبيل االعجاب لدرجة التعاون مع احملتل، ال سيما وأنه كان عضواً ىف أول ديوان بعد مقتل كليرب وإمنا متشياً مع 
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موقف اجلربيت عن االنبهار والتعاطف، فنحن ال نعفيه من  عدالة الفرنسيني املعلنة، وىف حني أننا ال نستطيع أن ننفي
 االعجاب وإن بدا حذراً ىف بعض االحيان، ال سيما وقد كتب كال من العجائب وخروج الفرنسيس من مصر ىف زمن

 وكان لفظ العدل اليت رددها اجلربيت عقب حماكمة كليرب، هي .(25)عاد فيه العنف الذي مارسه املماليك والعثمانيني
وليدة املقارنة بني العدل عند الفرنسيني، وأن يكن صورايً، والعدل عند غريهم، وإن مارس ظلماً بيناً واضطراابً فادحاً..  

( 1805-1801وهي درجة من درجات النضج لديه ظهرت أكثر فيما بعد، حني افتقدت مصر ىف فرتة الفوضى )
املماليك والعثمانيني، الذين أذاقوا الشعب املصري ألواانً  أية درجة من درجات العدل واألمان، وذلك مقارنًة حبكم

ولكرابس وجهة نظر حول موقف اجلربيت املتحول أكثر إىل جانب الفرنسيني السيما بعد  خمتلف من التعذيب والقمع.
ه مقتل كليرب، بعد أن كان منعزال عنهم خالل ثالث سنوات سابقة، فهو يري أن عجائب األاثر كانت نتاج إدراك

املؤخر وانعكاسه، أي أنه ىف العجائب كان أكثر نضجًا ىف مقارنة حكم الفرنسيني مبن جاء بعدهم بعدما رحلوا عن 
. غري أن انبهاره أْو تعاطفه أْو حىت إعجابه ابحلذر، أكد على حقيقة هامة، وهي أن احلكم على قاتل كليرب (26)مصر

سيما أن احملاكمة الصورية مل تعقد إال بقصد واحد مسبق، وهو احلكم   )سليمان احلليب( كان يعوزه الكثري من الوعي، ال
على أية حال، أنه بعد االستجواب الدقيق  البشع ابلتعذيب والوضع املزر على اخلازوق قبل أن تستهدف العدل حبق.

يذها، ألهنم علموا بنية للمقبوض عليهم ابلتعذيب واملواجهة ثبت أن االزهريني الثالثة، كانوا شركاء يف احلادثة قبل تنف
يونيو   16القاتل ومل خيربوا السلطات الفرنسية عنها؛ وأما مصطفي أفندي فربئ وأطلق سراحه، وأرجئت اجللسة إيل يوم  

 .(27)للنطق ابحلكم

 

 احملور الثالث: تنفيذ احلكم ابلقتل وخزوقة سليمان احلليب:

يونيو، انعقدت احملكمة للنطق ابحلكم، وطالب املدعي العمومي توقيع العقاب على سليمان وشركائه، ونعي   16يف يوم  
اجلنرال كليرب وأشاد مبواقفه احلربية، ونسب احلادثة إيل حتريض الصدر األعظم يوسف ابشا، وأن ألمحد أغا هو الذي 

، ولكن هذه االعرتافات انتزعت منه (28)ا أعرتف به سليمان أغر سليمان ابلقتل حيت يتقرب من الوزير، وهذا م
ابلتعذيب، فهي حتتمل الشك، وال تربئه من عمله الذي قام به، وكان من مصلحة الفرنسيني أن ينسبوا اغتيال كليرب إيل 

 التحريض ولو افرتضنا أن موقف أمحد أغا يف دوافع خارجية عن مصر، وحيت ال تزداد الروح املعنوية لدي املصريني.
حقيقة مسلم هبا مل تنتزع ابلتعذيب، فإن ذلك مل يكن إال توجيه لعاطفة موجودة لدي كل املسلمني لالستفادة منها، 
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وهي عاطفة دينية وطنية ال شك، ومل يكن العامل االسالمي يف ذلك الوقت يعرف ما هي القومية، ومل يكن أمحد أغا 
قومية، بل كان يعرف شيئًا واحدًا هو املصلحة الفردية، وهي عادة رجال يعرف يف ذلك الوقت ما هي الوطنية وال ال

ومهما يكن من أمر فإن هذا االغتيال هو اتج على رأس  البالط العثماين الذين أجادوا معين الدسائس واحرتفوا الرشوة.
ل مكان يهتدون به، ويعلق سليمان احلليب عرب التاريخ، وهو اتج على منارات اجلامع األزهر ونرباسًا للوطنيني يف ك

املؤرخون الفرنسيون على حماولة املدعي العمومي إرجاء التحريض إيل قوي خارجية بقوهلم: أما املنطق الذي ألصقت به 
. على (29)احملكمة التبعية النهائية يف مقتل كليرب ابلصدر األعظم، فمنطق زائف مفتعل ال أساس له يف اعرتاف سليمان 

وتقارير اجلنرال مينو  Courria de l' Egyptارير الفرنسية يف صحيفة كورييه دي ليجيبت أية حال جاءت التق
الذي وقع على سليمان احلليب وشركاءه فجاء احلكم ابإلعدام على شركاء احلليب  )*(واجلنرال ديفرانوا لتظهر لنا احلكم

اءة مصطفي أفندي وإطالق سراحه، أما سليمان الثالث واحلكم الغيايب ابإلعدام ومصادرة أموال الرابع الذي هرب، وبر 
فحكم عليه حبرق يده اليمين وقطعها وإجالسه على اخلازوق حيت ميوت فوقه، مث يرتك وحيداً وبه اخلازوق إيل أن أتيت 
الغرابن والطيور اجلارحة لتنهش جسده. فتم حرق يده وقطعها مث شق شرجه وأدخل فيه اخلازوق وربطوا ساقيه وفخذيه 

ه وجسمه، مث رفع اخلازوق وهو اثبت فوقه، ومل يصرخ سوي صرخة واحدة، فعاش أربع ساعات فوق اخلازوق ومل ويدي
وقد علق املؤرخون الغربيون على احلكم  .(30)يصرخ وسط هذه اآلالم الشديدة اليت يرتعد االنسان جملرد التفكري فيها

على سليمان احلليب بقوهلم: "وأما سليمان فقد رأت احملكمة أن تطبق عليه عقوبة تسمح هبا تقاليد احلكم يف البالد، 
ولكنها ال تتفق مع مبادئ اجلمهورية الفرنسية"، وال شك أن هذا التعليق هو اخلجل من األسلوب الذي استعمله 

حني يصف اجلربيت يف عجائب اآلاثر احملاكمة فيقول " مث اهنم رتبوا صورة  .ىف(31)احملاكمة وتنفيذ احلكمالفرنسيون يف 
 و .. انقضت احلكومة على ذلك.. و.. حماكمة على طريقتهم يف دعاوي القصاص وحكموا بقتل الثالثة مع القاتل

 .(32)  .(رتبوا حماكمة وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال واالستفهام مرة ابلقول ومرة ابلعقوبة مث....

ونالحظ من خالل مقارنة الرواايت الفرنسية ابلعربية أن اجلربيت ال يبدي أي غضب أْو حتفظ من طريقة القصاص، يف 
فيما عدا الرمسية منها تبدي وصفًا حمزانً، أما األوراق الرمسية يف اجلريدة  )*(نفس الوقت نالحظ أن الرواايت الفرنسية

رياً وأكثر حتفظاً، ىف حني ال نسمع من اجلربيت إال كالماً عن احملكمة واحملاكمة والقصاص. الفرنسية فتبدي أحكاماً أقل تعب
كما إن اجلاين يربر لضحيته عما جناه، ويف تربيره يصطدم بشجاعة سليمان احلليب، فال ميلك إال االعجاب هبا، بل إن 

ده على شرب جرعة ماء كان يلح وهو على اجلنود الفرنسيني أنفسهم يشفقون عليه، وتشري املصادر أن أحدهم ساع



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 39 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

إن اتريخ اجلربيت يشري مبا يشبه االقتناع ابلعدل، حني حيكم على ما حكم به الفرنسيني، وهو  .(33)اخلازوق ىف طلبها
عدل يقيس به الواقع الظامل، وهو قياس غري دقيق، فهو يقارن عدل الفرنسيني هبذه املوتة البشعة "أبفعال العساكر الذين 

دعون االسالم ويزعمون أهنم جماهدون، وال ميكن هنا االقتناع بوجاهة مثل هذا الرأي". إن املؤرخ ال يقيس ظلماً بظلم، ي
إمنا يقيس الظلم بنموذج العدل الذي كثرياً ما يكون ىف األداين أْو يف ضمري البشر، إن إحضار سليمان وتكرار سؤاله 

واملالحظة األخرى اليت جيب أال نغفلها هنا أن  ه وليس القصاص العادل.القصد منه عقد حماكمة صورية لالنتقام من
اجلربيت بعد أن يثبت لتنفيذ احلكم يبدو كمن يكتب واجبا أو يقر أبمر واقع، مث ينشغل ابملنشورات اليت يتم طباعتها 

صدر فأحرقت أيدي احلليب كما أيمروا لكي تعلق يف احملالت دون أن تتحرك فيه شعرة أمام هذا اإلفتاء الشنيع الذي 
ورغم أن اخلازوق كان يستخدم يف العصر اململوكي ، فإنه كان  .(34)وبعده يتخوزق على اخلازوق حلني أتكل رمته الطري

، ورغم ذلك أمرت احملكمة الفرنسية (35)أبطل متاماً، وحني جاءت احلملة الفرنسية مل يكن استخدام اخلازوق شائعاً 
املؤرخ يف أترخيه، رغم أنه انتهي من تدوين هذا اجلزء من عجائب اآلاثر بعد رحيل الفرنسيني   ابستخدامه دون ان حيتج

م( ىف حني أن قتل سليمان احلليب وخوزقته كما تقول املصادر كان قبل ذلك بكثري 1824ه/1240بكثري )
ميكن كتابته يف  (، أي بعد خروج الفرنسيني من مصر بسنوات طويلة، كان ميكن ان يكتب ماال1800ه/1215)

وهذا يدل على موقف ال ميكن تفسريه من املؤرخ العريب. إن هذا املوقف  حينها، تربيراً خبشيته على نفسه من الفرنسيني.
جيعلنا نتساءل: إذا كان من مهمة التاريخ فهم املاضي هبدف فهم احلاضر واالعداد للمستقبل. وطاملا أن اجلربيت كان 

، أليس من املفروض أن يساعده هذا كله (36)لوسطى، متقباًل حلضارة جديدة وعوامل شىتوشيك اخلروج من العصور ا
هذه البيئة اليت يكتب عنها الستلهام العربة؟. مما جيعل القارئ يف حرية ويتساءل جمددًا ملاذا كتب اجلربيت  على فهم 

 التاريخ؟ وكيف يفهم التاريخ على هذا النحو؟

على أية حال تشري املصادر إىل أن سليمان احلليب أظهر وقت القصاص شجاعة ورابطة جأش يدالن على ارتياح   
ضمريه ملا فعله، وأخذ يشرب املاء مبتسمًا بطريقة ساخرة، مما أغضب القوات الفرنسية. وجاء ذلك ىف تقارير اجلنرال 

ظهرت رواايت كثرية كتبت اابن اغتيال كليرب واعدام سليمان احلليب وقد   .  (37)مينو، وتقارير اجلنرال ابرون ديفرنوا أيضاً 
ورفاقه، فنجد املصادر الفرنسية تشري ىف أغلبها فيما عدا اجلريدة الرمسية إن القاتل وراء عزم نبيل وعقيدة قوية دفعت به 

يبدو عليه الرضا للحالة اليت   إىل ذلك، فاجلنرال مينو الذي أصبح خليفة كليرب على احلكم يؤكد على أن سليمان احللىب
ومصادر أخرى تؤكد  .(38)انتهى إليها قائد الفرنسيني، ومن مث للحزن الذي حلق ابلقوات الفرنسية على قتل قائدهم
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، وتبدي كثري من الرواايت ان شاهدي عيان من اجلنود الفرنسيني (39)على إن سليمان احللىب جاء ليجاهد ىف سبيل هللا
، ومع ذلك فان اجلربيت يصف قاتل كليرب أبنه آفاقي أهوج (40)م كانوا متفهمني ملوقف سليمان احللىبرغم غضبهم إال اهن

وهو وصف يدل على ان الشيخ املؤرخ مل يكن رغم وعيه متفهما للرأي العام، وال لطبيعة اهلدف الذي جاء من أجله 
 وال اجملاهد عند املسلمني، لذا فإن فعلته مل تزد عنده سليمان احلليب. ومل يكن ليهتم اجلربيت هبذا القاتل عند الفرنسيني

على فعلة آفاق ال يعرف ماذا يفعل، فيقف جنباً إىل جنب مع املدعي العمومي الفرنسي حني طالب أبقصى القصاص 
 " (42)املوسومةرشيد العناين مسجاًل مآخذه على اجلربيت يف دراسته هنا يعلق . و (41)للمتهم ووصف فكره ابهلالوس

Arab Representations of the Occident?  وصفه لسليمان احلليب أبنه آفاق أهوج، أي أنه ليس بطاًل وطنياً " يف
لقد كان موقف اجلربيت من الفرنسيني حىت ذلك الوقت يشوبه الغموض،  أو جماهداً مسلماً، كما تصوره بعض الرواايت.

االنبهار حبضارة الفرنسيني الوافدة، لذا فإن موقفه حينئذ كان يدل على أنه مل  لكنه فيما يبدو، كان أقرب إىل موقف
يكن له موقف معني للحكام الفرنسيني أكثر من سواه من العلماء سواء يف الفكر أْو احلياة. ومن مث فإن موقفه ابالقرتاب 

كن أن يفسر به موقف سليمان احلليب، من العهد اجلديد وآلياته كانت تبعد به عن تفهم أي موقف ديين أو اجتماعي مي
فراح يتهئ للعب دور ىف الديوان اجلديد الذي سيشكل بعد رحيل كليرب وقد كان هو ابلفعل أحد أعضائه كما لعب 

 دوراً ىف تسجيل األحداث ألفهمها كمؤرخ حتليلي "ليس بروح الوطين امللتهب الرافض لكل ما حوله من أفكار وأفعال.
كرابس هبذا حني يقول: "  هذه احلالة كان من املستحيل على اجلربيت أن يتفهم دوافع سليمان احلليب، ويلمح جاك يف

وفيما يتعلق مبوقف اجلربيت، فان السرية الذاتية لسليمان احلليب قاتل كليرب سوف ال تكون ذات فائدة تذكر للمؤرخ ما 
ومن عجائب املفارقات  .(43)مجتمع املصري حنو االحتالل الفرنسيمل تكشف هذه السرية عن شيء من املوقف العام لل

إن اجلربيت حرص يف أترخيه على أن يكون قريبًا يف كثري من احلاالت من التفاصيل، لكنه مل يستخدمها لفهم دوافع 
ابياً مع الفرنسيني احلليب، لذا فإن هذا يطرح تساؤالت كثرية على املؤرخ املعاصر. فهل كان اجلربيت يطمع للعب دوراً اجي

بعد مقتل كليرب؟ وهل كان حتول القائد مينو إيل االسالم الذي خلف كليرب وسيلة هلدم املعارضة. أن ما يهمنا ىف هذا 
األمر هو تفسري موقف اجلربيت من اجلانب االجتماعي، حيث تشري املصادر إىل إن العلماء الكبار كانوا أكثر حظوة 

ن علماء الصف الثاىن أْو الثالث حيت أننا جند ىف مراسالت انبليون أخر وصية تركها لكليرب عند الفرنسيني من غريهم م
قبل رحيله إىل فرنسا جاءت على هذا النحو " إن من يكسب ثقة كبار املشايخ ىف القاهرة يكسب ثقة الشعب املصري 

شراكهم ىف الديوان أو ابختاذهم مستشارين الشيوخ الكبار سواء إب "، كما أن منشورات انبليون ىف أكثرها كانت هلؤالء  
ىف الظاهر له، أضف إىل ذلك أنه حرص على أن تظل مكانتهم االجتماعية وأمالكهم الكثرية بعيدًا عن املساس أْو 
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فإذا تذكران أن اجلربيت كان أحد هؤالء العلماء الكبار لتفهمنا هذا التناقض الذي كان واقعًا اجتماعياً بينه  .(44)اخلطر
وبني رجال الدين أْو املشايخ من ذوي األمالك الضعيفة أْو املعدمني أْو ممن كانوا يعيشون ابجلراية واملبيت ىف األزهر، 
وقد كان سليمان احلليب أحد هؤالء األخرين، إذ ظل يدرس ىف األزهر ملدة ثالث سنوات وهو رقيق احلال ال يكاد ميلك 

أن ترك األزهر وعاد إىل بلده ىف بر الشام، كان ال أيكل إال مما تعلمه من  قوت يومه إال من خالل األزهر، وحىت بعد
ومما سبق نري إن اجلربيت سقط ىف هوة االنبهار، اليت مل تسلمه ال  .(45)األزهر، إذ عمل كاتباً لسمعته وتكوينه األزهري

يز جيداً دوافع الفرنسيني يف االعالن سيما يف عهد كليرب إىل فهم صحيح للسياسة الفرنسية اجلديدة، فلم يستطيع أن مي
 عن قيام حمكمة عادلة تنفذ حكماً غري عادل، وهو حكم وضع مسبقاً، فلم تكن احملاكمة الصورية إال زريعة لتنفيذه.

تفاق تروي الرواايت الفرنسية أن اجلنرال مينو أذاع بياانً يستنكر فيه أمام العامل من هذه احلادثة متهماً الوزير العثماين ابال
. يف حني يروي اجلربيت قائالً " وعاقبوه حىت أخربهم (46)مع أغا االنكشارية الذي وضع اخلنجر بني يدي سليمان احلليب

ويف نص أخر يقول " كما يفهم مجيع ذلك من فحوي السطور (47)حبقيقة احلال فعند ذلك علموا برباءة أهل مصر.." 
لعساكر الذين يدعون االسالم، ويزعمون اهنم جماهدون وقتلهم األنفس.. خبالف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوابش ا

ومن خالل املقارنة بني النصني يتضح لنا أن اجلربيت مل يكن ليفهم الواقع الذي جري فيه القتل أو جرت فيه  .(48)اخل"
احملاكمة إال من وجهة نظر الشيخ الذي كان وشيك اخلروج من القرون الوسطي، وأكثر حتديداً القرن الثامن عشر، ومن 

اح مييل إىل مستحداثت احلضارة الغربية فقط مما أثر فيه، فإن يف القول أبنه انبهر وحسب مبظاهر احملاكمة أْو ر  مث فإن  
ويف الواقع فإن اجلربيت كان قد انله االنبهار، لكن تكوينه السلفي كان يسهم يف تكوين وجهة  ذلك ظلماً للجربيت نفسه.

العدل عند مؤرخ سلفي نظره، وهو ما التقينا معه حني راح يتحدث يف نظرته للفرنسيني عن العلم والعدل. وألن معين 
مثله كان ميثل الشريعة، فرأي فيما فعله الفرنسيون يف احملاكمة شيئًا من العدالة اليت عرف كثرياً منها حني كان انبليون 
حيرص على إبرازها، منذ فرتة مبكرة، من جميء الفرنسيني ملصر. ويف هذا ما فيه من عدم فهم حقيقي ملا خيفه الفرنسيون 

 حمكمة علنية حملاكمة القاتل. من مظهر إقامة

وقد مت ذلك االقتناع بعدالة الفرنسيني كما يالحظ كرابس يف الفرتة األخرية لوجود الفرنسيني يف مصر، يف السنوات  
الثالث السابقة كان دائم االنتقاد لبعض العلماء، وكان يف الغالب منعزاًل عن الفرنسيني، وكان ينظر إليهم، وإىل عوائدهم 

ري من الضيق، لكنه مع هناية الوجود الفرنسي وعلي وجه اخلصوص بعد اغتيال كليرب شرع يغري أفكاره، فكان بشيء كث
حكمه املدون، امنا هو كمكون فكري طال فيه الصراع بني القدمي واجلديد. وقد انتصر اجلديد لديه بفعل الفرنسيني 
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كما نستطيع أن نربر  !!(49)إنه مل يعلق على وحشية القتل  حني اسرتاح إىل أفعاهلم ومواقفهم وحماكمتهم التشكيلية حيت
، أي 1806ه/1221للجربيت ميله الكبري للفرنسيني وملواقفهم، ومما نعرفه أن كتاب عجائب اآلاثر بدأ يف كتابتُه عام  

ا بعد فرتة من خروج الفرنسيني من مصر وهي الفرتة اليت شهدت بعض من الفوضى والعنف من قبل العثمانيني مب
 1806اتريخ اغتيال كليرب وعام    1800يسميهم معه " أوابش العساكر الذين يدعون االسالم "، وهذه الفرتة بني عام  

بعد توىل حممد علي احلكم، فكانت كافية إلحداث املقارنة بني أولئك العثمانيني اهلمج والفرنسيني املتحضرين، هؤالء 
أْو يف البيوت، وبني أولئك الذين أيمرون برش املاء يف الشوارع   لطريق الذين يقتلون بسبب أْو بدون سبب يف قارعة ا

وقد كان هذا املوقف ابالنبهار موقفاً حذراً مل مينح  .(50)وإقامة الكرنتينة خوفاً من املرض وإقامة احملكمة حملاكمة القاتل
يستطع أن يقيمها يف كتابه مظهر التقديس الذي فيه املؤرخ الفرنسيني مدحيًا زائداً، وامنا جاء من قبيل املقارنة، اليت مل 

تقدم به ايل احلاكم العثماين، وهو فيما يبدو قد كتب قبل العجائب بعدة سنوات، ورمبا كان هو السبب الذي جعل 
استطاعت الدعاية  اجلربيت كما نري من عجائبه أكثر تعاطفًا مع الفرنسيني يف الفرتة األخرية من وجودهم يف مصر.

ة يف مصر خداع اجلربيت، وجعلته ال يري يف قاتل كليرب إال آفاقي وجعلته يري مظاهر احملاكمة من مظاهر العدل الفرنسي
هي كلها أشياء انطلت على الكثريين، ال سيما وإن اجلربيت كان أحد أفراد الديوان الذي ألف يف هذه الفرتة، وقد كان 

جلربيت نفسه، إذ ال ميكن أن نتجاهل أتثري اختيار عدد من خيصص هلم خمصصات مالية ضخمة، كما جاء يف اتريخ ا
العلماء يومهون إن احلكم يف البالد هلم مث حيصلون على مبالغ كبرية. ال نستطيع ان نتهم اجلربيت ابلرشوة غري أننا ال 

اع العلماء، وجنحوا نستطيع أن نفسر موقفه املالين أو املهادن يف اعتباران عدة وسائل اختذها الفرنسيون، وقصد هبا خد 
بيد اننا نظل أمام قضية ال نستطيع أن نربرها، فرمبا مل يستطع اجلربيت حتديد هوية سليمان احلليب  يف ذلك ايل حد كبري.

وتعامل معه على إنه خارج على القانون وليس رد فعل لرأي إسالمي عام مع الوضع يف احلسبان كل األطر اليت انتهت 
يف مل ينتبه اجلربيت لقضااي أخري كثرية أشران إليها مثل كيف انطلت عليه احملاكمة؟ وكيف مل به إىل هذا الفعل(، فك

يستطع أن يفهم دوافع الفرنسيني؟ وكيف مل يشر، ولو من طرف خفي، إىل وحشية القتل وهول التعذيب الذي تعامل 
 هبا الغرب مع سليمان احلليب وشركائه؟

 اخلامتة:

اجلربيت حكم على تلك احملاكمة ابلعدل والتأين، ولكننا نلتمس له العذر يف ذلك الوقت، ألنه مل يتضح مما سبق أن 
يكن يدري ما هو البعد السياسي يف تلك احملاكمة وعدم قتل املتهمني مبجرد إلقاء القبض عليهم، وكان له عذر آخر 
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وزانً، ولكن يؤخذ على اجلربيت وصفه لسليمان احلليب هو أنه عاش يف فرتة فوضى عثمانية مملوكية، مل تقم لدماء األبرايء  
أبنه آفاق أهوج، أي أنه ليس بطاًل وطنيًا أو جماهدًا مسلماً، كما تصوره بعض الرواايت، ألن اجلربيت تعلم يف األزهر 

ليهم، ويشف وحفظ القرآن الكرمي، وال شك أنه كان حيفظ قوله تعايل: "قاتلوهم يعذهبم هللا أبيديكم وخيزهم وينصركم ع
 صدور قوم مؤمنني".

ولكننا نندهش حني نعرف ان هذا احلكم القاسي الذي وقع على سليمان احلليب أجري حتت مسع وبصر اجلربيت، ومع 
ذلك فانه مل يبدي فزعًا أو هلعًا أو يستنكر التنفيذ، ويغضب أمام قسوة احلكم وبشاعته. ان هذا احلكم مل يستخدمه 

ملماليك حديثاً، لكنه كان قد الغي يف مصر متاماً، وعلى افرتاض قبل جميء الفرنسيني، متاشياً مع ما غري محورايب قدمياً وا
رددته هيئة احملكمة الفرنسية إهنم يستخدمون قصاصاً كان متبعاً لدي أهل البالد. وتري الدراسة، ان اخلازوق كان عقاابً 

حلضارة الغربية وريثة القرون الوسطي حضارة الغرب العنيفة. يتسم ابلعنف والقسوة الشديدة، وهي مسات تعكسها هذه ا
 وهو موقف مل ينتبه إليه مؤرخ سلفي مستنري كبري مثل عبد الرمحن اجلربيت؟

بقي السبب املباشر الذي جعل اجلربيت يبدي الكثري من االنبهار الذي بدأ أقرب من االعجاب ابلفرنسني وهي حالة 
روج الفرنسيني من مصر، وميكن تفهمها من السبب الذي جعله يعاين ممارسات ميكن ان نالحظها ببساطة عقب خ

حممد علي يف احلكم، فبينما كان أهم ما مييز الفرنسيني ان هؤالء رغم عقيدهتم، كانوا حيرصون على العدالة ولو حيت يف 
ربيت ايل هذه العدالة، فحاكم شكلها الصوري، اما يف الفرتة األويل من حكم الوايل، فان ممارسته مل ترض تطلعات اجل

مصر اجلديد الذي أجهز على احملاوالت العثمانية اململوكية ابلسالح مستعيناً بطبقة العلماء، ما لبث بعد أن استقرت 
 له األمور أن ارتد على خلصاء األمس فيوقع بينهم الضغينة، مث يتخلص منهم الواحد بعد اآلخر.

بعد السياسي لتلك احملاكمة فقالوا عنها: "ولكن الواقع أن اإلجراء الذي اختذ يف هذه يف حني أدرك املؤرخون الغربيون ال
احلالة كان خيتلف اختالفاً كبرياً عن اإلجراءات الفرنسية العادية لسبب واحد، هو إن املتهمني مل ميثلهم حمام، ومل يكن 

 ة". الغرض من احملاكمة انصاف املتهمني، بل الكشف عن شركائهم يف اجلرمي

بينما يذكر املؤرخني العرب يف العصر احلديث عن احملاكمة هذا احلكم: "وال جدال يف إن حماكمة املتهمني يف هذه 
القضية كانت عنواانً للعدالة العسكرية، وخاصة إذا الحظنا شخصية اجملين عليه والظروف اليت وقعت فيها اجلناية، ومن 

الذين تولوا حتقيق القضية واحلكم فيها قد أظهروا شيئاً كثرياً من ضبط النفس اإلنصاف أن نقول: "إن القضاة الفرنسيني  
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وامليل إيل العدل، وقد كان يف استطاعتهم أن أيخذوا كثريًا من األبرايء جبناية القاتل، لكنهم مل يفعلوا، فكانوا منوذجاً 
 للعدل، ومدعاة لإلعجاب".

فإن املتهمني مل ميثلهم حمام للدفاع عنهم، ولقد انتزعت منهم االعرتافات   فأي حكم هذا على عدالة الفرنسيني يف احملاكمة؛
عن طريق التعذيب، ولقد ُمثل  جبثة سليمان احلليب بعد تنفيذ احلكم، وكيف حنكم ابلعدل عن احملاكمة وأن الوجود 

اء كانوا أطفال أم شباب أم الفرنسي يف مصر أصاًل ال عدالة فيه، وإن الفرنسيني قتلوا كل من صادفهم من األبرايء سو 
 شيوخ، بعد مقتل كليرب وهذا بشهادة فرانسوا اجلاويش الفرنسي يف احلملة.

وأخرياً: تري الدراسة أن الفرنسيني قاموا بتوجيه هذه القضية وجهة سياسية حمددة، من خالل اهتام رجال الدولة العثمانيني 
قرشاً، وتربئة املصريني، مما خيدم ذلك سياستهم من خالل  40مقابل أبهنم استأجروا سليمان احلليب لقتل اجلنرال كليرب 

احليطة واحلذر من أن حيفز هذا احلادث الوطين شباب األزهر ويشعل الفتنة يف صدورهم من جديد، كذلك خيدم موقفهم 
وأن الدراسة تعتقد أن أيضًا يف حرهبم ومفاوضاهتم مع العثمانيني، مما جينبهم توسيع دائرة التنكيل ابلزعماء، ال سيما 

اعتقال الشيخ السادات وهو أحد أستاذة سليمان احلليب وإهانته هي من األسباب املباشرة اليت جعلت التلميذ يثأر 
قد ذهب يف إحدى حماضراته ابجلمعية املصرية للدراسات   )*(ألستاذه. ومن اجلدير ابلذكر إن الدكتور عماد أمحد هالل

 ان احلليب من قتل كليرب وإن التهمة ألصقت به. التارخيية إيل براءة سليم
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، طبعة بوالق، دار 3الرتاجم واألخبار، حتقيق: عبد الرحيم عبد الرمحن، جعبد الرمحن اجلربيت، عجائب اآلاثر يف  -
 .1998الكتب والواثئق القومية، القاهرة،  

عبد الرمحن اجلربيت، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، حتقيق وتعليق: عبد الرازق عيسى وعماد أمحد هالل،  -
 .1998، العريب للنشر والتوزيع،  1، ط2ج

ندي الدارنديل، احلملة الفرنسية على مصر يف ضوء خمطوط عثماين )خمطوط ضيا انمة للدارندىل(، عزت حسني أف -
 .1999دراسة وترمجة مجال سعيد عبد الغين، اتريخ املصريني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

قاتل صاري عسكر العام كلهرب، لغة الشعب، جممع التحريرات املتعلقة إىل ما جري بعالم وحماكمة سليمان احلليب   -
ابش حكيم دجنط، والدفرت دار سارتلون، بيان شرح االطالع على جسم صاري عسكر العام كلهرب، مطبعة 

 من أقامة اجلمهور.  8اجلمهور الفرنساوي، القاهرة، مصر، يف سنة  

ة الفرنسية على مصر والشام(، نيقوال الرتك، ذكر متلك مجهور الفرنساوية االقطار املصرية والبالد الشامية )احلمل -
 .1990، الفارايب، بريوت، لبنان،  1حققه وقدم له العميد الركن الدكتور ايسني سويد، ط
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للجمهورية، منشور ومرتجم يف كتاب مصطفي عبد الغين، اجلربيت  9من مراسالت جيش احلملة، ابريس، سنة  -
 .1995ملصرية العامة للكتاب، القاهرة، واألخر رؤية حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة ا

من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ديفرانوا، منشورين مرتمجني يف كتاب مصطفي عبد الغين، اجلربيت واألخر رؤية  -
 .1995حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

 اثنياً: قائمة املراجع:

كرابس جونيور، كتابة التاريخ يف مصر القرن التاسع عشر دراسة يف التحول الوطين، ترمجة وتعليق: عبد الوهاب جاك   -
 .1993بكر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  

، دار املعارف، القاهرة، مصر، 5، ط2عبد الرمحن الرافعي، اتريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم يف مصر، ج -
1987. 

اش، منظومة القيم الغربية بعيون إسالمية زمن احلملة الفرنسية على مصر وبداايت الوعي ابلتجاوز احلضاري حممد حو  -
 .2011(، حبوث مؤمترات، الدار البيضاء،  1801  -1798)

 .1999حممد سعيد العشماوي، مصر واحلملة الفرنسية، اتريخ املصريني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،   -

عبد الغين، اجلربيت واألخر رؤية حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصطفي  -
1995. 

، سينا للنشر، 1هنري لورنس وآخرون، احلملة الفرنسية يف مصر بوانبرت واإلسالم، ترمجة: بشري السباعي، ط -
 .1995القاهرة، 
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 اثلثا : الرسائل العلمية:

وجيه علي أبو محزة، القاهرة يف عصر احلملة الفرنسية، رسالة ماجستري، قسم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -
 .1998جامعة املنيا،  

 رابعاً الدورايت:

 .1974، مصر،  158، العدد  14جملة الكاتب، جملد  -

 .1976، مؤسسة األهرام املصرية، مصر،  6، العدد  12جملة الطليعة، سلسة -

 .1979، الكويت،  1، العدد  7لة العلوم االجتماعية، جملد جم -

 .1978، معهد االمناء العريب، لبنان،  3، العدد  1جملة الفكر العريب، جملد -

 .1982، معهد االمناء العريب، بريوت، 4، السنة  27__________، العدد   -

 .1985، جامعة األزهر، الزقازيق، 4جملة كلية اللغة العربية، العدد  -

 .1986، وزارة االعالم، الكويت، 1، العدد  17عامل الفكر، اجمللد جملة  -

 .1998، مصر،  154جملة أدب ونقد، العدد  -

 ،2009، جامعة أسيوط، مصر، 29جملة كلية اآلداب، العدد   -

 .2012، االردن، 1، العدد 8اجمللة االردنية يف اللغة العربية وآداهبا، جملد  -

للجمهورية، منشور ومرتجم يف كتاب مصطفي   8يف بريرايل السنة    71ة رقم  من كورييه دي ليجيبت، الطبعة االصلي -
 .1995عبد الغين، اجلربيت واألخر رؤية حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  
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 خامسا : شبكة االنرتنت:

 https://ar.wikipedia.org/wiki سليمان احلليب، ويكبيداي املوسوعة احلرة.               -

- https://groups.google.com/forum/#!msg/mltzm/4tUhrl4wZGc/lnDyGkQyl9kj 

 

املنصب، سليمان احلليب: هو طالب شامي، كان يدرس يف األزهر ابلقاهرة، وهو من اغتال كليرب احلاكم العام جليش الشرق الذي خلف انبليون يف هذا       )*(
من مدينة حلب، من أب مسلم مهنته بيع السمن وزيت الزيتون. انظر: سليمان احلليب، م يف قرية عفرين يف الشمال الغريب 1777ولد سليمان احلليب عام 

     https://ar.wikipedia.org/wiki  ويكبيداي املوسوعة احلرة.             
. جاءت اسرته من قرية جربت 1826-1824، وتويف ما بني عامي  1754-1753هو عبد الرمحن بن حسن اجلربيت، ولد يف القاهرة ما بني عامي  )*(

لماء  من كبار ع  قرب ميناء زيلع على البحر االمحر، درس يف األزهر، وعاصر احلملة الفرنسية على مصر، وأوائل حكم حممد علي. نشأ يف بيت علم، وكان ابوه
وية والفلكية بعد أن احلقه القرن الثاين عشر اهلجري، كما كان ميسور احلال يبذل ثروته ومكتبته لطلبة العلم، أتقن اجلربيت املذهب احلنفي والعلوم الشرعية واللغ

على ترمجة أعيان القرن الثاين عشر  والده ابألزهر الشريف، وكان أحد تالمذة الشيخ مرتضي الزبيدي صاحب اتج العروس، وعمل يف البداية مع استاذه
يف الرتاجم  اهلجري، فلما مات الزبيدي وجاءت احلملة الفرنسية مال إىل أتريخ األحداث. ومن أشهر مؤلفاته اتريخ مدة الفرنسيس مبصر، وعجائب اآلاثر

اموس تراجم: ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني  األعالم قواألخبار، ومظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. للمزيد انظر خري الدين الزركلي،  
كتابة التاريخ يف مصر القرن التاسع عشر دراسة  ؛ جاك كرابس جونيور، 304، ص2002، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 15، ط3، جواملستشرقني

اجلربيت مؤرخا  وروائيا :  ؛ مسية سليمان الشوابكة، 66-65، ص ص1993تاب، ، ترمجة وتعليق: عبدالوهاب بكر، اهليئة املصرية العامة للكيف التحول الوطين
اجلربيت  ؛ عبدالباسط أمحد علي، 88، ص2012، االردن، 1، العدد8، اجمللة االردنية يف اللغة العربية وآداهبا، جملددراسة يف رواييت اجلودرية والعمامة والقبعة

 . 6-5، ص ص1985، جامعة األزهر، الزقازيق، 4ربية، العدد، جملة كلية اللغة العواألدب العريب احلديث
، طبعــة بوالق، دار الكتــب والواثئق القوميــة، القــاهرة، 3، حتقيق: عبــدالرحيم عبــدالرمحن، جعجــائــب اآلاثر يف الرتاجم واألخبــار(    عبــدالرمحن اجلربيت، 1)

 .املقدمة.   )أ( ، ص1998
، ابش حكيم دجنط، والدفرت  جممع التحريرات املتعلقة إيل ما جري بعالم وحماكمة ســـليمان احلليب قاتل يـــاري عســـكر العام كلهربلغة الشـــعب،      (2)

. 3- 2من أقامة اجلمهور، ص 8دار سـارتلون، بيان شـرح االطالع على جسـم صـاري عسـكر العام كلهرب، مطبعة اجلمهور الفرنسـاوي، القاهرة، مصـر، يف سـنة 
ــيا (مة للدارند ((؛ عزت حســــني أفندي الدارنديل،  1حق رقم)انظر املل ــوء ينطوخم عثماي )ينطوخم وـ ــر يف وـ ــية علص مصـ ، دراســــة وترمجة احلملة الفرنسـ

ق ، حتقيمظهر التقديس بذهاب دولة الفرنســـيس؛ اجلربيت،  305، ص1999مجال ســــعيد عبدالغين، اتريخ املصــــريني، اهليئة املصــــرية العامة للكتاب، القاهرة،  
ــة يف واثئق اجلنرال ؛ حممد عبداحلميد احلناوي،  418، ص1998، العريب للنشـــــــــر والتوزيع،  1، ط2وتعليق: عبدالرازق عيســـــــــي وعماد أمحد هالل، ج دراســـــ

ثالث، ؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، اجلزء ال492، ص2009، جامعة أســيوط، مصــر، 29، جملة كلية اآلداب، العدد1800-1798كليرب
، حققه وقدم له العميد الركن ذكر متلك مجهور الفرنســـاوية االقطار املصـــرية والبالد الشـــامية)احلملة الفرنســـية علص مصـــر والشـــام(؛ نيقوال الرتك، 190ص

ــويد، ط ، ظام احلكم يف مصــــــر اتريخ احلركة القومية وتطور ن؛ عبدالرمحن الرافعي، 138-137، ص ص1990، الفارايب، بريوت، لبنان،  1الدكتور ايســـــــني ســـــ
 . 187-186-185، ص ص1987، دار املعارف، القاهرة، مصر،5، ط2ج
 .138نيقوال الرتك، نفسه، ص     (3)
؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع الســــــــــابق، 3-2؛ جممع التحريرات، املصــــــــــدر الســــــــــابق، ص ص190انظر: اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص    (4)

 .187ص

 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ــابق، ص     (5) ــدر الســــ ــابق، ص190اجلربيت، املصــــ حنو إعادة قراءة للتاريخ: واقعة ســـــليمان احلليب  ؛ ماجد يوســــــف،  188؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع الســــ
 .54، ص1998، مصر، 154، جملة أدب ونقد، العددمنوذجا  

ــابق، ص     (6) ــدر الســ ــابق، ص191-190اجلربيت، املصــ ــدر الســ ــارية مقارنة؛ مصــــطفي عبدالغين،  138؛ نيقوال الرتك، املصــ ، املكتبة اجلربيت واألخر رؤية حضـ
 .114، ص1995الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 (2انظر امللحق: رقم )  )*(
، يونيو يف التاريخ املصـري؛  391-138عزت حســن أفندي الدارندايل، املصــدر نفســه، اجلربيت، املصــدر الســابق؛ نيقوال الرتك، املصــدر الســابق، ص ص     (7)

 .24، ص1976، مؤسسة األهرام املصرية، مصر، 6، العدد12اعداد هيئة التحرير، جملة الطليعة، سلسة
؛ عزت حسـن أفندي الدارندايل؛ املصـدر نفسـه؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، 11-9لغة الشـعب جممع التحريرات، املصـدر السـابق، ص     (8)

 (.2. انظر امللحق رقم )139؛ نيقوال الرتك، املصدر السابق، ص191ص
اجلربيت والربجوازية ؛ حممود متويل،  193؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع الســــــــــابق، ص51-23لغة الشــــــــــعب جممع التحريرات، املصــــــــــدر الســــــــــابق، ص ص   (  9)

، اتريخ املصـريني، اهليئة مصـر واحلملة الفرنسـية ؛ حممد سـعيد العشـماوي،  46- 43-37، ص ص1974، مصـر، 158، العدد14، جملة الكاتب، جملدالصـغةة
 (6. انظر امللحق: رقم )88، ص1999املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .50؛ ماجد يوسف، املرجع السابق، ص213اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (10)
املؤرخ ؛ عــاطف أمحــد فؤاد، 220-190جــائــب اآلاثر يف الرتاجم واألخبــار، ص؛ اجلربيت، ع69-67جونيور، املرجع الســــــــــــــــابق، ص ص جــاك كرابس     (11)

 . 72، ص1979، الكويت، 1، العدد7، جملة العلوم االجتماعية، جملداملصري عبدالرمحن اجلربيت: دراسة يف سيولوجيا املعرفة
 . 220- 190كاملة لدي اجلربيت أنظر: اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص صلالطالع على احملاكمة    )*(

 يعسوهبم: تعين أمريهم.   )**(
 معناه القائد العام جليش الشرق.    )***(

 .86-85؛ حممد سعيد العشماوي، املرجع السابق، ص ص191جائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص(     اجلربيت، ع12)
  يقصد املظامل اليت ستصدر عن عساكر الدولة العثمانية يف حق األهايل مبصر بعد إخراج الفرنسيني منها.      )*(

؛ حممد حواش، منظومة القيم الغربية بعيون إســـــــــــالمية زمن احلملة الفرنســـــــــــية على مصـــــــــــر 192-191جائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص(     اجلربيت، ع13)
 .318، ص2011(، حبوث مؤمترات، الدار البيضاء، 1801 -1798ضاري)وبداايت الوعي ابلتجاوز احل

على مجلة احتماالت   158-153وهي طريقة بشعة لإلعدام ظهرت يف عصر امللك محورايب، حيث جاء يف املواد املنصفة يف قوانني محورايب من الرقم    )**(
ومن هذه العقوابت االعدام غرقا وحرقًا واملوت على اخلازوق، وشاعت بعد ذلك يف العصر لعقوبة القاتل والعالقات اجلنسية بني االب وابنه واالم وابنها، 

ويف . خر أنفاسه العثماين، والعصور الوسطى يف أوراب، وكان يغزر رمح طويل يف جسم اإلنسان من األسفل إىل أعلى، ويبقى الضحية معلقاً برحمه حىت يلفظ آ
للمزيد انظر املوقع االلكرتوين  ه خبوزقة طحان قتل صبياً، فخوزقوه يف املدابغآخر العصر اململوكي أمر السلطان قانصو 

 االيت:                                                                
https://groups.google.com/forum/#!msg/mltzm/4tUhrl4wZGc/lnDyGkQyl9kJ 

  هؤالء األشخاص وآخرون معه بتهمة العلم وعدم اإلخبار مبا كان يعتزم سليمان احلليب القيام به.  أعدم  )***(
 .318؛ حممد حواش، املرجع السابق، ص193اجلربيت عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص    (14)

 (.4انظر امللحق: رقم )  )****(
؛ من كورييه دي ليجيبت، 200؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص36- 35-28، ص صلغة الشـعب جممع التحريرات، املصـدر السـابق      (15)

؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع 131للجمهورية، منشـــــور ومرتجم يف كتاب مصـــــطفي عبدالغين، املرجع الســـــابق، ص 8يف بريرايل الســـــنة   71الطبعة االصـــــلية رقم 
 .191-190السابق، ص ص

؛ اجلربيت، نفسـه، ص 130للجمهورية، منشـور ومرتجم يف كتاب مصـطفي عبدالغين، املرجع السـابق، ص 9الت جيش احلملة، ابريس، سـنة  من مراسـ      (16)
 .202-201ص

؛ اجلربيت، مظهر التقديس 191؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص29-28لغة الشــــــــــعب جممع التحريرات، املصــــــــــدر الســــــــــابق، ص ص     (17)
، احلملة الفرنسية يف مصر بو(برت واإلسالم ؛ هنري لورنس وآخرون، 190-189؛عبدالرمحن الرافعي، املرجع السابق، ص ص419بذهاب دولة الفرنسيس، ص

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fforum%2F%23!msg%2Fmltzm%2F4tUhrl4wZGc%2FlnDyGkQyl9kJ&h=yAQHVa2iW
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 .502، ص1995، سينا للنشر، القاهرة، 1ترمجة: بشري السباعي، ط
؛ اجلربيت، مظهر التقديس 212-207؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص ص50ســــــــــابق، صلغة الشــــــــــعب جممع التحريرات، املصــــــــــدر ال    (18)

 (6. انظر امللحق: رقم )419بذهاب دولة الفرنسيس، ص
(؛ اجلربيت، 6(، )5(، )4(، )3(، )2(، )1لالطالع على احملاكمة كاملة انظر: لغة الشعب جممع التحريرات، املصدر السابق. انظر املالحق رقم )    )*(

 عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار. 
 .190اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (19)
ــيةوجيه علي أبو محزة،       (20) ، 1998، رســــالة ماجســــتري، قســــم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنســــانية، جامعة املنيا،  القاهرة يف عصـــر احلملة الفرنسـ

 .266ص
 .132نقالً عن: مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص     (21)
 .218-216(     اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص ص22)
 .188؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع السابق، ص134مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص      (23)
 .70-69جونيور، املرجع السابق، ص ص جاك كرابس     (24)
 .70-69نفسه، ص ص     (25)
 .69نفسه، ص     (26)
 (.6(، )5. انظر امللحق رقم )191؛ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص48لغة الشعب جممع التحريرات، املصدر السابق، ص     (27)
 .92-91؛ حممد سعيد العشماوي، املرجع السابق، ص ص273علي أبو محزة، املرجع السابق، ص ؛وجيه213-212اجلربيت، نفسه، ص ص     (28)
 .273وجيه علي أبو محزة، املرجع السابق، ص     (29)

 (.13(، )12(، )11انظر املالحق: رقم )  )*(
ــلية، رقم(     من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ديفرانوا30) ــنة الثامنة للجمهورية(، منشـــورين  71، )ومن كورييه دي ليجيبت، الطبعة االصـ يف بريرايل، السـ

؛عبدالرمحن الرافعي، املرجع 421؛ اجلربيت، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنســيس، ص127-126مرتمجني يف كتاب مصــطفي عبدالغين، املرجع الســابق، ص ص
 .195السابق، ص

 .273أبو محزة، املرجع السابق، ص وجيه علي     (31)
 .191اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (32)

 (. 16(، )14(، )13(، )12انظر املالحق: رقم )  )*(
 .811من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ابرون ديفرنوا، منشوران ومرتمجان يف كتاب مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص     (33)
 .217-215اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص ص    (34)
  https://groups.google.com/forum/#!msg/mltzm/4tUhrl4wZGc/lnDyGkQyl9kJانظر:        (35)
ــر ؛ نشــــــأت اخلطيب، 83ع الســــــابق، صجاك كرابس جونيور، املرج     (36) ــراف الفكري يف عصــ ، معهد 3، العدد1، جملة الفكر العريب، جملداجلربيت والصــ

 .35-34، ص ص1978االمناء العريب، لبنان، 
. أنظر املالحق: رقم  118من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ابرون ديفرنوا، منشــــــوران ومرتمجان يف كتاب مصــــــطفي عبدالغين، املرجع الســــــابق، ص     (37)
(12( ،)13( ،)14( ،)16.) 
 نفسه.     (38)
 .51لغة الشعب جممع التحريرات، املصدر السابق، ص     (39)
 .119-118من تقرير اجلنرال ابرون ديفرنوا، منشور ومرتجم يف كتاب مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص ص     (40)
 .191اجلربيت عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (41)
)5(West encounters in Arabic –East Enany, Rasheed, Arab Representations of the Occident?-El     

fiction, the Taylor & Francis e-Library, New York, 2006, P.16. 
 .122مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص     (43)
 .139، ص1986، وزارة االعالم، الكويت، 1، العدد17مصطفي، عبدالغين، اجلربيت والغرب يف الفكر العريب احلديث، جملة عامل الفكر، اجمللد     (44)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fforum%2F%23!msg%2Fmltzm%2F4tUhrl4wZGc%2FlnDyGkQyl9kJ&h=yAQHVa2iW
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، الســــنة الرابعة، معهد االمناء العريب للعلوم االنســــانية، 27خالد زايدة، التصــــوف والتاريخ: قراءة يف عجائب اآلاثر للجربيت، جملة الفكر العريب، العدد    (45)

 .275، ص1982بريوت، 
ة للجمهورية، منشــــــــــــــور ومرتجم يف كتاب مصــــــــــــــطفي الســــــــــــــنة الثامن-بريرايل 27يف  71بيان من القيادة العامة ابلقاهرة، كورييه دي ليجيبت، رقم      (46)

 (.7. انظر امللحق: رقم )136عبدالغين، املرجع السابق، ص
 .191اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص    (47)
 .192نفسه، ص     (48)
 .69جاك كرابس جونيور، املرجع السابق، ص     (49)
 .28املرجع السابق، ص؛ نشأت اخلطيب، 70نفسه، ص     (50)

اآلداب جامعة عماد هالل: هو مدير وحدة البحوث الواثئقية بدار الواثئق القومية سابقاً، وأستاذ مساعد التاريخ احلديث واملعاصر بقسم التاريخ كلية    )*(
ذه احملاضرة اليت ألقاه يف اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية  قناة السويس سابقاً، واستاذ التاريخ احلديث واملعاصر املشارك بكلية اآلداب جامعة امللك فيصل. وه

ي على وشك عبارة عن ورقة حبثية قيد الدراسة، وقد تواصل معه الباحث من أجل احلصول على نسخة منها، فجائه الرد أن الورقة مازالت قيد الدراسة وه
 االنتهاء من أجل النشر قريباً. 
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ABSTRACT 

Tourism is one of the most important aspects of human activity that Islam has urged as one of 

the most important means of acquaintance among people, the spread of peace among them, the 

security and dissemination of the Islamic advocacy, and the transmission of the religion of Allah 

to the worlds, self-sacrifice and the performance of religious duties. 

The study aims at gathering the Quranic verses dealing with tourism and examines them in order 

to review the subject from the Quranic perspective. It covers and discusses these elements: 

legislative features, types: legislative and non- legislative, sublime purposes for which Allah the 

Almighty legalizes tourism, perils which fall upon the tourist and the Muslim nation, and tourism 

places that are indicated in the Holy Quran. The researcher used the inductive method, through 

tracing the verses that have relation to tourism, and then, referring back to the exegesis books, as 

well as to the books that have basis relation. The researcher also used the analytical method, 

through studying these verses from exegesis books, as an analytical study. 

Key words 

Legislative features - Damaged tourism – Monasticism – Tourist places – Religious awareness - 

Identity Islamic 

  

 امللخص

تعترب السيييا ة من أبرز أهجا الاطيياب البطييري الل  ا عليالا اإلسييالم  عتبارما من أما هسييا ب التعارف ب  الاا ، 
عن الافس، هأداب   هالرتهيحدين هللا تعاىل للعامل ،  هتبليغ هإفطيييييييياب السييييييييالم بياالا هاألمن هيطيييييييير الدعو  اإلسييييييييالمية،  

آلايت القرآيية املتعلقة  لسيا ة هتااههلا لدراسة مذا املوضوع يف ضوب  مجع ا دف مذه الدراسة إىلهت. الفرا ض الدياية
القرآن الكرمي، متحدثة عن مطرهعيتالا، هأيواعالا املطرهعة ماالا هاملماوعة، هاألمداف السامية الل من أجلالا شرع هللا  

يا ية املطييييار إليالا يف القرآن  كن السيييي السيييييا ة، هأهاارما الل جلبتالا للفرد السييييا ح هاألمة املسييييلمة، هاألما  عز هجب
الكرمي. هقييد اتبعييب البييا ذيية يف مييذه الييدراسييييييييييييييية املاالت السييييييييييييييتقرا   من هال  تتبع اآلايت الكرمييية الل هلييا عالقيية  
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 مــــــقـــــدمــــــــــة

ان تعد السيا ة من الظوامر اإليسايية الل يطأت ماذ أن هلق هللا األرض همن عليالا، فال  قدمية قدم احليا ، فماذ أزم  
عا هللا إىل طويلة هاإليسان يف  الة دا مة من السفر هالتاقب حبذاً عن أماا هاستقراره، هسعياً هراب رزقا همعاشا، هلذلك د

َرأَض ِفرَاًشا َهالسََّماَب بَِااًب َهأَييأَزَ  ِمَن سبقا فيالا، قا  تعاىل:  السري يف األرض هالاظر يف آاثر من ﴿ الَِّذي َجَعَب َلُكُا األأ
رََج ِبِا ِمَن الذََّمرَاِت رِزأقًا َلُكاأ السَّ  هتعاىل:  ﴿ ، هقا  سبحايا 1﴾  تَيعأَلُمونَ  َهأَييأُتاأ  أَيأَداًدا لِلَِّ  ََتأَعُلوا َفاَل  ۖ  َماِب َماًب فََأهأ

ًدا َهَجَعَب َلُكاأ ِفياَلا ُسُبال لََّعلَُّكاأ هَتأَتُدهَن ﴾ يتقا  اإليسان إىل ظامر  ظامر  ا ، هحتولب2الَِّذي َجَعَب َلُكُا اأَلرأَض َمالأ
 دايانهتا.  ها رتامهثقافية مدفالا املتعة هالرا ة هالستجمام هالتعرف على تقاليد الطعوب األهرى    اجتماعية

لاا  إىل السيا ة على أهنا خمالفة للطريعة اإلسالمية هفيالا الفسوق هالعصيان هما يغضب هللا، همذه الاظر  هياظر ا  
السيا ة احملمود الاافع، هفيالا املابوذ هاملذموم الضار، فإذا ايضباب األعما  هاملعامالت السيا ية هاطئة  يا أن يف  

فيالا اخلري هالافع، هلكن إذا احنرفب عن شرع هللا أصبحب شراً  ية حتولب إىل عباد  هيكونأب كام الطريعة اإلسالم
 هضرراً هكب ما أييت ماالا من كسب هما  ممحوق.

  اجات الاا  يف معاشالا هديياما  ستاباب األ كام الطرعية املتعلقة بكب ما جيد اد الفقال  ليليبهقد جاب الجتال
العطرين صااعة هاسعة تتاافس يف ميادياالا ب  الده   من هقا ع معاصر ،  يا أصبحب السيا ة يف هناية القرن

 ديذة الل هصلالا العامل اليوم.املختلفة. هيعد ايتطارما املتسارع مؤشراً ملظالر من مظامر التامية احل

بكذري من فالسيا ة سابقاً كايب تقتصر على جمرد السفر للتجار  أه البحا عن املعرفة هالعلا، هلكااا يراما اليوم أهسع  
اجملالت السابقة، فقد أصبحب السيا ة علا لا أصولا هقواعده، هتطعب البحا فيا، هقد تب  من دراسة الفكر 

 لسيييييييا ة، و الرجوع إىل كتب التفسييييييري هالكتب ذات العالقة، هاملاالت التحليل  من هال  دراسيييييية مذه اآلايت من 
 ة.حتليليكتب التفسري دراسة 

 اهلوية-الديين  الوع -السيييييييييا ية  األماكن-الرمبايية -املذمومة  السيييييييييا ة-التطييييييييريعية  السييييييييمات كلمات مفتاحية:
 .اإلسالمية

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 70 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

أن هلا أصوًل  ا اإلسالم عليالا، كما استابط الفقالاب الضوابط الطرعية هلا ليتجاب املسلم  شرما   هالرتاث اإلسالم 
 هياتفعوا خبريما.

هتلط عليالا فالا معىن السيا ة هيبعدههنا عن معااما اإلسالم  هالقرآين )التعبد هالتوجا ان الاا   هيف عصران مذا كذري م
ف معااما )الرتفا هالتازه( هالسبب يف ذلك مو البتعاد عن معاين القرآن هساة إىل هللا تعاىل(، فأصبحب تد  على هال

 مجيع أصاافالا هأبعادما.  من  بيةالغر   املصالحات  هايتطار  العربية  اللغة  قواعد   يف  التمعن  هعدم  ملسو هيلع هللا ىلصالرسو   

 أمهية املوضوع وسبب اختياره:

الده  هخباصة   اقتصادايتقدر  أتثريما غري احملدهد على  لقد أصبحب السيا ة ميداانً للتاافس الطديد ب  الده ، يظراً ل
 لرتهيت هللتوسع يف قااع السيا ة ،  يا جند الده  اإلسالمية هخباصة الده  العربية تتسابق يف القيام  3الده  الاامية

الطريعة اإلسالمية ، على الرغا من كب مذا، فإن بعض املسلم  ل يزا  يتوما أن  4على حنو مل يطالد لا مذيب عرب التاريخ
على السياح  هالعتدابم ضد السيا ة. هجاح آهرهن حملاربة السيا ة، ترفض السيا ة، بب إن البعض أشاع أن اإلسال

 إليالا  لسوب.هالتعرض  

فالسيا ة أمر مطرهع يف اإلسالم، هاإلسالم يدعو إليالا هيطجعالا بطكب كبري، همن أما األدلة على ذلك أن مااك 
 (.185األعراف    )سور با    هالعتبارالاظر يف ملكوتا    2مران فيالا هللا  آايت كرمية أي

مداف متاوعة ماالا: السيا ة هبدف التدبر هالتأمب همن ان ية األمداف العامة الابيلة للسيا ة يف اإلسالم فللسيا ة أ
جلالاد يف سبيب هللا، أه الرتهيح عن يف هلق هللا، أه التعارف ب  الاا ، أه طلب العلا احملمود، أه الدعو  إىل هللا، أه ا

فالوم يف ملالافس، أه أداب الفرا ض هالواجبات الدياية هما  كا ذلك، هقد  ا القرآن الكرمي على السيا ة هبذا ا
َلأَق ُوَّ الِلَُّ يُاِطئُ سبحاياالعديد من اآلايت، ماالا قولا  أََ  اآلِهرََ  ِإنَّ  : ﴿ُقبأ ِسريُها يف اأَلرأِض فَايظُُرها َكيأَف َبَدَأ اخلأ الاَّطأ

ٍب َقِديٌر﴾الِلََّ   َعَلى ُكبِ  َش أ
َااُكاأ ِمنأ ذََكٍر َهأُييأَذى َهَجَعلأَااُكاأ ُشُعو ً َهقَيَباِ َب لِتَيَعاَرُفوا   تعاىل:. هيقو   5 ﴿اَي أَييُّاَلا الاَّاُ  ِإانَّ َهَلقأ

َرَمُكاأ ِعاأَد الِلَِّ أَتيأَقاُكاأ ِإنَّ الِلََّ  ة إىل همما دعا البا ذ فف  مذا  ا على السيا ة أبيواعالا املختلفة.6َعِليٌا َهِبرٌي﴾. ِإنَّ َأكأ
 اهتيار مذا املوضوع "  قيقة مفالوم السيا ة يف القرآن الكرمي هضوابط شرعيتالا "ما يل :

 الرغبة يف التعرف على موقف القرآن الكرمي من موضوع السيا ة.  –  1
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م الصحيحة َتاه السيا ة، همكايتالا يف الطريعة ية األمهية، لتوضيح مبادئ اإلسالأن دراسة مذا املوضوع يف غا – 2
 إلسالمية " القرآن هالساة الابوية".ا

 مشكلة الدراسة:

تتحدد مطكلة الدراسة اإلجابة على التساؤلت هاإلشكالت الكبري  الل تذار  و  موضوع السيا ة هاإلسالم، همن 
 : ما يلب  مذه األسئلة  

 ما مفالوم السيا ة من املاظور القرآين؟ –  1

 املمقوتة " يف القرآن الكرمي؟مام  السيا ة املذمومة "   –  2

 ما الضوابط الطرعية الل يابغ  للمسلا مراعاهتا عاد قياما  أليطاة السيا ية؟ –  3

 منهجية الدراسة:

 تعتمد الدراسة على املاالت العلم  القا ا على:

هاملتعلقة  ملوضوع، هكذلك الاصوص و  للاصوص من القرآن هالساة  هالتفسري هاحلديا للوص  الستقراب ملصادر الفقا -
 الفقالية الل هلا صلة با.

 التحليب الكامب هلذه الاصوص حتلياًل هاعياً لك  يصب إىل  قيقة السيا ة هدليب مطرهعيتالا. -

 ة.هذلك جلملة من الضوابط العامة هاخلاصة هاملتعلقة  لسيا   الستاتاج -

ألن مراعا  مذه املقاصد سيودي    لسيا ة،مراعا  مقاصد الطرعية العامة هاخلاصة عاد الاظر يف األ كام املتعلقة   -
 إىل ضبط األ كام، هارتباب اجلز يات  لكليات، هايسجام الفرهع مع أصوهلا.

 خطة البحث:

 إىل مقدمة " ماالجية البحا "، هثالثة مبا ا ههامتة  قسمب املقالة

 .الكرمي مفالوم السيا ة يف القرآن  :  األول  املبحث



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 72 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 الابوية.فوا د السيا ة يف القرآن هالساة  املبحث الثاين:  

 الضوابط الطرعية للسيا ة يف ضوب القواعد الفقالية.املبحث الثالث:  

 املبحث األول

 " مفهوم السياحة يف القرآن الكرمي "  

 أوالً: السياحة لغة وشرعاً: 

همو السري. قا  ابن فار : " ِسيح "" الس  هالياب هاحلاب أصب صحيح، هقياسا قيا    ا سيحأصلال السياحة يف اللغة
الُ  ﴿:ما قبلا. يقا  ساح يف األرض. قا  هللا جب ثااؤه َرأِض أَرأبَيَعَة َأشأ ، هالسيح: املاب اجلاري، 7ٍر ﴾َفِسيُحوا يف األأ

فإن "،  هل املساييح الًبذر  ملذاييع ، ليسوا بيح الدجىأهلئك مصا"  يف قولا  ديا عل  كرم هللا هجالا هاملساييح يف
 املذاييع مجع مذايع، همو الذي يذيع السر ل يكتما. هاملساييح، ما الذين يسيحون يف األرض  لاميمة هالطر هاإلفساد

  بذلك تطبيالاً ب  الاا . همما يد  على صحة مذا القيا  قوهلا ساح الظب، إذا فاب. هالسيُح: العباب  املخااة. همس
 الظامر اجلاري على هجا األرض. همجعا سيوح. هقد ساح سيحاً هسيحاانً.  : املابالسيحُ ،  8خلاوطالا  ملاب اجلاري

هالسيا ٌة: الذماب يف األرض للعباد  هالرتمب، هقد ساح، هماا املسيح بن مرمي يف بعض األقاهيب، كان يذمب يف 
هجاب يف املعجا الوسيط:) السيا ة: التاقب من بلد إىل 9لى  ىت الصباح. األرض فأياما أدركا الليب صف قدميا هص
لاا إن املراد من السيا ة السري يف األرض هالتاقب سواب كان للعباد    إذاً يتب 10بلد طلباً للتازه أه الستاالع هالكطف(.

 أه غريما.

تعريف ستخالص معىن السيا ة فيالا هصوًل ل، فيلزم البحا يف القرآن هالساة لالشرعي االصطالحالسياحة يف هأما 
 مااسب للسيا ة يف حبذاا.

 ثالثة، وهي:ورد لفظ السياحة يف القرآن الكرمي يف مواضع  

اُلٍر َهاعأَلُموا أَيَُّكاأ َغريأُ ُمعأِجزِي الِلَِّ َهَأنَّ الِلََّ خُمأزِي الأَكا  هجب:قولا عز    –أ   َرأِض أَرأبَيَعَة َأشأ  .11ِفرِيَن﴾﴿َفِسيُحوا يف األأ
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ن املسلم  حبرب هل هاملعىن: "أي: قب هلا اي يبياا الكرمي سيحوا أي: سريها مقبل  همدبرين هآما  غري ها ف  أ داً م
 األرض، هالسريفالسيا ة يف مذه اآلية الكرمية تعين املعىن اللغوي هل تتعداه، همو الذماب يف  12سلب هل قتب هل أسر.

 رعياً زا داً.  فيالا، هل تتضمن معىن ش

َِمُرهَن ِ لأَمعأُرهِف َهالاَّاُمونَ   :﴿قولا تعاىل  –ب   َاِمُدهَن السَّاِ ُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدهَن اآلأ َعِن الأُماأَكِر   التَّا ُِبوَن الأَعاِبُدهَن احلأ
ِر الأُمؤأِمِاَ ﴾ َاِفظُوَن حِلُُدهِد الِلَِّ َهَبطِ   املؤما .فال  صفة من صفات أمب احلاة  14نالسا حون ما الصا مو  .13َهاحلأ

، هقا  سفيان بن عيايا: "إمنا قيب للصا ا -هللا عاالما    رض -عبا همو مرهي عن ابن مسعود هابن    الصائمون:  –  1
أهنا قالب: "سيا ة  –هللا عاالا  رض -عا طة هرهي عنسا ح أليا يرتك اللذات كلالا، من املاعا هاملطرب هاملاكح". 

 15قا : " سيا ة أمل الصيام".  أيا-  ملسو هيلع هللا ىلص-عاً عن الايب صيام "، هرهاه أبو مرير  مرفو مذه األمة ال

السيا ة  يف- ملسو هيلع هللا ىلص-أن رجاًل استأذن رسو  هللا  أماماقا  عااب: السا حون اجملامدهن، هرهي أبو  اجملاهدون: – 2
 16فقا : "إن سيا ة أمل اجلالاد يف سبيب هللا ".

 َهالِلَُّ  ۖ  يَيرأُجوَن َرمحأََب الِلَِّ  أهلئكيَن آَمُاوا َهالَِّذيَن َماَجُرها َهَجاَمُدها يف َسِبيِب الِلَِّ الَّذِ ِإنَّ  :﴿املهاجرون: قال تعاىل – 3
رُِجوأا ِمن ِداَيرِِماأ َهأُهأُذهأا يفأ َسِبيأِل أ َهقَاتَيُلوأا َهقُ   :﴿عز هجب  هقولا  ﴾.  رَِّ ياٌ   َغُفورٌ  َكفِ َرنَّ َعايأاُلاأ َسيِ َئاهِتِاأ ا ألُ ِتُلوأ فَالَِّذيأَن َماَجُرهأا َهأُهأ

ُن الذيََّوابِ  َاُر ثَيَواً  مِ نأ ِعاأِد هللِا َههللاُ ِعاأَدُه ُ سأ  17 ﴾.َهألُدأِهَلايَّاُلاأ َجاَّاٍت ََتأرِيأ ِمنأ حَتأِتاَلا اأَلهنأ

 طلبة احلديث والعلم.  –  4

، هيسيحون بقلوهبا يف مطارق األرض لالستبصار  الذين يسيحون يف األرض على جالة العتبار طلباً   )السا حون هيقا :  
همغارهبا ه لتفكر يف جوايبالا همااكبالا، هالستدل  بتغريما على ماطئالا، هالتحقق حبكمة هالقالا مبا يرهن من اآلايت 

 18ون باسيا األيس  لتحقق بطالود احلق(.فيالا، هيسيحون أبسرارما يف امللكوت فيجدهن رهح الوصا ، هيعيط

ِلَماٍت ُمؤأِمَااٍت قَايَِتاٍت ََت َِباٍت عَ  :﴿با عز هجقول –ج  ًا ِماأُكنَّ ُمسأ اِبَداٍت َعَسى َربُُّا ِإنأ طَلََّقُكنَّ َأنأ يُيبأِدلَُا أَزأَهاًجا َهريأ
 19َساِ َحاٍت ثَييِ َباٍت َهأَبأَكارًا ﴾.

، هقا  زيد بن -رض  هللا عاالا ": " صا مات، قالا: ابن عبا  هاحلسن هابن جبري = "سا حات معىن:قا  القرطيب 
 إل اهلجر . سيا ة-  ملسو هيلع هللا ىلص-، قا  زيد: هليس يف أمة حممد مالاجران :  نعبد الرمحأسلا هاباا  
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معا، هإمنا أيكب هالسيا ة: اجلولن يف األرض، هقا  الفراب هالقتيب هغريمها: " مس  الصا ا سا حا، ألن السا ح ل زاد 
 20طاعة من ساح املاب إذا ذمب". من  يا جيد الاعام "، هقيب: ذامبات يف

مما سبق يتب  أن لفظ السيا ة يف يصوص الطرع يراد هبا األمور الطرعية الل يتحقق هبا املعىن اللغوي كالصيام، هاجلالاد، 
 قدر  اخلالق عز هجب.، طلبة العلا هاألمان هالسري يف األرض بقصد التفكر يف  هاهلجر 

 القرآن الكرمي: السياحة املذمومة " املمقوتة " يف  

جند سيا ة مذمومة ممقوتة، هنى الطارع احلكيا عاالا، هأبد  األمة هرياً ماالا فال  السيا ة يف األرض على هجا العزلة 
هالبعد عن الاا  هعن خمالاتالا هالصرب على أذاما، ألجب التعبد ه ده. همذا الاوع من السيا ة ماالية عاالا   هالياواب

 ن.سيا ة عاد الرمبايف القرآن الكرمي، هم  ال

َواِن الِلَِّ َفَما َرَعوأَما َ قَّ رَِعايَتِ   :﴿قا  تعاىل َااَما َعَليأاِلاأ ِإلَّ ابأِتَغاَب ِرضأ َبايِيًَّة ابيأَتَدُعوَما َما َكتَيبيأ فالرمبايية املبتدعة   21﴾.اَلا  َهَرمأ
هلبسوا املالبس اخلطاة،   ى أيفسالا الاسابمعااما، قد ايقاعوا عن الاا  يف اخللوات هالصوامع معتزل  اخللق ه رموا عل

َوانِ  َااَما َعَليأاِلاأ ِإلَّ ابأِتَغاَب رِضأ أي ما فرضاا عليالا الرمبايية، هلكاالا استحدثوما طلباً ملرضا  ﴾   تبتال إىل هللا : ﴿ َما َكتَيبيأ
ما  افظوا على مذه الرمبايية أي ف﴾    ايَِتاَلاَفَما َرَعوأَما َ قَّ رِعَ ﴿    هللا هالزلفى إليا، و ذكر أهنا  افظوا عليالا كما قا :

 هدهلوا يف دين   هما قاموا مما التزموه  ق القيام، بب ضيعوما، هكفرها بدين عيسى بن مرمي، فضموا إليا التذليا  املبتدعة،

فرضوه على أيفسالا مبا  امللوك الذين غريها هبدلوا، هيف مذا ذم هلا ألهنا ابدعوا يف دين هللا ما مل أيمر با، هألهنا مل يقوموا  
يقو  ابن كذري رمحا هللا: هليس املراد من السيا ة، ما قد يفالما بعض من يتعبد  .22مما زعموا أيا قربة يقرهبا إىل رهبا

مبجرد السيا ة يف األرض هالتفرد يف شوامد اجلبا  هالكالوف هالرباري، فإن مذا ليس مبطرهع، إل يف أايم الفنت هالزلز  
 يتبع   غاا  الرجب  ما   هري  يكون   أن   يوشك: "  قا   ملسو هيلع هللا ىلصثبب عاد البخاري من  ديا أيب سعيد أن الايب  ا  يف الدين، كم

إذًا سيا ة ألجب العزلة هالتعبد ماال  عاالا، يقو  اإلمام 23لفنت"،ا من بدياا يفر القار، همواقع اجلبا ، شعا هبا
ن تكون يف جلو  يعين: ب  الاا ، ل كن شرياة أللعباد ، ل: ) هقد أ ح اإلسالم أيضاً الرتمب هاليقااع الطعراهي

تعتز   ركة املياه، إمنا تعبد هللا يف كب  ركة من  ركات  ياتك، هَتعب هللا تعاىل دا ما يصب عيايك يف كب ما أتيت، 
 24هيف كب ما تدع، إذاً: مااك فرق ب  من يعبد هللا يف هلوتا، همن يعبد هللا يف جلوتا(
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 سالم: احة يف اإلأصول السي

تعترب السيا ة يف يظر اإلسالم أبهنا التاقب من مكان إىل مكان هبدف التدبر هالتأمب يف هلق هللا أه التعارف ب  الاا ، 
أه طلب العلا احملدهد، أه الدعو  إىل هللا، أه اجلالاد يف سبيب هللا، أه الرتهيح عن الافس، أه أداب الفرا ض هالواجبات  

 واعد الطريعة اإلسالمية  ىت تكون صاحلة هانفعة.هحيكا ذلك كلا أ كام هق  الدياية هما يف  كا ذلك،

َرأِض هلقد  ا القرآن الكرمي على السيا ة  ملفالوم السابق يف العديد من اآلايت، ماالا قولا  ﴿ أََهملَأ َيِسريُها يف األأ
اُلاأ  َأَشدَّ  اَكايُو   ۖ  نأ قَيبأِلاِلاأ فَييَياأظُُرها َكيأَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن مِ  َرأضَ  َهأاََثُرها قُيوَّ ً  ِمايأ ذَيرَ  َهَعَمُرهَما األأ ُاأ  َعَمُرهَما ممَّا َأكأ  َهَجاَبهتأ

ُ لَِيظأِلَماُلاأ َهلََِٰكنأ َكايُوا أَييأُفَساُلاأ َيظأِلُموَن﴾،فَ   ۖ    ِ لأبَييِ َااتِ   ُرُسُلاُلاأ  َااُكاأ  : ﴿ اَي أَييُّاَلا الاَّاُ  ِإانَّ َهلَ هقولا  25َما َكاَن الِلَّ ِمنأ قأ
َرَمُكاأ   ِإنَّ   ۖ  ذََكٍر َهأُييأَذىَٰ َهَجَعلأَااُكاأ ُشُعوً  َهقَيَباِ َب لِتَيَعاَرُفوا   ، كما يعترب السفر 26ِإنَّ الِلََّ َعِليٌا َهِبرٌي﴾  ۖ    أَتيأَقاُكاأ   الِلَِّ   ِعاأدَ   َأكأ

مذا لعديد من املاافع املطرهعة، هيف سيا ة دياية، هللتعارف ب  الاا  هحتقيق ا إىل األراض  املقدسة للعمر  هاحلت
: ) ل تطد الر ا  إل إىل ثالث مساجد مسجدي مذا هاملسجد األقصى هاملسجد ملسو هيلع هللا ىلصاخلصوص يقو  رسو  هللا 

يسيحون من مكان إىل آهر هكان الفقالاب  احلرام () رهاه البخاري (، فف  مذا احلديا  ا على السيا ة الدياية.
دايرما هأمواهلا هأمليالا من أجب   بون األرض لاطر دعو  اإلسالم، هكان اجملامدهن يرتكون لالب العلا، هكان الدعا  جيو 

جعب كلمة هللا م  العليا، كما كان التجار املسلمون يتاقلون من دهلة إىل دهلة للتجار  هالدعو  همكذا، همذه مجيعالا 
 السيا ة يف اإلسالم.مناذج من أشكا   

 اإلسالمي: احلكم الشرعي للسياحة يف الفقه  

إن اإلسالم هضع مبادئ هقواعد جيب مراعاهتا قبب الدهو  يف  ركة السيا ة، هصاغ الكذري من البا ذ  هالعلماب 
 .  يا يرى إن مذه الضوابط، ههضعوا هلا أصوًل ملا حيب هحيرم يف  ب املعامالت، هبياوا عالقتالا  جلايب األهالق

همن و فقد أمجع مجيع ملا هلا من فوا د متعدد ، تعود على الفرد هاجملتمع،  للسيا ة مازلة عظمى يف اإلسالم، هذلك 
احلكمة، ألن الاا  حباجة بعضالا، هجيب أن تكون السيا ة   تفتضيا،همبا  27املسلمون على جوازما يف اجلملة

رف على الطعوب هالرحتا  ألغراض شرعية هماالا اكتطاف املااطق هاألقاليا غري املعرهفة يف الكر  األرضية، هالتع
هاألهالق يف ب  السيا ة البيئية    القرتانهقد اتضح جلياً عمق  28هاحلضارات للتعاهن معالا يف ميادين احليا  املختلفة.
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اإلسالم، يف كافة امليادين حبيا ل ميكن الفصب بياالما يف اإلسالم، مما كان سبباً يف إسالم الكذري من أبااب األما 
  املبا ا التالية.األهرى، همذا ما سيتضح يف

 املبحث الثاين

 " فوائد السياحة يف القرآن والسنة النبوية "

اإلسالم أبهنا التاقب من مكان إىل مكان هبدف التدبر هالتأمب يف هلق هللا أه التعارف ب  الاا ، تعترب السيا ة يف يظر  
ه الرتهيح عن الافس، أه أداب الفرا ض هالواجبات  أه طلب العلا احملدهد، أه الدعو  إىل هللا، أه اجلالاد يف سبيب هللا، أ

 الطريعة اإلسالمية  ىت تكون صاحلة هانفعة.الدياية هما يف  كا ذلك، هحيكا ذلك كلا أ كام هضوابط 

َرأِض يف العديد من اآلايت ولقد حث القرآن الكرمي على السياحة ابملفهوم السابق  ، ماالا قولا: ﴿ َأَهملَأ َيِسريُها يف األأ
َرأضَ   أاََثُرهاهَ   قُيوَّ ً   ِمايأاُلاأ   َأَشدَّ   َكايُوا  ۖ  قَيبأِلاِلاأ    يَياأظُُرها َكيأَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمنأ فيَ  ذَيَر ممَّا َعَمُرهَما   َهَعَمُرهَما  األأ  َأكأ

ُاأ ُرُسُلاُلاأ ِ لأبَييِ َااِت  هقولا تعاىل: ﴿ اَي أَييُّاَلا الاَّاُ  ِإانَّ 29َيظأِلُموَن﴾، ييأُفَساُلاأ أَ  َكايُوا  َهلََِٰكنأ  لَِيظأِلَماُلاأ  الِلَُّ  َكانَ   َفَما ۖ  َهَجاَبهتأ
َااُكاأ ِمنأ ذََكٍر َهأُييأَذىَٰ َهَجَعلأَااُكاأ ُشُعوً  َهقَيَباِ َب لِتَيَعاَرُفوا  َرَمُكاأ  ِإنَّ  ۖ  َهَلقأ ، 30َهِبرٌي﴾ َعِلياٌ  الِلََّ  ِإنَّ  ۖ   أَتيأَقاُكاأ  الِلَِّ  ِعاأدَ  َأكأ

دسة للعمر  هاحلت سيا ة دياية، هللتعارف ب  الاا  هحتقيق العديد من املاافع إىل األراض  املق كما يعترب السفر
 هاملسجد  مذا مسجدي مساجد  ثالث إىل إل الر ا  تطد  ل: ) ملسو هيلع هللا ىلصاملطرهعة، هيف مذا اخلصوص يقو  رسو  هللا 

 .الدياية  ةالسيا   على   ا ديااحل  مذا  فف   ،(  البخاري  رهاه()    احلرام  هاملسجد   األقصى

هكان الفقالاب يسيحون من مكان إىل آهر لالب العلا، هكان الدعا  جيوبون األرض لاطر دعو  اإلسالم، هكان اجملامدهن 
يرتكون دايرما هأمواهلا هأمليالا من أجب جعب كلمة هللا م  العليا، كما كان التجار املسلمون يتاقلون من دهلة إىل دهلة 

 سيا ة يف اإلسالم.ه مجيعالا مناذج من أشكا  الللتجار  هالدعو  همكذا، همذ

هللسيا ة يف اإلسالم بوجا عام، هللسيا ة التجارية بوجا هاص أمهية عظمى، فال  داهلة ضمن إطار مالق السفر 
كرمي، ه ذب عليالا الساة ، فالسيا ة يف اإلسالم مطرهعة  يا " دعا إليالا القرآن الهالرحتا املباح كاهلجر ، هالسري،  

سواب أكايب داهلية أم هارجية. هتابع أمهية السيا ة 31رهعة، هم  كذلك يف القايونبوية، هذلك لتحقيق أمداف مطالا
يف اإلسالم من مقاصدما السامية، هأمدافالا العالية، همما د  على مطرهعيتالا هأمهيتالا هرد يف القرآن الكرمي عدد من 
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هالذماب يف ر الت سيا ية لرؤية بقااي هآاثر األما  هاليتقا ض أمهية السيا ة هالسري يف األر  الطوامد الدالة على
 السابق للعظة هالعرب .

، أمامافقد هرد لفظ السيا ة يف الساة الابوية فف  سان أيب داهد عن أيب  وأكدت السنة النبوية على املعىن السابق 
فالسيا ة  32اجلالاد يف سبيب هللا". ة أمل "إن سيا :ملسو هيلع هللا ىلصأن رجاًل قا : اي رسو  هللا، ا ذن يل يف السيا ة، قا  الايب 

ألعلى من ها األمسى املقصد إىل ملسو هيلع هللا ىلصالل سأ  عاالا الرجب م  السفر ألجب الرمباة هتعذيب الافس، فأرشده الايب 
)ل الذي يتمذب يف بذ  اجلالد ألجب إعالب مذا الدين. هرهى يف األثر:    السيا ة همو اجلالاد يف سبيب هللا مبفالوما العام

فأباب اإلسالم مذا املفالوم السليب للسيا ة 34أراد  لسيا ة مفارقة األمصار هالذماب يف األرض.33م (يف اإلسال  سيا ة
لق كذري ماالا فأهرجالا إىل هاعترب مذا املفالوم من تلبيس إبليس يقو  ابن اجلوزي رمحا هللا: "قد لبس إبليس على ه

خيرج على الو د  هل يستصحب زاداً هيدع  بذلك الفعب  السيا ة ل إىل مكان معرهف هل إىل طلب علا هأكذرما
لة هفريضة همو يرى أيا يف ذلك على طاعة هأيا يقرب بذلك من الولية همو من العصا  التوكب فكا تفوتا من فضي
هيف تقرير مذا املعىن رهى إسحاق بن إبراميا بن مايئ عن أمحد بن  ابب أيا سئب 35".ملسو هيلع هللا ىلصاملخالف  لساة رسو  هللا 

يف ش ب هل من فعب الابي  هل ن الرجب يسيح يتعبد أ ب إليك أه املقيا يف األمصار قا  ما السيا ة من اإلسالم  ع
 36الصاحل .

وتبليغ البشرية نور اإلسالم، وهو وظيفة ومن أعظم مقاصد السياحة يف اإلسالم الدعوة إىل هللا تعاىل،  -
تقريباً   –حقق يف  يا  األيبياب دراسة دقيقة جيد أن مجيع األيبياب  يت  همن  37الرسل واألنبياء، فقد كانوا أئمة السائحني

ان  فسيد 38دين هللا.قد ارحتلوا من بلد إىل بلد، همن هطن إىل هطن، همن إقليا إىل إقليا، همن أرض إىل أرض لاطر  –
ام، و ارحتب إىل الداير املصرية، ن، ارحتب من  بب أرض الكلدايي  هم   لعراق، و ارحتب إىل بالد الطمحإبراميا هليب الر 

املسجد احلرام. همن يقرأ َتريخ دعو  سيدان  إىل األرض احلجازية  يا بااب و إىل األرض املقدسة بيب املقد ، و
يف مصر، هعادما بلغ أشده، ارحتب إىل أرض مدين، و ملا كلف  لرسالة جاب إىل موسى عليا السالم يدرك أيا هلد 

املالا كايب لا  –يف فلسا   –كان بياالما، همعلوم أيا هرج من مصر هذمب إىل األراض  املقدسة فرعون، هكان ما  
و كايب السيا ة الكربى يف 39جرات متتابعة، كب ذلك تافيذًا ملراد هللا تعاىل، لدعو  الاا  إىل عباد  رب الاا .م

املدياة، هكايب حتمب اهلدى هالاور هيطر دين احلق،  يا  سيدان حممد عليا الصال  هالسالم ممذلة يف اهلجر  من مكة إىل  
 بب كايب تغيرياً جملرى التاريخ.
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" هسا ب تبليغ دعو  هللا إىل الاا ، هحتفيزما على  ومما يعمق أمهية السياحة يف النفس أهنا تعد من أهم -
اعتااق مذا الدين هكايب من أما هسا ب سيا ة سفراب اإلسالم األها ب الذين أرسلالا رسو  هللا إىل العامل لدعو  الاا  

اإلسالم يف العامل.  لإلسالم هما زالوا، هتعترب املراكز هاهليئات هالحتادات هاملؤسسات اإلسالمية العاملية من مناذج سفراب
فيابغ   40كما كان للسيا ة التجارية الدهر اهلام يف يطر اإلسالم يف ده  شرق آسيا هأفريقيا بواساة التجار املسلم .

 أن حتذه سيا ة اليوم تلك السيا ة العظيمة املقصد، الطريفة الغاية هاهلدف.

: هأمداف السيا ة ختتلف من السياحة  وميكن الوصول ملفهوم السياحة املشروعة من خالل حتديد اهلدف -
 اقتصاديةكالتعارف هالتعاهن ب  الطعوب فيما يافعالا هيرتق  هبا، همااك أمداف    الجتماعيةهتتاوع، فالااك األمداف  

كالتعاهن القتصادي، همااك أمداف سياسية هتتا مبصاحل الده  هشعوهبا، هتستلزم أ ياانً اليفتاح هالعالقة مع األهرين، 
ك أمداف ثقافية كالتباد  املعريف هاملعلومايت ب  الطعوب، هتداهب الذقافات املختلفة فيما يافع الطعوب هاألفراد، اهما

مااك أمداف دعوية إسالمية سامية هتدف لدعو  الاا  مجيعًا للدهو  يف دين هللا مجيعاً، حبكا أن اإلسالم هامت 
مدف هأمثن يية همقصد للمسلا، همااك األمداف  ا  مجيعاً، همو أمسىااألداين، همو الدين الذي ارتضاه هللا تعاىل لل

  41الرتفيالية هالرتهحيية الل يقصدما السا ح هم  املقصد العام ه األبرز للسواح يف العامل يف عصران مذا.

خذ " للتفاما ب  الطعوب، هالصداقة ب  الده  على أن تت كما تعترب السياحة من أهم العوامل القوية -
 42أهنا عدد من اإلجرابات ".بط

" فال  يف املقام األه  يطاب   إضافة إىل أن السياحة ضرورة حياتية مرتبطة بوجود اإلنسان على هذه األرض -
بطري، هسلوك مرتبط  لسفر، ل يعده كويا ظامر  بطرية مرتباة أصالً  رتباب البطر، فال بداية  قيقية هلذه الظامر ، 

ادي بعد أن تبلور مفالومالا هأصبحب ظامر  اجتماعية مع بداية عصر الاالضة، و حتولب القتصهلكاالا أهذت شكلالا  
 43مع الذورات الصااعية هالتاورات احلضارية إىل يطاب عامل ".

 املبحث الثالث

 " الضوابط الشرعية للسياحة يف ضوء القواعد الفقهية "

رهعة، مبعىن أن يكون املقصد ماالا يتفق مع أ كام تعترب السيا ة من األيطاة املطرهعة إذا كايب الغاية ماالا مط
الطريعة اإلسالمية، هأن تكون الوسا ب هالسبب هاألساليب احملققة هلذه الغاية كذلك مطرهعة، ههلذه املطرهعية   همبادئ
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ع فقالاب هقد هض  أساسيتالا،  يضيق املقام لبياهنا، هلكن يركز فقط على  أدلة من الكتاب هالساة هالفقا هالرتاث اإلسالم
 اإلسالم جمموعة من الضوابط الطرعية لرتشيد عمليات السيا ة همعامالهتا من أمهالا ما يل :

هتعين أن حتقق السيا ة مقاصد الطريعة اإلسالمية هم :  فظ الدين ه فظ العقب ه فظ الافس املشروعية:   -
 .متس مذه املقاصد فال   رامفظ املا ، كما تع  اإليسان على الذكر هالعباد ، هأي سيا ة  ه فظ العرض ه 

هاحنالًل هتسيباً، هبلغة أهرى جيب أن   فالسيا ة بدهن أهالق تصبح ُفحطاً هرذيلةالقيم األخالقية الفاضلة:   -
 عليالا، همن القيا األهالقية:   تساما السيا ة يف تامية القيا األهالقية عاد املسلا، أه على األقب احملافظة

 ماية هاحلب هالتعاهن هالعفة هالازامة هالكرم هاجلود هأتصيب رهح همعىن األهو  ب  الاا .املعاملة احلساة هالصدق هاأل

أه الكالم أه السلوك، هَتاب   بأه املطر هتعين أن تكون السيا ة يف جما  الايبات سواب يف املأكب    الطيبات: -
 اخلبا ا هالفوا ش، همذا الضابط من موجبات حتقيق ضابط املطرهعية.

إن اللتزام  لقيا اإلميايية هاألهالقية حيقق أه يطكب الطخصية اإلسالمية املتميز    املهذبة السوية:السلوكيات   -
 لسيا ة يف اإلسالم.سلوكاً يف كب ش ب، هبذلك تعترب رمزاً لإلسالم همذا من موجبات ا

لفرد هاألسر  هم  الضرهرايت فاحلاجيات فالتحسياات على مستوى ا بفقه األولوايت اإلسالمية: االلتزام -
هاجملتمع هالدهلة، همذا حيقق التوازن املاطود يف  يا  املسلا حبيا ل تاغى التحسياات هالكماليات على الضرهرايت 

الضرهرية، هل جيوز للمسلا   ال تياجاتر لة سيا ية هليس لديا ما يكفيا من  هاحلاجيات، فال جيوز للمسلا أن يقوم ب
قالاب: )ل اقرتاض إل لضرهر  معتد  شرعاً(، هل جيوز للمسلا أن يسرف هيبذر أن يقرتض للسيا ة  يا يقو  الف

 الافقات السيا ية همو معسر هُمذقب  لديون.

عن اإلسالم،   صادقاقبب شركات السيا ة ليكون ذلك تعبرياً  من  اإلتقان واإلحسان يف أداء العمل السياحي   -
ضاري حيتذى با، هل جيوز اإلمها  هالتقصري هالتعدي على  قوق ياظر اإلسالم إىل املسلا أيا را د هقا د ه  ه ىت

 إن  أ دكا  من  حيب  هللا  إن "    فقا   بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصالسا ح أه ابتزاز مالا أه التغرير با أه التدليس عليا، هلقد هصاان الرسو   
 (.البيالق   رهاه" )  يتقاا  أن عمالً   عمب
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 " الضوابط الشرعية العامة واخلاصة للسياحة "

هتلك الضوابط حتقق الغاايت العامة لقواعد التطريع  :اإلسالمضوابط والقواعد الشرعية العامة للسياحة يف أوال: ال
 اإلسالم ، هل خترج من ماظورما العام عن اإلسالم همباد ا، هأمهالا ما يل :

كب تصرف من   فيلزم من ميار  السيا ة أن يعتين بتتبع احلكا الطرع  يفابألحكام الشرعية عموماً:    االلتزام -
رمة، هاجلواز هعدما، فيتعاطى اجلا ز هيتجاب احملرم. هيدهب يف مذا تصرفاتا، فيتب   كمالا من  يا احلب هاحل

دياا يف البلد شعا ر  إظالاراليضباب الطرع ، األهذ مببدأ األمر  ملعرهف هالاال  عن املاكر، هأن يستايع السا ح 
ِِه َذا رَأَيأَب الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آاَيتِاَ َهإِ   تعاىل:﴿الذي يسافر إليا، هقد قا     ۖ  ا فََأعأِرضأ َعايأاُلاأ َ ىتََّٰ خَيُوُضوا يف َ ِديٍا َغريأ

ُعدأ   َفاَل   الطَّيأاَانُ   يُاِسيَياَّكَ   َهِإمَّا َرىَٰ   بَيعأدَ   تَيقأ  44.﴾  الظَّاِلِم َ   الأَقوأمِ   َمعَ  الذ ِكأ

الواجبة، فإن تعارضت كون على حساب الواجبات الشرعية  احملافظة على أداء العبادات يف أوقاهتا، وأال ت -
قا  الطيخ ابن تيمية: " هما أهلى هشغب عما أمر هللا با، فالو ماال  عاا، هإن   معها، قدمت الواجبات الشرعية فيها.

يستفاد با  مل حيرم جاسا كالبيع هالتجار ، هأما سا ر ما يتلالى با الباطلون من أيواع اللالو هسا ر ضرهب اللعب، مما ل
 45للالو هسا ر ضرهب اللعب، مما ل يستفاد با يف  ق شرع  فكلا  رام.الباطلون من أيواع ا

متعلق  لقو ،   وما مذلك أن األهالق ماالا   احملافظة على حماسن األخالق إابن ممارسة النشاط السياحي: -
افظًا على مكارم األهالق، هعدم هماالا ما مو متعلق  لفعب، فيجب على من ميار  الاطاب السيا   أن يكون حم

 التفريط هبا.

ماافع  كايبسواب   أن يعود النشاط السياحي على الفرد واجلماعة املسلمة ابملنافع يف الدنيا واآلخرة، -
 إل لكايب عبذاً، هالعبا حمرم يف  يا  املسلا.جسمية أم ره ية أم يفسية أم عقلية، ه 

 يف الفقه اإلسالمي: اثنياً: الضوابط الشرعية اخلاصة للسياحة

: أل تؤدي السيا ة إىل ضياع الوقب دهن فا د ، فاملسلا جيب أن حيافظ على هقتا عاد قياما  لسيا ة الضابط األول
ل ياغى على هقب املسلا ضياع الواجبات الطرعية، همن أمهالا القيام البيئية، هذلك  لتزاما أداب الصال  يف هقتالا، هأ

 عية، هيتحقق ذلك يف قولا جب جاللا: ﴿ َهُمَو الَِّذي َجَعَب اللَّيأَب َهالايَّاَلاَر ِهلأَفًة لِ َمنأ أَرَاَد َأن َيذَّكَّرَ  لتزام الفرا ض الطر 
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قا :  –رض  هللا عاالما  –هقد هرد يف الساة ما ينب أمهية الوقب، هماالا ما رهي عن ابن عبا  46أَهأ أَرَاَد ُشُكوًر ﴾.
 47".هالفراغ  الصحة  الاا   من كذري  فيالما  بون مغ يعمتان : "    ملسو هيلع هللا ىلصقا  الايب 

 : أل تكون مؤدية إىل اإلسراف هالتبذير يف الافقة اللذين هنى هللا تبارك هتعاىل عاالما.الضابط الثاين

الربوي من    لقرتاض: أل يؤدي إىل التقتري على الافس طيلة الساة  لستداية، هإيقاع الافس يف احلرج  الثالث  الضابط
 فر.أجب الس

: أن حيرص على السيا ة يف بالد املسلم : فالبد أن يكون السفر إىل بالد املسلم ، فالذا داهاًل يف الضابط الرابع
كما أن السفر إىل بالد    ملعصية.دا ر  اإل  ة، لكون البالد اإلسالمية تظالر شعا ر اإلسالم، هتقب فيالا اجملامر  

، هفيا تعرف على أ وا  املسلم ، هفيا دعا لقتصاد رق األرض همغارهبااملسلم  فيا تعرف على املسلم  يف مطا
البلدان اإلسالمية. أما السفر إىل البلدان غري اإلسالمية، فحكمالا حبسب الغرض من السفر، فقد يكون سفراً هاجباً 

 ة ألن  كما العام اإل  لدعو  هللا عز هجب. فإذا كان السفر للبلدان الغري اإلسالمية بقصد السيا ة هالرتهيح، فإن
األصب فيا ذلك، غري أيا يال ظ أن حمب السفر مو الذي حيدد  ب أه  رمة مذا السفر، فإذا هال البلد املضيف من 
 املفاسد الطرعية هارتكاب اجملرمات، فال أب  هبذه الزاير ، غري أن زاير  البالد املسلمة أهىل ملا تقدم. همما يدهب حتب 

هحنوما يف البالد الل يزهرما املسلا، هكذلك  الطواطئحملرم، هإبداب العورات على ا الهتالبتعد عن مذا الضابط أن يب
 ماع تطبا الرجا   لاساب هالاساب  لرجا   ا .

حتقق السيا ة بعدًا تربواًي تعليميًا يام  يف الافس  ب املعرفة هالتزهد من الذقافات اإليسايية  إن : الضابط اخلامس
 الاافعة.

: توجيا السيا ة املعاصر  حنو السيا ة الدياية الل تقرب اإليسان إىل ربا، أه اهتيار أيواع األماكن الضابط السادس
الل تكون ماظمة ضمن برامت شرعية معد  من قبب املؤسسات السيا ية الطرعية الل حترص على أمداف مطرهعة 

 اخلالبة.   لتمتع  ملااظرلعملية السفر كاملتعة احلسية  لتاقب يف البالد، ها

: أن تكون السيا ة مع رفقة صاحلة أتمره  خلري هتدلا عليا، مع يية صاحلة للااعة، هحتويب سفر الضابط السابع
 السيا ة من كويا عاد  إىل عباد .
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 :اخلامتة

ن، مين همن الطيااهبعد: مذا ما أردت قولا يف مذه املقالة، فما كان من صواب فبتوفيق من هللا، هما كان من هاأ ف
ههللا هرسولا ماا بريئان، ه سيب أين ما أدهرت هسعاً يف اإلصابة، هأيىب هللا إل أن يتفرد  لكما ، هلقد ايتاليب بعد 
البحا هالتحليب يف آايت كتابا الكرمي هتفسريه   "  قيقة مفالوم السيا ة هضوابط شرعيتالا "إىل يتا ت هتوصيات 

 أسردما  هتصار:

 : ائجأوالً النت

السيا ة عاد املسلم  أبمساب خمتلفة كالسفر هالسري يف األرض كما عرب عاالا القرآن الكرمي هالر لة لالب   عرفب  –  1
 العلا هقضاب فريضل احلت هالعمر ، فضالً عن التوجا إىل البلدان األهرى لاطر الدعو  إىل هللا هاجلالاد يف سبيلا.

املطومة املتعلقة  لسيا ة الل حتملالا عقو  البطر القاصر، هيرباالا مبعاىل اميا جاب اإلسالم ليغري كذريًا من املف – 2
األمور همكارم القيا هاألهالق، هكايب السيا ة يف مفالوم بعض األما السابقة مرتباة بتعذيب الافس هإجبارما على 

 ذا املفالوم السليب املاتكس للسيا ة.رمي مالسري يف األرض، هإرماق البدن عقا ً لا أه تزمداً يف ديياه، فأباب القرآن الك

ل جيوز السفر إىل أماكن الفساد من أجب السيا ة، ملا يف ذلك من اخلار على الدين هاألهالق، ألن الطريعة  – 3
 جابت بسد الوسا ب الل تفض  إىل الطر.

 هبا، ملسو هيلع هللا ىلصا أمر هللا عز هجب هرسولا آاثر إجيابية أُشري يف املقالة إىل ش ب ماالا، يابغ  تاميتالا، فال  مم للسيا ة- 4
 .املمكاة  الرسا ب  بطىت  حماربتالا جيب عاالا،  ملسو هيلع هللا ىلص: هرسولا  سبحايا هللا  هنى  مما  م   سلبية  هأهرى

احلكا العام للسيا ة اإل  ة يف اجلملة، فإن السفر هالضرب يف األرض يف أصلا مباح، مامل يد  دليب على  – 5
رعية، أه يتعلق با حمظور شرع ، همااك أ كام تفصيلية تدهر مع طبيعة التحرمي، أه خيب مبقصود من املقاصد الط

 الظرهف احملتفة  لسيا ة

 : اثنياً: التـــــــــوصيــــــــات

أهص  طلبة العلا هالبا ذ  بتعميق الدراسات املوضوعية يف الكتاب هالساة الابوية، سيما طرح املواضيع املستحدثة   –  1
 ملا من أصالة هَتديد يف آن ها د.يف جما  السيا ة، ملا حت



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 83 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 ستمر يف مذا الصدد.التأصيب الطامب املفسر حلقيقة مفالوم السيا ة يف القرآن الكرمي من هال  البحا العلم  امل  –  2

على إبراز عظمة اإلسالم يف ضبط هترشيد السيا ة ليكون فيالا اخلري هالافع للاا  مجيعا، هتقوية رهابط  العمب- 3
 لده  العربية هاإلسالمية لتامية املاافع املطرهعة لطعوهبا.ب  ا  اإلهو 

 لل تاأى  ملسلم  عن السيا ة غري الرشيد .الوازع الديين عاد املسلم ، يعد أه  األسباب الر يسية، ا  تقوية- 4

 إيطاب مراكز متخصصة خبرباب همدرب  إسالمي  يف جما  السيا ة، للاالوض بقدرات شباب األمة. –  5

لبد من اتباع املاالت اإلسالم  يف استباق  دهث احلذهر، بسد الذريعة املوصلة إليا، فيجب علياا اإلسراع يف   إيا-  6
إلسالم  من خماطر السيا ة، ببيان  كا اإلسالم فيالا، هإعالم الاا  كيف كايب سيا ة السلف الصاحل هقاية اجملتمع ا

 سيا تالا.  يف األرض، ليقتدها هبا، هل يقتدها  لكفار يف
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the impact of development in the Islamic societies to achieve 

sustainable development. The researcher investigated this issue, and identification of what 

development and sustainable development are and the most important goals and indicators. 

The challenges facing development and sustainable development were also tackled. In 

addition, the reality of the overall development from an Islamic perspective in the Arab and 

Islamic societies has been reviewed. The study reached a number of results, the most important 

of which was the need to review the accuracy of the goals and the approved educational 

policies, which should be reviewed and rephrased to achieve the expected standards to improve 

the development much faster. The study also reached a number of recommendations, the most 

important of which is re-directing and rationalizing spending in the education and health 

sectors, linking it to established and standard criteria. 

 Keywords:  Islamic societies,  Islamic perspective, educational policies, health sectors. 

 امللخص

ــة الالية للىعرف علل أنر الى  مية    ــىدامةم  ي  عمد   اجملىمعات اإلســـــــالميةهدفت الدراســـــ لىحقيق الى مية املســـــ
دراسة املوضوع والىعرف إىل ماهية الى مية وكذلك الى مية املسىدامة وأهم األهداف واملؤشراتم كما مت البا   إىل 

ــىعرا  وا     ــىدامة كذلكم كما مت اســــــ ــاملة من م  ور  بيان الىحديت اليت تواجه الى مية والى مية املســــــ الى  مية الشــــــ
الاجة ملراجعة   مت الىوصــل لعدد من ال ىا م من أا ام و  خىام الدراســة اجملىمعات العربية واإلســالمية  إســالمي 

د ة األهداف والســــــياســــــات الىعليمية املعىمدع ووضــــــع ا موضــــــ  الىقييمم وإعادع  صــــــيا ى ا     قق املســــــىويت  
ــارع أكر ــيات من أا ا املطلوبة لدف  عجلة الى  مية بىســــ ــة لعدد من الىوصــــ إعادع  توجيه م كذلك توصــــــلت الدراســــ

 رشيده    طاعي الىعليم والص حة ربطه مبعايري اثبىة ومق  ة.اإلنفاق وت
                                                                                                     . 
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  أوالً : املقدمة
تقوم علل  اعدع عمق ا املورد البشــر م وتلىا   إن جناح الى  مية اال ىصــادية واالجىماعية والاقافية والســياســية أل  بلد 

فإن ضــمان  قيق وت فيذ اططا الى موية يبدأ من ت مية املوارد البشــريةم  ي  ان الع صــر البشــر  يّيعد املىكري  املىح  م  
ات الى موية وهلذا فإن بعض األ طار تعمل علل االســـــــــــىامار فيه بقوع مار   م  ي  إن االســـــــــــىا1   ركة مجي  املىكري 

املوارد البشــرية يّيعد أف ــل االســىامارات ألّم يشــ  لون الع صــر األســاســي   ب اً اجملىم م وتبعا  لذلك فقد برزت أاية 
الى  مية املســـــىدامة بشـــــ ل عام والى  مية البشـــــرية بشـــــ ل خاام وتلى ا  جند ين خا الى  مية ال ومية واســـــ اتيجيى ا  

ت   صــــــــميم خطا الى  مية   الد ولةم ألن    قيقة مف وم ا هي الى كيد علل جذبت اهىمام صــــــــانعي القرار ف ان
ضــــرورع اســــىخدام املوارد الطبيعية املىجددع بطريقة مشــــروعة دون هدر أو تبذير و لك للمحاف ة علل  صــــة األجيا  

لل تلبية  اجاهتم  لذلك هي "عملية تليب أماين و اجات الاضـــــــــــــر دون أن تعريض  درع أجيا  املســـــــــــــىقبل ع املقبلةم
ــىقـبل جيب أن ت ون مرك زه لجيابـية تو الىـفاق  تطريم وتلم   طريق 2للخطر" م وم   لك فإن ال  رع اإلجيابـية للمســــــــــــ

ال جاح مدعوما  تلىف ري اإلجيابم ومىج با  طريق االّزامية املدعومة تلىف ري الســــــــليب الىشــــــــاقمي الذ  يرر اط ــــــــوع  
ا يفقد اهلمه املطلوبة من أجل االنطالق إىل املسىقبل املشرقم فالقرآن ال رمي وعد الذين يعملون  واالسىسالم للوا  م مم

ُ الهِذيَن   ﴿م  ا  تعاىل 3الصــالات ويدعون طري األمه وطلب امل فعة للجمي  ين ي صــرهم وملف م   األر  َوَعَد اَّلله
تَ  ََ الهِذيَن ِمْن  ـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننه َهُْم ِدينَـُهُم الهِذ   آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصـهاِحَاِت لََيسـْ َتْخَل ْخِلَفنـهُهْم يف اْْلَْرِض َكَما اسـْ

ً ا َوَمْن َكَفَر  يـْ رُِكوَك َِ  ـــــــــــَ لَنـهُهْم ِمْن بـَْعِد َأْوِنِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَِِْ اَل ُييـــــــــــْ َ َهُْم َولَيُـَبدِّ ولَِ َك ُهُم بـَْعَد َذِلَك نَأُ اْرَتضـــــــــــَ
 .4﴾اْلَفاِسُقوكَ 

  اثْياً : جمال وحدود الدراسة   
و     1990للعامل العرب واإلســـــــالمي خال  الف ع من عام  تىما ل  دود الدراســـــــة الالية   الدود امل انية والزمانية

ــ دته امل طقة من تقلبات وأ دا  أ  رت العديد من الفجوات اليت كان من املف   الو وف علي ا 2015 م ملا شــــــــــــ
 ومعاجلى ا .

 
 اثلثاً : سبب اأتيار املوضوع  
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ن را  لزيدع االهىمام مبواضـــي  الى  مية البشـــرية والى  مية املســـىدامة خال  الســـ وات األخريع من  بل ال ومات وامل  مات 
ــىريم وتلى ا  فإن  لك  د م اّيل لد  البا   وجود ر بة   ــىه ملر لة املاجســــــــــــ الد وليةم وكذلك طلفية البا     دراســــــــــــ

 لىحقيق الى  مية املسىدامة. اجملىمعات اإلسالميةلبشرية وأنرها    قيقية م ه للىوس  ومعرفة الى  مية ا
 رابعاً : أمهية الدراسة   

ال شك  ين الد و  اليت طمحت أن تسج ل ت مية عالية   كافة اجملاالتم وضعت نصب عي ي ا أاية االعى اً 
تدريب وأتهيل وع اية خاصة من أجل رف  تل ادر البشر م إ  أّا أدركت  قيقة هذا الع صر وما حيىاجه من  

م وتلىا   رصت علل االهىمام تملورد البشر  من أجل تزويده تمل ارات اآلزمة ليعمل علل كفاًته   كافة اجملاالت
 اسىكال  موارد الدولة مبا يعود عليه وعلل األجيا  القادمة تمل فعة . 

 -تية:ولذا مي   ا تلخيص أاية الدراسة   ال قاط اآل
 بيان موضوع الى  مية املسىدامة ومفاهيم ا وأهم جماالهتا وأهداف ا ومؤش راهتا . -1
ا دخل الفرد  وأنرها    -3 حة ومىوســ  لىحقيق الى  مية   اجملىمعات اإلســالميةدراســة أبعاد الى  مية البشــرية عالىعليم والصــ 

 املسىدامة.
 أامساً : إ كالية الدراسة  

مة القيقية   الد و  ال امية وخاصة دو  اطليم العربم ليست تلك الى  مية املرت زع علل املوارد املالية الى  مية املسىدا إن 
ــافــة إىل ج ود البــا ا   ــاديــة املخىلفــةم إضـــــــــــــ فقام وإمنــا ترت ز علل ج ود م افــة للح ومــات والقطــاعــات اال ىصـــــــــــــ

معرفية وم ارات عالية  وكفاًع مىجددع ت م عن واملىخصــــصــــ    كيفية إعداد مورد كبً  ري مضــــب يى ســــم بقدرات 
وتلى ا  فإن مشـ لة الدراسـة تىلخص   الىسـاق  إىل أ  مد  مي ن  5اهىمام ال ومات اطليجية تإلنسـان اطليجي.

 أن ت ون مؤش رات الى  مية البشرية مؤنرع     قيق الى  مية املسىدامة بسلط ة عمان ؟وما طبيعة العال ة بي  ما ؟
 سادساً: أس لة الدراسة  

 -   :مي   ا تلخيص إش الية الدراسة   الىساقالت اآلتية
 وما طبيعة العال ة بي  ما ؟ ؟الى  مية املسىدامة بسلط ة عّيمان ىحقيق اجملىمعات اإلسالمية لما أنر الى  مية البشرية    -1

لىحقيق الى  مية  اجملىمعات اإلسالمية توضيح أنر الى  مية البشرية    املقالةلدراسة اجلوانب أعاله يسعل البا     هذه 
 .املسىدامة وأهم املؤشرات   خدمة اإلنسان 
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  سابعاً: أهداف الدراسة   
  :مي   ا تلخيص أهداف الدراسة   ال قاط اآلتية

 لىحقيق الى  مية املسىدامة.اجملىمعات اإلسالمية بيان أنر الى  مية البشرية     -1
 اثمناً: نرضيات الدراسة   

 -اآليت: االف ا لقد انباق عن مش لة الدراسة 
 ه الك عال ة أتنري وارتباط ب  الى  مية البشرية والى  مية املسىدامة   سلط ة عّيمان . 

  اتسعاً: منهجية الدراسة
لإلجابة علل مش لة الدراسة سيىب  البا   امل  م الوصفي الذ  سيىب  البا   السرد ال  ر  ملوضوعات الى  مية 

البشرية والى  مية املسىدامة وسى ون ه اك و فات لىوضيح وج ة ن ر البا    و  بعض املواضي م كما سيب   
 .لىحقيق الى  مية املسىدامة  اجملىمعات اإلسالمية  أنرها    الى مية البشرية و البا    

 عا راً: صعوابت الدراسة
  -تىما ل صعوتت الدراسة فيما يلي :

 يّيعد  دانة املوضوع إ د  الصعوتت   وجود دراسات سابقة بش ل كبريم وخاصة  و  سلط ة عّيمان.-1
 عير : أدبيات الدراسة     احاد 

م ينه توجد  اجة ماســــــة إىل اســــــىدامة الىقد م البشــــــر  إلدراك م   1987للى  مية املســــــىدامة عام أ ر ت اللج ة العاملية 
 ي  ا ياية  لكم و د ي ون بســـــــــــبب ن رهتم إىل املســـــــــــىقبل واطوف الذ  يع ي م ااه مســـــــــــىقبل العاملم فم  ال مو 

ــ اعية والىقد م اهلا ل وا ــادية والا ورات الصــ ــاد  والى  مية اال ىصــ ــر   اال ىصــ ــري  كان ال بد  من الىو  ب ملراجعة الاضــ لســ
موارده وم  ومتهم ف جيا  املسـىقبل ت ى ر  صـى ام وال ريب ين الىقد م البشـر  املطلوب لي    أماكن معي  ة ولو ت  

ياجات الاضــر دون . و د ع رفت اللج ة العاملية الى  مية املســىدامة يّا "تلبية ا ى6مع   إمنا للعامل أمج  وملســىقبلب بعيد 
.  ـي  أن مـال هـذا الىعريب   و ـىه كـان 7أن تؤد  إىل ـتدمري ـ درع األجـيا  املقبـلة علل تلبـية ا ىـياجـاهتـا اطـاصــــــــــــــة"

ــىدامة علل مجي  األصـــــــعدعم و د   رت تعريفات أخر  للى  مية  ــ   ت مية مســـــ نقطة البداية تو االنطال ة من أجل صـــــ
الصــــو  علل الد األ صــــل من م اف  الى  مية اال ىصــــادية بشــــرط ا اف ة علل  املســــىدامة من جوانب ا ىصــــادية مال"

ــون املورد الطبيعي  8املوارد الطبيعية ونوعيى ا" لّيا هذه الىعريفات أ يام  ب  ال مو والى  مية إال أن املبدأ هو صـــــــــ م و د َت 
 و ف ه لألجيا  القادمة.
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 -الدراسات السابقة :
ىخالا الدراسـات املىعلقة مبشـ لة الدراسـة و لك تلرجوع إىل ال ىب والدوريت العربية  ام البا   بعمل مسـح السـ 

والدراســـــــات واألذا م وكذلك اســـــــىخدام شـــــــب ة املعلومات الد وليةم و د نىم عن  لك وجود ذو   ىلفةم م  ا ما  
ــعل البا اون خال ــريةم ســ ــىدامة وم  ا ما يىعلق تلى  مية البشــ ــاهتم  و لك  يىعلق تلى  مية املســ هلا إىل  قيق أهداف دراســ

 من خال  الىقصي والبح م  ي  يسعل البا   لالسىفادع من الدراسات الى الية  در اإلم ان.  

ة اإلمارات اْلوىلالدراسة   : التنمية املستدامة وا تصاد املعرنة يف الدول العربية، الوا ع والتحدايت، دراسة مقاْر
 9-:اليمن    -اجلزائر    –العربية املتحدة  

هدفت الدراسة إىل معرفة مد  اسىجابة الدو  العربية لىحقيق الى مية البشرية املسىدامة وا ىصاد املعرفةم كذلك هدفت 
إىل الى كيد علل أاية الع صر البشر     قيق اندماج الى مية وا ىصاد املعرفةم والو وف ع د وا   الى مية البشرية   

   ا. الدو  العربيةم والىحديت اليت تواج

لقد  وت الدراسة وفرع   املعلومات مما جعل ا تفرز نىا م مميزع متالت   الى كيد علل أن ّم الى مية البشرية املسىدامة 
يؤكد علل أاية مت   مجي  أفراد اجملىم  تو توسي  نطاق  دراهتم طدمة األجيا  املقبلةم كما تساهم ت  ولوجيا 

خيارات البشر و دراهتم من خال   س  مسىويت الدخل والصحة والىعليم لدي مم   املعلومات واالتصاالت   توسي  
كما يىطلب الىوجه تو اال ىصاد املعر  وجود ب ية  ىية أساسية لى  ولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن مة تعليمية. 

ية وأن البيئة مطلب من مىطلبات الى مية كذلك من أهم ال ىا م اليت أفرزهتا الدراسة أن الفقر أكر حمدد للى مية البشر 
ف لما عاش اإلنسان   بيئة  ري م اسبة كل ما كان م قوا اطيارات. كذلك فإن الىعليم   العامل العرب ال يزا   ري 

مم كما  ادرا علل مسايرع الىطورات العاملية وخاصة   ما يىعلق تألساليب الىعليمية املىطورع واملرتبطة بى  ولوجيا الىعلي
ال يزا  الفساد وعدم االسىقرار السياسي ي خران   ع م الى مية. لذا فإن ارتفاع مؤشر الى مية   بعض األ طار العربية 
ال يعين جناح سياساهتا الى موية بقدر ما هو مرتبا ترتفاع الدخل واخنفا   جم الس ان. لقد أفرزت الدراسة جمموعة 

متيزت بوفرع املعلومات و يمى ا  ات وهنا يرى الباحث أبك الدراسة  صالح الىعليم.توصيات من أا ا االسىمرار   إ
الطاب  األصيل  ي  اعطت صورا  جيده  و  الوا   الى مو    الدو  العربية وخاصة الدو  اليت ت م  ا البا     

 دراسة املقارنة.    
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ة بني   –يف حتقيق التنمية املستدامة  : دور اسرتاتيجية مكانحة الفساد اال تصاد   الثاْيةالدراسة   دراسة مقاْر
 10 -:  اجلزائر وماليزاي

ــاد    كل من ماليزي واجلزا ر واألدوار اليت متت    ــاد اال ىصـ ــ اتيجية م افحة الفسـ ــة للىعرف علل اسـ هدفت الدراسـ
اسهم وأنرها علل جوانب الى مية   قيق الى مية املسىدامةم وتلىا  هتدف الدراسة ملعرفة الفساد اال ىصاد  ومؤشرات  ي

ــادم   ــة مالمح الىجربة املاليزية واجلزا رية   م افحة الفسـ ــيةم كما ت  ر الدراسـ ــياسـ ــادية واالجىماعية والبيئية والسـ اال ىصـ
ــاد اال ىصـــــاد   ولىحقيق   ل إىل نىا م ومق  ات تســـــ م   الد من اســـــىفحا   اهرع الفســـ ــا  إىل الىوصـــــ  وهتدف أي ـــ

 امة.الى مية املسىد 
لقد أفرزت الدراســة جمموعة نىا م وتوصــيات ومن أهم هذه ال ىا م ما متال   خطورع  اهرع الفســاد واســىفحاهلام ف ي  
ّـا أ ـد معوـ ات الى مـية  ـــية عـاملـية تىو ـل   اجملىمـعاتم كـذـلك إ ّـا   ــــــــــــ ال متاـ ل دوـله بعي  ـا او نـقاـفة دون  ريهـام ـبل إ

الىجربة املاليزية تعد من أف ل الىجارب   حماربة الفساد بطرق مىعددعم أما من أهم الىوصيات املسىدامةم وتلىا  فإن 
 املق  ة فإنه جيب علل ال  ام اجلزا ر  نشر ال م الرشيد والعودع للدميقراطيةم وال كيز   ب اً ا ىصاد مى  و و .

ساد اال ىصاد  وأنرها   تعا ر مسريع الى مية املسىدامةم متيزت بوفرع املعلومات  و    ية الفيرى الباحث أبك الدراسة  
 اليت تدخل ضمن إطار الفساد.      إال إن البا   مل يدلل ير ام  و  الق اي

   11: تنمية املوارد البيرية لسكاك العامل اإلسالمي يف ضوء العقيدة اإلسالمية. الثالثةالدراسة  
الصــــــــعوتت والىحد يت اليت تواجه الى مية االجىماعية واال ىصــــــــادية   مع م دو  هدفت الدراســــــــة للىعرف إىل ألوان 

العامل اإلســــالميم كما بي  ت دور العقيدع اإلســــالمية   ت مية املوارد البشــــريةم وأايى ا   جعل اجملىم  فاعل تو  قيق  
 ال ه وصالح اجملىم .الرسالة ا مدية والكاية من خلق اإلنسان و يمة عمله الذ  يىو ب عليه ص

لقد توصـل البا     ّاية دراسـىه جملموعه من الىوصـيات من أا ام  يام ال ل يات واجلامعات بدورها   نشـر الدعوع  
اإلســـــــالمية من أجل ت مية املوارد البشـــــــريةم ويىم  لك وفق أســـــــا  تعريب املســـــــلم  ذ ـــــــارهتم اإلســـــــالمية املاجدعم  

اربة األميةم وإرساً العلوم وجعله واجبا  علل كل مسلم ومسلمةم  وعلما  م و ادهتم وما  دموه للبشرية مجعاًم كذلك حم
ــن الىو يب للموارد  ــيات ما يىطلب  ســــ ــالم. كذلك من الىوصــــ كما جيب تعريف م ذقو  م وواجباهتم اليت أ ر ها اإلســــ

 ود تو هتيئة  البشـــــرية لل  و  حا    ل املشـــــ لة اال ىصـــــادية   العامل العرب واإلســـــالميم كما أنه أوصـــــل بىعبئة اجل
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فرا العمل امل اسـبة ألفراد اجملىم  اإلسـالميم واعىباره واجبا  علل كل مسـلم ومسـلمةم واعىبار اال ىصـاد اإلسـالمي هو 
ــعـيةم ومـدم اجملىمـعات األخر .    ــرـية من األن مـة الوضــــــــــــ وهـنا يرى امل  م وامـلذهـب املى ـاـمل اـلذ  حيمي املوارد البشــــــــــــ

 م جيدع  ي   ددت الى  مية اإلميانية املع ية بى مية األفراد والى  مية الف رية وأنرها   أفرزت نىاالباحث أبك الدراســــة 
الى  مية البشرية املىما لة   محاية العقل   اإلسالم وت مية العلومم كذلك وض حت ضوابا محاية اجملىم  واسىقراراه الذ   

االجىماعية   ت مية اإلنسان   ضًو مقاصد الشرعم وير      ارب ال ف و ارب الطبقياتم تلى ا  بي  ت دور الى  مية
البا   يّا مي ن ان َتدم الدراســـــــــــة الاليةم إال أن البا   مل يعد تطبيقات معي ه أو دال ل إ صـــــــــــا ية علل الى مية  

 ال مية   العامل العربم وال دال ل إ صا ية أو  را ن تد  علل الى مية ال يفية   الوطن العرب. 
 
 
 

 .وأهدانها: مفاهيم الدراسة  اْلولالفصل  
 متهيد ...

م ذ ّاية الرب العاملية الاانية و   اللح ةم مل يشـــكل ف ر العلماً والســـاســـة واال ىصـــاديون أ    ـــية   أايى ا مال 
ىو  نصــيب    ــية الى  مية اال ىصــادية واالجىماعية واليت ما لت الىحد  األكر وخاصــة للدو  ال امية من أجل رف  مســ 

دخل الفرد وجعل اال ىصـاد الوطين ا ىصـادا  يىسـم تلدميومة واليوية واملىانة وحيقق زيدع تراكميةم واليت ال شـك ت ع   
ــعـت واجل ود اليت بـذلـت من أجـل عمليـة الى  ميـة نىيجـة   ـاعـة   علل رفـاهيـة اجملىم م وتلر م من تلـك األايـة اليت وضــــــــــــ

حض االخىيــار وإمنــا هي  ىميــة اليــاع اليت ال بــد م  ــا    مرج اجملىم  من دا رع ال ومــاتم إال إن  لــك مل ي ن مب
 . 12الىخل ب والفقر واملشاكل الصحية واالجىماعية والبيئة و ريها

 اْلول : ماهية التّنمية . املبحث
ــاديون اهىماما  تو الىفريق ب  مصـــطلحات "ال مو"  ــرين مل ي عي اال ىصـ ــىي يات من القرن العشـ ــي يات والسـ خال  اطمسـ
ا دخل الفرد  و"الى  مية" و"الىكيري الطويل املد " إلدراك م  ي  ا يّا  مل نف  املعىن لذا فقد جّيعل مؤشــــــــر مىوســــــــ 

ن يفر ق ب  ال مو والى  مـية علل أســــــــــــــا  معـيار ارتفـاع اـلدخـل القوميم  هو املعـيار لـلدالـلة علل أ  م  م. ـلذا ف ـ اك م
ذي  أن ال مو هو االرتفاع   الدخل القومي بي ما الى  مية أمشل ذي  تى ـــمن الىكريات   اهلي ل اال ىصـــاد  وم  م 

ال مو وفق آليات السـوق  من ميي ز بي  ما علل أسـا  الطاب  العام لال ىصـاد القومي من  ي   ركة ال  ام اليت يصـف ا 
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ــف ــا الى  ميــة وفق اآلليــات املخططــة وم  م من ميي ز بي  مــا علل أســــــــــــــــا  درجــة الىقــد م والىخل ب  العفويــة بي مــا تصــــــــــــ
وعلل أ   ـا  ـفإن  13اال ىصــــــــــــــاد م  ـي  أن ال مو ربا تـلدو  املىقـد مـة      أن الى  مـية ربطـت تـلدو  الـ امـيةم

  كم  األشـــــياً أو كيف ا ونوعيى ا  فقد  الت العرب : منا الزرعم ومنا املا م أ  زاد. و الوا   الى  مية   اللكة هي" الزيدع
. والى  مية لف ة  مل أوجه مىّيعددع ذسب هدف ام فإ ا كان  14أي ا منا اط اب   اليد والشعر : ازداد محرع وسوادا  "

ــا ــاد فإّا ت مية ا ىصـــ ــيا اال ىصـــ ــىقرار   اجملىم  ف ي  هدف ا رف  معد   ال مو وت شـــ ديةم وإ ا رك زت علل العدالة واالســـ
ت ميــة اجىمــاعيــةم وإ ا ركزت علل اإلبــداع والعلم والف ون ف ي ت ميــة نقــافيــةم وإ ا كــان هــدف ــا محــايــة البيئــة من الىلو  

رات اليت يقــا  حــا الى  ميــة هي اجلــانــ 15واألخطــارم اطلق علي ــا ت ميــة بيئيــة. ــ  ب االجىمــاعي  وعليــه فــإن من أهم املؤشــــــــــــ
ــاد م وير  الـبا ـ  ين الى  مـية أمشـل وأعم وترك ز علل الى  مـية مبعىن الىطوير والىحـدـي    والاقـا  والصــــــــــــــحي واال ىصــــــــــــ
ال وعي   كافة م ا ي الياع م  الرا علل الصـــــــو  علل نىا م أف ـــــــل   اجلانب ال مي      أن ال مو ارتبا 

مبعىن الزيدع   الشــــــيًم وكذلك ير  أن العرع تل ىا م ومن خالهلا مي ن تجلانب ال مي فقا من  ي  املبدأم وهي 
أن يطلق علي ــا منو أو ت ميــةم كــذلــك ين الى  ميــة أ يــام  ت ون مباــابــة األداع اليت توصــــــــــــــــل إىل اهلــدف واملىماــ ل عــادع   

ــادية  املىا ة للمجىم  لىحقيق زيدات مبصــــــــطلح ال موم ولذا فقد عّيرفت الى  مية يّا "عملية اســــــــىخدام املوارد اال ىصــــــ
ا نصـــــيب  مســـــىمرع   الدخل القومي تفوق معد الت ال مو الســـــ اينم مبا يؤد  إىل إ دا  زيدات  قيقة   مىوســـــ 

ــىمر   الـ اتم القومي اإلمجـا    16الفرد من اـلدخـل". ّـا "مف وم يرك ز علل  قيق منو مســــــــــــ م ومـا ي ىم  (GNP)كمـا أ
ــىمر  ن   (GNP/CAPITA)  دخـل الفرد اإلمجـا  عـ ه من  قيق منو مســــــــــــ ــ  م وـما يؤد  إلـيه  ـلك من  ســــــــــــ

 روف املعيشــة للمواط     البلدان  ري الكربية اليت عّيرفت تلبلدان ال امية أو بلدان العامل الاال  أو اليت عّيرفت  دياا  
م  ي  رك زت علل الزيدع   ويال ظ من خال  الىعريفات الاالنة الســــــــــــابقة وضــــــــــــوح اهلدف في ا  17ببلدان اجل وب"

ــراتم   ال ـاتم القومي ودخـل الفردم إ  إن الى ميـة م  بـدايـة   ورهـا ارتبا مف وم ـا تلـدخـل أكار من  ريهـا من املؤشــــــــــــ
كذلك عّيرفت يّا "الىحس  والىطوير املسىمر   إنىاج وتوزي  الدخل ب  فئات وم اطق البلد الوا د أو أنه تخىصار  

وعّيرفـــت يّـــا " رك ال  ـــام  18 ـــة إل ـــدا  الىكيري   ااـــاه ب ـــاً الـــد ولـــة أو تطوير هـــذا الب ـــاً".عمليـــة  ططـــة وموج
كما أنه من خال  الىعريف  الســــــــابق  يى ــــــــح ل ا ين ه اك إشــــــــارع إىل أن الى مية    19االجىماعي ب ليىه إىل األعلل".

اســـــــىكالهلا اســـــــىكالال  أمال للب اً والىعمري والىطوير  عمليات تطوير من خال  البح  عن املوارد الطبيعيةم والعمل علل 
من خال  ما سـبق فإن البا   ير  ين الىعريفات السـابقة تعددت وت وعتم إال إّا رك زت علل و   كافة اجملاالت م 

م ا  إي ــــاح املقصــــد القيقي من الى  مية اليت صــــيكت   جممل ا علل تو  لك م ذ   ور مف وم ا و   تطو رها إىل يو 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017          

 
 96 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

لذا يرى التّنمية ببســـاأبة أبعا عمليات واعيم ومدروســـة تســـتهدف اســـتلالل املوارد اليبيعة والبيـــرية  دف  هذام 
ــية   ــياســــــ ــاك تتعّلق يياتم يف كانة مناحيها الســــــ ــول إىل ْتائع مهمة لتْســــــ الّتحســــــــني والّتّيوير والّتحديث للوصــــــ

 . واال تصادية واالجتماعية الثقانية
    "Sustainable Development" اهية التّنمية املستدامة : م الثاين املبحث

 بل ّاية األلفية األوىل بعقدين تقريبا بدأ مف وم االســــــىدامة تل  ور بقوع من  بل جمموعة اطراً الذين ي ىمون تلبيئة  
ــرـية   وإنـىاجيى ـام ب ـبدأ ال كيز أكار علل وامل  مـات اليت هتىم تملوارد الطبيعـية وأن مـة البيـئة اليت تؤنر علل املوارد البشــــــــــــ

ـــىداـمةم وهي ردع فـعل علل ن رـية  ـدود ال مو م  ـي  ـبدأت ن رـية الى  مـية limit of growth ""  الى  مـية املســــــــــــ
أنشــــــــــ ت األمم املىحدعم   1983املســــــــــىدامة مبحاولة الدمم ب  البيئة واال ىصــــــــــاد من خال  بعض املفاهيمم و  عام 

م بع وان "مســــــــــىقبل ا 1987" عام  Burndtlandوالى  مية  واليت أصــــــــــدرت أو  تقرير هلا "  عمفوضــــــــــية العامل للبيئة
املشـ ك"م الذ  عّيد  دسـىورا   ي  ا  ي  مدت بى مية ا ىصـادية مقبولة بيئيا م لذا ع يت الى  مية بىلبية ا ىياجات البشـر  

ـــىدامـة ذســــــــــــــب امـلدار  الف رـية تّيعـددت مفـ  ولقـد م  ور ـباهتم املقبوـلة    ـدود القـدرع البيئـية لألر  اهيم الى  مـية املســــــــــــ
ــا واملؤمترات واالتفا يات وامل  مات الدولية و ريهام ولذا  فقد  ــي ات  وامل اشـــــــ ــىدامة يّا " الىحســـــــ عّيرفت الى  مية املســـــــ

ـــلة    ـياع األفراد ومت ي ي ـا من خال  زيدع ـ دراهتـا علل دعم وتعزيز األن مـة املخىلفـة   البيـئة املـ  ادـية ا يطـة الـاصــــــــــــ
 20حا".

ــيــانى ــا وتوجيــه  1988"  كمــا عر ف ــا جمل  م  مــة األ ــذيــة والزراعــة عــام  م يّــا " إدارع  ــاعــدع املوارد الطبيعيــة وصــــــــــــ
ــية بطريقة ت ـــمن تلبية اال ىياجات البشـــرية لألجيا  الالية واملقبلة بصـــورع مســـىمرع" ات الى  ولوجية واملؤســـسـ   21الىكري 

كذلك عّيرفت يّا "ت مية ال ت ىفي بىوليد ال مو و ســـبم بل توز ع عا داته بشـــ ل عاد  أي ـــا م وهي ادد البيئة وال  
تدمرهام ومت  ن ال ا  بدال  من هتميشـــــــــ مم وتوســـــــــ   خياراهتم وفرصـــــــــ مم وتؤهل م للمشـــــــــاركة   القرارات اليت تؤنر   

اجات الاضـــر دون املســـا  بقدرع االجيا  املقبلة علل تلبية ا ىياجاهتا  وعّيرفت يّا " هي اليت تليب ا ىي  22 ياهتم". 
م واليت ترك ز علل  ســــــ  نوعية الياع جلمي  املواط     األر  دون زيدع   اســــــىخدام املوارد الطبيعيةم ذي  تعمل  

ــياســــــــــاتم واملمارســــــــــات علل مجي  املســــــــــىويتم بداية من ا ــرع  علل اَتا  اإلجراًاتم وتكيري الســــــــ لفرد وانى اً تألســــــــ
ويرى الباحث أك من أالل التعريفات السـابقة  24. ويّا "ضـرورع إجناز الق ألجيا  الاضـر واملسـىقبل"  23الد ولية"

ميكن القول أبك التّنمية املسـتدامة هي العدل االجتماعي يف حتسـني احياة اإلْسـاْية ْلجياها حاضـراً ومسـتقباًل يف  
 .ادية واالجتماعية والثقانية والبي ة ومبا يضمن حياة ْوعية ذات رناهية مستداممكانة جواْبها اال تص



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017          

 
 97 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 : أهداف التّنمية  الثالثاملبحث 
ــانية والطبيعية   هذا  ــادر    ديد أهداف الى  مية تلر م من أن  اهرع الى  مية ككريها من ال واهر اإلنسـ اخىلفت املصـ
ال ونم  اهرع يىفاعل في ا  طب  لعمليى ا اا اإلنســـان والطبيعةم و لك من خال  الىفاعل ب  طا ة اإلنســـان املىما لة 

الطبيعة واملىما لة   اجل د الطبيعي املبذو  من املخلو ات في ام وتلى ا  فإنه البد      اجل د البشر  املبذو  م هم وطا ة
 25-من االسىمرار علل معد   م طقي ومدرو  ب  الطا ى م وهلذا فإن البعض  دد أهداف الى  مية يّا :

 مويةم م  األخذ تف ا  اليت يســـــــخ رها اإلنســـــــان من خال  طا ىه لىحقيق مســـــــىويت تعدم ْفاذ أبا ة اليبيعة -1
  درع الطا ة الطبيعية موعوامل نفادهام وشروط ادد مواردها.

ــاك-2 ــى ــــمن   عدم ْفاذ أبا ة اإلْسـ ــقلم م عا  جلمودها وا باط ام ف ي ا ركة لعملية الىفاعل اليت ســ اليت تّيدعم وتّيصــ
 عدم االخىال  ب  طا ة اإلنسان وطا ة الطبيعة .

نســــــــــــان وطا ة الطبيعة وج ان لعملة وا دعم واالخىال    أ داا ال جيعل لعملية الىفاعل  وير  البا   ين طا ة اإل
ــو  للى  مية مبع اها القيقي ال بد  من أن ت ون الطبيعة  ادره علل توفري  ــ ل ا الطبيعيم وتلى ا  فإن الوصـــــــ ــري بشـــــــ تســـــــ

ك فإنه ال بد  من صــــــقل م ارات اإلنســــــان  املوارد ليعمل اإلنســــــان علل اســــــىكالهلا بشــــــ ل أمال ومىوازنم و   يىم  ل
 وتطوير  دراته ورف  الوعي لديه مبا ي من  درته علل اسىمرار عملية الىفاعل م  الطبيعة.

 26-كما أن بعض املصادر  صرت أهم أهداف الى  مية علل أّا :
ســــــاســــــي من  واهر الفقر والعوز  زيدع الدخل القومي: فالدو  ال امية تعطي األولوية لزيدع الدخلم ألنه املخرج األ-1

اليت اىـاح بعض امل ـاطق    الـدو  ال ـاميـةم وتلر م من الى حـديت اليت مي ن أن تواجـه هـذا اهلـدف إال إنـه مي ن أن  
ــكريع م وكفاية األعما  ال بريع  ــروعات الصـ ــ ان دورا  كبريا  لىحقيقه من خال  األعما  اليدوية املخىلفة واملشـ ي ون للسـ

 ذا فإن الى  مية تىجه تو االسىامارات حدف  قيق معد الت منو عاليةتلعمالة. ل
رف  مســــىو  املعيشــــة أ  بزيدع الدخل القومي ايت اهلدف اآلخر وهو رف  املســــىو  املعيشــــي ل ل فردم  ي  أن  -2

رب وامل كل  أبســا القوق ل ل فرد   الوطن هو أن ي في نفســه  الة العوز والاجةم وتلصــو  علل املســ ن واملشــ 
والصــو  علل العدالة   الياعم و ي ما ي ون  د وصــل اىل الد األد  من القوق اليت مي ن أن حيصــل علي ا .كما  
ير  البا   ين ه اك أهداف هامه  كرهتا مصادر أخر  م  ا  قيق املشاركة الشعبية ب  كل فئات اجملىم  وتشجي   

القطاع اطاا    ســــ  مســــىو  معيشــــة األفراد برف  الوعي تو العمل   مســــااة م  مات اجملىم  املدين ومؤســــســــات
امل ين واالااه ملؤســـــــــــســـــــــــات القطاع اطاا بدال  من الى د    الو ا ب ال ومية لذا تعمل م  مات اجملىم  املدين  
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هداف  علل رف  الوعي لد  مؤســـــــــســـــــــات القطاع اطاا للعمل علل اســـــــــىيعاب األفراد وتعليم مم كذلك من أهم األ
ــىكال  املوارد الطبيعيــة والاروات   البلــدم وهــذا ي من أايىــه   الفــا  علل املوارد  محــايــة البيئــة من اإلفراط   اســــــــــــ

 . 27تسىكالهلا اسىكالال  أمال   الاضر واملسىقبل  
 : أهداف التّنمية املستدامة  املبحث الرابع

من  "الى  مية املســىدامة خدمة للمجىمعات  ي  أشــار   الفقرع الســادســة أن انطلق إعالن جوهانســرل ليدعم أهداف 
ــىدامةم وعن طريق هذا  ــانيةم نعلن عن طريق خطة ت فيذ نىا م مؤمتر القمة العاملي للى  مية املســــــ هذه القارعم م د اإلنســــــ

 28".طفال ااإلعالنم مسؤوليى ا إزاً بع  ا البعض وإزاً اجملىم  اإلنساين األوس  نطا ا  وإزاً أ
إن الى  مية املســـىدامة عملية  ات أبعاد وأهداف واضـــحة تلر م من أّا معقدع وطويلة األمدم إال أّا شـــاملة ومى املة  
  أبعادهام د يقة    ايى ام تلر م من أن  ايى ا هو االنســـــان إال أن الفا  علل البيئية مطلب أســـــاســـــيم ومن ه ا 

  29-لى  مية املسىدامة ما يلي :مي ن القو  ين من أهم أهداف ا
وهتدف إىل ت مية ال ا  من أجل ال ا  وبواسطة ال ا م ا   ىاج ملشاركة مجي  أفراد اجملىم   أوالً: تنمية موالية للناس

ألجـل معـاجلـة العـدالـة   داخـل اجليـل الوا ـد أو ب  األجيـا     تىوزع الرفـاهيـة فيمـا بي  م دون إجحـاف جيـل عن 
أ  البا   ين هذا اهلدف حيقق  اية ســـــــامية إ  أنه رك ز علل مصـــــــطلح العدالة واإلنصـــــــاف اليت تســـــــعل جيلم و  ر 

ل مجىه األمم والشــــــــــعوب تطبيقا  للدميقراطيةم لذا فإنه   الســــــــــياق العرب جيب  ليل الى  مية واملمارســــــــــات اليت تىبع ام 
باتهم وهذا ال يقىصر علل سًو توزي  الدخل بل يىعداه فمعيار عدم العدالة موجود   الدو  م  اخىالف درجاته ومسب

 . 30إىل األبعد كاأل وا  الىعليمية والصحية واملاو  أمام القانون 
ــرع واملقبلة لىو يب  دراهتا املم  ة  العمل  اثْياً: تنمية موالية لفرص ــاعد مجي  االجيا  الاضــــــــــــ وهي الى  مية اليت تســــــــــــ

لي للفرا الاليةم ولذا فإنه مي ن القو  ين فىح أبواب االسىامار لى م  فرا أف ل تو يب وال تىجاهل الىوزي  الفع
ــىاماريةم وم  زيدع عدد الســــــــــ  ان تزيد الاجة   العمل لألجيا  الاضــــــــــرع ســــــــــيعمل  ىما  علل ت مية املشــــــــــاري  االســــــــ

 لالسىامارات مما يعمل علل زيدع فرا العمل وسي ون لألجيا  املسىقبلية فرا ممانلة 
ــىدامة هي  اثلثاً: تنمية موالية لليبيعة ــان إىل تطوير  روفه الطبيعية والياتية وتلى ا  فإن الى  مية املســ ــعي اإلنســ وهي ســ

 خطوع ضرورية لىجاوز الىدهور البيئي.
وإذا كاْت التّنمية املســــــتدامة  دف إىل املعاجلة ابلعدالة واإلْصــــــاف بني اْلجيال ن ك ذلك يتضــــــمن ابلضــــــرورة  

 31أهداف أأرى من أمهها : حتقيق 
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وترشيد االسى الك   املوارد ال اضبة كاملاً وال  فا والكازم   أوالً: حفظ اْلصول من املوارد اليبيعية لألجيال الالحقة
إ  أنه ال توجد بدا ل صـــ اعية مي ن االســـىعانة حا عوضـــا  ع  ام فإ ا كان من اإلنصـــاف فإنه ال بد  من ترشـــيد اإلنفاق  

   كل املوارد وخاصة املعر ضة لل  وب.  ي     القرآن   أكار من موض  بعدم اإلسراف  
ات  َوالنهْخَل َوالزهرَْع ُتَْتِلًفا ُأُكُلُم َوالزهيـُْتو ﴿إ   ا    َ َمْعُرو ـَ َْ ات  َوَْي أَ َجنهات  َمْعُرو ـَ ْْيـَ اِ ًا  َوُهَو الهِذ  َأ َك َوالرُّمهاَك ُمَتيـَ

َ ُمَتَيابِم  ُكُلوا ِمْن ََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر َوآتُوا َحقهُم يـَْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتسْ  َْ ْهُم اَل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِننيَ َوَْي  32﴾رُِنوا ِإ
ــىيعاب ال م اهلا ل من املخل فات وال فايت املخىلفةم كذلك فإن إلقاً املخل فات   اثْياً: حمدودية  درة البي ة علل اســـــــــــ

ر    األراضــــي الف ــــاً و ريها تعود تألنر الســــليب علل نفســــية اإلنســــانم مما يســــبب له عادات اجىماعية ســــيئة كالىذم
 والىشويش الف ر م مما ي ىم ع ه تراج  العطاً واإلنىاج 

وهي طا ة مســـــــــــــىمدع من موارد طبيعية تىجدد وال ت فذم وأ لب ا لي  هلا اثلثًاً: اســــــــــتخدام لبعمل املوارد املتجددة، 
ألر    ل فاتم وم  ا ما هو مســـــــىمد من الشـــــــم  والريح واملاًم وم  ا ما هو مســـــــىمد من  ركة املد واجلزر وطا ة ا

الراريةم وتلىا  فإن الدو  اليت تىمى  حذه املوارد جيب أن تســــــــعل جاهده للوصــــــــو  إىل هذه الطا اتم و لك لفظ  
الطا ات واملوارد ال اضــــــــــبة لألجيا  القادمةم ولذا فإنه مي ن اســــــــــىعرا  أهم األمالة اليت من شــــــــــ ّا الى نري ومالمســــــــــة  

 .ال روف املعيشية  
 : مؤّ رات الّتنمية وحتداي ا .الثاينالفصل  

ــان   ن امه وصـــريورته   راهتا اليت مت تطويرها لى دف إىل الىعر ف علل ما يىحقق لإلنسـ ــ  ــرية ومؤشـ إن أدبيات الى  مية البشـ
ــة للفرد أو  ــىو  املعيشــ ــمية واالجىماعية  مي ن ان يّير   لك   مســ ــية والرو ية واجلســ ــباع ر باته ال فســ املىطو رع تو إشــ

م م ول ن ال مو والىطو ر الذ  يواجه  ياع اإلنســـــــان إمنا هو حمصـــــــلة عوامل وســـــــياســـــــات ال بد  من الىعر ف علي ا اجملى
ــيةم ولذا فإنه ال مي ن ي   ا  من األ وا  ف م   ــر املعيشــــــــــ وتقدير العال ات بي  ا للوصــــــــــــو  إىل ماهية أ وا  البشــــــــــ

 .   33ن ربط ا مبخىلب املؤش رات اجملىمعية األخر مؤش رات  الة اإلنسان عالى  مية البشرية  بش ل مى امل دو 
 املبحث اْلول: مؤّ رات التّنمية.

رات الى موـية تب   إم ـانيـات البلـد ال ـامي و ـدراـته    قيق مطـاـلب الى  ميـة وأهـداف ـام ـلذا فـإـنه  ال شـــــــــــــــك   ــ  ين املؤشــــــــــــ
 34-ت إىل نالنة حماور:اخىلفت املصادر   وض  تصورات لىلك املؤش راتم ل ن مي ن تقسيم املؤش را

رات اإلم انية: وتوضـــــــــــــح مد  إم انية الدولة ال امية    قيق الى  مية وم  ا املو   اجلكرا  الذ  مي ن أن  -1 مؤشـــــــــــــ 
يعطل مميزات عن  ريهام كذلك الجم وتشــــمل املســــا ة وعدد الســــ ان و  كلي ما ميزع   توفراا ذجم أكر ملا هلا 
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اد الوطينم كذلك توفر املوارد الطبيعية وت وع ا يكين عن الاجة لدو  أخر  مي ن أن يىم  من فوا د مجه علل اال ىـصـــــــــــــ 
ــبة للقومية الوا دع   البلد الوا دم فاألفراد ع دما يدي ون بدين وا د ولكة وا دع   ــىرياد م  ام كذلك الا  تل ســ االســ

 د لىحقيق أهداف الى  مية.ومسىويت معيشية مىقاربة فإن  لك نىاج تقارب   ار  واجىماعي يساع
رات هتيق البلد تو االنطال ة للى  مية وم  ا الىكريات اليت مي ن أن  د    هي ل -2 رات الى هيل: وهي مؤشــــــــ  مؤشــــــــ 

اإلنىـاجيـةم فـالىطو ر جيـب أن ي ون   كـافـة القطـاعـات لى وين ال ـاتم ا لي اإلمجـا م كـذلـك القـدرع علل تصــــــــــــــحيح 
 لة الســـــــــ انية والقو  العاملةم فالقدرع واإلم انية علل الىح  م بذلك يعطي أف ـــــــــلية لىحقيق  االخىال  ال اتم   اهلي

أهـــداف الى  ميـــةم كمـــا أن الىطو ر   نوعيـــة اليـــاع من و ـــت ألخرم وال كيز في مـــا علل اجلوانـــب الىعليميـــة واجلوانـــب  
مؤشــــــرا   يوي م كذلك ال  ر إىل مد   الصــــــحيةم ومؤشــــــر الىق ية والبح  العلمي   مؤســــــســــــات الدولة يّيعد  لك كله 

العدالة   توزي  الاروع من خال  الســــياســــات املىبعة مبا ي ــــمن العدالة االجىماعيةم وفعالية نشــــاط الدولة اال ىصــــاد   
والعدالة   توزي  الاروع أو الدخل يشــ  ل و دع من و دات ن رية الىوزي  اإلســالميم  والىكري  الاصــل   االســى الك.

  35يطلق علي ا الىوزي  الىوازين ألّا  قق الىوازن االجىماعي   اجملىم  والىوزان اال ىصاد .واليت 
مؤشـ رات االسـىقال : وتى ـمن مؤشـ رات اسـىقال  عملية الى  مية اال ىصـادية   الدولة اليت مي ن  ياسـ ا كما  ونوعا م  -3

ــىامارات املطلوبة وتلى ا  ع دما تصــــل  رات الفجوع الداخلية املىما لة   مد  تكطية االدخارات ا لية لالســ ــ  وم  ا مؤشــ
رات الفجوع اطارجية اليت تى ـــــــــمن مؤشـــــــــر  ال ســـــــــبة عاليا  كلما د  أن البلد مســـــــــى قل ا ىصـــــــــاديم كما أن ه اك مؤشـــــــــ 

االن شــــــــاف الىجار  للدولة ويقا  ب ســــــــب الصــــــــادرات والواردات إىل ال اتم ا لي اإلمجا  اليت ترتبا تالســــــــىقال   
ــبىه مقابل ال  رات الد ين اطارجي اليت تقا  ب ســ اتم ا لي اإلمجا م  اال ىصــــاد م ومد  توزيع ا جكرافيا م كذلك مؤشــــ 

 ومؤش رات األمن الكذا ي والىبعية الص اعية والعال ات اطارجية.  
 : مؤّ رات التّنمية املستدامة . املبحث الثاين

لقد  ددت جل ة الى  مية املسىدامة   األمم املىحدع جمموعة من املؤش رات والق اي امل مة اليت ال بد من اإلشارع إلي ام 
 36-ل اإلطار العملي البيئي   العامل ومن أا ا : ي  أّا تش   

 أوالً : املؤّ رات والقضااي االجتماعية
رات إ ا أن   ــايها ترتبا بق ــاي اإلنســان و اجاته األســاســيةم و د جند ين   رات االجىماعية من أهم املؤشــ  تّيعد املؤشــ 
ه الك مؤشرات وردت   مؤشرات الى مية البشريةم وهذا يدلل ين الى مية البشرية وأهداف ا جًز من الى مية املسىدامةم 

 -الق اي   ما يلي :بل هي العصب الر يسيم ولقد متا لت هذه 
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رات االجىماعيةم مؤشـر املسـاواعم وير  البا      ي العدالة واملسـاواة االجتماعية :   (1) إن من ضـمن املؤشـ 
ــاواعم فإ ا  ققت   ــبق املسـ ــرور  إدخا  مصـــطلح العدالة م فالعدالة تسـ ــاواع عدالةم ولذا وجد من ال ـ ين لي  كل مسـ

جند املساواع واإلنصافم وتّيعد   ية العدالة االجىماعية من الق اي اليت شكلت  العدالة ب افة شروط ا وأركاّا فسوف  
ــية واملحســـي اليت أ اطت حا و ط ت من كرامى ام  اجملىمعات مؤخرا م ن را  لل لم الذ  اصـــاب البشـــرية عر القرون املاضـ

   .ساواع ب  األفرادلذا فقد جاً اإلسالم ليخرج ال ا  من  لمات ال لم إىل نور العد  ف رسل ن م امل
ــل ب  األمن واـلدميقراطـية د يق جـدا  ذـي  ال ـبد  من  قيق توازن بي  مـام  :  (  اْلمن 2) ال شــــــــــــــك  يـنه الـد الفـاصــــــــــــ

فممارســـــــــــة الســـــــــــلطة علل األفراد مطلوبة شـــــــــــريطة عدم إاثرع القلق االجىماعيم مما البد  من ا  ام  قوق اإلنســـــــــــان  
ولية وما يرتبا حا من  قوق الطفلم وكذلك  قوق املرأع و ريها من القوقم وتلى ا   امل صــــــــوا علي ا   املوانيق الد  

كـان ال ـبد من محـاـية الـ ا  بىحقيق الـعداـلة واـلدميقراطـية والســــــــــــــالم االجىمـاعي بوجود ن ـام مىطو ر حيمي املواط   من  
  .اجلرا م و ريها

ــيح أن جيد : ( املســــكن 3) ــرتهم  إن شـــــرط الياع   هذا ال ون الفســـ اإلنســـــان مســـــ ن مال م ومريح حيىويه وحيو  أســـ
وحيميه من كافة ال روف الطبيعية وما  د يواج ه من مشــــاكل اجىماعية أو ا ىصــــادية أو ســــياســــيه   أ  جمىم  ي ون  

مية  فيه الفقر والروب أو اهلجرع أو الى جري أو  ريهام وم  أن املس ن يّيعد من ال روريت واألولويت   مؤش رات الى  
 املسىدامة إال إن ا جند ينه ال زا    هذا العامل من هو يعيش   العراً بال م و  حيميه أو يلج  إليه. 

رات الر يسـية للى  مية البشـرية واملسـىدامة وله مسـىوين أسـاسـيان واا مسـىو  الىعليم ويقا   : التعليم(  4) يّيعد من املؤشـ 
اطام  االبىدا ي وكذلك مؤشـر حمو األمية ويقا  ب سـبة املىعلم  من ال بار   ب سـبة األطفا  الذين يصـلون للصـب 

ــىو  الىعليم   أ  دولـة ومـا ب  الىقـد م اال ىصـــــــــــــــاد   اجملىم م و ـد مت ال كيز علل الىعليم للعال ـة القويـة مـا ب  مســــــــــــ
 37 واالجىماعي.

اسـية اليت ترت ز عليه بعض املؤشـ رات األخر  وترتبا مما ال شـك فيه ين الصـ حة من أهم املؤشـ رات األسـ ( الصـّحة: 5)
حا ارتباطا  ونيقا م فالصو  علل مياه ن يفة ورعاية صحية و ذاً صحي من أهم املقومات الى مويةم ويىيح  لك القدرع  

مى ا  علل الىعل مم وتلع   فإن الفقر وتدهور األوضــــــــاع الصــــــــحية يؤد  إىل فشــــــــل  قيق الى  مية املســــــــىدامة و  مقد 
 .الىعليمم فال تعليم بدون صحةم وال صحة بدون تعليم ونقافة
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كمـا مي ن القو  ينـه إ ا كـانـت العوامـل الصــــــــــــــحيـة م  ر من م ـاهر الىقـد م والرفـاع االجىمـاعيم وتعمـل علل خفض  
ــحي املىب  وم ومت ه ســـــــواً من  الوفياتم فإنه مما ال شـــــــك فيه ين اإلنفاق ال ومي   هذا اجملا  مرتبا تل  ام الصـــــ

 .38 ي  كم اطدمات املقدمة أو من  ي  نوع ا
مما ال شـك فيه ين العال ة ما ب  الى  مية املسـىدامة وال مو السـ اين هي عال ة ع سـيةم ذي   :  (  النمو السـكاين6)

أن ال مو السـ اين الكري مىوازن م  ال مو اال ىصـاد  يؤد   ىما  إىل فشـل    قيق ت مية مسـىدامةم نىيجة سـًو توزي   
عن اهلجرع من الريب إىل املدن تؤنر  ىما  علل  الاروع وزيدع نســــــــــــــبة الفقر والبطالةم كذلك فإن ه اك مشــــــــــــــاكل ماه

 .الق اي اال ىصادية واالجىماعية
ولذا فإن اطصـا ص السـ انية مال  جم األسـرع ومركز املرأع ومسـىو  الىعليم و جم اهلجرع من الريب إىل ال ـر تؤنر  

 .39علل  اهرع توزي  الدخل والاروع
 اثْياً: املؤّ رات والقضااي البي ية

ــّي اع القرار   العامل  لقد ط  ر ت مشــــــــــ لة الىلو  البيئي نفســــــــــ ا علل العامل   ّاية األلفية الاانية فجذبت اهىمام صــــــــ
 ي  إن الىطو رات املعاصـرع والىسـارع الذ  يشـ ده العامل خال  الف ع امل صـرمة  ادت 40لىدارك الوضـ  البيئي املىدهورم

من البيئيم مما جعلت البشـرية تق   ت طا لة الى حديت اليت ت وعت  إىل  ديت بيئية  ىلفة أسـ مت   الد من األ
مصـــــادرها وأمىد أتنريها مما ســـــاهم بشـــــ ل كبري   الد من إم انية االســـــىدامة البيئيةم  ي  أن اســـــىامار ك وز البيئية  

      41 -ومن أهم هذه الى حديت ما يلي:  ميالزمه جمموعة من اإلفرازات السلبية
: ويىما ل    ياب الىو يب القيقي لالســـــــــىفادع من املوارد الطبيعية وال ااة من  ياب اســـــــتخدام املواردســـــــوء   1ع

الر ــابــة الــداخليــة واطــارجيــةم ممــا  ــاد ال ومــات إىل نىــا م وخيمــة ال  مــد عقبــاهــام  يــ  أن ه ــاك ت ــامي  قيقي  
  اطر و ديت . السىخدام املوارد الطبيعية دون االلىفات إىل ما ملفه  لك من 

: وهو  ـد  تواج ـه البيئـة مىما لـة تلعبـ  البشــــــــــــــر  وعـدم األخـذ  ـادع األمر اـاه املوارد  ْييـا  الوعي البي ي  2ع
ا دودعم واليت اصــــــــــبحت املطلب العاملي لمايى ا من مجي  أشــــــــــ ا  العدوانم ولذا فإن  ياب الوعي البيئي ليســــــــــت  

ــية الســـــــ لة اليت يكض ع  ا ال   ــد   عدم امىالك نوابت معلوماتية عن البيئة تلر م من أن  42رتلق ـــــ م إ  أّا تىجســـــ
الفرد هو ال ـــــابا القيقي لىماســـــه مباشـــــرع م  البيئةم وهو صـــــا ب املعلومات واملعطيات ل افة البيئات م  اخىالف ا 

ــلم  43ع ـد امىالكـه للمعلومـةم وهو املقي م القيقي من مـد  الىـ نري علل البيئـة و جم الىـ نري م و ـد كـان لعلمـاً املســــــــــــ
األوا ل اليد  ات اآلاثر الســ ة   تشــ يل الوعي البيئيم  ي  أوضــحت مؤلفاهتم اهىمام م م ذ عشــرات القرون تو 
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عال ة البيئة تإلنسـان واملفاهيم املرتبطة حام وكانت إسـ اماهتم واضـحة   هذا اجملا  أماا  ابن عبد ربهم وابن ف ـالنم  
لذ  عرف البيئة يّا حميا ي ىف  حا اإلنسان من املوارد الارية  سب  روف املعاش ومقى يات العمران  وابن خلدون ا

وال ما اليايت للبيئة م كذلك ابن الطفيل صـــــــا ب الوعي البيئي ال افذم  ي  وضـــــــ  تصـــــــورا  فلســـــــفيا  أخال يا  لعال ة  
 . 44اإلنسان تلبيئة وضرورع ا اف ة علي ا

ــعور   ر ابملســـؤولية  اه البي ة وتدين املســـتلزمات امليلوبة لتحاأبة ابملســـتجدات البي ية:تدين اليـــعو   3ع فىدين الشـ
ــؤولية والواجب الوطين امل اط هلذه الفئةم  ــعور تملســـ ــؤولية ايت كىحد  ع دما ال تدرك القيادات اإلدارية مبدأ الشـــ تملســـ

شــاكل مجهم لذا تلج  بعض ال ومات إىل تبين ســياســات و ا ية وتلى ا  فإن  ياب الشــعور تملســؤولية وااللىزام يولد م
ــركات  ــات والشـــــ ــســـــ ــريعات اليت ت ـــــــمن عدم تعد  املؤســـــ وعقابية حدف إجياد وعي بيئيم كما تلج  إىل األطر والىشـــــ

اطوف م لذا فقد   ر مصطلح األمن البيئيم الذ  عّير ف لكة  تالطمئ ان وهو ضد 45اططوط المراً اليت ت ر تلبيئة
مطلقــا م وعّيرف اصــــــــــــــطال ــا  ينــه  ــدرع اجملىم  علل مواج ــة مجي  امل ــاهر واأل ــدا  اليت تىعل ق تلطبيعــة اليت تؤد  

 .46للع بم أما الفق اً عرفوه ينه االطمئ ان علل الدين وال ف  واملا  والِعر  مما جيعل م  ادرين طدمة األمة
 
 

 اال تصادية اثلثاً: املؤّ رات والقضااي   
مما ال شـــــك  فيه أن الب ية اال ىصـــــادية هي اليت تع   ال شـــــاط اال ىصـــــاد  الرأ ا  ومعد    : ( البنية اال تصــــادية1)

ــ    ــحة  و  تذبذب الوضـــــــ ــمن موازي  الســـــــــوقم تلر م من أّا ال تعطي ف رع واضـــــــ دخل الفرد والقوع الشـــــــــرا ية ضـــــــ
اليت تب   مد  اسى زاف املورد الطبيعي م  ام لذا فإن من أهم مؤش رات اال ىصاد    توزي  الاروات أو مصادر الد خل  

الذ  يقا  مبعد   الدخل الفرد  ونســــبة االســــىامار   معد   الدخل القوميم   اْلداء اال تصـــاد الب ية اال ىصــــاديةم  
اليت تقـا   واحـاـلة املـالـية اليت تقـا  تلفرق ب   جم الصـــــــــــــــادرات والواردات واملعر  ع  ـا تمليزان الىجـار م والتجـارة

 ب سبة املساعدات الى موية اطارجية و يمة الديون مقابل ال اتم القومي اإلمجا  .
ــى الكية واإلنىاجية اليت   رت مؤخرا  ال تدعم الى  مية  : ( أمناط اإلْتاج واالســــــــتهال 2) ال شــــــــــك  ين األمناط االســــــــ

د الطبيعية   ال رع االرضـــــــيةم وتلى ا  فإن املســـــــؤولية تق  علل الد ولة  املســـــــىدامة ن را  ألّا تعمل علل اســـــــى زاف املوار 
رات هذه األمناط هي   إْتاج  م كذلك اســــــتهال  املادةاملصــــــــ  عة وامل ىجة ملا تســــــــى زفه من موارد طبيعيةم ومن أهم مؤشــــــــ 

ــالتم   وإدارة النفاايت ت طريقة47والنقل واملواصـ ــة   الدو    . وتلىا  فإن األزمات العاملية  ري  تف ري ال ا  وخاصــ
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الرأ اليةم  ي  يّيعد الىكري أســـــا  ف ر   ام عليه ال  ام اال ىصـــــاد  يكملهم وهو اطالق يد الرية لىســـــى لك كيب  
م  48ما شـــــاًت وبكري  يود أو  دودم إ  شـــــجعت علل أمناط االســـــى الك املخىلفة و   ا ا مل ميىلك الفرد املا  ال ا 

ــريع ة اإلســـــالمية أمرت تإلنفاق إال أّا ّت عن الىبذيرم فقد بي  ت الدود اليت جيب أن ال يىعداها  تلر م من أن الشـــ
اإلنسـان ببيان  رمة الىبذير واإلسـرافم بل القصـد من  لك هو القصـد واالعىدا    اإلنفاقم ولذا فقد أمر ا تعاىل  

ع ةب ِمْن تإلنفاق تعىدا   ا  تعاىل:  ﴿ ــ  ا  لِيّـيْ ِفْق  ّيو سـ ــ  هّي ا  ّي ال  يّي  لِ بّي ا  ّي نـ ْفسـ  ُ ع ِىِه و م ْن  ّيِدر  ع ل ْيِه رِْز ّيهّي فـ ْليّـيْ ِفْق مم ا آ ــ  سـ
ر ا رب يّيسـْ ي ْجع لّي ا  ّي بـ ْعد  عّيسـْ ه ا سـ   ُ م كما أتح االسـى الك واالنىفاع ب ل ما هو مباح تعىدا  وبدون تبذير.  49﴾ِإال  م ا آ

ْيط اِن أنهّي ل  ّيْم ع دّيو  ي   ا  تعاىل ﴿ ال  ط يِ ب ا و ال  تـ ى ِبعّيوا خّيطّيو اِت الشــــــــــ  م و وله 50﴾مّيِب ن أ يـ   ا ال  ا ّي كّيلّيوا مم ا ِ  اأْل ْرِ    ال 
ىّيمْ تعـاىل  ــْ ّيرّيوا  ِِ  ِإْن كّي ـْ ا ر ز  ْـ ـ اكّيْم و اشــــــــــــ ا الـ ِذين  آم  ّيوا كّيلّيوا ِمْن ط يِ بـ اِت مـ  هّي تـ ْعبّـيدّيون   ﴿ ي  أ يـ  ـ  م فلقـد اتح الىمى  51﴾ِإي 

ــا ل ال قل ينواع ا وكل ما هو طيب ومباحم فاإلنفاق واالســـــى الك أمر مطلوب   تألكل والشـــــرب واللبا  وركوب وســـ
 .  52شرعا  ما مل مرج عن  دود الشرع 

 : حّتّدايت التّنمية.    الثالث املبحث
ــام دو  العامل إىل جمموعى  أ داا جمموعة الدو   عقب ّاية الرب العاملية الاانية ارتف  ال ــعور املخيب تو انقســـــــــ شـــــــــ

ــل  واألخر م وجمموعة   ــة ال ر  من الدخل العاملي والى  مية املىقد مة   كافة اطدمات والســــــــ ــا بة الصــــــــ املىقد مة صــــــــ
 تعيش  روف ا ىصادية  الدو  ال امية اليت أصبحت ار  وراً الصو  علل  صة من الدخل العاملي وتلى ا  جعل ا 

واجىماعية ال تصـــل إىل مســـىو  االنىفاع من الدو  املىقد مةم وكر ســـت جل و ى ا للق ـــاً علل الىخل ب بعد اســـىقالهلا  
 53-السياسيم ومن أهم الى حديت اليت تواج  ا الى  مية ما يلي:

ــى اد إىل منا ج  -1 ــىوردع لىفســـري مّيشـــ لة الىخل ب   البالد   ديت خارجية: وتىما ل هذه الى حديت   االسـ مسـ
ـىاج إىل ف م ُرمي للوصــــــــــــــو  إىل منو ج ت مو   قيقيم كذلك الصــــــــــــــو  علل معومت   الـ امـيةم  ـي  أن الى  مـية حي 
مشـــروطة واليت تىســـبب   مشـــاكل تؤنر علل ميزان املدفوعاتم الرتباط املعونة بشـــروط صـــرف من الدو  املاتةم ولذا  

يت وجود نقص   رقو  األموا  متم من عدم االدخارم ووجود أساليب  ري إنىاجية أو اسىامارية   فإن من الى حد 
ــىو  املعيشـــــــــي لكالبية   ــاري   ويةم و لك الخنفا  املســـــــ  ا  وجود مدخرات وعدم كفايى ا    ا  الر بة لى فيذ مشـــــــ

وجود كوادر مؤهله ف يا م  ي  أنه ال   الســـــــــ ان وضـــــــــعب  درهتم من االســـــــــىفادع من الى  ولوجيا املىا ةم و لك لعدم
 يىوفر الىعليم الفينم وم   لة املوارد ي ون تملقابل االسى الك املىزايد وعدم ال شيد   اإلنفاق.
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 ديت داخلية: وتىما ل   الى حديت الســ انية كالى امي الرهيب الذ  يشــ  ل عبئا  علل املوارد اال ىصــاديةم  -2
تم من ارتفاع املواليد بســـــــــبب الزواج املب ر وتّيعدد الزوجات وال يوجد ت  يم   األســـــــــرعم   ي  ان ارتفاع الســـــــــ ان م

وكذلك من الىحديت ســــــيادع اإلنىاج الزراعي الذ  حيىاج إىل عماله كاريع م وانىشــــــار األمية والى نر تلعادات والىقاليد  
أعباً ال ومة من عصــــــحة وتعليم وإســــــ ان   مما يؤد  إىل اخنفا  مســــــىو  دخل الفرد وارتقاع نســــــب اإلعالة وزيدع 

 .و ريهام كذلك  و   ال شاط اال ىصاد  إىل نشاط اسى الكي وانىشار البطالة
 : حتدايت الّتنمية املستدامة .الرابع  بحثامل

م ذ وجود اإلنســــــان علل ســــــطح األر  والزا  يواجه مشــــــ لة الىواجد والبقاً كفرد   جمىم  مســــــىمرم وهذا ما يد  
م لذا جند ان 54القدرع واإلبداع واطيا  الواســ  لالكىشــافات ال ونية وتطوي  كل ما من شــ نه للبقاً لف ات أطو علل 

الند للى  مية املسـىدامة صـع ب كاريا  من إم انية ومقدرع الدو  ال اميةم و   تصـل هذه الدو  إىل الى  مية    تقرير براندت
 أهم املعو ات اليت تقَ أمام  املسىدامة كان ال بد  م  ا أن تواجه مجلة من الى حديت واملعو ات لى فيذهام ومن 

املســـىدامة ن را  للشـــ وك   اإلم انيات وهذا متم معو ق آخر    مية صـــور الف م والوعي ملف وم الى  التّنمية املســتدامة، 
وهو القصـور   املعارف واملعلوماتم كما تقب الدو  عاجزع تو تطبيق برامم الى  مية املسـىدامة لقصـور الىمويل ومجود 

ذا رمبا نىاج معو ق آخر البيئة املىما لة   البيئات اليت عب  حا اإلنســــــــان وأصــــــــبحت ال ومات عاجزع علل تكيريها وه
ــاج العامة وهذا لرمبا نىاج معو ق أكر هو  ــاج وعدم وجود الو ت ال ا  لإلصــــالح املؤد  إىل املصــ ــارب املصــ وهو ت ــ

 .55اجلمود اإلدار  والسياسي الذ  بسببه ال مي ن  قيق أ  ت مية مسىدامة
:كذلك ميكن أك ْستخلص أهم الّتحدايت من املعو ات اليت تواجم ا    56-لوأبن العَر

ــتقرار يف املنيقة العربية ْتاج ْييا  اْلمن القرمي العَر -1 م فحالة عدم االســـــــىقرار الســـــــياســـــــي  ال يوجد اســـ
تؤد  إىل عدم تشجي  االسىامارم ومن ب تؤد  إىل الد من ال مو والى  ميةم فاملسىامرون مشون البلدان اليت ال يوجد  

ــية خوف ــي  االت  حا اســــىقرار   االن مة الســــياســ ــىقرار يعمل علل تفشــ ــال مم كما أن عدم االســ ا  علل أمواهلم ومصــ
الفقر ن را  لعدم وجود عدالة اجىماعية وكذلك الىوزي  املىباين للاروعم وهذا أي ــا جي ب املســىامر ســواً مســىامر داخلي 

 . 57أو خارجي
ية -2 فيه ينه  د  كبري تو الى  مية   م واليت مما ال شــــــــــــــك  ميـــــــــــكلة الفقر ومايدة حدة اْلمية والبيالة واملديْو

ـــىداـمةم إ  أـنه تلر م من اخنفـا  نســــــــــــــب الفقر   عـددا  من اـلدو  العربـية إال أـنه ال زاـلت نســــــــــــــب الفقر عـ د  املســــــــــــ
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ــبب  ــن نســــــب الفقر في ا      بعض الدو  تزداد في ام وتلى ا  فإن البطالة ســــ ــىويت عالية ف  اك دو  تىحســــ مســــ
   .نىاج وزيدع املديونياتر يسي ن را  الخنفا  اإل

ــرية -3 ــرا  هاما    العملية اإلنىاجية إال أن  هجرة الســــكاك من الريَ إىل املدك احضــ ــر العمل ع صـــ م يّيعد ع صـــ
هجرع املورد البشــــــر  من الريب إىل ال ــــــر مشــــــ لة خطريع تواج  ا مع م الدو  العربيةم  ي  يفقد القطاع الزراعي 

ــبة االكىفاً الذايت من ا اصـــيل الزراعيةمفاعليىه وأنشـــطىه مما يؤد  إىل    ونقص58ال اري من اطســـا ر وأوهلا اخنفا  نسـ
بروز  د  يىما ل   ال ــــكوط علل املرافق  اطدمات   امل اطق الريفية جيعل الســــ ان ي اجرون للمدنم مما يعمل علل 
 واطدمات ال ريةم مما يؤد  إىل تراكم ال فايت وال وضاً وتلو  اهلواً.

درة املياه وتلوثها -4 درة اْلراضـــي الزراعية ْو م جعل من  مة األر   تكرار ظاهرة اجلفاف ومايدة التصـــحر ْو
ــواً أفرادا  أم  1992اليت عقدت   ريو د  جانريو عام  ــاين م  البيئة ســــــــ م ل ة ُرمية لىفصــــــــــح عن الىعامل اإلنســــــــ

مل يســـبق له مايلم وأضـــحت درجات أعلل من   مجاعاتم فالقمة أوضـــحت القلق العاملي ملا شـــ دته األر  من تدهور
 درع اإلصـــالحم ودخلت طور االنىحار اإلنســـاين الشـــاملم  ي  شـــ دت البيئة خال  العقود األخريع تدهورا  مســـىمرا  
ــامةم كذلك تلو  الياع  ــاعدم فالىلو  ب افة أشـــــــ اله من تلو  اهلواً تألأرع أو تلدخان أو تلكازات الســـــ و  تصـــــ

 ريةم وزيدع ال فايت في ام والىحو الت الياتية واملعيشــــية وال ــــارية   أمناط اإلنىاج واالســــى الكم تىطلب البحرية وال 
أســــ  وفق شــــروط بيئيةم ولي  وفق شــــروط اإلنســــانم فال مي ن أن تســــىمر الياع اإلنســــانية ما مل ت ن ه اك ضــــوابا  

 .59 مي الياع علل األر 
وهي ف رع دم نعاليتم يف وضـــــــع اســـــــرتاتيجيات وبرامع التّنمية املســـــــتدامة، حداثة  ربة اجملتمع املدين وع  -5

ومف وم دخل علل ال ا  العرب اإلســــــالميم  ي  برز   البيئة الكربية بســــــمات  ىلفة وتلر م من انه   ر م  مجلة 
الذ  يىحرك فيه اإلنســـان  مفاهيم ســـياســـية  ربية   القرن الىاســـ  عشـــرم إال أنه مل يرز  ي  ا. و د عر ف ينه الف ـــاً 

ليداف  فيه عن مصــلحىه الشــخصــيةم ذي  ير   الدولة  يّا الف ــاً البريو راطيم ويىحو  فيه اإلنســان إىل ع ــو   
ع يقب بي  ا  ريبا   م وهي ف رع  دياة طر ت   العقود األخريع من القرن العشـــــرين دون أن تفىح آفا ا 60مجاعة مســـــري 

 .له رواج ف ر  وسياسي ف رية معي  ةم ل  ه اصبح
م هي  ديت تواج  ا  البي ة السـياسـية وْييا  حقوا اإلْسـاك يف البلداك العربية وحقوا املرأة السـياسـية -6

ال ا  يعيشون علل أر   الدو  ال امية وخاصة الدو  العربية م  ام فالبيئة السياسية وهي اليت تسيطر علل جمموعه من 
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ــىقاللية وهلم  ات  دود معي  ه شـــــريطة توافر ع اـصــــ  ــية األخر م ويىمىعون تالســـ ــياســـ ر حمددع كالىمايز عن البيئات الســـ
  .61مركزية للسلطة
 : التّنمية الياملة من منظور إسالمي ووا ع اجملتمعات العربية واإلسالمية.  الفصل الثالث

يسـمل تألف ار الليرالية الدياة بعد أن دب  الفشـل   يعض الد و  العربية واإلسـالمية عقب الرب الباردع   رت ما 
اليت مدت بفىح الســـــــوق علل مصـــــــراعيهم وتو فت الدولة عن دورها القيقي ذي  تىاح لأل زاب واجلمعيات واجملىم  
املدين الد ور ال بري ل ــمان  قوق اإلنســانم ذي  ت ك الى مية لقو  الســوق الرع واليت ســى ــمن امل اســب للجمي م  

ــاكل لذا  ركت الدو  ا ــلبيات اليت َتلفهم كاملديونية والبطالة واملشـــ ــري  تااه العوملةم تلر م من الســـ ل امية للىحو  الســـ
الســــــــ انية والصــــــــحية والبيئيةم ن را  ل كيزها علل ال مو ال علل الى ميةم فحصــــــــرت اطيارات   جانب الدخل وأالت  

ا الذري     لكم لذا   ر منو ج الى مية البشــــــــــــرية  اجلوانب األخر  اليت وك لت حا  و  الســــــــــــوقم و د أنبىت فشــــــــــــل 
ــي  اطيارات أمام البشـــــــر من تعليم وصـــــــحةم ومســـــــىو  معيشـــــــيم وا  ام  قوقم   ــىدامةم والذ  هدف إىل توســـــ املســـــ
ــاديةم وه ا ايت الى كيد علل دور الدولة   الر ابة واإلشـــــــــراف والى  يم   ــية واجىماعية وا ىصـــــــ و ريت مدنية وســـــــــياســـــــ

حديت وإدارع الســـــوق وآلياتهم هلذا فإن منو ج الى مية املســـــىدامة ير  ين االعىماد ي ون علل نال   و  ومواج ة الى
   62 قيقةم تىمال   الدولة والسوق واجملىم  املدين.

ــىدامة  ات نوابت  وية هي تلك األ  ام   ــاملة ومســـ ولعل ما  ىاجه جمىمعات ا العربية واإلســـــالمية لعمل نورع ت موية شـــ
ه إليـــــه مجي  األبعـــــاد ومجي  اجلوانـــــب املـــــاديـــــة واملع ويـــــة .   اإلســــــــــــــالميـــــة اليت َتلق منو جـــــا  ت موي  إســــــــــــــالميـــــا  يوجـــــ 
وتلى ا  فإنه ال شك  ين عملية ت مية املوارد البشرية يعىمد جنا  ا علل وجود العديد من الع اصر أا ا وجود كفاًات  
ات واملســـــىجداتم كما البد  من تســـــ يل الصـــــو  علل املعرفة بســـــرعة فا قة وبطرق  مدربة و و خرع للىعامل م  املىكري 

امل م  شـب ة املعلومات الد ولية بسـ وله ويسـر ل ل فرد   اجملىم م و كان  آم هم كذلك كان البد  من إُ ة فرصـة الىع
لزاما  ت ايب الىعليم الىقين والىدريب املىخصـــــــص   األدوات الى  ولوجية والىق يات الدياةم من أجل َتريم فوج  ادر 

ــرية    ل اجملىمعات املعلوماتيةم وكان ال بد  من  ــريع الى  مية البشـــ ــاير الى  مية الىعليمية ت مية م مة  علل إمتام مســـ أن يســـ
متا لت    طاع الص حة ف ي اسا  آخر تبىن عليه كافة انواع الى  ميةم ومما ال شك فيه فإن اإلنسان الذ  يىمى  بصحة  
جيدع ســـــــــــي ون  ادرا  علل الب اً والىعمري وخدمة الوطنم كما إن دور ال ومة جيب أن ي ون  اضـــــــــــرا    مت يد البىن 

ىية وتوفري كافة اطدمات وتيســريها لي ىم اإلنســان ويســاهم   الدخل الذ  ســيوفر نصــيب للفرد وتلى ا  ســىســاهم الىح
 ىما    ت ميىه.إن مف وم الى  مية   اإلســـالم يعىمد علل جممل األســـ  الفلســـفية واطصـــا ص اليت يىمي ز حا اال ىصـــاد 
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بد  ذد  اته ي ىم بى مية طا ات اإلنســـان الرو ية والىعبدية اإلســـالمي من  ي  ال شـــاط اال ىصـــاد م ف و نشـــاط تع
 اليت اعله  ادرا  علل االسىمىاع بصورع اف ل م ما كان  در اإلشباع الذ  حيققه.  

" إن الىخل ب مل ي ن  الة أصــيلة وجدت علي ا ا ىصــاديت العامل الاال   بل إخ ــاعه لل فو  األورب بل نشــ  وتطو ر  
 .63وا دع م  نش ع وتطو ر الىقد م   املراكز الرأ الية م ذ القرن الساد  عشر"  ل ة ُرمية 

 .64-وهذا نقد عاْت اليعو  العربية واإلسالمية من حالة الضعَ احضار ، إذ متثّلت يف  ضااي أبرمها:
امية  ات الدخو   : لقد و عت نل  دو  العامل العرب واإلســــــــــالمي   جمموعة البلدان ال  القضــــــــااي اال تصــــــــادية-1

اال ىصــادية امل خف ــة أ  اليت ي ون في ا نصــيب الفرد م خف ــا  جدا م واد أن ت ي البلدان العربية واإلســالمية ضــمن 
طة  طة من الشـــرحية الدنيام      أن عدد بســـيا جدا  من الد و  اليت متا ل الدخو  املىوســـ  الد و   ات الدخو  املىوســـ 

لى ا  فإن ه اك عدد من الد و  البســــــيطة  ات الدخو  اال ىصــــــادية املرتفعة فقام كما جند ين  من الشــــــرحية العليام وت
ــطة الزراعة وهذا يدلل علل الىخل بم وتلر م من  لك فإن   ُخّي  ســـــــــــ ان العامل العرب واإلســـــــــــالمي يعملون   أنشـــــــــ

اع الصــــ اعة يعاين من ضــــعب تلر م من  مســــااة هذا القطاع   ال اتم ا لي اإلمجا  الزالت ضــــعيفةم كذلك فإن  ط
وجود نروع بشـــــــرية كان من األوىل تعليم ا وتدريب ا وأتهيلي ا مبا يىالًم م  ســـــــوق العملم وتلى ا  فإن هذا القطاع أنر 
ــ اعي وهذا ما جعل اهلياكل اإلنىاجية    الة ضـــــــعب   ــلبا  علل  طاع الىجارع اطارجية ن را   دودية ال شـــــــاط الصـــــ ســـــ

ســبب الوضــ  املا  والديون اطارجية املســىدانة من املؤســســات املالية وصــ دوق الب ك الد و  لإلنشــاً والىعمري  مســىمر ب
ــار    65وصــــــ دوق الى  مية الزراعية الى اب  مل  مة األ ذية والزراعة الدولية . ــية انىشــــ ولذا فإن من م اهر ونىا م هذه الق ــــ

أصــبحت بعض الدو  العربية اإلســالمية تســىع  تملعومت الكذا يةم وهي  الفقر واجلوع املىما ل   ســًو الىكذيةم  ي 
الطريقة الســــــــــ لة اليت ســــــــــى ون نىيجى ا الىبعية للدو  املاتة كما أن من أهم   ــــــــــايها اال ىصــــــــــادية البطالة الســــــــــافرع 

ــ انم واهلجرع من الريب لل ــك ينه نىاج ارتفاع معد الت منو الســـــــ ــعب  والطا ات املعطلةم اليت ال شـــــــ مدنم كذلك ضـــــــ
 الىعليم اجلامعي والىدريب.

  ضية التعليم والثقانة والبحوث العلمية والتكنولوجيا.  -2
ــاد    أ  بلد ما مل ي ن ال  ام الىعليمي  ــىقيم أ  ن ام ا ىصـ ــية  ي  لن يسـ ــاسـ ــاي األسـ ــية الىعليم من الق ـ تّيعد   ـ

ــية الىعليم أخذت بعدا  و  ــعا    الدو  العربية واإلســــــــــالميةم إال أن امل  جية اليت مىوافق م  البيئةم وتلى ا  فإن   ــــــــ اســــــــ
اتبعت شــــــــــــ  لت م عطفا  خطريا  علل  رجات الىعليمم ف ان من املف   أن يىم اســــــــــــى باط طبيعة ال  ام الىعليمي  و 
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ــالمـيةم ال ان يىم نقـل ن ـام   رب ب  رع  ربـية  األهـداف واملفـاهيم والقيم والطرق امل طقـية اليت َتـدم البيـئة العربـية واإلســــــــــــ
 .66مسىو اه من بيئاهتم وفقا  لىشريعاهتم اليت ال ت سجم م  اإلسالم

كما أن هذه الق ـــــــية امل مة هي اليت  دد مســـــــار الى  ميةم فلقد كانت والزالت لألمية دورا  كبريا    اخنفا  مســـــــىو  
ع وال ىابة وتلى ا  تصــــــبح الق ــــــية خطريعم إ ا الى  مية داخل الد و م  ي  أن  األمية هي عدم  درع األفراد علل القراً

تعىمد كافة مســـــــارات الى  مية   الد و  علل الاروع البشـــــــرية القادرع علل الى هيل والىدريب كذلك للمخاطر اجلمه علل 
 األمن واالسىقرار داخل القطر الوا د واأل طار األخر .

ــ الية الى  ولوجية   الدو   العربية   ــدرها من بىن هلا ف را  وت  ريا  ف  اك فجوع وكذلك فإن اإلشـــــ ــالمية إمنا مصـــــ واإلســـــ
وتباين ما ب  اططاب والسياسات املىبعة وما ب  الوا  م فحالة ال د    املسىو  الى  ولوجي إمنا هي نىاج سياسات 

ــىورده من معدات ودتتت وطا  رات وم ىجات  عمومية ارت زت   ال  ر للماضــــــــي فقام فالدو  العربية بقدر ما تســــــ
 .67ص اعية وأ ذية و ريهام إال أنه ال زالت بعيدع عن اسىرياد املعرفة الف ية

 القضية الصحية والتلذية -3
ــىشـــفيات ونقص أعدادها   ــًو الىكذية وتدين مســـىو  ال فاًع الصـــحي ة   املسـ ــية الصـــحي ة وسـ مما ال شـــك  فيه ين الق ـ
ــية الصــــحيةم فم  منو عدد   ــا بة هلا   اجملمعات الصــــحية  والعياداتم كل ا م اهر للق ــ ــىلزمات املصــ واالدوات واملســ

. كذلك فقد أشــــارت تقارير م  مة األ ذية والزراعة أن  68الســــ انم كان ال بد  من أن يصــــا به رف  لل فاًع الصــــحية
م  2012 وا  مثـــامنـــا ـــة وُخســـــــــــــــــة مالي  من ال ـــا    العـــامل  تعـــاين من نقص الىكـــذيـــة املزمن   الف ع من عـــام 

   م م  م نسـبة كبريع من الد و  ال امية اليت الزالت تسـري   املسـار  ري الصـحيحم تلر م من  قيق تقد م2014وعام
  الد و  ال اميةم  13.5إىل  23.4علل املسـىو  العامليم وكذلك من  11.3إىل  18.7اخنفا  نقص الىكذية من 

إال أن الر بــة العــامليــة واألهــداف اإلمنــا يــة  تىماــ ل   خفض الــذين يعــانون من نقص الىكــذيــة   الــد و  ال ــاميــة  مبعــد    
هذا اهلدف لي  من الس ل  قيقه    ل ال روف اليت  يا تلعامل  ومما الشك  فيه ين 69م.2015ال صب م  عام 

 العرب من صراعات.
 القضية السياسية -4

برز مصـطلح العامل الاال  عقب الرب العاملية الاانية للداللة علل خ ـوع بعض الدو  لالسـىعمار الكربم ول ن بقت  
 يقد م العلماً الكربيون الىحليل الد يق واملق   للعرب  بعد نيل ا لالســـــــــــــىقال  تئن  ت وط ع املســـــــــــــىعمرين وم   لك مل

لذلك األمرم إمنا أرجعوا األسـباب إىل أن دو  العامل الاال  نفسـ ا من تىحمل املسـؤولية فبع ـ م  ا  بسـبب االنفجار  
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اليد و ريهم  السـ اين واآلخر  ا  بسـبب نقص رأ  املا  إلطالق الى  مية وم  م من  ا  يّا أدين  درية وعادات وتق
م وتبقل أن الق ــــية الســــياســــية هي الق ــــية اليت مز  ت العامل العرب  70 الوا ين األمر طبيعي ومي ن أن متر به أ  دولة 

ــاكل الدودية م إما ملذهبية مقيىه أو لطا فية معي  ه أو  ــام واملشــــــ ــودها اطصــــــ ــالمي وجعلىه دويالت مى ا رع يســــــ واإلســــــ
ــباب اليت جعلت الشــــــعوب ضــــــد ملســــــا ات من األراضــــــي أو للحدود  بي  ا أو للىحزب لدولة مام أو لكريها من األســــ

ولقد صــنَّ املهتمني أســبا  التخلَّ العام يف الدُّول  .  وماهتا أو ال ومة ضـــد شـــعوحا وهي واضـــحة للمف رين
ــالمية ض اآلخر مل إىل صــــ ف  وم  م من صــــ ف ا إىل ســــبب ر يســــي وأســــباب فرعيةم والبع العربية وبعمل الدُّول اإلسـ

م ول ن   هذه الدراسـة سـيىب  البا   الىصـ يب األو م ألنه من امل طق ع د دراسـة  اهرع   جيعل ا  ت تصـ يب مع  
معي  ه و ســـــاســـــة اد أن ه اك أســـــباب ر يســـــية مباشـــــرع وأســـــباب فرعية وكذلك لقرب الىفســـــري من وا   الد و  العربية 

   71 -وبعض الد و  اإلسالمية وهي كما يلي:
م هو البعد عن اإلســـــالم  أوال: ميكن القول أك الســــبب الرئيســــي للتخلَّ يف العامل العَر وبعمل الدُّول اإلســــالمية

القيقي ف صـــبحت بعض الد و  متيل إىل ترف الياع دون األخذ  وانب اإلســـالمم إ  إن األمر وصـــل إىل إســـالم بال 
ــالم دون ا    ــمل اإلسـ ــبحوا حيملون مسـ ــد ق ويكا    روح وال هويةم ف صـ ــبح يىشـ تطبيقم و  اجلانب األخر م  م أصـ

املســا ل العقدية ويصــ  ب ال ا  تلطا فية العقيمة واملذهبية املقيىة اليت ال اين إال خراب للشــعوب واألمم وال ــاراتم  
  إال.       ومن ه ا مي ن القو  ين املش لة ت من   الىخل ب العقد  واالبىعاد عن املف وم القيقي لإلسالم لي

ــار الى  ميةم وال أدلل علل  لك ســـو  دولة ماليزيم اليت تّيعد   أن بعض الد و  اإلســـالمية َتط ت  واجز واضـــحة   مسـ
من الد و  اإلســــالمية القال ل اليت وضــــحت في ا مســــارات الى  مية وأصــــبحت من الد و  اليت يشــــار إلي ا تلب انم وهي 

ــيويةم  ضــــــــــــمن الد و  اليت أطلق علي ا ت مرتبة عالية    ا مة الدو   ات الدليل املرتف    الى  مية   وبلو  ال مور األســــــــــ
البشــرية من خال  ارتفاع العمر املىو   للفرد ع د الوالدع وارتفاع معد الت الىعليم وكذلك نصــيب دخل الفردم ب تعمل  

دع    درهتا الى افســــــــية ب  قيق األمن والماية علل زيدع منو رأ  املا  البشــــــــر  والىقدم   امل  ومة الصــــــــحيةم والزي
 .  72االجىماعية وتقليص معد الت الفقر
ــباب داخلية وخارجيةم وال ير  البا    اثْيا: اْلســــــــبا  الفرعية للتخلَّ ــيم ا إىل أســــــــ م واليت ير  البعض   تقســــــــ

 73-ضرورع لذلكم ألّا أسباب فرعية و د تسبب تداخل لد  البعضم ومن أا ا :
ــا دا    بعض هذه الد و  العربية أســـــبا  تعليمية -1 وهي أســــــباب واضــــــحة أمام املخطط  ول ن يبقل القصــــــور ســــ

ــرب من املدار  كبريا  جدا    الد و  العربية مقارنة تلد و  املىقد مة تلر م من   ــي األمية ونســـب الىسـ ــالميةم فىفشـ واإلسـ
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اططوات اإلجيابية الواســعة خال  العقود األخريع إال أن نســب الىعليم الزالت يوجد حا معامع   بعض الدو  وخاصـــة  
لما زادت نقافة املرأعم كان له األنر ال بري   خفض األمرا  لد  األطفا م ألن  تعليم اإلم م وكما هو معلوم ينه ك

 .74ال بية اجليدع ع د األم تعزز القدرع علل أتم  رعاية أف لم ويعطي ا أكار معرفة بشؤون صحى ا وصحة أطفاهلا
ــا  الياع املادية تّيعد إ د  معامل ال  ام العاملي   األلفية الالثورة التكنولوجية والعلمية وهي  -3 اانية ف ي أســــــ

وا رك اال ي الذ  مل تســـــــــــىّيعد له بعض الدو  العربية واإلســـــــــــالميةم وإمنا أخذت القليل م ه فقام  ي  أصـــــــــــبحت  
الفجوع كبريع بي  ا وب  دو  العامل املىقد مم ولذا فســـــــــــــىصـــــــــــــبح مســـــــــــــى ل ة تلىبعيةم  ي  إّا ال زالت ترفض امىالك 

ــاديةم فالوا   الى  ولوجي   العامل العرب  مقومات العلم والىق ية   ــية واال ىصـ ــياسـ ــة الىبعية السـ ــى ل  بيسـ املىطو رع ولذا سـ
ــور ويفىقد للىكيري والىقد م تلر م من امىالك بعض الدو  م  ا رقو  األموا  طا لة وموارد  واإلســـــالمي يعاين من القصـــ

م ذي   75اعية  ات طبيعة ت  ولوجية ومعدات مىقدمةبشــرية مدربة إال أن ال ىيجة وا دع وهي عدم إ امة مشــاري  صــ 
ولذا فإن الىقانة نشــاط يىعلق أســاســا  تال ىصــاد وتلى ا    مي ن لىلك املشــاري  اســىيعاب عددا  من البا ا  عن العمل.

مي ن أن ت فصــــــــل عن فإن املعرفة والبح  والىطوير تلعب دورا  كبريا     ياع الشــــــــعوبم واألخذ تلىقانة وتطبيقاهتا ال 
 .  76اال ىصادم وهلذا فقد كان االهىمام م صبا    العقد األخري علل ما يسمل مبجىم  املعرفة أو اال ىصاد املعر 

ــلبية   الوطن العربم اليت  اســـــــبا  اجتماعية :-3 وهي ما متا ل   انىشـــــــــار جمموعه القيم واالااهات واملوا ب الســـــــ
 ام الىواكلم واالّزاميةم والطا فيةم والســ وت علل ال لمم واالســى الكيةم وا ىقار  جعلت الىخل ب  ليف ا ومن ضــم 

ــارعم وعدم الرا علل املا  العام واملمىل ات العامةم وعدم ا اف ة  ــوبية والواســـــطة ال ـــ العمل اليدو م واطط  وا ســـ
 اته َتلب كبريم وال ير ل تلشــــــــعوب علل   علل الو تم وال  ام والى  يمم و لبة األلفا  واألف ار العقيمةم وهذا ذد 

 اإلطالق .
: وتىمال   امىالك بعض الد و  العربية مل امن املوارد اال ىصـاديةم اال إنه مل يىم االسـىفادع م  ا  اسـبا  ا تصـادية-4

ه املواردم وع د  مبا مدم الوا   ال ـــار  املشـــرق للوطن العربم ومل يســـىفد املواطن العرب من الدخل الذ  جيىن من هذ 
 اهىزاز االسعار ت ل ال ومات العربية   دوامه ت ى ي تالنىقاا من  قوق املواط  .

ــة5 ــياسـ ــبا  سـ : وهي من األســــباب اليت مي ن أن ت ون داخلية أو خارجيةم فقد ت ون داخلية بســــبب مقدرع   _ أسـ
ة وعدم  بوهلم لىقدمي مصــال م اطاصــةم ال ومة   الىخطيا الســليم من عدمهم كذلك مد  ال زاهة ألع ــاً ال وم

ــا  وا ور الذ  يدور  وله ال م ويقدم إ ا تعار  م  الريةم   ــالم جيعل من مبدأ العدالة اهلدف األســــ لذا فإن اإلســــ
وهلذا جند ين مفردات اإلنصــــــاف والعدالة   أدبيات اإلســــــالم تفوق مصــــــطلحات الرية إ  أنه لي  هتميش بقدر ما  
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. والرية مصـطلح  يمي يرتبا تإلنسـان وهو" القدرع علل الفعل وعدم الفعل تسـىقاللية ومتا ل  77ولويتهو ترتيب لأل
 انوم   قا  إنســـــــــــانيا م ارتبا تلفعل و قه و درته" و يل يّا " ياب القيود اطارجية اليت  و  ب  اإلنســـــــــــان وفعل ما  

علي ا كا ن ال م ـ  إلكراه ويىصـرف ذسـب ما متليه عليه إرادته ميليه عقله و  مىه" و كر يّا" الوضـعية اليت ي ون 
ولذا فإن توافر أكر  در من الرية لإلنسان ل ي يق ي ا ىياجاته له ما يرره م طقيا  ليقي م ام ف ي م مة   78وطبيعىه"

  العيشم وعليه     اهتا من أجل جممل  رية األفرادم وهي م مه لىعزيز فرصـــــــة الفرد للحصـــــــو  علل دخل له  يمىه  
فإن مثة ســــــــببان مميزان لألاية لرية الفرد   مف وم الى ميةم أوهلما أنه ّم معيار  يســــــــىخدم لىقييم جناح جمىم  مام ب  

   79أّا حمدد ر يسي للمبادرع الفردية والفعالية االجىماعية.
اإلســــــــــالمي تلقوع واالســــــــــىقرار والفا  علل ومي ن القو  ين األهداف الى موية   اإلســــــــــالم متا لت   تعزيز اجملىم  

ــمن العدالة مبخىلب  ــاد اإلســــــــالمي وتعزيز الرفاع بىوفري اال ىياجات مبا ي ــــــ ــىقاللية وعدم الىبعية وتفعيل اال ىصــــــ االســــــ
أبعادها اال ىصــــادية واالجىماعية والســــياســــية و ريهام ولقد مشلت وســــا ل الى  مية   اإلســــالم اســــىامار األموا  الفردية 

جلماعية العامة واســــــــــىامار اجل ود البشــــــــــرية واكســــــــــاحا القدرع علل اســــــــــىعما  الى  ولوجيا ملقاومة اهلدر   الطا ات وا
  .80اإلنىاجية واالسى الكية م  تطوير اإلدارات املخىلفة طدمة جوانب الى  مية و قيق أهداف ا

 امليلب الثاين  : النتائع
الطاحمة لالســــــــــىفادع املادية أكار من االســــــــــىفادع العلمية وامل ارية اليت تعمل علل تطوير  اتن را  لاقافة اجملىمع -1

 اإلنسان فإن اإلنفاق العا  ت ون عوا ده حمدودع.
الاجة ملراجعة د ة األهداف والســــياســــات الىعليمية املعىمدع ووضــــع ا موضــــ  الىقييمم وإعادع  صــــيا ى ا      -2

 عجلة الى  مية بىسارع أكر. قق املسىويت املطلوبة لدف  
 .اجملىمعات اإلسالميةتوجد عال ة أتنري وارتباط ب  الى  مية البشرية والى  مية املسىدامة    -3
ــعـت ال ومـ  -4 ــ مـت   الى  ميـة   اتاططا الى مويـة اليت ســــــــــــ لى فيـذهـا تلر م من الىقل بـات اليت مر ت حـام اســــــــــــ

 املسىدامة بش ل ملحو .
إىل  يادع ركب الى  مية املسـىدامة جاً نىيجة الىوسـ   املط رد   الىعليم والىدريب لل وادر مت   ال وادر الوط ية   -5

 الوط يةم واالهىمام بقطاع الصحة من خال  إنشاً املسىشفيات واملراكز الصحي ة اليت زود ت 
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لفىح فرا العمل ودعمه من خال   لع اية تلفرد لرف  مسـىواه املعيشـي من خال  السـعي لببىن  ىية وأج زع ومعداتم 
 برامم  ىلفة.

أســــــ مت خطا الى  مية البشــــــرية بشــــــ ل خاا   صــــــ اعة ال ادر البشــــــر  اجلاهز ألداً رســــــالىه    ىلب   -6
 جماالت العمل.

االســـىكال  الســـيً تباطؤ اططا الى موية   ت فيذ املشـــاري  أد ت إىل عدم الفاعلية    قيق األهداف نىيجة  -7
ــىكال  الشـــــــركات املقاولة بســـــــبب نفو هام وتعارها تططا من بعض املو   ف  ال ومي    القطاعات املخىلفةم واســـــ

 .الى موية اليت املب ية وفق آراً شركات اسىشارية خارجية دون رأ  أهل الل والعقد   البالد
 امليلب الثالث  : التوصيات .

 لىدريب .إعادع  جدولة أولويت ال ومة تل سبة للىعليم وا-1
 االسىمرار   الى حو   لال ىصاد املعر  بطرق جديدع وفاعله.-2
 إعادع  مراجعة برامم ما بعد الىعليم األساسي مبا يؤهل لدخو  املرا ل اجلامعية مب ارات لكوية  وية.-3
 إعادع  فىح املعاهد الف ية وامل  ية ملر لة ما بعد الصب الىاس .-4
 اإلنفاق وترشيده    طاعي الىعليم والص حة ربطه مبعايري اثبىة ومق  ة.إعادع  توجيه -5
 دعم القطاع الصحي تل وادر البشرية األكار أتهيال  وسد ال قص العدد    بعض الىخصصات.-6
 دعم الرعاية ال بوية ملر لة الطفولة املب رع.-7
 إعادع  ال  ر   دعم البا ا  عن العمل .-8
 اطن آبليات الدعم ال ومي وربط ا ذقو ه وواجباته .رف  وعي املو -9
 ضرورع الىوعية أطا الى  مية املسىدامة ب افة جماالهتا .-10
 وض  خطا تشكيلية مساندعم تساعد اططا الى موية    س  الوض  الىعليمي والصحي واال ىصاد  والبيئي.-11
 الى موية م  القطاع اطاا واجملىم  واألفراد .توسي  ر عة الشراكة   وض  اططا -12
  س  بيئة االسىامار   كافة القطاعات .-13
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 م وربط ا مبعايري تقارير الى افسية العاملية ل ل دولةاالسىمرار    دي  بيامت تقارير الى  مية البشرية  -14
 ملسىدامة وإدخا  مؤش رات جديدع .تشجي  البا ا  لىقدمي دراسات   جما  الى مية ا-15

  :اخلامتة
إن جناح الى  مية اال ىصـــادية واالجىماعية والاقافية والســـياســـية أل  بلد تقوم علل  اعدع عمق ا املورد البشـــر م وتلىا   

املىكري  املىح  م فإن ضـــمان  قيق وت فيذ اططا الى موية يبدأ من ت مية املوارد البشـــريةم  ي  إن الع صـــر البشـــر  يّيعد 
ــىامار فيه بقوعم لذا فإن األفراد من املواط    ات الى موية وهلذا فإن بعض األ طار تعمل علل االســــــ    ركة مجي  املىكري 
هم االســىامار القيقي للوطنم  ي  إن االســىامار   املوارد البشــرية يّيعد أف ــل االســىامارات ألّم يشــ  لون الع صــر 

ىم م وتبعا  لذلك فقد برزت أاية الى  مية املسىدامة بش ل عام والى  مية البشرية بش ل خاا و د  األساسي   ب اً اجمل
  وت الدراسة علل فصل املقدمة والفصل الىم يد  وسىة فصو  أخر .

ــية اليت  ــبب ا وأايى ا واملشـــ لة الر يسـ  ي  رك ز فصـــل املقدمة علل  طا الدراســـة من  ي  جما  و دود الدراســـة وسـ
علل أنرها وض  البا   فرضياته وامل  جية اليت ات بع ا لىحقيق أهدافهم كما  وت علل جمموعة من الدراسات السابقة 

 مت االسىفادع م  ا   الدراسة بش ل عام.
ــطلحات وأهداف الى مية والى مية   ــل األو   م  ا املفاهيم واملصــــــ ــو  م ت او  الفصــــــ ــة نالنة فصــــــ ــم  ت الدراســــــ لقد ت ــــــ

والفصـل الااين ت او  مؤشـرات الى مية والى مية املسـىدامة ومباد  ا و ديهتام م أما الفصـل الاال  فقد ت او    املسـىدامة م
الى مية من م  ور إســـــــــــالمي ووا   اجملىمعات العربية واإلســـــــــــالمية م و  ّاية الدراســـــــــــة مت الىوصـــــــــــل لعدد من ال ىا م 

 يقه إلجناز هذا العمل املىواض  .علل عونه وتوف والىوصياتم و  اطىام ال يسعين إال أن أش ر ا
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 - : ائمة املصادر واملراجع
 ۞﴾القرآك الكرمي﴿۞

 أوال: الكتب العربية 
ــام حممود م  .1 م  معـامل االســـــــــــرتاتيجيـة للتّنميـة اال تصـــــــــــاديـة والقوميـة يف البلـداك النـاميـةاإل ـدا ي م هشـــــــــــــ

 م.2009اإلس  دريةم 
م م ىبة العبي ان م الســــــعودية م الطبعة  ا تصـــــادايت املوارد اليبيعية والبي يةمحد بن حممد م   آ  الشــــــي  م .2

 م.2007االوىل م 
دراســة مقارنة    –بو ســعيود م ســارعم دور اســ اتيجية م افحة الفســاد اال ىصــاد     قيق الى مية املســىدامة  .3

 م2013ىري   اال ىصاد الدو  والى مية املسىدامة م  ب  اجلزا ر وماليزيم رسالة مقدمة السى ما  درجة املاجس
 م.1999مدار القلمم دمشقم الطبعة األوىلممدأل إىل التّنمية املتكاملة )رؤية إسالمية(ب ارم عبدال رمي م  .4
م دار أيله لل شــــــــــر والىوزي م الطبعة التّنمية اال تصــــــــادية ســــــــياســــــــيا يف الوأبن العَرالبيايتم فار  رشــــــــــيدم  .5

 م.2008األوىلم
ــاميم  .6 ــرون وموزعونم  العوملة و التنمية البيـــرية املســـتدامة يف الوأبن العَرالىميميم رعد سـ م دار دجلة مشـ

 م.2012
ــات الو ـدع العربـيةم بريوتم   املـياه العربـية التحـد  واالســـــــــــتجـاـبةالىميميم عـبدامـلاـلك خلبم  .7 ممركز دراســــــــــــ

 م.1999الطبعة األوىلم 
ة بني النظام املا  اإلسـالمي  م  لبيـرية يف متويل التّنميةدور املوارد ااجلمل م هشـام مصـطفل م   .8 دراسـة مقاْر

 م .2007م دار الف ر اجلامعي م مصر مالطبعة األوىل م  والنظام املا  الوضعي
ــر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلم  مدأل إىل علم التّنمية الوعم مجا  مو علي صــــاجم  .9 م دار الشــــروق لل شــ

 م.2009
ــر والىوزي مم دار جمـدالالـدُّولـة والتّنميـة يف إأبـار العوملـةدينم ُخشم جمـد الـ  .10 ع مـانم الطبعـة األوىلم  و  لل شــــــــــــ

 م .2004
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م دار امل  ــل اللب ــاينم لب ــانم الطبعــة األوىلم  ا تصــــــــــــادايت الـدول العربيـة وحتـدايت التّنميـةخليفــةم عــاد م  .11
 م.1996

م وزارع احلول للميـــــــــــكالت البي يـة العـامليـة القيم اإلســـــــــــالميـة ودورهـا يف تقـدمياطليليم أمحـد بن محـدم  .12
 م .2010األو اف والشؤون الدي يةم  

ــتدامة،ربي م حممد عبدالعزيزم  .13 دار اليازور  العلمية لل شــــــــــــــر والىوزي م األردنم الطبعة  التّنمية اجملتمعية املســــــــ
 م .2015األوىلم 

 م.2008 زمم بريوتم الطبعة األوىلم م دار ابن  احملانظة علَ البي ة من منظور اسالميالريسوينم  طبم   .14
ْـة العربـية أك تتلـلب  ز النم أنطوانم  .15 العر  وثورة املعلوـمات، دراســـــــــــة بعنواك  كيَ ميكن لـقدرات التـقا

 م لب انم الطبعة األوىلم  44مركز دراســات الو دع العربيةم ســلســلة كىب املســىقبل العرب ع علَ ْقاط ضــعفنا الراهنة،
 م.2005

 م.2016م الوراق لل شر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلمنة النبوية و ضااي التّنمية البيريةالسزرمانم حممدم   .16
ــرطاو م فؤاد عبد اللطيبم   .17 ــر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلم  البي ة والبعد اإلســـالميالسـ ــريع لل شـ م دار املسـ

 م.2007
ــعيدم حممد الســــــيدم   .18 مية، دراســـــة بعنواك ْظرية التبعية  اال تصـــــادايت العربية وتنا ضـــــات الســـــوا والتّنســــ

ــىقبل العربعوتفســـَ  لَ اال تصـــادايت العربية ــلة كىب املســ ــات الو دع العربيةم ســــلســ  م بريوتم  40م مركز دراســ
 م .2005الطبعة االوىلم 

م م شـــورات الليب القو يةم محاية البي ة يف ضــوء القاْوك واإلدارة والرتبية واإلعالمالشـــيخليم عبد القادرم  .19
 م.2009بريوتم 

ص دوق    دور احكومات اإلمنائي يف ظل االْفتاح اال تصاد ،الصادقم علي توفيقم وليد عدمن ال رد  م   .20
 م.2001ال قد العربم مع د السياسات اال ىصاديةم شركة ابو يب للطباعة وال شرم  

اك  التّنمية املستدامة والعال ة  راسات يف التّنمية العربية الوا ع واآلناا، دراسة بعنو عبدام عبد اطالقم د .21
ــات الو دع الع بني البي ة والتّنمية، ــىقبل العربمركز دراســــــــ ــلة كىب املســــــــ ــلســــــــ  م بريوتم الطبعة االوىلم  13عربيةم ســــــــ

 م .1998
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م دار الســالم للطباعة وال شــر  أبعاد التخلَ اال تصــاد  يف العامل اإلســالميعبد الســالمم مصــطفل حممودم  .22
 م.2010عة األوىلم والىوزي م مصرم الطب

ــر والىوزي م األردنم  أرانة التنمية والتنمية البيــــــــرية املســــــــتدامةالعبيد م عبداجلبار حممودم  .23 م الامد لل شــــــــ
 م.2012الطبعة األوىلم 

م دار ال فا   تيبيقية -ْظرية التوميع يف اال تصـــاد اإلســـالمي دراســـة  صـــيليةعقلم مدية  ســــن حممدم  .24
 م.2011األردنم الطبعة األوىلم لل شر والىوزي م 

ــاملة للمجتمعات اإلســـــــالمية، املدينة املنورة، بانم حمرو  أمحد إبراهيمم   .25 دار اإلميانم الطبعة  التّنمية اليـــــ
 م.2009الاانيةم  

ــرتاتيجيات،فىح ا مســـــــعد  ســـــــ م  .26 ــتقّلة، املتيلبات واالســـ وال ىا مم مركز دراســـــــات الو دع   التّنمية املســـ
 م.1995م الطبعة األوىلمالعربيةم بريوت

دار اســــــــامة لل شــــــــر والىوزي م  اســــــرتاتيجيات (،  –مناذج  -التّنمية ) ْظرايت انةم ا اعيل حممدم ا ىصــــــــاد   .27
 م .2012األردنم الطبعة األوىلم 

م دار الســــــــــــــحاب لل شــــــــــــــر والىوزي م ، التّنمية يف ظل عامل متلَحممودم حممود حممدم أمحد عبد الفىاح مجي .28
 م.2008القاهرعم 

دولة الرناهية االجتماعية، دراســـــــة بعنواك تداعيات الزايدة الســـــــكاْية يف الوأبن م صـــــــــورم حممد ابراهيمم   .29
َه علَ أليات الرناه االجتماعي م مركز دراســــات الو دع العربيةم بريوتم املع د الســــويد  تإلســــ  دريةم  العَر و ث

 م.2006الطبعة األوىلم 
ىامارات الاقافية م م الدار الد ولية لالسـ ادئ التّنمية املسـتدامة )ترةة  اء  ـاهني (، مبموسـشـيتم دوجال  .30

 م .2000مصرم 
 اثْيا : الندوات واملؤمترات وامللتقيات  

م ندوع الىعليم   أولوايت التعليم يف العامل اإلســـــالمي يف القرك احاد  والعيـــــرين جابرم عبدالميد جابرم  .31
 اإلسالمية ومىطلبات الى  مية الشاملةم البحرينم م ىبة املعارف اجلديدعم املكرب.الد و  
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م املؤمتر تنمية املوارد البيـرية وعال تها بسـوا العمل يف دول جملا التعاوك اخلليجيعبا م سـ يلة حممدم  .32
مية اإلدارية ومع د اإلدارع العامة بســـلط ة العرب الااين لى مية املوارد البشـــرية وتعزيز اال ىصـــاد الوطينم امل  مة العربية للى  

 .م2010عّيمانم مسقا
ــتدامة يف الوأبن العَرعبد الر يمم حممد عبدالر يمم  .33 ــرية ومقومات حتقيق التّنمية املســـ م مؤمتر التّنمية البيـــ

 م.2007الى  مية البشرية وانرها علل الى  مية املسىدامةم امل  مة العربية للى  مية اإلداريةم مصرم 
امللىقل الد و  رأ  املا  أثر تنمية املوارد البيــــرية علَ تعظيم رأس املال البيــــر ، لعجلوينم حممد إ با م ا .34

 م.  2011الدياةم تالف ر    امل  ما
 
 
 

ــلطـان أمحـد خليبم األمن ال  ـا ي  .35 والتّحـدايت البي ـية، التّنمـية البيـــــــــــرـية ا  مرادم نوا  يون  حممـدم وســــــــــــ
ــىدامةم امل  مة التّنمية املســــــــتدامة يف الوأبن العَرومقومات حتقيق  م مؤمتر الى  مية البشــــــــــرية وانرها علل الى  مية املســــــــ

 م .2007العربية للى  مية اإلداريةم مصرم 
ةم لب ـانم الطبعـة األوىلم  م مركز دراســـــــــــــــات الو ـدع العربيـ كلمـة اجلـامعـة العربيـةاهلـاد م م ـد  مصــــــــــــــطفلم  .36

 م.1995
 لرسائل اجلامعية  اثلثا : الدورايت وا

مطبعة األمانة العامة جملل  الىعاون   التّنمية املســـتدامة يف اململكة العربية الســـعودية،الربعيم ا اعيل نور م  .37
 م . 2012م 77لدو  اطليم العربم العدد

م دراســـــــة التنمية املســــــتدامة وا تصــــــاد املعرنة يف الدول العربية، الوا ع والتحدايتري  م بو لصـــــــباع م  .38
م رسالة مقدمة السى ما  درجة املاجسىري   اال ىصاد الدو  والى مية  اليمن  -اجلزا ر–مقارنة اإلمارات العربية املىحدع 

 م .2013املسىدامة م  
ذ  مقدم ل يل  دراســــة جلرانية، –التّنمية البيــــرية يف ســــلينة عُماك الســـــيابم أمحد بن مصـــــر بن عليم   .39

 .2014ابم القاهرعم درجة الدكىوراه   اآلد
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دراسـة  ياسـية لقياع التعليم والتدريب يف سـلينة عماك كمؤ ـر لتنمية املوارد  السـياب م طالب بن علي م  .40
م رســــــــالة مقدمة الســــــــى ما  درجة   م(2008-1987البيــــــرية يف ظل ا تصــــــاد مبِ علَ املعرنة أالل الفرتة )

 م.2012املاجسىري   اال ىصادم 
ــة حتليليـة(،التّ عبـد اطـالقم مصــــــــــــــبم  .41 جملـة   نميـة وإدارة التّنميـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة)دراســـــــــ

 م .1989م ال ويتم 57دراسات اطليم العربم العدد
ــةم أمحدم  .42 ــوء العقيدة اإلســــالميةعبد العوايشـــ ــكاك العامل اإلســــالمي يف ضــ ــرية لســ م مؤتة  تنمية املوارد البيــ

 م. 2010معة مؤتهم األردنم اجمللد الااينم العدد الااينم للبحو  والدراساتم جملة علمية حم مةم جا
 ْـدرة رأس املـال وصـــــــــــعوبـة إدارة عمليـة التّنميـة )املوارد احملليـة (،عبـدالكفورم حممـد عبـداملعطيم اإلدار م  .43

 م .1987مسقام العدد الاامن والعشرونم–مع د اإلدارع العامةم املطاب  العامليةم سلط ة عّيمان 
العصـــــــيميم عايد عبدام املســـــــؤولية االجىماعية للشـــــــركات تو الى  مية املســـــــىدامةم اليازور م االردنم الطبعة  .44

 2015األوىلم 
 م .1998م الدار العربية لل ىابم مج ورية مصر العربيةممقاالت يف التّنمية البيرية العربيةعمارم  امدم  .45

َها رابعاً :  التقارير واإلحصاءات واملنظمات اهي ات الرمسية وْي
األمانة العامة جملل  الىعاون لدو  اطلم العربم الدليل املو د للمفاهيم واملصطلحات اإل صا ية املسىخدمة  .46

 م.2010  دو  جمل  الىعاونم مطبعة األمانة العامة لدو  جمل  الىعاونم الطبعة الاانيةم 
م مطبعة األمانة العامة لدو  اجملل م التيوير اليامل للتعليم بدول اجمللاون اطليجيم أمانة جمل  الىعا .47

 م.2004
الب ك الدو م ب ك البيامت العامليم   .48

http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx 
 أامسا :  بكة املعلومات الدُّولية .49
م املو   اإلل  وين األم  العام لألمم املىحدع  كو م  ع انم .50

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 
  أثر التعليم يف تنمية املوارد البيرية يف ا تصاد املعرنة البم فوزيةم   .51

http://www.basrahcity.net/pather/report/ammh/56.html 

http://www.basrahcity.net/pather/report/ammh/56.html
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52. www.alecso.org/siteاملو   اإلل  وين    اليوم العاملي لألميةلل بية والاقافة والعلومم   ةامل  مة العربي 
53. www.fao.or  م املو   اإلل  وين تقرير حالة اْعدام اْلمن اللذائي يف العاملم  مة األ ذية والزراعةم 
54. http://ar.wikipedia.org/wiki    م ويكيبيداياملو   اإلل  وين 
55. http://www.ausde.org/   أياث لال اد العرب للى  مية املسىدامة والبيئةم  املو   اإلل  وين

  املو   اإلل  وين  http://www.mrefa.org/index.php  ودراسات
م املو   اإلل  وين جوهاْسربغإعالك  م  ألمم املىحدعهيئة ا .56

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 

 https://home.trc.gov.om،م2015جمل  البح  العلميم تقرير  .57

 https://www.meca.gov.om/ar/module.php،مو   وزارع البيئة والشؤون امل اخية .58
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 م . 2013اإلدارية م مع د اإلدارع العامة م ت مية املوارد البشرية وتعزيز اال ىصاد الوطينم مل  مة العربية للى  مية اي  ر :   1
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اليمنم   -اجلزا ر –ىحدعي  ر: ري م بو لصباعم الى مية املسىدامة وا ىصاد املعرفة   الدو  العربيةم الوا   والىحديتم دراسة مقارنة اإلمارات العربية امل  9 
 م .2013اال ىصاد الدو  والى مية املسىدامةم  رسالة مقدمة السى ما  درجة املاجسىري   

دراسة مقارنة ب  اجلزا ر وماليزيم رسالة مقدمة   –ي  ر مبو سعيود م سارعم دور اس اتيجية م افحة الفساد اال ىصاد     قيق الى مية املسىدامة  10 
 م . 2013السى ما  درجة املاجسىري   اال ىصاد الدو  والى مية املسىدامة م 

علمية حم مةم ي  ر: عبد العوايشة م أمحدم ت مية املوارد البشرية لس ان العامل اإلسالمي   ضًو العقيدع اإلسالميةم مؤتة للبحو  والدراساتم جملة   11
  215مم ا 2010جامعة مؤتهم األردنم اجمللد الااينم العدد الااينم 

أ  املا  وصعوبة إدارع عملية الى  مية عاملوارد ا لية  م مع د اإلدارع العامةم املطاب  العامليةم سلط ة  ي  ر: عبدالكفورم حممد عبداملعطيم اإلدار م ندرع ر   12
 . 12مم ا 1987مسقام العدد الاامن والعشرونم –عمان 

المي وال  ام املا  الوضعيم دار الف ر ي  ر: اجلمل م هشام مصطفل م دور املوارد البشرية   متويل الى  مية م دراسة مقارنة ب  ال  ام املا  اإلس  13
 23 -22م مالطبعة األوىل م ا 2007اجلامعي م مصر م 

 9م ا1999ي  ر: ب ارم عبدال رمي م مدخل إىل الى  مية املى املة عرقية إسالمية مدار القلم م دمشقم الطبعة األوىل م 14
 14ما2011ديت الوا   من م  ور إسالميم دار اجلامعة اجلديدعم اإلس  دريةمي  ر: حماربم عبد العزيز  اسم م الى  مية املسىدامة    ل   15
 .16ي  ر:  بان م حمرو  أمحد إبراهيمم مرج  سابقم ا  16
 23م م ا 2004ي  ر: ُخشم جمد الدينم الد ولة والى  مية   إطار العوملةم دار جمدالو  لل شر والىوزي م عم انم الطبعة األوىلم   17
م ال ويتم 57العدد  ي  ر: عبد اطالقم مصب م الى  مية وإدارع الى  مية   دولة اإلمارات العربية املىحدععدراسة  ليلية م جملة دراسات اطليم العربم 18

 98مم ا 1989
  117مم ا 1995م صاج وآخرونم الى  مية العربية وآفا  ا املسىقبليةم     لل شرم م ىبة الفالح لل شر والىوزي م األردنم ي  ر: الطيطي  19
 45ي  ر: عبا م س يلة حممدم مرج  سابقم ا  20
 .208ي  ر:  انةم ا اعيل حممدم مرج  سابقم ا   21
 7ي  ر: عبد الر يمم حممد عبدالر يمم مرج  سابقم ا  22
 131ي  ر:  الوعم مجا م وآخرونم مرج  سابقم ا  23
 17ي  ر: موسشيتم دوجال م مرج  سابقم ا   24
 86م ا1990ي  ر: الد لةم فيص عبد الرقوفم وآخرونم دراسات  و  الى  مية   الوطن العرب م مديرية امل ىبات والواث ق الوط يةم   25
 8م ا2009ةم مركز الروادم دار جلي  الزمان لل شر والىوزي م األردنم الطبعة األوىلم ي  ر : اجليوسيم وليدم أس  الى  مية اال ىصادي  26
والواث ق القوميةم  ي  ر: علي م ماهر أبو املعاطي م االااهات الدياة   الى  مية الشاملة م معاجلة حملية ودوليه عاملية لق اي الى  ميةم دار ال ىب  27

 29- 28امم 2012القاهرعم الطبعة األوىلم 
 http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.htmlهيئة األمم املىحدع م إعالن جوهانسرل م املو   اإلل  وين  28
 .210ي  ر:  انةم ا اعيل حممدم مرج  سابقم ا 29
م 2014دراسات الو دع العربيةم لب انم الطبعة األوىلم  ي  ر:  رينم حجتم الى  مية اإلنسانية العربية   القرن الاد  والعشرين أولوية الىم  م مركز  30
 82ا
 150ي  ر: الزعيبم علي زيدم مرج  سابقم ا  31
   141سورع األنعام م اآلية ع  32
 65مم ا 1998ي  ر: عمارم  امدم مقاالت   الى  مية البشرية العربيةم م ىبة الدار العربية لل ىابم مج ورية مصر العربيةم   33
م 1995وىلمىح ا مسعد  س  مالى  مية املسىقل ة م املىطلبات واالس اتيجيات م وال ىا م م مركز دراسات الو دع العربية م بريوت م الطبعة األي  ر: ف  34
 93-74ا
 م األردنم الطبعة األوىلم تطبيقيةم دار ال فا   لل شر والىوزي  -ي  ر: عقلم مدية  سن حممدم ن رية الىوزي    اال ىصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية  35

   192مم ا2011
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 10ي  ر: عبد الر يم م حممد عبدالر يم م مرج  سابق م ا  36
ات الى  مية جابر م عبدالميد جابرم أولويت الىعليم   العامل اإلسالمي   القرن الاد  والعشرين م ندوع الىعليم   الد و  اإلسالمية ومىطلب  ي  ر م  37

 10م ا  1996الشاملة م البحرين م م ىبة املعارف اجلديدع م املكرب م 
 31ي  ر: خليفةم عاد م مرج  سابقم ا   38
م حممد ابراهيم م دولة الرفاهية االجىماعية م دراسة بع وان تداعيات الزيدع الس انية   الوطن العرب وأتنريه علل أليات الرفاه ي  ر : م صور   39
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ABSTRACT 

 The Islamic conquest was intended to spread the Islamic call and expand the circle of Islam in 

all parts of the world 'To achieve that goal has passed the Islamic conquest in several stages, 

which had a significant impact on the entry of those countries that were opened thanks to God 

and then enjoyed by the Muslim leaders of faith and experience And the courage and ability to 

lead battles and achieve victories' After the completion of Muslim leaders Fatah Egypt and 

Alexandria had to go to open Libya to secure the borders of Egypt from the West to stabilize the 

entity of the Islamic state in Egypt as well as rid of the Roman presence that was controlling 

Libya at the time The Islamic conquest in the Maghreb and Libya was different from other Islamic 

conquests, where it took more than seventy years while in other countries such as the Levant, 

Egypt, Iraq and Persia only ten years; the reason for this is the factor Despite the difficulties faced 

by Muslims in the conquest, there was an encouraging factor for the progress of Muslims in the 

region, namely, the indigenous people (Berbers) who wanted to get rid of Byzantine rule, where 

they were disgruntled And it was found in Islam and Muslims of the lofty principles of freedom, 

justice and tolerance for their salvation. "There were several campaigns during the reigns of Omar 

and Othman, may Allah be pleased with them and under the leadership of the Arab conquerors 

were the campaign of Amr ibn al-Aas and Aqba bin Nafi and the campaign Saad bin Abi Sarh, 

which all successful and ended the Roman rule in the country. 

Keywords:  Islamic conquest,  significant impact, Muslim leaders, Islamic state,  Berbers. 

  

 امللخص

إن الفتح اإلسالمي كان مقصده نشر الدعوة اإلسالمية وتوسيع دائرة اإلسالم يف كل أرجاء العامل ‘ ولتحقيق ذلك 
املقصد فقد مر الفتح اإلسالمي بعدة مراحل واليت كان هلا األثر البالغ يف دخوله لتلك البلدان اليت مت فتحها وذلك 

من اإلميان واخلربة والشجاعة والقدرة على قيادة املعارك وحتقيق  بفضل هللا مث ملا كان يتمتع به القادة املسلمون
االنتصارات ‘فبعد أن استكمل القادة املسلمون فتح مصر واالسكندرية كان لزاماً عليهم التوجه لفتح ليبيا وذلك لتأمني 

 الذي كان يسيطر حدود مصر من الغرب لتثبيت كيان الدولة اإلسالمية يف مصر وكذلك التخلص من الوجود الروماين
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  -رضي هللا عنهم  –الفتح اإلسالمي لليبيا يف عهد اخلليفتني عمر وعثمان  

خاصة تواجه عند الكتابة عن اتريخ الفتح العريب اإلسالمي للمغرب العريب بصفة عامة والفتح اإلسالمي لليبيا بصفة 
الباحث بعض الصعوابت منها أن ما ورد يف معظم املصادر قليل وغري دقيق وينقصه الرتابط ويشوهبا بعض الغموض 

ن بعض املصادر حتتوي على روايت خرافية ذات طابع أسطوري انتقلت إليها من مصادر خمتلفة الزمان واملكان وذلك إل
‘ كذلك ترجع إىل عصر متأخر كثرياً عن حوادت الفتح ‘ ابإلضافة إىل ذلك أن األخبار كانت تنقل شفاهًا قبل أن 

قلها على أللسنة الرواة قبل تدوينها ‘ كذلك يرجع إىل تدون مما جعل هذه األخبار عرضة للتبديل والتحوير أثناء تنا
االحنيازية و عدم املوضوعية من بعض الرواة واملؤرخني ومنها إطالق العرب العنان خلياهلم اخلصب يف تصويرهم لألحداث 

  .1التارخيية 

ا من خرافات وأساطري وحماولة وهلذا فعلى الباحث الرتوي والصرب يف مقابلة الروايت بعضها البعض وغربلتها مما يشوهب
 التوفيق بني املعلومات املتناقضة من حيث الرتتيب الزمين واستخالص احلقائق التارخيية منها .

 :  2فتح برقة

على ليبيا آنذاك ابإلضافة إىل نشر الدعوة اإلسالمية فيها‘ إال أن الفتح اإلسالمي يف بالد املغرب عامة وليبيا كان 
خيتلف عن غريه من الفتوحات اإلسالمية حيث استغرق أكثر من سبعني عامًا بينما يف البلدان األخرى مثل بالد 

ويرجع السبب يف ذلك إىل العامل اجلغرايف وطبيعة بالد ق عشرة أعوام فقط ؛ الشام ومصر والعراق وفارس استغر 
واختالط الفئات االجتماعية فيها ‘ورغم هذه الصعوابت اليت واجهت املسلمني يف  املغرب اجلبلية ووعورة مسالكها

أرادوا  الفتح إال أنه كان يوجد عامل مشجع لتقدم املسلمني يف املنطقة واملتمثل يف السكان األصليني )الرببر ( الذين 
و كثرة   منهم  يف جباية الضرائب  هاجلائر وتعسف  كارهني حلكمهعليه  كانوا ساخطني  حيث    التخلص من احلكم البيزنطي

وملا وجدوه يف اإلسالم واملسلمني من املبادئ السامية من احلرية والعدالة والتسامح خالصاً هلم‘ فقامت عدة مظامله ‘
محالت يف عهد اخللفتني عمر وعثمان رضي هللا عنهم وبقيادة القادة العرب الفاحتيني فكانت محلة عمرو بن العاص 

           ومحلة سعد بن ايب سرح واليت كللت كلها ابلنجاح وأهنت احلكم الروماين يف البالد.  وعقبة بن انفع
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من فتوحاته يف بالد الشام أإن توجه عمرو بن العاص لربقة وطرابلس لغرض فتحها كان نتيجة طبيعية خاصة بعد أن   
م فكان لزاماً عليه أن يؤمن فتوحاته 641-ه21ستالئه على االسكندرية وقضائه على التواجد الروماين يف مصر سنة  إو 

ن وسيطرهتم على برقة وطرابلس كان يهدد السيادة العربية اإلسالمية يف مصر من الناحية الغربية ؛ وذلك إلن بقاء الروما
على مصر من جهة الغرب ولذلك أتهب عمر بن العاص لفتح برقة وطرابلس بدافع نشر الدعوة اإلسالمية وأتميناً 

كندرية . و ساعدهم على ذلك ما وجدوه يف مصر واالس3حلدود مصر والقضاء على اخلطر الروماين واستئصال شافتهم
من ثروة متكنهم من جعلها قاعدة لغزو إفريقية إمتاماً لسلسة فتوحاهتم اليت كان الغاية منها نشر الدين اإلسالمي والقضاء 

ستمرار يف سياسة الفتوحات ضافة إىل ذلك رغبة عمرو بن العاص يف اإل. ابإل4النهائي على التواجد الروماين يف إفريقية  
قاً من ليبيا وهو أمر دلت عليه وقائع خط سري الفتوحات اإلسالمية يف فلسطني ومصر وبرقة اإلسالمية حنو الغرب انطال

.وكان املقصد من الفتح نشر الدعوة االسالمية حىت تتضح السبل   5وطرابلس وإفريقية واملغرب واالندلس وجنويب فرنسا
الدين قد تبني الرشد من الغي ‘فمن يكفر وتفرتق هلم الطرق وتصبح هلم حرية االختيار لقوله تعاىل )ال إكره يف 

.و نظراً  7وبعد ذلك ) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (  6ابلطاغوت ويؤمن ابهلل ‘ فقد استمسك ابلعروة الوثقى(
الظروف مالئمة غزو مشال افريقيا فأرسل عقبة بن هلذه االسباب جمتمعة  فلم يضيع  عمرو بن العاص وقتاً حني وجد 

ستطالع األمور وهذا األمر انفرد بذكره ابن عذاري عندما قال :" إن عمرو وجه عقبة بن انفع هري إىل برقة إلانفع الف
لقد اختلفت املصادر يف اتريخ . 8الفهري إىل زويلة وبرقة فافتتحهما ‘ مث توجه عمرو بنفسه إىل برقة فصاحل أهلها" 

م 642  –ه  22كري ومنهم من جيعله سنة  م مثل البالذري والب641  –ه  21برقة وتعددت فمنهم من جيعله سنة   فتح
م مثل اليعقويب وعلى الرغم من اختالف األمر 643 –ه 23مثل ابن احلكم وابن اآلثري والبعض اآلخر جيعله سنة 

م إلن عمرو بن العاص كان قد آمث فتح االسكندرية 642 -ه22بينهم إال أنه من األرجح ميكن أن مت فتح برقة سنة
والطبيعي أنه مكث مدة  فيها لتنظيم أمورها وإعداد العدة لفتح برقة بناءاً على املعلومات اليت م ومن املنطقي  641سنة  

 -ه22ستطالع األمر يف برقة و زويلة .وهبذا فإن  سنةوردت إليه من عقبة بن انفع الفهري الذي أرسله عمرو إل
من فتح االسكندرية و بعد أن اطمن إىل  . وعندما انتهى عمرو بن العاص9م يعترب التاريخ الصحيح لفتح برقة 642

ستطالعية اليت قدمها له عقبة بن انفع الفهري عن برقة سار عمرو جبيشه إىل برقة لفتحها وقد ساعده املعلومات اإل
على ذلك أن أهل برقة كانوا ساخطني على البيزنطيني كارهني حلكمهم اجلائر وتعسفهم يف جباية الضرائب كما إهنم 

ستيالء العرب لكثرة مظاملهم ‘ ويبدو أهنم أرادوا التخلص من احلكم البيزنطي وكانت قد بلغتهم االخبار إب نقموا عليهم
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املسلمني على بالد الشام ومصر فتطلعوا إىل اخلالص على أيدي املسلمني وهلذا فلم حياربه أهلها وأثروا أن يدخلوا حتت 
لى حرب ال قدرة هلم عليها ‘وهذا ما يفسر لنا مبادرهتم بتقدمي فروض رأية اإلسالم ويتمتعوا مبا فيه من حرية و عدالة ع

و مع أن  .10الوالء و الطاعة للجيش اإلسالمي واستسالمهم للعرب طائعني فصاحلهم عمرو نظري جزية يؤدهنا إليه 
ع جندي وبعد أن وصلته اإلمدادات أصبح جممو  4000-3500عمرو بن العاص دخل ملصر بقوة ترتاوح ما بني 

جيشه ال يزيد عن االثىن عشر ألفاً فقد كان هذا التعداد ضئيالً قياساً مع حجم قوات اإلمرباطورية البيزنطية اليت كانت 
ترابط يف تلك املنطقة إال أن القوة احلقيقية للجيش اإلسالمي ليس يف تعداده وشكله و إمنا تكمن يف إميانه ابهلل واليوم 

.فصاحل عمرو أهل برقة على دفع جزية 11مع مراسه فن القتال وخربته الطويلة يف ذلك    اآلخر وحبه للموت يف سبيل هللا
‘  12مقدارها ثالثة عشر ألف دينار فرعوين يدفعوهنا إليه يف كل سنة فكانوا يرسلوهنا إليه مع  جايب اخلراج لريسلها إليه

.لقد 13كم وبناتكم فيما عليكم من اجلزية "  ئوقد كتب عمرو كتاابً له بذلك ألهل برقة قائاًل : " إن عليكم أن تبيعوا أبنا
ر أمر اجلزية اخلالف بني املؤرخني فالبعض مثل  الدكتور إحسان عباس استبعد إدراج مثل هذا القول يف اإلتفاق ألن أاث

وط اجلزية مل تكن تفرض بيع األبناء والبنات وإمنا تقدر أن يكون يف ما يقدم يف اجلزية الروح العامة اليت كانت متلي شر 
هم وبناهتم تطوعاً وإن كان األمر ئبعض العبيد ‘ وكثرياً ما كان بعض الناس آنذاك ما يتقدمون طائعني خمتارين بتقدمي أبنا

 15ين يعتقد أن هذه اجلزية كانت متثل عدد احلاملني‘ أما الدكتور املزي14كذلك فال حاجة إلدراج هذا النص يف العقد 
ويرى أن بيع األبناء  16ممن آثروا البقاء على مسيحيتهم و مل يعتنقوا اإلسالم فحقت عليهم اجلزية إبعتبارهم أهل ذمة 

ورغم ذلك  هم من جزيتهم "ئبناأكان أمرًا اختيارًي وهو ماتوضحه الروايت االخرى بقوهلم " أن يبيعوا من أحبوا من 
هم يف حالة عجزهم عن دفع اجلزية و يعتقد أهنم هم الذين اقرتحوا ذلك ئبناأفمن املستبعد أن يطلب املسلمني منهم بيع  

.  األمر الذي أكده الدكتور عبداحلميد عندما قال  أن الرببر كانوا حريصني على 17مبالغة منهم يف إظهار حسن نيتهم  
فيه من رأى ع أبنائهم وهو أمر شائع عند الرببر ورحب عمرو بن العاص هبذا العرض ملا دفع اجلزية وإن كلفهم األمر بي

أهداف ختدم الدعوة االسالمية ومنها تنشئتهم على العقيدة اإلسالمية ‘ وتعربيهم عن طريق اللغة العربية لغة القرآن 
املسلمني والرببر ويف ذلك توحيد وتقوية واصر الصلة بني العرب أالكرمي وتربيتهم على عادات وتقاليد العرب لتوثيق 

.وبعد أن أمت عمرو فتح برقة وحمافظة أهلها على الشروط املعقودة حىت أنه مل يكن يدخلها صاحب 18لدولة العرب 
اخلراج وإمنا يبعث أهلها ابجلزية يف وقتها احملدد. قام عمرو بتوجيه محلة بقيادة عقبة بن انفع الفهري إىل الفتح داخل 

د حيث الواحات الداخلية اليت تتواجد فيها بعض جيوب املقاومة فرتك ودان على ميينه واجته إىل اجلنوب الغريب البال
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ه وفرض على أهلها جزية تقدر بثالمثائة رأس من العبيد ووضع على أهلها ما رأى 22فافتتحها سنة  19حيث زويلة 
ثر أذا فأن أغلب أهلها قد دخلوا اإلسالم طوعًا ومنهم من ما ال يطيقونه وعني هلم العمال وحدد هلم األعمال ‘و هب

داها ابملقدار الذي فرض عليه ‘ وهبذا أهنى عقبة فتح كل املناطق من بني برقة و زويلة وأسلم أعلى دينه فاعرتف ابجلزية و 
رسله عمرو بن .ويتضح ذلك من اخلطاب الذي أ20أهلها وبذلك وصل اإلسالم للمناطق النائية من الصحراء اجلنوبية 

العاص إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب يعلمه أنه قد وىل عقبة بن انفع على املغرب فبلغ زويلة وإن ما بني زويلة وبرقة  
أسلموا كلهم وحسن اسالمهم وأمر عماله مجيعاً " أن أيخذوا  الصدقة من االغنياء فريدوها يف الفقراء وأيخذوا  اجلزية  

ومن أهل الصلح فاصاحلهم عليه  21وأن يؤخد من أرض املسلمني العشر ونصف العشر من الذمة فتحمل إليه مبصر .
.وبينما كان عقبة يقوم بفتوحاته يف اجلنوب كان عمرو بن العاص متجهًا للطريق الساحلي مستهدفًا فتح طرابلس  22"

رة أو على األقل كانت حالتهما ففتح يف طريقه بقية مدن برقة توكري ) توكرة( وبرنيق ) بنغازي ( وكانت أطالاًل مهجو 
. مث واصل سريه 23قد تدهورت حبيث مل يستحقا أن تذكر يف أخبار الفتح وكانتا من قبل مدينتني هامتني يف اإلقليم 

.بعد 24حىت وصل اجدابيه فافتتحها صلحاً على أن يدفع أهلها جزية مبقدار مخسة اآلف دينار وقد أسلم معظم أهلها  
أن رأوا من الفاحتني من العدالة واملساواة والصدق ما مل يروه من قبل يف جيوش تلك االمربطوريت اهلالكة  ) الرومانية 

ومل يواجه عناء يف فتحها إذ مل يذكر أحد أهنا   26مث واصل سريه حنو طرابلس ويف طريقه إليها مر بسرت  25البيزنطية (    –
ستسالم أهلها مث ساروا يف طريقهم إىل لى أهنا مل تكن ذات خطر فاكتفى املسلمون إبفتحت عنوة أو صلحاً مما يدل ع

لبدة فوجدوها خرااًب مهدمة وحوهلا بقاي من السكان خليطًا من الرببر والروم فافتتحوها دون مقاومة تذكر و بذلك 
 .  27واصل عمرو سريه إىل طرابلس لفتحها 

 :  28فتح طرابلس

عندما وصل عمرو بن العاص طرابلس وجدها مدينة حمصنة حماطة بسور من مجيع اجلهات ماعدا اجلهة الشمالية اليت     
تطل على البحر اليت كانت فيها مراكبهم ومنه تتلقى طرابلس  اإلمدادات فيذكر ابن عبد احلكم " أن عمرو نزل يف 

" وملا حاصر املسلمون مدينة 29اً ال يقدر منهم على شئ موضع مرتفع يشرف على املدينة جهة الشرق فحاصرها شهر 
طرابلس امتنع أهلها عن التسليم وحتصنوا داخل السور ويروي ابن عذاري والتيجاين أن سبب امتناع مدينة طرابلس عن 

مثلهم بتأثري من التسليم يرجع إىل أن سكان املدينة قد استعانوا بقبيلة من الرببر تعرف بقبيلة نفوسة إذ كانوا قد تنصروا  
الروم ‘ وهذا مايفسر سر اهتمام عمرو بن العاص إبرسال قوة من اجليش إىل مدينة ودان أثناء حماصرته ملدينة طرابلس 
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‘ وكان عمرو قد ملس يف بسر 30وذلك ملشاغلة قبيلة نفوسة ومنعها من تقدمي العون واملساعدة ملدينة طرابلس احملاصرة 
فسريه مع عدد من الفرسان لفتح ودان وابلفعل   جاعة وإقدام وتضحية وحسن تدبري للحرببن أرطاة ما كان عليه من ش

.اطمأن عمرو بن العاص من انحية اجلنوب 31متكن من فتحها وفرض على أهلها جزية تقدر بثالمثائة رأس من الرقيق   
من فتحها ‘ وقد اتفق أغلب املؤرخني بعد فتح بسر بن ارطاة ودان ونفوسة واستمر يف حصاره ملدينة طرابلس حىت متكن  

على نفس الرواية وهي " أن مجاعة من جند عمرو بن العاص فاجؤوا الروم من جهة ساحل طرابلس حينما احنسرت 
عنها مياه البحر واستوىل املسلمون بذلك على املدينة حيث خرج رجل من بين مدجل ذات يوم من عسكر عمرو بن 

مضوا غريب املدينة حىت أمعنوا عن املعسكر مث رجعوا فأصاهبم احلر فأخذوا على ضفة العاص متصيدًا يف سبعة نفر ف
البحر وكان البحر الصقاً بسور املدينة ‘ ومل يكن فيما بني املدينة والبحر سور وكانت سفن الروم شارعة يف مرساها إىل 

جدوا مسلكًا إليها من املوضع الذي غاض بيوهتم . فنظر املدجلي وأصحابه فإذا البحر قد غاض من انحية املدينة و و 
البحر منه فدخلوا منه حىت أتوا من انحية الكنيسة وكربوا فلم يكن للروم مفزع إال سفنهم . و أبصر عمرو وأصحابه 
السلة ) السكة ( يف جوف املدينة فأقبل جبيشه حىت دخل عليهم فلم تفلت الروم إال مبا خف هلم من مراكبهم وغنم ما 

. وبذلك متكن عمرو من فتح مدينة طرابلس دون صعوبة تذكر ‘ حيث أصاب أمحال زيتون كثرية 32ملدينة "كان يف ا
.استبعد الدكتور حسني مؤنس قصة التكبري يف فتح طرابلس ويعتقد 33مع جتار من جتارها فباعه وقسم مثنه بني املسلمني  

 هذا الفتح ما وضعوه يف فتح حصن اببليون مبصر الذي أن رواة فتح مدينة طرابلس قد اختلط عليهم األمر ‘ فوضعوا يف
تشبه روايته فتح مدينة طرابلس ‘ وقد استند يف ذلك إىل أن عبداحلكم كتب اتريخ هذا الفتح بعد مرور قرنني ونصف 

.وعندما  34من هذه احلوادث ‘ كما استند إىل أن بعض املصادر أشارت إىل أن عمرو قوتل حىت افتتح طرابلس عنوة
خل املسلمني الفاحتني طرابلس مل يبد الرومان أي مقاومة تذكر ال خارج السور وال داخله ‘ وقد أصاهبم من اخلوف د

م كانوا يف حالة إهنوالذعر حينما اقتحم املسلمني عليهم املدينة ما دل على اهنيار قواهم وعدم استعدادهم للحرب ‘ و 
هل برقة ‘ نتيجة إلضطهاد البيزنطيني وفساد حكمهم وقسوهتم يف ضعف واحنالل ال تقل عن احلال اليت كان عليها أ

جباية األموال حىت أصبحوا يف حالة فقر مدقع ‘ هذا ما يفسر استسالمهم حني دخول العرب املسلمني عليهم .وملا مت 
 . 35عابدهم وأنفسهم  منوا العرب من بقي فيها وكفلوا هلم أمواهلم ومنعوا التعدي على أعراضهم ومأاالستيالء على املدينة  

وقبل مغادرة عمرو طرابلس متوجه إىل صرباتة قام هبدم سور املدينة خوفاً من يتحصنوا أهايل املدينة وراء أسوارها املنيعة 
مرة أخرى بعد أن يغادرها إىل صرباتة وعندما كان عمرو بن العاص حماصراً مدينة طرابلس واستصعب عليه أمر فتحها 
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وصلت لألهايل مدينة صربة )صرباتة ( فاطمنوا وظنوا أن عمرو ال طاقة له هبم فاستكانوا هلذا  كانت هذه االخبار قد
فهم عاجزون عن فتح صرباتة وذلك الن أسوارها   –يف ظنهم  –الظن وآمنوا إذ عجز العرب املسلمني عن فتح طرابلس  

تموا ألمر العرب ومل يعملوا على وقاية أكثر قوة ومناعة من سور طرابلس وعدد سكاهنا أكثر من سكان طرابلس فلم يه
‘ و لكن عمرو كان قائداً ابرعاً حمنكاً فما أن 36خذوا على حني غرة  أمدينتهم من إغارة املسلمني وهذا ما يفسر كيف  

ظفر مبدينة طرابلس حىت أرسل هلم خيالً كثرية ليالً وأمر قائده بسرعة السري حبيث يصلها اجليش مصبحاً وأهلها غافلون 
وقد فتحوا األهايل أسوار مدينتهم لتسريح مواشيهم فسهل ذلك فتحها عليه ‘ وبعد أن مت االستيالء عليها رتبوا من  ‘

.وبعد فتحهم ملدينيت طرابلس وصرباتة توجه   37أمورها ما أمكنهم ترتيبه ‘ وقد خربوا سورها لألسباب اليت ذكرانها آنفاً  
كيلو مرت وهي مدينة بربرية وهي غري موجودة اآلن ومل أيت   10اتة بنحو العرب املسلمني إىل مدينة زواغة غريب صرب 

هنا كانت اتبعة ملدينة صرباتة ويظهر أن سكاهنا استسلموا حينما رأوا ما حل ذكر املدينة يف الفتح اإلسالمي رمبا إل
مرو لبقية املدن لقلة القوة اليت .وبعد أن استكمل عمرو بن العاص فتح طرابلس واملدن اجملاورة هلا مل يتقدم ع38بصرباتة  

معه خاصة وأن هذه املدن كان يتواجد هبا عدداً كبريا من الروم والرببر ومن أجل تنفيذ خطته احلربية ولتأمني حدود ليبيا 
ه املدد خيربه فيه بفتوحاته ويستأذنه يف فتح إفريقية وطالباً من  39الغربية من الروم أرسل كتاابً إىل اخلليفة عمرو بن اخلطاب

إذا ما وافق اخلليفة على ذلك فكتب له يقول " إن هللا قد فتح علينا طرابلس وليس بينها وبني إفريقية إال تسعة أيم ‘ 
.ويف أثناء انتظار عمرو الرد من اخلليفة اجته بقوته إىل 40فإن رأى أمري املؤمنني أن يغزوها ويفتحها هللا على يديه فعل "  

وبقى هبا حىت فتحها ومل تذكر املصادر كيفية فتحها عنوة أم صلحًا وهو يف مدينة شروس  مدينة شروس جببل نفوسة
وصله رد اخلليفة عمرو بن اخلطاب يف شأن إفريقية يقول له " ال اهنا ليست إبفريقية ولكنها املفرقة ‘ غادرة مغدور هبا 

وماته واهتمامه جبنوده واحليطة واحلذر اليت .وهذا إن دل على شئ فهو يدل على دقة معل41ال يغزوها أحد ما بقيت " 
وىل وعدم كان يتبعها اخلليفة عمر بن اخلطاب يف كل القرارات اليت كان يتخذها مراعيًا مصلحة املسلمني ابلدرجة األ

‘ وال يريد أن يقحم اجليش يف أمور إفريقية خاصة وأنه كان يعرف ما يدور يف 42اختاذ أي خطوة غري حمسوبة النتائج 
فريقية من أحداث بني أهلها وبني الروم ويتضح ذلك من رده لعمرو بن العاص عندما كتب له " ...وذلك أن أهلها إ

 كانوا يؤدون إىل ملك الروم شيئاً فكانوا يغدرون به كثرياً ‘ وكان ملك األندلس صاحلهم مث غدر هبم وكان خربهم قد 
العاص كان قد عقد عهداً بينه وبني املقوقس قبل أن يغادر اإلسكندرية .ابالضافة إىل ذلك أن عمرو بن 43بلغ عمر "

أاته كتاب املقوقس يذكر له فيه أن  على أال يكتمه املقوقس أمراً حيدث ‘ وعندما وصل عمرو عائداً إىل اقليم طرابلس
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. عائدًا إىل  44ه إىل مصرالروم يريدون نكث العهد ونقض ما كان بينهم وبينه ‘ فانصرف عمرو راجعًا مبادرًا ملا أات
مصر وكانت آخر فتوحاته عند مدينة شروس ‘ وقبل أن يعود إىل مصر عني عقبة بن انفع الفهري حاكمًا على برقة 

ومل أيذن لعمرو بن  -رضي هللا عنه –فريقية يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب إ. وهبذا فقد توقفت الفتوحات يف 45
قبل رسوخ حكمهم وقوهتم واكتفى عمرو بن العاص بتأمني حدود مصر من الناحية العاص التوغل جبيوش املسلمني 

مني أستطالع والتسناد واإلالغربية حيث فتح برقة وزويلة وبالد النوبة بقيادة عقبة بن انفع الفهري الذي متثل دوره يف اإل
عمرو بن العاص فلم يذكر املؤرخني أي .أما عن موقف الرببر من فتوحات  46حلملة عمرو بن العاص يف املناطق اجلنوبية  

مقاومة ولعل ذلك يرجع إىل أن الرببر كانوا ينظرون إىل الروم نظرة املستعمر وأهنم نظروا إىل العرب املسلمني نظرة احملرر 
.و هكذا أجنز عمرو بن العاص هذا الفتح املبارك 47هلم من املستعمر الذي طال تعسفه واستغالله ملوارد بالدهم وخرياهتا  

منت ابهلل راًب وابإلسالم دينًا ومبحمد نبيًا ورسوال ‘ فعاشت تلك أالذي جتاوز فتح األراضي إىل فتح القلوب اليت 
الشعوب حياة العدالة واملساواة والتسامح يف ظل الشريعة السمحاء على أيدي أولئك الفاحتني الذين يبتغون بذلك 

. و إبنتهاء الدور األول من فتح طرابلس و رجوع عمرو بن العاص إىل مصر وبعد فرتة 48لفتح وجه هللا و رضوانه ا
م و أسندت اخلالفة من بعده إىل عثمان بن 643ه 23من ذي احلجة سنة 27وجيزة توىف اخلليفة عمر بن اخلطاب 

الوضاع مما سبب يف شغل املسلمني بعض الوقت ثر حادث قتل عمر يف اأم‘ لقد 644ه  24غرة احملرم سنة   49عفان
ومل يطل األمر بسكان طرابلس حىت نقضوا ما عاهدوا عليه عمرو بن العاص وارتد عن اإلسالم من كان أسلم منهم  
وانقطعت صلة العرب املسلمني بطرابلس حنو مخس سنوات وتنوسيت أعماهلم فيها وأصبحت و كأن مل يدخلها فاحتني 

 .50ن محلة أخرى بقيادة عبدهللا بن سعد مما جعلهم يوجهو 

 م(  646-ه26فريقية )  إإىل  51محلة عبدهللا بن سعد بن أيب سرح 

م وترك على مصر أمريان عمرو بن العاص أبسفل االرض وعبدهللا 643-ه  23تويف اخلليفة عمر بن اخلطاب يف السنة  
بن سعد على الصعيد وملا استخلف عثمان بن عفان طمع عمرو بن العاص أبن ينفرد بوالية مصر وأن يعزل عبدهللا بن 

طاب الصعيد وليس بينه حرمه وال خاصة ‘ وقد علمت أنه سعد فوفد وإليه وكلمه فقال له عثمان " واله عمر بن اخل
أخي من الرضاعة فكيف أعزله عما واله غريي ؟...." فكانت ردة فعل عمرو بن العاص أنه غضب وقال " لست 
راجعاً إال على ذلك " فكتب عثمان بن عفان إىل عبدهللا بن سعد يؤمره على مصر كلها وعزل عمرو بن العاص من 

 .52م( 645-ه25)   منصبه يف عام
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وما أن توىل  عبدهللا بن سعد أمر مصر حىت أصبح يفكر يف شأن إفريقية فأخذ يرسل إليها خلية غازية مستطلعة ليقف   
على ما فيها من قوة وعلى ما تركه فتح العرب املسلمني يف نفوس أهلها من آثر فكانت هذه البعوث الغازية تغدو و 

‘ فكانت أخبار هذه البعثات مطمئنة و مشجعة على التفكري تروح حمملة ابلغنائم من غري أن تلقي مقاومة تذكر 
‘فأرسل إىل اخلليفة عثمان بن عفان أخبار هذه البعثات و يستأذنه يف فتح إفريقية فقام اخلليفة 53واالستعداد للفتح اثنية  

اخلليفة عمر بن  جبمع الصحابة واستشارهتم يف ذلك فأشاروا عليه بفتحها إال سعيد ابن زيد الذي كان متمسكاً برأي
اخلطاب يف أال يغزو إفريقية أحد من املسلمني ‘ وعندما أمجع الصحابة على ذلك دعا عثمان للجهاد واستعدت املدينة 

 .54ريقية بقيادة عبدهللا بن سعد إفعاصمة اخلالفة اإلسالمية جلمع املتطوعني وجتهيزهم و ترحيلهم إىل مصر لفتح 

الغزوة جليًا حيث خرج إليها من كبار الصحابة ومن خري شباب آل البيت وأبناء لقد ظهر اهتمام املسلمني هبذه 
املهاجرين األوائل  منهم احلسن واحلسني وعبدهللا بن الزبري وابن عباس وابن جعفر ‘كذلك اخلليفة عثمان اشرتك أبلف 

لقد استعملت عليكم احلارث بن  بعري وفرق السالح وأمر الناس أبعطياهتم وخطب فيهم ورغبهم يف اجلهاد وقال هلم " 
. وقد مسيت هذه احلملة ابلعبادلة 55احلكم إىل أن تقدموا على عبدهللا ابن سعد فيكون األمر إليه ‘ و أستودعكم هللا "

ي عبدهللا من كبار الصحابة فيها مثل عبدهللا بن الزبري بن العوام   ‘ عبدالرمحن بن ايب زيد ‘ عبدهللا 56لوجود أغلب من مسم
عمر بن اخلطاب ‘ عبيدهللا بن عمر ‘ عبدالرمحن بن أيب بكر ‘ عبدهللا بن عمرو بن العاص ... وغريهم من الصحابة   بن
وصلت احلملة إىل مصر وانضم إليها جيش عبدهللا بن سعد وبلغت قوة اجليش عشرين ألف واجتهت اجليوش حنو  .57

. 58وصلوا إىل برقة التحقت هبم حامية عقبة بن انفع الفهري  ه وعندما 27فريقية عام إاحلدود الليبية املصرية قاصدة 
ومل يواجه اجليش العريب اإلسالمي أية صعوبة أثناء سريه يف برقة وذلك إلهنا ظلت أيم عمرو بن العاص وعبدهللا بن أيب 

جلزية إىل مصر يف السرح مطمئنة وحمافظة على شروط العهد حىت أنه مل يكن يدخلها جايب اخلراج وإمنا يبعث أهلها اب
وقتها احملدد فكان استقرار األحوال فيها عوانً كبرياً على تقدم األعمال احلربية يف املغرب ‘ أما طرابلس فهي مل حتافظ 

.ومما يؤكد بقاء برقة على عهدها لعمرو بن العاص ‘ ما ذكر عنه أنه مسع يقول 59على عهدها كما سبق القول سالفاً 
.تقدم اجليش اإلسالمي اجتاه افريقية وكان 60لنزلت برقة ‘ فما أعلم منزاًل أسلم وال أعزل منها " "ولوال مايل ابحلجاز 

تعود إىل إليه 61ستطالع األحوال يف مناطق خمتلفة فكانت هذه الطالئع ) السراي ( عبدهللا بن سعد يرسل الطالئع إل
خبار جالبة معها البقر والشياه وعلف الدواب. وعندما اقرتبت إحدى تلك الطالئع من طرابلس فوجد أفرادها ابأل

مراكب للروم راسية على الساحل ‘ فشدوا عليها وغنموا ما فيها وأسروا مائة من أصحاهبا بل وقتلوهم أما األهايل فيبدو 
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. يتضح مما 62لمني بشئ وكانت هذه أول غنيمة غنمها املسلمون  أهنم حتصنوا داخل أسوار مدينتهم ومل يتعرض هلم املس
سبق االشارة إليه أن مدينة طرابلس بعد عودة عمرو بن العاص ارتدت على ماعاهدت عليه وذلك بفضل ما كان يصل 

على  إليها من االمدادات من املناطق القريبة حىت أن أهايل املدينة أخذوا يعملون على حتصني مدينتهم حىت أصبحت
هنم نقضوا عهد عمرو بن العاص الوضع الذي بقيت عليه حىت قدوم عبدهللا بن سعد وهذا ما يفسر قتله لألسرى أل

. واكتفى عبدهللا بن سعد برتك املدينة يف أمان دون فتحها حىت الينهك قواه يف إعادة 63وارتد من كان  قد أسلم منهم  
ساسي واجته جبيشه ة اليت وصلت إليها ‘ و ركز قوته حنو اهلدف األفتحها خاصة بعد أن متكن من طرد السفن الرومي

(  الذي كان ميتد حكمه من Grigorieus( )64حنو إفريقية اليت كان حيكمها شخص يدعى جرجري ) جرجيوريوس
ري لتقى عبدهللا بن أيب سعد مع جرجا.65طرابلس إىل طنجة حتت والية هرقل وكان حيمل إىل هرقل خراج تلك املنطقة 

بقوة يبلغ تعدادها مائة وعشرين ألف وقبل أن يشتبك معه تبادل معه الرسائل و دعاه إىل 66يف موقع يعرف بسبيطلة 
‘ وملا رأى   67االسالم أو دفع اجلزية فرفض جرجري متكربا و قال " ال أقبل هذا أبدا ولوسألتموين درمها واحدا مل أفعل "  

ابنه وصعد فيه يشرف على العساكر ويرى القتال وأمر ابنته ابلصعود مث قال خيل العرب املسلمني اشتد رعبه فاخرج د
" اتعرفون هذه " فقالوا : نعم : هذه سيدتنا ‘ ابنة امللك " فقال هلم " وحق املسيح دين النصرانية لئن قتل رجل منكم 

لنعمة ‘ وأنزله املنزلة اليت ال يطمع عطيه ما معها من اجلواري واأأمري العرب عبدهللا بن أيب سعد لزوجته ابنيت هذه ‘ و 
.وكان ذلك تشيجعاً جليشه على قتال املسلمني فبلغ ذلك عبدهللا بن سعد فأقسم أن يقتل جرجري 68فيها أحد عندي "

نفلته ابنته ‘ و ابلفعل متكن املسلمون من قتل جرجري على يد عبدهللا بن الزبري .يقول عبدهللا بن الزبري : فقامت معركة 
املسلمني و جرجري وكانت معركة حامية الوطيس فضاق أمر املسلمني وأختلفوا مع عبدهللا بن أيب سرح يف الرأي بني 

فدخل فسطاطه يفكر وكنا عشرين ألفا ‘ فرأيت أان غرة من جرجري بصرت به خلف جيوشه نظرت إىل امللك جرجري 
بريش الطواويس ‘ فذهبت إىل عبدهللا بن سرح   من وراء الصفوف وهو راكب على برذون ) حصان ( و جاريتان تظالنه

فسألته أن يبعث معي من حيمي ظهري واقصد امللك ‘ فجهز معي مجاعة من الشجعان حىت اخرتقت الصفوف إليه 
وهم يظنون أين يف رسالة إىل امللك ... فلحقته وطعنته برحمي ‘ ودفقت عليه بسيفي وأخذت رأسه فنصبته على رأس 

. ويف رواية أخرى 69ا رأى الرببر ذلك فروا واتبعهم املسلمون يقتلون وأيسرون فغنموا غنائم مجة ..."  الرمح وكربت ‘ فلم
تقول عندما أتخر عبدهللا بن أيب سرح عن مركز اخلالفة فأرسل عثمان بن عفان عبدهللا بن الزبري يف مجاعة ملوافاته أبخبار 
اجلند وملا وصل ابن الزبري إفريقية مل ترقه اخلطة اليت سار عليهاأيب سرح يف قتال األعداء إذ كان يقاتلهم كل يوم إىل وقت 
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 يعود اجليشان إىل معسكرمها يف اليوم التايل ‘ وقد أنكر ابن الزبري على ايب سرح خطته هذه ملا رأى فيها من الظهرية مث
إاتحة الفرصة للعدو لإلستعداد وغري خطة القتال وأمر بتقسيم اجليش إىل فريقني أحدمها يسري لقتال العدو أول النهار 

باغتة العدو عندما أيوي إىل معسكره ‘ وابلفعل بدأ  ابن الزبري يف وأيخذ الفريق اآلخر قسط من الراحة حىت يستعد مل
تنفيد خطته وملا حان موعد الرتقب إلنصراف اجليشني استعد الفريق للخروج وهجم على العدو يف خيامهم وهزمهم 

ح مل يستطع .وبذلك قد تتفق الرواينت على إن عبدهللا بن سر 70هزمية نكرى وبذلك مت النصر للمسلمني وقتل جرجري 
م.لقد غنم 647ه 27فتح إفريقية لوال تدخل عبدهللا بن الزبري الذي غري من خطة املعركة ومتكن من فتحها سنة 

ضافة إىل إف دينار والرجل ألف دينار املسلمون يف فتح سبيطلة ما مل يروه من قبل فكان حظ الفارس وفرسه ثالثة اآل
‘ وقد شكك بعض املؤرخني ومنهم الدكتور مؤنس يف صحة هذه 71يطة األمان  اجلزية اليت كان يدفعها بطريق إفريقية شر 

املبالغ املالية الطائلة اليت حصل عليها اجلند إذ ذكر أنه مبالغ فيه بدون شك ‘ رغم اعرتافه أبن فتح سبيطلة رجع على 
رى الرومان ما حل جبرجري وأهل . وعندما رأى رؤساء أهل املدن والق72املسلمني بغنائم كثرية ولكن ليست بتلك القيمة  

 سبيطلة اشتد خوفهم من املسلمني  خاصة وأن العرب املسلمني مازالوا يغريون ويفتحون  عندما أيقنوا بعجزهم عن
مقاومتهم فأرسلوا إىل عبدهللا بن أيب سرح  صلحا على مال يؤدونه ويرحل عنهم فقبل منهم وعقد معهم صلحا وكان 

‘و وجهوا   73أصاب املسلمون قبل الصلح فهو هلم ‘ و ما أ صابوه بعد الصلح ردوه عليهم "من شرط الصلح  "إن ما 
إليه ثالمثائة قنطار من الذهب يف بعض الروايت ‘ ويف البعض اآلخر مائة قنطار جزية يف كل سنة على أن يكف منهم 

بعد أن أقام إبفريقية سنة وستة أشهر و خيرج من بالدهم ‘ فقبل ذلك منهم وقبض املال و اكتفى بذلك ورجع إىل مصر  
.ويعود السبب وراء عدم ترك عبدهللا 74ويف رواية أخرى سنة وثالثة أشهر و مل يستخلف هبا أحداً ومل يمبق هبا معسكراً 

بن ايب سرح أي حامية من جيشه بعد هذه احلرب الطاحنة وجهود املسلمني وخسارته الكبرية  اليت ممين هبا من الرجال 
ركة سبيطلة وإن من بقي معه من املسلمني ال ميكنهم أن يصمدوا أمام جيوش الروم والرببر وعدم استئمان شرهم يف مع

ستنجاد هبا ضافة إىل ذلك بمعد مراكز جيوش املسلمني اليت ميكن اإلخاصة وإن تعدادهم يفوقهم أبضعاف مضاعفة ابإل
قتضى اخلطط احلربية وإذا مل يفعل هذا لتعرض جيشه للهالك ‘ وهبذا فإن ما فعله عبدهللا بن ايب سرح هو احلكمة و م

.أرسل عبدهللا بن سرح عبدهللا بن الزبري إىل اخلليفة عثمان بن عفان إلخباره ابلنصر الذي حققه املسلمني يف فتحهم 75
فيها الغنائم  فأرسلت افريقية والغنائم اليت حصلوا عليها  وقد أوصاه أبن يبلغ اخلليفة عثمان أن يرسل إليه سفنا ليشحن  

له .ويقال أن عبدهللا بن الزبري أثناء عودته للمدينة قد أخذ معه بنت جرجري وقد ساءها أن تكون مسبية يف يد العرب 
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. ولئن دل جمئ سفن العرب املسلمني إىل طرابلس  76املسلمني فألقت بنفسها من على اجلمل يف أثناء الطريق فماتت
يار قواها أمام ضرابت العرب يف إفريقية ‘ فكانت إهندولة الروم وتقلص نفوذها و  على شئ فإمنا يدل على ضعف

مقاومتهم بعد هذا الفتح تسري من ضعيف إىل أضعف ‘فأسف امللك هرقل كثريًا حينما بلغه وهو ابلقسطنطنية خرب 
خلراج الذي كانوا يؤدونه إليه مقتل جرجري والضعف الذي أصاهبم فأرسل إليهم بطريقًا انئبا يقال له أوليمة ليطالبهم اب

.  77يف كل سنة فامتنعوا أهل إفريقية و قالوا ما أبيدينا من األموال فدينا به أنفسنا للعرب ‘ ورجع البطريق مطرودا 
خالصة القول أن ليبيا اليت مت فتحها على يد عمرو بن العاص و قادته عقبة بن انفع و يسر بن ارطاة بقيت هادئة 

فريقية ما كانت تستقر على حال وال تقيم على عهد إال ريثما إه ( أما 35-25بدهللا بن أيب سعد) ومستقرة زمن ع
يرحتل عنها جيش املسلمني فتنقض عهدها ويرتد من أسلم من أهلها وتناصب املسلمني العداء وتعود إىل ما كانت 

 بدايتها وهذا راجع ملشاكل اخلالفة املتعددة إلسالمية يف افريقية مل تعرف االستمرارية يفاعليه.و هبذا فإن الفتوحات 
عن افريقية وهي الفرتة اليت ارتدى بعض الرببر فيها  78خاصة عندما عرفت فتنة عثمان أوجها فتوقفت مؤقتا الصوائف

ذي فريقية على حاهلا إىل أن توىل معاوية بن ايب سفيان الإإىل أن توىل اخلالفة بعده اخلليفة علي بن أيب طالب وبقيت 
 فريقية على اإلسالم . إم (  الذي أرجع الصوائف ابنتهاء الفتنة ومن هنا استقام أمر  661-ه41ارتقى إىل اخلالفة )  

 نتائج الفتح:

سالمية إال أن هذه العملية واجهتها عوائق مجة منها الرتكيبة إلسالمي لليبيا كان هدفه نشر الدعوة اإلن الفتح اإ •
الفاحتون واجهوا تركيبة اجتماعية و ثقافية خمتلفة متامًا عنهم كذلك وجود أقليات خمتلفة من السكانية فعند قدوم 

فارقة و الروم الذين شاطروا مع الرببر املنطقة ومما زاد من حدة األمر أن هؤالء السكان كانوا حتت سيطرة اليهود و األ
 لعمل على اقناع أهل البالد برسالة اإلسالم .البيزنطيني فكان على الفاحتني املسلمني مواجهة البيزنطيني وا

لقد واجه املسلمون صعوابت عديدة عند فتحهم لبالد املغرب عامة فاستغرق فتحهم هلا سبعني عامًا بينما استغرق  •
فتحهم للشام و العراق وفارس ومصر أقل من عشرة أعوام ويرجع السبب يف ذلك إىل العامل اجلغرايف وطبيعة بالد 

 بلية ووعورة مسالكها.املغرب اجل

ثر احلضاري الذي خلفه الفتح اإلسالمي مل يكن هدفه الغزو والنهب بل كان فتحاً له مقوماته ‘ والدليل على ذلك األ •
 العرب املسلمني فيما بعد .
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يف إهناء الوجود البيزنطي يف املنطقة و أتمني حدود مصر الغربية ونشر اإلسالم يف املنطقة ودخول كثري من الرببر  •
 اإلسالم . 

األهايل الرببر الذين كانوا ساخطني على البيزنطيني الكارهني حلكمهم اجلائر وتعسفهم يف جباية الضرائب  قد ساعد •
ستيالء العرب خبار إبعليهم و كثرة مظاملهم ‘ ويبدو أهنم أرادوا التخلص من احلكم البيزنطي وكانت قد بلغتهم األ

فتطلعوا إىل اخلالص على أيدي العرب وهلذا فلم  يقاوموا الفاحتني وأثروا أن يدخلوا املسلمني على بالد الشام ومصر 
 سالم ويتمتعوا مبا فيه من حرية و عدالة .حتت رأية اإل

 قائمة املصادر واملراجع :

 أوالً : املصادر :

 القرآن الكرمي  -

وأخبارها ‘ حتقيق : حممد احلجريي ‘ لبنان ‘ ابن عبد احلكم ‘ أيب القاسم عبدالرمحن عبدهللا ‘ فتوح مصر  -
 .1996بريوت ‘ دار الفكر ‘  

‘ 3‘ط1ابن عذاري ‘ أبوالعباس أمحد ‘ البيان املغرب يف  أخبار املغرب ‘حتقيق : ليفي بروفنسال و كوالن ‘ ج -
 م.1983لبنان ‘ بريوت ‘

 م.2004‘    10ت االفكار الدولية ‘ ج  ابن كثري ‘ البداية والنهاية ‘ حتقيق : خنان عبداملنان ‘ لبنان ‘ بي   -

‘   3‘ ط  7ابن كثري ‘ البداية والنهاية ‘ حتقيق : عبدالرمحن االدقي ‘ حممد بيضون ‘ دار املعرفة ‘ بريوت ‘ ج   -
 م.1998

البالذري ‘ أبو احلسن ‘ فتوح البلدان ‘ حتقيق : عبدهللا أنيس الطباع‘لبنان ‘ بريوت ‘ مؤسسة املعارف ‘  -
 م .1987

 م.1977‘ شهاب الدين أبو عبداله ‘ معجم البلدان ‘ لبنان ‘ بريوت ‘ دار صادر ‘   احلموي -
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حتقيق : عبدالرمحن اليماين ‘ طبعة حيدر أابد ‘السمعاين ‘ أبوسعيدعبدالكرمي بن حممد ‘ كتاب األنساب  -
 .‘ د.ت  1ج‘

 .م1951‘ القاهرة ‘    1‘ جاملالكي ‘ أبوبكر عبدهللا بن أيب عبدهللا ‘ ريض النفوس ‘ حتقيق : حسني مؤنس   -

 اثنياً : املراجع :

 . 1996اخلطيب ‘ مصطفى ‘ معجم املصطلحات وااللقاب التارخيية ‘ لبنان ‘ بريوت ‘ مؤسسة الرسالة ‘  -

 م. 2004‘ لبنان ‘ بريوت ‘ دار املنار اإلسالمي ‘ 4الزاوي ‘ أمحد الطاهر ‘اتريخ الفتح العريب يف ليبيا ‘ ط -

 .1998ات من اتريخ ليبيا االسالمي والشمال االفريقي ‘ دار البيارق ‘ عمان  الصاليب ‘ علي ‘صفح   -

املزيين ‘ صاحل  مصطفى ‘ ليبيا منذ الفتح العريب حىت انتقال اخلالفة الفاطمية إىل مصر ‘ ليبيا ‘ منشورات  -
 .1978الشركة العامة للنشر والتوزيع ‘ 

  د.ت .مؤسسة انصر للثقافة ‘  ليبيا ‘‘   8ج  زامة ‘ اتريخ ليبيا يف عهد اخللفاء الراشدين ‘اب -

 م.2006محودة ‘ عبداحلميد حسني ‘ اتريخ املغرب يف العصر اإلسالمي ‘ دار الثقافة ‘ القاهر ‘   -

 م.1984‘  7خطاب ‘ حممود شيت ‘ قادة فتح املغرب العريب ‘لبنان ‘ بريوت ‘ دار الفكر للطباعة والنشر ‘ ط -

 . 2010‘ مؤسسة اتولت ‘   2‘ ط  2املغرب الكبري ‘ةجدبوز ‘ حممد علي ‘ اتريخ   -

 م. 1981‘ لبنان ‘بريوت ‘ دار النهضة ‘   2سامل ‘ عبدالعزيز ‘ اتريخ املغرب الكبري العصر اإلسالمي ‘ج -

 .2002شاكر ‘ حممود ‘ موسوعة الفتوحات اإلسالمية ‘ االردن ‘ دار اسامة ‘   -

العريب حىت مطلع القرن التاسع اهلجري ‘ ليبيا ‘ بنغازي ‘ دار ليبيا عباس ‘ إحسان ‘ اتريخ ليبيا منذ الفتح  -
 م.1967للنشر والتوزيع ‘ 

 .  2008جمموعة من الباحثني ‘ معامل احلضارة اإلسالمية يف ليبيا ‘ليبيا ‘ بنغازي ‘ دار الكتب الوطنية ‘   -

 .م  2006لت ‘  مفتاح ‘ صاحل معيوف  ‘ جبل نفوسة وعالقته ابلدولة الرستمية ‘ مؤسسة اتو  -
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 مؤنس ‘ حسني‘  فتح العرب للمغرب ‘ مصر ‘ مكتبة االسكندرية ‘ د.ت . -

‘ حممد يوسف ‘ عباس إحسان ‘ ليبيا يف كتب التاريخ والسري‘ ليبيا ‘ بنغازي ‘ دار ليبيا للنشر والتوزيع ‘    -
 م.1968

 اثلثاً : الدورايت : 

عبداحلميد ‘ سعد زغلول ‘ فتح العرب للمغرب بني احلقيقة التارخيية واألسطورة الشعبية ‘ مصر ‘ االسكندرية  -
 م. 1962‘ سنة   16‘ جامعة االسكندرية ‘ جملة كلية اآلداب ‘العدد  

كلية اآلداب   عبداحلميد ‘ سعد زغلول ‘ فتح العرب للمغرب بني احلقيقة التارخيية واألسطورة الشعبية ‘ مصر ‘ االسكندرية ‘ جامعة االسكندرية ‘ جملة  1
 .40م‘ ص 1962‘ سنة  16‘العدد 

ائر اإلقليم ) بنتابوليس ( وأطلق عليها املسلمون اسم انطابلس برقة : مل تكن برقة معروفة هبذا اإلسم عندما فتحها املسلمون إذ كان الرومان يطلقون على س   2
ومبا حيمله  إذ سرعان ما أطلق عليها املسلمون امسا عربيا هو برقة ‘ وبذلك انتهى االسم الروماين وهي حتريف للكلمة الرومانية غري أن األمر مل يستمر طويالً 
 .462م ‘ص 1977‘  3قوت ‘ معجم البلدان ‘ لبنان ‘ بريوت ‘ دار صادر ‘ جمن مدلول سياسي يشمل إقليم املدن اخلمس . احلموي ‘ ي

‘ عبدالعزيز  ‘.السيد 26‘ ص  1978‘ ليبيا ‘ منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع ‘ املزيين ‘ ليبيا منذ الفتح حىت انتقال اخلالفة الفاطمية إىل مصر   3
 .142‘ ص م 1981لبنان ‘بريوت ‘ دار النهضة ‘ ‘  2ج ‘ العصر اإلسالمي اتريخ املغرب الكبري 

 .34م ‘ ص 2004‘ لبنان ‘ بريوت ‘ دار املنار اإلسالمي ‘  4الزاوي ‘ أمحد الطاهر ‘ اتريخ الفتح العريب يف ليبيا ‘ ط  4
 .53‘ ص  2008بنغازي ‘ دار الكتب الوطنية ‘  يف ليبيا ‘ليبيا ‘ الباحثني ‘ معامل احلضارة اإلسالمية االساتذة و جمموعة من   5
 . 256سورة البقرة اآلية :   6
 .29سورة الكهف اآلية :   7
‘ لبنان ‘ ‘ بريوت‘ دار الثقافة للنشر والتوزيع ‘   3ابن عذاري ‘ أبوالعباس أمحد ‘ البيان املغرب يف  أخبار املغرب ‘ حتقيق : وليفي بروفنسال و كوالن ‘ ط  8

 .1‘ ص 1983
 .70ص مؤنيس ‘ حسني‘ فتح العرب للمغرب ‘ مصر ‘ مكتبة االسكندرية ‘ د.ت .   9

 .27-26 املزيين ‘مرجع سابق ‘ص  10
 .180‘ ص 1998صفحات من اتريخ ليبيا االسالمي والشمال االفريقي ‘ دار البيارق ‘ عمان  الصاليب ‘ علي ‘  11
 35الزاوي ‘ الطاهر ‘ مرجع سابق ‘ ص   12
 .294‘ ص 1996ابن عبد احلكم ‘ أيب القاسم عبدالرمحن عبدهللا ‘ فتوح مصر وأخبارها ‘ حتقيق : حممد احلجريي ‘ لبنان ‘ بريوت ‘ دار الفكر ‘   13
 .21م‘ ص 6719عباس ‘ إحسان ‘ اتريخ ليبيا منذ الفتح العريب حىت مطلع القرن التاسع اهلجري ‘ ليبيا ‘ بنغازي ‘ دار ليبيا للنشر والتوزيع ‘   14
 .8‘ ص  1يذكر أن اجلزية كانت تقدر ديناراً على كل حامل . ينظر ابن عذاري ‘ البيان املغرب ‘ ج  15
 .110ص مصدر سابق ‘ . ابن عبد احلكم ‘ فتوح مصر واخبارها ‘30املزيين ‘ مرجع سابق ‘ ص  16
 .31-30املزيين ‘ مرجع سابق ‘ ص ص   17
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 .82ص سابق ‘ مرجع عبداحلميد ‘ سعد زغلول ‘   18
كيلومرت 770بنحو ك م وتبعد عن مدينة طرابلس إىل اجلنوب الشرقي 150بنحو  من مرزق زويلة : مدينة من مدن فزان القدمية وتقع يف اجلنوب الشرقي  19

تونس وكانت زمن الفتح اإلسالمي عاصمة فزان بدل ويعرب عنها بعض املؤرخني بزويلة السودان متيزاً هلا عن زويلة إفريقية اليت بناها عبدهللا املهدي ابلقرب من 
 .39مرزق ومسيت زويلة بعد الفتح اإلسالمي بلد األشراف .للمزيد من املعلومات ينظر : الزاوي ‘ مرجع سابق ‘ ص 

 .113‘ ص  ‘ ليبيا ‘ طرابلس ‘ دار انصر للثقافة  8اتريخ ليبيا يف عهد اخللفاء الراشدين ‘ جابزامة ‘   20
ص  الذي يسقى ابآلالت ويف سقيه مشقة زكاته نصف العشر والزرع الذي يسقى ابملطر أو مبا ال مشقة فيه فزكاته العشر . الزاوي ‘ جمع سابق ‘الزرع   21

40. 
 .226‘ ص م 1987‘ لبنان ‘ بريوت ‘ مؤسسة املعارف ‘ 1حتقيق : عبدهللا أنيس الطباع ‘ جالبالذري ‘ فتوح البلدان ‘   22
 .113. ابزامة ‘ مرجع سابق‘ ص 32رجع سابق ‘ ص املزيين ‘ م  23
ابزامة ‘ مرجع سابق ‘  . 30م ‘ ص 1968إحسان عباس ‘ حممد يوسف ‘ ليبيا يف كتب التاريخ والسري ‘ ليبيا ‘ بنغازي ‘ دار ليبيا للنشر والتوزيع ‘    24

 .114ص 
 .183الصاليب ‘ مرجع سابق ‘ ص   25
كيلو مرت وتقع يف اجلنوب الشرقي من مدينة    4سرت : بضم السني مدينة قدمية تقع عل اخلليج املسمى هبا اآلن وهي تبعد عن البحر إىل اجلنوب بنحو   26

 .41كيلو مرت وكانت حماطة بسور من الرتاب وهي غري سرت املعروفة اآلن . الزاوي ‘ مرجع سابق ‘ ص 554طرابلس بنحو 
 .33املزيين ‘ ص   27
وله وسكون الطاء وفتح الراء وضم الباء املنقوطة والالم وهو االسم العريب الصحيح الذي تعارف عليه املسلمون منذ فتحها  . السمعاين  أأطرابلس : بفتح      28

 .28موي ‘ مصدر سابق ‘ ص  .احل289‘ص    1‘ أبوسعيدعبدالكرمي بن حممد ‘ كتاب األنساب أ حتقيق : عبدالرمحن اليماين ‘ طبعة حيدر أابد ‘ د.ت ‘ ج
  .117ابن عبداحلكم ‘ فتوح مصر و أخبارها ‘ مصدر سابق ‘ ص   29
 . 55جمموعة من الباحثني ‘ مرجع سابق ‘ ص   30
 .24. إحسان عباس ‘ مرجع سابق ‘ ص 33ص مرجع سابق ‘  املزيين ‘   31
 .117-116ابن عبداحلكم ‘ فتوح مصر وأخبارها ‘ مصدر سابق ‘ ص ص   32
 .186لصاليب ‘ مرجع سابق ‘ ص ا  33
 .55. جمموعة من الباحثني ‘مرجع سابق ‘ ص 62‘ ص مرجع سابقمؤنس ‘ حسني ‘   34
 .53-52ص ص الطاهر ‘ مرجع سابق ‘  الزاوي ‘   35
 .48إحسان عباس ‘ حممد يوسف ‘ مرجع سابق ‘ ص  .188الصاليب ‘ مرجع سابق ‘ ص   36
‘ ص 2010‘ مؤسسة اتولت ‘    2‘ ط  2. دبوز ‘ حممد علي ‘ اتريخ املغرب الكبري ‘ةج  117ابن احلكم ‘ فتوح مصر و أخبارها ‘مصدر سابق ‘ ص     37

31. 
 .54. جمموعة من االساتذة والباحثني ‘ مرجع سابق ‘ 43ملزيين ‘ مرجع سابق ‘ ا  38
سالم عمرو بن اخلطاب : أبو حفص عمر بن اخلطاب العدوي القرشي امللقب ابلفاروق وهو اثين اخللفاء الراشدين و من كبار أصحاب الرسول عليه ال  39

م املوافق للثاين 634أغسطس سنة  23ومن أكثرهم أتثريا ونفوذًا وهو أحد العشرة املبشرين ابجلنة ‘ توىل اخلالفة اإلسالمية بعد وفاة أيب بكر الصديق يف 
ه . وقد اشتهر بعدله و إنصافه للناس من املظامل وهلذا مسي ابلفارق لتفريقه بني احلق والباطل . املزيين ‘ مصدر سابق ‘ ص 13والعشرين من مجاد الثانية سنة  

12. 
 .117ابن عبداحلكم ‘ فتوح مصر وأخبارها ‘مصدر سابق ‘ ص   40
 .  811املصدر نفسه ‘ ص   41
 .58جمموعة من الباحثني ‘ مرجع سابق ‘ ص   42
 .227‘ ص  1البالذري ‘ فتوح البلدان ‘ مصدر سابق ‘ ج  43
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 .190الصاليب ‘ مرجع سابق ‘ ص . 118ابن عبد احلكم ‘ فتوح مصر واخبارها ‘ مصدر سابق ‘ ص   44
 .17م ‘ ص 2006الرستمية ‘ مؤسسة اتولت ‘  مفتاح ‘ صاحل معيوف  ‘ جبل نفوسة وعالقته ابلدولة  45
 .184الصاليب ‘ مرجع سابق‘ ص   46
 .38املزيين ‘ مرجع سابق ‘ ص   47
 .191الصاليب‘ مرجع سابق ‘ ص   48
ج اثنتني من بنات عثمان بن عفان : أبو عبدهللا بن عفان األموي القرشي اثلث اخللفاء الراشدين وأحد العشرة املبشرين ابجلنة  ‘ يكىن ذا النون ألنه تزو   49

 .23ص الرسول عليه السالم حيث تزوج من رقية مث بعد وفاهتا تزوج من أم كلثوم . جمموعة من االساتذة و الباحثني ‘ مرجع سابق ‘ 
 .66الزاوي ‘مرجع سابق ‘ ص   50
واله عثمان عبدهللا بن سعد بن أيب سرح بن حبيب بن حذيفة بن حسئل بن عامر ان لوي القرشي العامري ويمكىن أاب حيى و إنه أخاً لعثمان من الرضاعة     51

 عليه وسلم وفجـة حلق ابملشركني مبكة ‘ وأهدر الرسول بن عفان على مصر ان وقد ارتد عن االسالم من قبل ذلك أنه كان يكتب الوحي للرسول صلى هللا
‘ ومنذ ذلك  دمه وأخذ مكانه وقتئذ معاوية بن أيب سفيان‘ وحني فتح مكة استجار عبدهللا بن أيب سرح بعثمان بن عفان الذي طلب له األمان عند الرسول

نية يف عهد اخلليفتني عمر وعثمان رضي هللا عنهم منها والية امليمنة يف جيش عمرو بن الوقت استقام اسالمه  ولقد كان له العديد من املناصب القيادية امليدا 
ي ‘ مصدر سابق ‘ العاص يف فتوحات الشام ووالته قيادة اجليش يف فتح افريقية ووالية قيادة فتوحات أرض النوبة ومدينة قربص وغريها .ينظر :  ابن العذار 

 م .1984‘  7تح املغرب العريب ‘ لبنان ‘ بريوت ‘ دار الفكر للطباعة والنشر ‘ طخطاب حممود شيت ‘ قادة ف .  9‘ ص  1ج
 .234-233مصدر سابق ‘ فتوح مصر وأخبارها ‘ابن عبد احلكم ‘   52
 .67الزاوي ‘ الطاهر ‘ مرجع سابق ‘ ص   53
 .40املزيين ‘ مرجع سابق ‘ ص   54
 .  9‘ ص  1جمصدر سابق ‘. ابن عذاري ‘ البيان املغرب ‘  124ابن عبد احلكم ‘ فتوح مصر وأخبارها ‘ مصدر سابق ‘ ص   55
قتل امللك جرجري ‘ عبدهللا بن الزبري: ولد بعد اهلجرة بعشرين شهراً وهو أول مولود ولد يف اإلسالم ابملدينة وهو أول من كسا الكعبة ابلديباج وهو الذي   56
  .68الزاوي ‘ مرجع سابق ‘ ص .أيم عبدامللك بعد حصار دام سبعة أشهر  ه 73له احلجاج بن يوسف وصلبه مبكة سنة قت

 .317‘ ص  1البالذري ‘ فتوح البلدان ‘ مصدر سابق ‘ ج  57
 .119‘ ص  2002شاكر ‘ حممود ‘ موسوعة الفتوحات اإلسالمية ‘ االردن ‘ دار اسامة ‘   58
 .23عباس ‘ إحسان ‘مرجع سابق ‘ ص   59
 .226‘ ص مصدر سابق . البالذري ‘ فتوح البلدان ‘ 574 ص‘م 1977لبنان ‘ بريوت ‘ دار صادر ‘  احلموي ‘ يقوت ‘ معجم البلدان ‘  60
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ABSTRACT 

Getting away from moderation and averageness in Islam leads to the spread of negativity extremism 

and unbalance in society thus it is very important now to consider speaking about moderation and 

averageness in Islam because of enormous change in our societies 

Researchers can't understand the rhetoric of moderation and averageness and apply their instructions 

unless they understand what is meant by both terms and identifying their interpretation in the Holly 

Quran Itself. That's why we are going to try to specify what is meant by modernisation and averageness. 

Through making a comparison Between the linguistic and religious meaning of both of them . On one 

hand and their real meaning on the other hand. 

Keywords:  moderation and averageness,  spread of negativity,  extremism and unbalance,  linguistic 

and religious meaning. 

 امللخص

 أصبحلذلك  عدم التوازن يف اجملتمع،التطرف و يؤدي إىل شيوع  السلبية و  يف االسالم عتدالالعن الوسطية وا بتعادإّن اال 
ال يتسىن و  ،احلديث عن االعتدال والوسطية يف اإلسالم ضرورة ملحة وسط االنقالب الذي تشهده جمتمعاتنا يف اآلونة األخرية

وتطبيق تعاليمهما إال بفهم املقصود من املصطلحني ومعرفة حدودمها يف القرآن  و االعتدايلفهم اخلطاب الوسطي  باحثلل
 الكرمي نفسه.

هذه الدراسة ضبط مفهوم الوسطية واالعتدال من خالل عقد مقارنة بني املصطلح اللغوي واملصطلح لذا سنحاول من خالل    
 ةفقهي ،وعيونالفقهي لكليهما ،وذلك من خالل احلفر يف داللة اللفظني والنظر إليهما بعيون لغوية حتمل دالالت جذرية 

انب اللغوي والفقهي للمصطلحني من انحية ،وبني ربط العالقات بني اجل ،ومن مث الت إسالمية وشرعية جديدةمل دالحت
 .مفهوم االعتدال والوسطية من انحية أخرى ،وذلك استنادا إىل مناذج شرعية لالعتدال والوسطية يف القرآن الكرمي 
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 مقدمة:

وتتطور األمم ما من خالل قوانني قرآنية ونبوية تزدهر  كقاعدة عاّمة   واالعتدال لقد رسخت الشريعة اإلسالمية الوسطية
: "وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ل َِتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس إن متسكت هبا، أما القوانني القرآنية فأبرزها قوله تعاىل

 ي  ما خُ :" عنها عائشة رضي هللا نذكر منها قولو أما القوانني النبوية ،143البقرة " َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً 
 صحيح البخاري.  "النيب صلى هللا عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل أيمث فإذا كان اإلمث كان أبعدمها منه

،ومن   ظاهر السلبية وعدم التوازن يف اجملتمع امللذلك جند أن اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف اإلسالم يؤدي إىل شيوع  
ذا السبب صار احلديث عن االعتدال والوسطية يف اإلسالم ضرورة هل، مّث تراجع وتدهور أحوال كل بلد حاد عنهما

،ولكن رغم تعدد الكتاابت والدراسات حول هذا  ونة األخريةملحة وسط االنقالب الذي تشهده جمتمعاتنا يف اآل
املوضوع إال أن يف حديثهم عن املصطلحني نوع من اهلروب عن األصل إىل الفرع ،وذلك برتكيزهم على أقوال املفسرين 

وم ،متناسني يف ذلك أن كليهما مصطلح قرآين دقيق مضبوط ينطلق من مفه واملتكلمني وعلماء أصول الفقه وغريهم
لذا هدفنا من  اثبت مستمد من القرآن الكرمي نفسه، ينبغي أن يكون معيارًا للفهم السليم بعيدًا عن الفهوم املنحرفة.

خالل هذه الدراسة أن نضبط مفهوم الوسطية واالعتدال متكئني يف ذلك على اجلانب اللغوي والفقهي لّلفظني معتمدين 
القرآن الكرمي والسّنة النبوية،فاخرتان عنوان :دراسة يف املصطلح اللغوي يف سبيل حتقيق ذلك على املعاجم اللغوية و 

والفقهي:"الوسطية واالعتدال يف القرآن أمنوذجا"ليكون موضوع الدراسة،و سنجيب من خالله على عّدة إشكاالت 
تدال يف اللغة؟وما أمهها:هل الوسطية واالعتدال مصطلحان خمتلفان لفظا ومتفقان معىن ؟ما الفرق بني الوسطية واالع

الفرق بينهما عند الفقهاء؟وما العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي لالعتدال من جهة وبني املعىن اللغوي والفقهي للوسطية 
من جهة أخرى؟وكيف جتلت الوسطية واالعتدال يف القرآن الكرمي والسنة النبوية؟وما مدى تغرّي حال األمة اإلسالمية 

تلك التساؤالت من خالل احلفر يف داللة اللفظني والنظر    لىوقد سعت الدراسة إىل اإلجابة ع ها؟تإذا متّسكت بوسطيّ 
إليهما بعيون لغوية حتمل دالالت جذرية قد تساهم يف ربط العالقة بني املدلول األول للفظ واملدلول الذي انتقل إليه 

،كما قد تساهم يف  ت إسالمية وشرعية جديدةفقهي حيمل مدلوال قرآين ومنه إىل مصطلح  عندما حتول إىل مصطلح
قطع الصلة أو العالقة بينهما يف حالة ما إذا كان املصطلح الفقهي حيمل دالالت جديدة وخاّصة ال تفهم إال من خالل 
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اًل ،سواء يف منهجه أو يف مجيع جوابنه؛ أصواًل وفروعاً وعقيدة وعبادة وخلقاً وسلوكاً وتصوراً وعم السياق القرآين نفسه
 هنياً.  أمراً و  ،وخرباً وإنشاًء ،و ؛والذي جاء يف عدة أساليب :تصرحياً وإمياء، وتفصيالً و إمجاال

قد تطّرقنا يف األخري إىل تطبيق بعض النماذج الشرعية لوسطية العقيدة واألخالق اإلسالمية اليت إن حتّلت هبا األّمة و   
؛لتجنب   االعتدال والوسطية وحدودمها يف القرآن الكرمي والسّنة النبوية خاصةاإلسالمية لتغرّي حاهلا، وقد وّضحنا معامل  

اخلروج عنهما والوقوع يف التطرف الذي وقع فيه الكثريون بسبب سوء الفهم وعدم ضبط املصطلحات وفهم املقصد 
 الرابين من اآلايت واملصطلحات القرآنية. 

،واتّبعنا خطّة تفصيلية نذكر أهم   حليلي املقارنوقد اعتمدان يف سبيل حتقيق ذلك على املنهج الت  
       مباحثها:   

 املبحث األو ل: االعتدال

 االعتدال يف اللغة :1املطلب  

 االعتدال يف القرآن :2املطلب  

 االعتدال يف السنة النبوية  :3املطلب

 االعتدال يف االصطالح :4املطلب

 االعتدال عند الفقهاء :5املطلب

 االعتدال مبعىن االستواء  (أ
 ب( االعتدال مبعىن التوّسط بني حالتني

 جــ( االعتدال مبعىن االستقامة 
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 املبحث الثاين: الوسطية

 الوسطية يف اللغة :1املطلب  

 الوسطية يف القرآن :2  املطلب

 الوسطية يف السنة النبوية :3املطلب  

 الوسطية يف االصطالح :4  املطلب

 الثالث: العالقات والفروق بني املصطلحات:املبحث  

 العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي للوسطية: :1املطلب  
 العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي لالعتدال: :2املطلب  
 الفرق بني الوسطية واالعتدال يف اللغة: :3 املطلب
 القرآين والسنة النبويةالفرق بني الوسطية واالعتدال يف االستعمال   :4 املطلب
 الفرق بني الوسطية واالعتدال يف االصطالح )عند الفقهاء(: :5 املطلب

 املبحث الرابع : التطبيقات الشرعية لالعتدال والوسطية من خالل القرآن الكرمي

 وسطية العقيدة اإلسالمية  :1املطلب  

 وسطية األخالق   :2املطلب  

 اخلامتة
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 االعتدالاملبحث األول:    

  :  املطلب األول:االعتدال يف اللغة  
هو توسط حال بني حالني يف كم أو كيف،كقوهلم جسم معتدل بني الطول والقصر، وماء معتدل بني البارد واحلار، 

َله كَعَدله، وإذا مال شيء قلت عدلّته أي: أقمته فاعتدل واستقام وقيل جارِيٌَة َحَسَنُة ،  )1(ويوم معتدل طّيب اهلواء، وعدَّ
. وال يفرق أهل اللغة بني االعتدال )2(أي طَيَِّبٌة غري َحارٍَّة  ؛االْعِتَداِل : أي القوام. وأايم ُمْعَتِداَلٌت َغرْيُ ُمْعَتِذاَلٍت 

تقام االستواء ، فهم يقولون : استقام الشيء إذا استوى واعتدل، ويقولون أيضا استوى الشيء إذا اس واالستقامة، و
 . )3(  واعتدل

وقد أتيت كلمة عدل يف اللغة مبعين العدول، يقال: )عَدَل( يف اللغة عداًل وعدوالً؛ أي مال، ويقال: عدل عن الطريق: 
حاد وعدل إليه: رجع، وعدل يف أمره عدال وعدالة: استقام، وعدل يف حكمه :حكم ابلعدل، وعدل الشيء عدال أي 

عدل بربه عدال وعدوال :أشرك وسّوى به  الشيء ابلشيء: سّواه به وجعله مثله قائما، و يقال:أقامه، وسّواه، وعدل 
 .)4 (غريه

االعتدال لغة: من العدل، وهو  ''كما حيمل االعتدال يف اللغة معىن آخر وهو القصد، مثلما ورد يف املصباح املنري: 
 املعىن مرادف لالقتصاد.  ذا. وهو هب )6(أي التوّسط فيها وعدم جماوزة احلدّ   ؛ )5(''القصد يف األمور

ومما سبق يتلخص أن االعتدال يف اللغة حيمل معاين العدل واالعتدال: احلكم ابلعدل، واالستقامة، والتقومي، والتسوية، 
واملوازنة، والتزكية، واملساواة واإلنصاف، والعدول: عدل عن الشيء أي مال وحاد عنه ،كما حيمل معىن واملماثلة، 

 التوسط بني أمرين، إضافة ملعىن القصد واالقتصاد يف األمور.

 املطلب الثاين:االعتدال يف القرآن:
: استعماله للفظ الَعْدل يف قوله تعاىل مشتقاته، مثل:ولكن استعمل بعض    يستعمل القرآن الكرمي مصطلح االعتدال،مل

أي ابحلق   58النساء:  ﴾  ْلَعْدلِ ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََماََنِت ِإََلٰ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا بِ   ﴿
َها َعْدٌل َواَل تَنَفُعَها     ﴿:    عز وجل  قوله  وعْدٌل مثل  ،  وابلقسط ًئا َواَل يـُْقَبُل ِمنـْ َواتَـُّقوا يـَْوًما الَّ ََتِْزي نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشيـْ

 ﴾ الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك  ﴿قوله تعاَل : أي فداء، وعّدلك يف  .123البقرة: َشَفاَعٌة َواَل ُهْم يُنَصُروَن ﴾ 
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 ۖ  اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر      ﴿:  عز وجل  له  قو . ويعدلون يف    7االنفطار:
 . )7(ى به غريه، يقال: عدل بربه عدال، وعدوال: أشرك وسوّ 01األنعام    مثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِ ِْم يـَْعِدُلوَن ﴾

قال هللا كما ورد يف االستعمال القرآين ما يقابل لفظ االعتدال من ألفاظ االستقامة والقوام واالستواء. يف سورة هود 
 وقوله تعاَل:،  112هود:  ﴾ ِإنَُّه ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصٌي     ۖ  فَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن ََتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا  :    عز وجل  

ُ مثَّ اْسَتقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ ََتاُفوا َوال ََتَْزنُو   ﴿ ُتْم تُوَعُدوَن ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا رَبُـَّنا اَّللَّ ا َوأَْبِشُروا ِبْْلَنَِّة الَِِّت ُكنـْ
  .  30فصلت:    ﴾

  املطلب الثالث:االعتدال يف السنة النبوية:
 تلك املواقف اليت ،رضي هللا عنهيرد لفظ االعتدال يف السنة النبوية الشريفة ولكن ورد ما يدل عليه من مواقف للنيب  مل  

 ،ونذكر من بني ذلك موقفني:  تفريط يف العبادةو ال  فراط، دين بعيد عن اإلجعلت من ديننا دين اعتدال واستقامة  
كثري العبادة والصالة، يصوم النهار، ويقوم الليل. وذات يوم، زاره سلمان   رضي هللا عنهكان أبو الدرداء -1
فلما رآه يُرهق نفسه بكثرة العبادة نصحه قائالً: "إن لربك عليك حقَّا، ولنفسك عليك حقَّا، رضي هللا عنه  الفارسي 

، قال:صدق سلمان بذلكصلى هللا عليه وسلم  وألهلك عليك حقَّا، فأعِط كل ذي حق حقه. فلما علم الرسول  
")8(. 

صلى هللا عليه النيب  جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج  "  أنه قال :  رضي هللا عنهأنس بن مالك  ي عنرو   –2 
 صلى النيب  فلما أخربوا كأهنم تقالوها. فقالوا: وأين حنن من  صلى هللا عليه وسلم  النيب  يسألون عن عبادة    وسلم

 

: أما أان فإين أصلي الليل أبداً ،وقال آخر أان   ال أحدهمق ،  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخرهللا عليه وسلم  
 إليهم فقال:صلى هللا عليه وسلم    رسول هللاأصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر أان أعتزل النساء فال أتزوج أبداً. فجاء  

 ،وأتزوج أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وهللا إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد
 .)9 ( "،فمن رغب عن سنِت فليس مينء  النسا

 : املطلب الرابع:االعتدال يف االصطالح
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فاالعتدال واالستقامة  ،وبني التفريط والتقصري،  الذي هو وسط بني الغلو و التنطع ؛ و واحلق  مهو التزام املنهج العدل األقو   
 .)10(االستقامة والتزكية والتوسط واخلرييةواالعتدال هو   وسط بني طرفني مها اإلفراط والتفريط،

  املطلب اخلامس:االعتدال عند الفقهاء:
واالستقامة  املعىن اللغوي، لكّن املبحوث عنه هنا هو االعتدال مبعىن االستواء ليس لدى الفقهاء معىن لالعتدال غري  

 .)12(الرفع من الركوع أو السجود، ولذا يطلق الفقهاء كلمة االعتدال على أثر  )11(والتوّسط بني حالتني

وقد تكلم الفقهاء عن تفصيالت تتعلق مبا يتحقق به االعتدال، ووجوب االطمئنان يف االعتدال، وسنة رفع اليدين يف 
االعتدال، والدعاء فيه دعاء قنوت أو غريه، كما حتدثوا عن الشك يف متام االعتدال ،واالعتدال بغري نية االعتدال 
؛كاعتدال املصلي خوفا من سبع وحنو ذلك، وعن العجز عن االعتدال، وعن تعمد ترك االعتدال، وجتد ذلك كله 

األحكام املرتبطة ابالعتدال عند الفقهاء يف ، فلزاماً علينا أن نشرح بعض )13(مبسوطا يف كتاب الصالة من كتب الفقه
 ي:نشري إليها إمجااًل يف ما يلو موارد خمتلفة من الفقه،  

 

 االعتدال ِبعىن االستواء :  - (أ
،واستقرار األعضاء. والصحيح أن الطمأنينة    ،والطمأنينة  مثال انتصاب القامةاالعتدال يف القيام:   ✓

  )14(واالعتدال فرضان من فرائض الصالة ، فال ينبغي أن خيتلف يف فرضيتها على املذهب فإذا ختلف عنها بطلت 
هذا يف حال صّحته ومتكنه من االعتدال فيها، أما إن مل يتمكن من ذلك لضرورة ملحة أو مرض فال تبطل صالته 

 بسبب عدم اعتداله.
قام بناء الشريعة واألخالق اإلسالمية على االعتدال بني اإلفراط    :االعتدال ِبعىن التوس ط بني حالتني - (ب

،فالتفريط فيه أيضا مكروه والصفة بينهما ممدوحة كما هو احلال يف االقتصاد كصفة  مكروه   والتفريط فكما أن اإلفراط
 وسطى بني البخل والتبذير.

 االعتدال معىن التوّسط بني حالتني، يف بعض املوارد الفقهية، ونذكر منها:وقد أخذ    
اعترب الفقهاء يف وجوب قصر صالة املسافر سري مثانية   :املعيار يف القصر يف السفر بياض يوم معتدل ✓

 . ) 15)فراسخ فصاعداً، أو مسرية يوم معتدل من حيث الطول والقصر والسري  
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أّكد الشارع املقّدس على رعاية االعتدال يف املعيشة أبن ال يسرف وال يقرت،   :االعتدال والقصد يف املعيشة ✓
َواَل ََتَْعْل يََدَك َمْغُلولًَة   ﴿  قوله عز وجل  :ويدّل عليه  .  والتقتري، وهو صريح قول بعض الفقهاءبل يتوّسط بني التبذير  

 .  29اإلسراء:   ﴾ِإََلٰ ُعُنِقَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َّمَُّْسورًا  
 االعتدال ِبعىن االستقامة :- (ج
الذكر حّث الشارع املقّدس على االستقامة يف الدين يف عدة آايت من   :االعتدال واالستقامة يف الدين  ✓

َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا    ﴿:  احلكيم كما سبق وذكران يف االعتدال يف القرآن لّلفظة ومرادفاهتا، مثل قوله تعاىل
َناُهم مَّاًء َغَدقًا ﴿:  وأيضاً قوله  ،7التوبة:    ﴾  ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ   ۖ  ََلُْم    ﴾  َوَأن لَِّو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيـْ

ِلَك فَادُْع    ﴿:يف سورة الشورى  قول هللا عز وجل  . ابإلضافة إىل    16اْلن:    َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت ﴾  ۖ  َفِلذَٰ
واالستقامة وتدّل على لزوم الصراط املستقيم والسري فإّن هذه اآلايت كّلها تبني العالقة بني االعتدال  ،  15الشورى:  

 .وفقه
فلو مل تكن هناك استقامة ملا .اعترب الفقهاء االستقامة يف الدين معياراً للعدالة  :االستقامة معيار العدالة ✓

وجدت عدالة ألن االحنراف عن الصراط املستقيم، إما إفراط وإما تفريط وكالمها جتاوز للعدالة وعدول عن احلقيقة. 
كأن يكون اعتناء الشخص بدينه وخوفه من املعصية ابلغاً إىل حّد يبعثه يف العادة على اخلروج عن عهدة تكاليفه 

 ليسألوه عن عبادته. ع أبو الدرداء رضي هللا عنه والثالثة الذين جاءوا إىل بيت رسول هللاالشرعية، مثلما حصل م
 املبحث الثاين: الوسطية:

وأعدل الشيء أوسطه   الواُو والسني والطاء بناء صحيح يدل على العدل، والنصف،  املطلب األول:الوسطية يف اللغة:
  (16).ووسطه

 وجند أن كلمة وسط تضبط على وجهني: 
وْسط بسكوِن السنِي، فتكوُن ظرفًا مبعىن بنَي، حيث جاَء يف لساِن العرِب البِن منظوٍر أنَّ الوْسَط بُسكوِن  أحدمها:

  ظرٌف ال اسٌم، جاَء على وزِن نظريِه يف املعىن وهو )بنَي(. نقوُل: جلسُت وْسط القوِم، أي: بيَنهم... '' السنِي هو: 
''(17)  . 
 وَسطا بفتِح السنِي، وأتيت ملعاٍن متعددٍة ومتقابلٍة وهي أن تكوَن:  واثنيهما:  
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 .(18)امساً ملاَ بنَي طريَف الشيِء وهَو منُه، مثَل قولِنا: قـََبْضُت وَسَط احلبِل، وجلسُت وَسَط الدارِ  -1
،نقوُل هو من َوَسِط القوِم: أي من (19)وِخيارُهُ أتيت صفًة مبعىن:خياٌر وأفضٌل ،فأوسُط الشيِء أفَضُلُه وأجوُدُه   -2
 خيارِهم

وقد أتيت مبعىن: عدٌل، فََأْعَدُل الَشْيِء أَْوَسطُهُ، كما تقّدَم قوُل ابن فارًس من أنَّ الوَسَط يُدلُّ على العدِل    -3
 .(20)''الوَسُط حَمرََّكٌة من كِل شيٍء أْعدلُهُ   ''،كذلَك ذُِكَرْت يف القاموِس احمليِط  

 
 

ويقاُل أيضًا شيٌء وَسٌط أْي ''  وأيضاً أْتيت وَسُط مبعىن الشيِء املعتدِل بنَي اجلّيِد والرديِء، قال اجلوهرُِي:   -4
املعتدُل من كِل شيٍء، يقاُل: شيٌء وَسٌط:  ''،وقال صاحُب املعجِم الوسيِط أبن الوَسَط هو:(21)''بنَي اجلّيِد والرديءِ 
 ''بنَي اجلّيِد والرديءِ 

، مثاًل: ال أتكْل من (22)ابإلضافِة إىل داللتِه على ما يكتنُفُه أطرافُُه )الشيُء( ولو من غرِي تساوٍ  -5
 وَسطِ الصحِن، فأُي موضٍع غرَي األطراِف واحلافِة يعترُب وَسطاً حىت ولو مل يكْن من املرَكِز.

 . (23)البيِئُي وغريُهكما أهنا أتيت مبعىن جماِل الشيِء وبيئتِه عند احملدثنَي، أي الوَسُط   -6
وكيفما َتصّرَفْت هذِه اللفظُة جتُدها حتمُل دالالٍت متقاربٍة ال خترُج يف معناها عن معاين العدِل والفضِل واخلرييِة والنصِف   

 واملتوسِط بني الطرفني والبيئيِة واملكانِة العاليِة واجلودِة والرفعِة، واالعتداِل، والبْينّيِة. 
يف القرآِن الكرمِي يف عدِة مواضَع، وذلَك بتصاريفهاَ   )وسط(وردْت مادُة   وسطية يف القرآن:املطلب الثاين: ال

املتعددِة، حيُث وردْت خبمسِة اشتقاقاٍت، أال وهي: َوَسطَا، الُوْسَطى، أْوسط، أوسَطهم، ووَسْطَن، وَسنُبنّيُ معىن كَل 
 ببعِض األحاديِث النبويِة يف توضيِح كلمٍة ِوْفَق ُوروِدها يف القرآِن الكرمِي مستعيننَي يف ذلَك أبقواِل املفسريَن، ومستدِّلنيَ 

 املعاين املقصودِة من اآلايِت القرآنيِة.
 قوله تعاَل:وردت يف  لفظة وَسطا:   (أ

ِلكَ ﴿ ، وقد 143البقرة:  ﴾  َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطًا أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وَكذَٰ
 تفسرُي هذه الكلمِة يف السنة النبوية الشريفة ،كما ذكر هلا املفسروَن عّدة معاٍن نذكُر منها:ورَد  

 (24)ُفسّرْت وسطا يف هذه اآليِة بـ: عْداًل وُعدوالً، وقد ساق الطربُي رمحه هللا عدداً من الرواايِت يف هذا املعىن. ✓
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واخلياِر ،حيث قالوا أبنَّ الوَسَط هو العدُل واخلياُر، وعّللوا ذلك ويوجد أيضًا من فّسرها ابجلمِع بني العدِل  ✓
أبن الزايدَة على األمِر إفراٌط، والنقَص عنُه تقصرٌي وتفريٌط، وكٌل من اإلفراِط والتفريِط ميٌل عِن الطريِق املستقيِم واملعتدِل 

 ُط بينُهما يف هذا املوضِع تتبني العالقُة بني الوسطيةِ فهَو شرٌّ ومذموٌم فاخلياُر هو الوَسُط بني طريْف األمِر، أي املتوس
واالعتداِل واخلرييِة والبينيِة، فاخلياُر هو الوسُط بني طريِف األمِر ،أي هو املتوسُط بينُهما، واخلياُر من الناِس ُعدوهلُم، و 

 أوسُط الناِس أعدهلُم.
ُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطٰى َوُقوُموا َحافِ ﴿    قوله تعاىل:ورَدْت هذه الكلمُة يف    لفظُة الُوسطى: (ب
. وقد فّسرها العديُد من املفسريَن، ونكتفي بذكِر تفسرِي ابِن اجلوزِي الذي وجََّه هذه اآليَة 238البقرة: ﴾  َّلِلَِّ قَانِِتنيَ 

  املراَد ابلصالِة الُوْسطى يف هذه اآليِة ثالثُة أقواٍل:عّدَة توجيهاٍت، ََشََلْت معَظَم آراِء املفسريَن املتباينِة، حيُث قاَل أبنَّ 
 أفضُلها. والثالث:  أوَسطُها مقداراً،  والثاين:  أهّنا أْوَسُط الصالِة حمالً،  أحُدها :

ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا    ﴿قوله تعاَل:  أما قولُنا وسُط الشيِء خريُه وأعَدلُُه، ومنه   فإن قلنا   143البقرة:    ﴾وََكذَٰ
أبن الُوْسطى مبعىن الُفضلى جاز أن َيّدعي هذا كُل ذي مذهٍب فيها، وإن قُلنا: إهنا أوَسُطها ِمقداراً  فهَي املغِرُب ألنَّ 

قائلنَي إهنا العصُر أْن يقولوا: قبَلها صالاتِن يف النهاِر أقَل املفروضاِت ركعتاِن، وأكثَرها أربُع ،وإن قُلنا أْوَسطُها حماًل، فلل
وبعَدها صالاتِن يف الليل، فهَي ُوسطى. ومن قال أبهنا صالُة الفجِر، قال عكرمة: هَي َوَسٌط بنَي الليِل والنَّهاِر، ومن 

 قال هي الظهُر، قال: هي َوَسُط النهاِر.
القوِل األوِل والثاين مبعىن الوسِط يف ضوِء املعاين اليت سبَق بياهنُا  ومن خالِل ما ذََكران يتأكُد ارتباُط كٍل منَ 

وبذِلَك ذهبوا إىل تتبُِّع الصالِة بني الصالتنِي من كل جانٍب ،سواًء من جانِب احملِل أو املقداِر، ويتأكُد ارتباُط القوِل 
مبعىن اخلياُر والفضُل، وأبَن الصالَة الُوسطى هَي   الثالِث مبعىن اخلياُر والفضُل، وذلك عند مْن جعَل الوصَف مَن الوَسطِ 

 أفضُل الصالِة وأعَدهلُا وخيارُها وكالمها من معاين الوسطيِة ومن مساهِتا اليت متّيزها عن غريها.
هللا تعاَل: يف سورة املائدة قال أحدامها: وردت هذه الكلمُة يف آيتنِي من القرآِن الكرمِي، لفظة أوسط:  (ج

ُ ِبللَّْغِو يف َأْْيَاِنُكْم َولَِٰكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَا َعقَّْدُُتُ اأْلَْْيَاَن  ﴿ َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط   ۖ  اَل يـَُؤاِخذُُكُم اَّللَّ
قَاَل   ﴿هللا تعاَل: يف سورة القلم قال  واثنيهما: 89املائدة: ﴾ َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُُتُْم َأْو ََتْرِيُر رَقـََبٍة... 

وابلعودِة ألقواِل املفّسريَن جنُد أّن آيَة القلِم قد اتفَق املفسروَن على   ،28القلم:    ﴾َأْوَسطُُهْم َأمَلْ َأُقل لَُّكْم َلْواَل ُتَسبِ ُحونَ 
: قال ابن عباس رضي هللا عنهما  وجماهد '' قال أوسطهم''تفسريها مبعىن األفضُل واخلياُر ،وهو األعَدُل. قال ابن كثري
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، وقال (25)هللا عنه أعدهُلم وخريهم رضي هللا عنه وسعيد بن جبري رضي هللا عنه وعكرمة رضي هللا عنه وقتادة رضي 
يف آية املائدة ُفّسرْت على عّدِة  ولفظُه أوَسطهُ  .(26)'' أمثلهم وأعدَلم وأعقلهم'' أي '' قال أوسطهم'' القرطيب:

والسعِة، كما اشرتكْت أوجٍه وبعدِة معاين: منها األفضُل واملتوسُط وبني القليِل والكثرِي، وبني اجلّيِد والرديِء أو الشّدِة 
هذا يدل على أّن أوسَط تشرتُك يف الداللِة مع وسَط، ووسطا وغريها.   مع آيِة القلِم يف معىن: العدِل؛ أوسطُه، أي أعدلُه.

فجميعهم حيمُل معىن اخلياُر والبينيُة بني شيئنِي مع االختالِف بني هذيِن الشيئنِي أو الطرفنِي حسَب كِل تفسرٍي ورأٍي، 
فمنهم من يرى أنه يقصُد: أوَسطَه يف القدِر أي يف الكميِة ﴾  ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم    ﴿قوله تعاَل:   يف  فمَثالً 

هو اخلبُز والعسُل، ،أي  ومنهم من يرى أنُه يقصُد من أوسِط أجناِس الطعاِم   بني اإلسراِف والتبذيِر وبني القلِة والكثرِة.  
بُز و اللحُم ،كٌل حسَب مقدورِه وحسَب إطعاِمه ألهِله يف العسِر واليسِر. كما حتمُل داللَة العدِل اخلبُز والتمُر، اخل 

 .(27)واخلرييِة إْذ أن أوسَط الطعاِم أعدلُُه وأفضُلُه وخيارُه، فالوسُط هو األحسُن يف ميزاِن اإلسالِم  
 5العادَيت:  ﴾َواْلَعاِدََيِت َضْبًحا﴿وردت مرًة واحدًة يف القرآِن الكرمِي، وذلَك يف اآليِة:  لفظة فوسطَن: (د

أي فوسطَن '' وقد فّسرها املفسروَن على أَن معناها من التوسِط يف املكاِن، وأهّنا مبعىن الوسِط والتوسِط، قال القرطيب: 
، يقاُل وَسْطُت القوَم أي: ِصْرتُ     (28)'' َوَسَطُهمبركباهنم العدوَّ

وهي تتوسُط صفوَف األعداِء على غرٍّة  فَتوِقُع بينهم الفوضى ''وقال سيد قطب يف تفسريها:  (ه
 .(29)واالضطرابَ 

 املطلب الثالث:الوسطية يف السنة النبوية:
 ﴿ قوله تعاَل: حيث روى الطربي إبسناده عن النيب صلى هللا عليه وسلم: يف وردت وسُط ِبعىن العدُل: (أ

ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا  وقد ساق عدد من الرواايت على هذا املعىن. كما روي عن أيب سعيد قال: عدوال''  ﴾وََكذَٰ
يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك   يدعى نوح  (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  اخلذري رضى هللا عنه قال:  

َي رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال ألمته: هل بلغكم؟ فيشهدون ما أَتَن من نذير، فيقول: من يشهد؟ 
ُشَهَداَء َعَلى َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا    وكذلكفذلك قوله جل  ذكره:  فيقول: َّممد وأم ته، فيشهدون أنه قد بل غ.

 .(30) )والوسط: العدل  النَّاِس ،
واملراُد هبذا احلديِث واضٌح ،وهو أن الوسَط هنا ُفسَر ابلعدِل وهو املقابُل للظلٍم، حيث أنَّ أمَة حممٍد صلى هللا عليه 

ْلَغْيِب اْرِجُعوا ِإََلٰ أَبِيُكْم فـَُقوُلوا ََي َأَبََن ِإنَّ ابـَْنَك َسَرَق َوَما َشِهْدََن ِإالَّ ِبَا َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا لِ  ﴿وسلم َشِهدوا مبا عِملوا 
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وهو احلق، وهذا هو العدُل ألن الظلَم له طرفاِن والعدَل وَسٌط  بينهما، فالشهادُة مع أحِد  81يوسف:  ﴾َحاِفِظنَي 
 حٍق ظلٌم ، والشهادُة ابحلِق دوَن النظِر لصاحبِه عدٌل، فأمة حممد صلى هللا عليه وسلم ممن قال هللا فيهم  اخلصمنِي بدونِ 

 .181األعراف:    ﴾َوِِمَّْن َخَلْقَنا أُمٌَّة يـَْهُدوَن ِبْْلَقِ  َوِبِه يـَْعِدُلوَن    ﴿:    عز وجل  قوله  
إن اْلنَة مائُة درجٍة أعد ها هللاُ للمجاهديَن   (وردت وسط ِبعىن األفضل: قال صلى هللا عليه وسلم:   (ب

يف سبيِل هللِا، ما بنَي الدرجتنِي كما بني السماِء واألرِض فإذا سألتْم فاسألوُه الفردوِس، فإنُه أوسُط اْلنِة أو أعلى 
 .(32)األعدُل واألفضلُ واملراد ابألوسِط هنا:    .(31)  )اْلنةِ 

رسول هللا صلى هللا عن عبد هللا بن معاوية رضى هللا عنه قال: قال  وردت ِبعىن التوسُط بني الشيئنِي:   (ج
ثالٌث من فعلهنَّ فقد َطِعم طَْعم اإلْيان، من عبد هللا وحَده وعلم أنه ال إله إال هللا وأعطى زكاَة مالِه   (عليه وسلم:  

كَل عاٍم، ومل يُعِط اَِلرَمَة وال الَدرَنََة وال املريضَة وال الشْرَط اللئيمَة، ولكن من وَسط طيبًة بِه نفُسه، رافدةً   عليه ِ
. والوَسط هنا ما بني أجوِد الغنِم وبني السيئِ واملعيِب وهو (33) )أمواِلكم، فإن هللا يسألُكم خيَه، ومل أيُمرُكم بشر ِه

   .89املائدة:   )َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم  (  قوله تعاَلمثل  
 ( عليه وسلم:  رسول هللا صلى هللا: وذلك يف عدِة أحاديَث نذكُر منها: قال  وردت ِبعىن الوسط املكاين (د

 .   (34) )الربكة تنزل يف وسط الطعام، فكلوا من حافتيه وال أتكلوا من وسطه
والوسُط هنا أشبُه ما يكوُن مبركِز الدائرِة ؛ (35) )ليس للنساء وسط الطريق  (صلى هللا عليه وسلم: وقوله أيضًا   

جممِل قولِه يقِصُد الوَسط املكاين، أي ما كان بني الشيئنِي ومنتصِفها أي نقطِة االلتقاِء بني أطراٍف متساويٍة. وهنا يف 
ألَن املشروَع يف حِق املرأِة أن تكوَن جبانِب الطريِق ال يف وسطِه، ملا حيدث من فتنٍة بسبِب بروزها وتعرِضها  ؛وهو منهُ 

، فمنها ما يدُل على معىن ومعناهُ  )الوسط(هذه بعُض األحاديِث اليت ورَد فيها لفُظ  للرجاِل إن مشْت يف الوَسِط.
وليَس كُل وسِط يدُل على الوسطيِة، ومنها ما ليَس كذلَك، إذ ال َتالُزَم بني الوَسِط والوسطيِة، فكُل وسطيٍة هي وسٌط،  

الوسطيِة، فقد يكوُن التوسُط حسيّا أو معنواي وقد يكوُن التوسُط زمانيًا أو مكانيًا وهذا ال عالقَة لُه ابلوسطيِة، إذن 
ل وسطيٍة تعترُب وسطًا وليَس ابلضرورِة لكِل وسٍط أن يدَل على الوسطيِة ، وذلك ألن الوسطيَة ال تدُل على املعىن فك

كما أن الوسطيَة تتجاوُز املعىن اللفظَي للوسِط إىل أموٍر أخرى أعُم  احلسيِّ أو املكايِن فقط كما هو احلال يف الوسِط.
شامُل للمصطلِح واستعماالتِه يف شىّت جماالِت العقيدِة والعبادِة واألخالِق. وليتسىن وأَشُل يقتضيها املعىن االصطالحي ال
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لنا فهُم الوسطيِة كمصطلٍح فقهٍي شامٍل بعيدًا عن املعىن اللغوي سننتقُل إىل تعريِف الوسطيِة اصطالحا ومعرفِة أبرِز 
 مساهتا.

عبد القادر بقوله: الوسطيُة هي مؤهُل األمةِ اإلسالميِة من العدالِة، يعرّفها فريد    املطلب الرابع: الوسطية يف االصطالح:
 .(36)واخلرييِة للقياِم ابلشهادِة على العاملنَي، وإقامِة احلجِة عليهمِ 

ومن خالِل التعريِف يتبنُي أن الوسطيَة ال حتمُل معىن البينيِة والتوسِط بني طرفنِي وحسب بل هناَك عوامٌل عديدٌة وأصوٌل 
ربٌَة جيُب مراعاهتُا عند ضبِط مفهوِم الوسطيِة وتطبيِقها على أمٍر من األموِر ،حيُث إّن إمهاَل أمٍر من األموِر يؤدي معتَ 

 إىل خالِف ذلَك ويعدُل بصاحِبه عن الصراِط املستقيِم.
 املبحث الثالث: العالقة والفروق بني املصطلحات.

نـَْنفي يف هذا املوضِع قوَل من اعترَب أنَّ الوسطيَة يف :  اللغوي والفقهي للوسطيةاملطلب األو ل:العالقة بني املعىن  
 ''االصطالِح هي جتاوٌز للمعىن اللغوِي مبعىن التوسِط بني طرفنِي، مثَلما صرّح به فريد عبد القادر يف تعريفِه للوسطيِة:  

 أي أّن التوسَط بني طرفنِي مهما كان موضوُع هذا أّما ما شاَع عنَد الناِس من الوقوِف عنَد أصِل داللِتها اللغويةِ 
 التزاماً واحنرافاً فليَس مبفهوٍم صحيٍح وفًق ما تبـُّينه اآلايتُ   -من الصراط املستقيم-التوسِط الذي مت اختيارُه

َدِقَق يف املعىن اللغوِي جيُد أن الوسطيَة ال تعين فقط التوسَط بني طر   . (37)''واألحاديثُ 
ُ
فنِي بل حتمُل وذلَك أن امل

 دالالٍت أخرى قد سبَق وأشْران إليها يف ثنااي البحِث وهي: العدُل واخلياُر واألفضُل واألمثُل وغريها.
االعتداُل يف اللغِة يعين التوسُط واالستقامُة، واالعتداُل املطلب الثاين:العالقة بني املعىن اللغوي والفقهي لالعتدال: 

 وسُط بني أمريِن و يعين أيضا االستقامُة.يف الفقِه يعين االستواُء والت
مما سبَق يتبنُي أن االعتداَل يف اللغِة حيمُل معاين العدَل  املطلب الثالث:الفرق بني الوسطية واالعتدال يف اللغة:

حيمل  والتزكيَة، واملساواَة، واإلنصاَف، وواالعتداَل: احلكُم ابلعدِل، واالستقامَة، والتقومَي، والتسويَة، واملماثلَة، واملوازنَة، 
: أعدَل عن الشيِء أْي ماَل وحاَد عنُه ،كما حيمُل معىن التوسِط بني أمريِن، إضافًة ملعىن القصِد واالقتصاِد   العدولَ معىن  

ُدها حتمُل أما الوسطيُة فكيَفما تصّرَفْت هذه اللفظُة )وسيطا، وسوطا، توسط، توسيط، واسطة، وسطى( جت يف األموِر.
دالالٍت متقاربٍة ال خترُج يف معناها عن معاين العدِل والفضِل واخلرييِة والنصِف واملتوسِط بني الطرفنِي والبيئيِة واملكانِة  
العاليِة واجلودِة والرفعِة واالعتداِل، والبينّيِة. ومن خالِل هذِه املعاين جنُد ارتباطًا وثيقًا يف املعىن اللغوي بني هذين 
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صطلحنِي ،إذ اجتمعْت يف ِكليِهما صفُة العدِل والتوسِط واالستقامِة واخلرييِة، فكالمها يدُل على الطريِق املستقيِم الذي امل
 هو بني طريقنِي إما رديئنِي أو جّيديِن ،أو بني اجليِد  و الرديء كما أن الوَسط ابلتحريِك هو العدُل واملعتدُل .

مل يرْد مصطلُح االعتداِل مطلقاً  واالعتدال يف االستعمال القرآين والسنة النبوية: املطلب الرابع:الفرق بني الوسطية
ِل يف القرآِن الكرمِي وال يف السنِة النبويِة ولكْن وردْت ألفاٌظ مقاربٌة هلا ،وهي: القواُم واالستقامُة وكالمها يدالِن على االعتدا

 الطريِق املستقيِم.والتوسِط واألفضليِة يف اختياِر األموِر و إتباِع  
أما عن مصطلِح الوسطيِة فلم يرْد هو أيضا هبذا اللفِظ وهذه الصيغِة )وسطية( وإمنا وردْت ُمشتّقاتُه يف القرآِن الكرمي 
والسنِة النبوية )وسطا، وسطى، أوسط، وسطن....( ومجيُعها حتمُل معىن العدِل واخلرييِة والتوسِط بني اإلفراِط و التفريِط 

 مبعىن األعلى واألفضل واخليار واألمثل ، وقد فسر الرسول صلى هللا عليه وسلم الوسَط ابلعدِل، ومن معاين ،كما أتيت
 .العدِل والوسِط: اخليارُ 

 

 
 املطلب اخلامس: الفرق بني الوسطية واالعتدال يف االصطالح )عند الفقهاء(:

َ أنَّ االعتداَل مسٌة من  مِساِت الوسطيِة ال تتحقُق الوسطيُة إاّل بوجوِده، ولكنَّ هذا ال يعين أنَّ من خالِل ما سبَق تَبنيَّ
، االعتداَل هو نفُسه الوسطيُة وأنَّ حتُقَق االعتداِل يعين ابلضرورِة حَتُقَق الوسطيِة، إذ أنَّ الوسطيَة أعُم وأَشُل من االعتدالِ 

ا، وهذا ال يعين التناُقَض بينهما ، بل مها ُمتالزمان ال يُذكر تشَمُلُه هو مع غريِه من الضوابِط والسماِت اليت سبق تبياهنُ 
أحُدمها إال وتبعُه اآلخُر حىت اعتربمهُا كثرُي من الدارسنَي مصطلحنِي خمتلنِي ملعىن واحٍد واستْعمُلومُها للداللِة على أمٍر 

تَحَقُق بتاات دون مسِة االعتداِل حىت تنَّ الوسطيَة ال  أ  ،واملتمّعن يف األمر جيد  واحٍد جمتازيِن بذلَك الفروَق البسيطَة بينُهما
 وإْن توفرْت أهُم أُسِسها وهي البينّيُة واخلرييُة.

 املبحث الرابع: التطبيقات الشرعية لالعتدال والوسطية من خالل القرآن الكرمي

 ذلك العلماء قواعد كلية تكون معياراً ملا سيحدث من نوازل معاصرة كما بنّي  ئة يستقر يعيإن الناظر يف األحكام الشر 
ابإلضافة إىل أن التشريع  والفقهاء، ليساهم ذلك يف إجياد واقع مزدهر ومتطور لألمة اإلسالمية دون تفريط أو إفراط،
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َوَمن  قوله تعاَل: ﴿عز وجّل غريه يف اإلسالمي هو املعيار للرساالت الرابنية كاملسيحية واليهودية فال يقبل عند هللا 
ْساَلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اْْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن   َتِغ َغْيَ اإْلِ  . 85عمران:  آل  ﴾يـَبـْ

: اعلم أن املطلوب األقصى يف مجيع األمور واألخالق الوسط ،إذ خري األمور أوساطها،  حياءكما جاء يف كتاب اال
فإن مقومات هذا النظام التشريعي احملكم يتجلى يف وضع البناء اإلهلي لبنية اإلسالم   (38)وكال طريف قصد األمور ذميم.  

ة اإلنسانية، للعمل على حتسني واقعنا اإلسالمي و الصلبة يف القرآن والسنة النبوية والتطبيق العملي للوحي وتنظيم احليا
 وسنعرض مناذج تطبيقية ملا أشران إليه: ،علّو مراتب األمة احملمدية  

 وسطية العقيدة اإلسالمية:املطلب األول:

منها: العقيدة يف اللغة من العقد نقيض احلل ،عقده يعقده عقدا وتعاقدا، وجاءت معاين كثرية  تدل على العقد نذكر 
َنزل أن الدين عنده   عز وجل  . وقد أثبت هللا  (39)ة و اإلثبات والتوثيق  اصّ اإلحكام و اإلبرام، والتماسك و املرّ 

ُ
 يف كتابه امل

ْساَلُم ﴿ لَقوله تَعاَل:هو اإلسالم  يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإْلِ َوَما اْختَـَلَف الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم  ۖ  ِإنَّ الدِ 
نَـُهْم    . 19آل عمران:    ﴾َوَمْن َيْكُفْر ِِبََيِت اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللََّ َسرِيُع اْلَِْساِب    ۖ  اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

ونستشهد هبذه اآلية أن كل األنبياء والرسل دعوا إىل اإلسالم والتوحيد والوسطية بني كل األداين وخاصة اليهودية 
ْساَلِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف  ﴿لَقوله تَعاَل: واملسيحية بني اإلفراط والتفريط، ويف آية أخرى  َتِغ َغْيَ اإْلِ َوَمن يـَبـْ

اليهود   (:  قولهمصريهم يف  نبينا الكرمي صلى هللا عليه وسلم وقد اختصر  ،  85آل عمران:    ﴾َن اخْلَاِسرِيَن  اْْلِخَرِة مِ 
حّرفه اليهود والنصارى يف عقيدهتم   وبني مااإلسالم  بني  لذلك سنعرض مقارنة    (  40))مغضوب عليهم والنصارى ضالل  

 ونشرح ذلك فيما يلي:

والوسطية واالعتدال يف ،وابتعدوا    يف عقيدهتم اليت حرفوها جند أهنم احنرفوا عن جادة احلق  ابلنظر:  اليهودية (أ
والتفريط اللذين أخرجامها عن الذات اإلهلية، ووصفوا هللا بصفات تعاىل هللا عما يقولون علواً كبريًا ،ومتّيزا ابلتقصري 

 الصراط املستقيم، وفيما يلي بعض التفصيل يف احنرافهم عن الوسطية واالعتدال :
َ﴿ قَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اَّللَِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى   هللا عز وجل :  ولوصفوا صفات اخللق للخالق ودليل هذا ق -1

 .  30اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ ﴾ التوبة:  
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أي وصفوا هللا تعاىل عن   .64املائدة:    َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة  هللا عز وجل : ﴿َ كذلك قال     -2
َوقَاَلِت اْليَـُهوُد   ﴿َ قوله:  وقال يف هذا علي بن أيب طلحة رضي هللا عنه، عن ابن عباس رضي هللا عنهما  ذلك ابلبخل  

 بقصدهم: خبيل أمسك ما عنده، تعاىل هللا عما يقولون علًوا كبريًا.   ﴾يَُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة  
هللا عز وجل : قول  وبرهانه  ،أما ابلنسبة للجانب اآلخر من حتريف عقيدهتم أهنم اختذوا هلل أنداد وعبدوا األصنام  

ََذ قـَْوُم ُموَسٰى ِمن بـَعْ  ﴿َ   ۖ  َأملَْ يـََرْوا أَنَُّه اَل يَُكلِ ُمُهْم َواَل يـَْهِديِهْم َسِبياًل  ۖ  ِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَُّه ُخَواٌر َواَتَّ
َُذوُه وََكانُوا ظَاِلِمنَي ﴾ . مل يلق نصح موسى عليه السالم وتذكريه ووعظه من القوم قلباً واعيًا أو 148األعراف:   اَتَّ

 .(41)أذانً صاغية، فما أن تركهم عليه السالم وذهب إىل ربه يناجيه، حىت اختذوا العجل من بعده إهلا من دون هللا تعاىل  
هللا عز  ولقمن حتريفهم أن جعلوا للذات اإلهلية أندادا ، ودليل ذلك من القرآن الكرمي  أما النصارى: (ب

ًئا ِإْن َأرَاَد َأْن يـُْهِلَك  ۖ  لَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ  وجل : ﴿َ  ُقْل َفَمْن َْيِْلُك ِمَن اَّللَِّ َشيـْ
يًعا  نَـُهَما  ۖ  اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوُأمَُّه َوَمْن يف اأْلَْرِض َجَِ  ۖ  ََيُْلُق َما َيَشاُء  ۖ  َوَّلِلَِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْ

ُ َعَلٰى ُكلِ  َشْيٍء قَ   .17املائدة:    ﴾ِديٌر  َواَّللَّ
أهنم يؤمنون أّن عيسى عليه السالم رهبم الذي يرزق وحيي ومييت، ولكن لديهم متناقضات يف إمياهنم ابإلله  .1

وَ  ۖ  َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َ﴿  الذي يؤمنون به  ِلَك قـَْوَُلُم ِِبَفـْ  ۖ  اِهِهْم ذَٰ
ُ    ۖ  ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمن قـَْبُل     .30التوبة:    ﴾َأَّنَّٰ يـُْؤَفُكوَن    ۖ  قَاتـََلُهُم اَّللَّ

قال هللا: كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك، وشتمين ومل يكن له  (قال النيب صلى هللا عليه: يف احلديث القدسي و 
ذلك، فأما تكذيبه إَيي، فزعم أين ال أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إَيي فقوله: يل ولد فسبحاين أن اَتذ 

ويقول اإلمام ابن القيم رمحه هللا: ) وأما قوهلم يف مرمي: فإهنم يقولون إهنا أم املسيح ابن هللا ووالدته  .)صاحبة أو ولدًا 
 .(42)يف احلقيقة (

الذي يبني طيش النصارى وخروجهم عن الطبيعة البشرية هو زعمهم أن هللا سبحانه وتعاىل ثالث، و زعمهم  .2
عما يقولون علواً كبرياً ،يرون أنه: ) نزل السماء وجتسد من روح القدس أن عيسى ابن مرمي هو بن هللا سبحانه وتعاىل 

 (43)وصار إنساانً وحبل به وولد من مرمي البتول وقتل وصلب(
وقد ذكر اإلمام ابن القيم رمحه هللا: ) إن هذه األمة: أي النصارى ارتكبت حمذورين عظيمني، ال يرضى    .3

 املخلوق، حىت جعلوه شريك اخلالق و جزءاً منه، وإهلاً آخر معه... مث صار هبما ذو عقل وال معرفة، أحدمها: الغلو يف
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إىل أن لطمت اليهود خديه، وربطوا يديه، وبصقوا يف وجهه، وصفعوا قفاه ...( فهكذا رهبم الذي يعتقدون به يعامل. 
وا هللا تعاىل مسبة ما سبه وذكر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، أنه قال فيهم: ) أهينوهم وال تظلموهم، فلقد سب

 (44) إايها أحد من البشر (
ُقْل َ﴿  ،حيث قال هللا سبحانه وتعاىل:خصة يف سورة اإلخالصمل العقيدة اإلسالميةجند أن  اإلسالم: (ج

ُ الصََّمُد )( مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد )( َومَلْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحدٌ  ُ َأَحٌد )( اَّللَّ  وقد ذكر أبو هريرة   .4-1﴾اإلخالص:  ُهَو اَّللَّ
 

، أي يف معىن الصمد يدل على (45) رضي هللا عنه يف معىن الصمد: )إنه املستغين عن كل أحد واحملتاج إليه كل أحد (
 اإلثبات والتنزيه، فاإلثبات هو الذي يصمد إليه أي يرجع إليه كل أمر أما التنزيه فبوصفه تعاىل أبنه غين عن كل شيء.

آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن   ﴿َ   قوله تعاَل:واملسلمون يؤمنون بكل الرسل و الكتب السماوية بدليل  
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَـَّنا َوِإلَْيَك ُكلٌّ آَمَن ِبَّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ال نـَُفرِ ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا  َسَِ

.  ووجه الداللة أن كل الرساالت مشرتكة يف اإلميان والدعوة إىل توحيد هللا يف أمسائه وصفاته 285البقرة:   ﴾اْلَمِصيُ 
قَاُلوا   ۖ  َأْشَهَدُهْم َعَلٰى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربِ ُكْم  َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذر ِيَـّتَـُهْم وَ   تعاَل:﴿َ   ،حيث قال

َذا َغاِفِلنَي ﴾  ۖ  َشِهْدََن   ۖ  بـََلٰى   أي كل نسل بين آدم يوحدون  172األعراف:    َأن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن هَٰ
 جتّلى ذلكهللا عز وجّل. وابملقارنة جند أن اإلسالم هو بني التفريط واإلفراط، والتقصري والغلو فهو الوسط بينهم مجيعاً و 

 فيما يلي:
صفات هللا وتوحيده، فقد وصفوه سبحانه وتعاىل ابلكمال واجلالل وابألمساء احلسىن من غري تعطيل وال  .1

فَاِطُر السََّماَواِت َ﴿    بهوه بشيء من خلقه ال يف ذاته وال يف صفاته كما فعل اليهود والنصارى وقالوا يف اآليةمتثيل فلم يش
َعاِم َأْزَواًجا    ۖ  َواأْلَْرِض   ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اأْلَنـْ ِميُع َوُهَو السَّ   ۖ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء    ۖ  يَْذَرؤُُكْم ِفيِه    ۖ  َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـْ

 .11الشورى:    ﴾اْلَبِصيُ 
وكما جاء على لسان اجلن يف  ، ة واألوالدحباملسلمون مل جيعلوا هلل تعاىل أندادا، ونّزهوه عن اختاذ الصا .2
فهذا أقوى رد من القرآن الكرمي عن اليهود   .3اْلن:    ﴾َوأَنَُّه تـََعاََلٰ َجدُّ رَب َِنا َما اَتَََّذ َصاِحَبًة َواَل َوَلًدا      ﴿َ   قوله تعاَل:

 .والنصارى يف إشراكهم ابهلل تعاىل واختاذ أنداداً له وأبناء  
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ذي ال حييد إىل التعطيل والتشبيه  ونلخص أن العقيدة واإلميان ابهلل عز وجّل جيب أن تكون على الصراط املستقيم ال
والكيف و اختاذ أنداد من دون هللا عز وجّل وتعبد غريه، فالوسطية ما هي إال ترمجان ملا يف داخل اإلنسان من توحيد 
هللا عز وجّل يف الربوبية، و االلوهية، وتوحيد األمساء والصفات، وابملعرفة تتغري تصرفات اإلنسان و تكون أخالقه وأسلوبه 

هللا عز وجل  كل ما فيه يوافق إميانه وعقيدته، ونذكر يف هذا املقام حديثا قدسيا على سبيل املثال ال احلصر، حيث أن  و 
عبدي جعت فلم تطعمين، عبدي مرضت فلم تعدين، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العاملني، كيف  (يقول: 

 )أعودك وأنت رب العاملني، فيقول هللا عز وجل : أما علمت أن عبدي فالن جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعده 
الوسطية يف التعامل مع  ووجه الداللة من احلديث  هو أنه لو ساد هذا املعىن بني الناس من منظور. صحيح مسلم 

بعضنا البعض لصافحتنا املالئكة، و لعادت األمة اإلسالمية قائدة ورائدة من جديد، بوسطيتها اليت اختارها هللا عز 
 وجّل هلا  لنكون شهداء يوم القيامة على ابقي األمم، ويكون نبينا صلى هللا عليه وسلم علينا شهيدا.

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ن عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلق  ع  وسطية األخالق:  املطلب الثاين:  
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر  ﴿َ  قال هللا عز وجل :وهو القدوة يف كل زمان ومكان وقد   فقالت:     )) كان خلقه القرآن ((

وهذه اآلية ترسخ أشياء وأتسس لكل القواعد واملبادئ اليت تيسر   .199األعراف:    ﴾ِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِهِلنَي  
 أحدمها:  التعامل بني الناس، وحق هلا أن تنتشر يف اجملتمعات، وتلك املبادئ متثلت حسب اآلية الكرمية يف ثالثة أمور:

أن الناس يف التعامل معه   الثالث:  أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة.  الثاين:  ا فيه مصلحتهم.وهنيهم مب  أمرهم
 قسمان: موافق له موال، ومعاد له معارض، وعليه يف كل واحد من هذا واجب األخذ.

. وقال: (46)أحسن الناس خلقاً ((    رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) كان  نهابإلضافة إىل ما روى أنس رضي هللا ع
وال ََشْمُت رائحة قط أطيب من رائحة   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،)) ما َمسست ديباجاً وال حريراً ألني من كف  

عشر سنني، فما قال يل قط: أف،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلمولقد خدمت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
 . (47)ال فعلت كذا ؟ ((وال قال لشيء فعلته؟ وال لشيء، مل أفعله؟ : أ

إن من أحبكم إيل ، وأقربكم مين جملسًا يوم  (النيب صلى هللا عليه وسلم: وخنتم حبديث جابر رضي هللا عنه عن 
القيامة أحاِسُنكم أخالقاً، وإن أبغضهم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة الثراثرون واملتشدقون واملتفيهقون، قالوا: َي 

كالم أما الثراثر: هو كثري ال. (48))رسول هللا، قد علمنا الثراثرون واملتشدقون، فما املتفيقهون ؟ قال: املتكربون 
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تكلفاً. واملتشدق: املتطاول على الناس بكالمه، ويتكلم مبلء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكالمه، واملتفيهق: أصله من الفهق 
 .(49)وهو االمتالء، وهو الذي ميأل فمه ابلكالم ويتوسع فيه ، ويغرب به تكرباً وارتفاعاً، وإظهاراً للفضيلة على غريه

مل يقل أكثركم صالة أو زكاة، فإن كان لكل ركن يف اإلسالم مكانته فكذلك األخالق   فضالً أنه صلى هللا عليه وسلم 
 ،فال معىن ملن يصوم ويصلي ويؤذي الناس ويسب هذا ويشتم هذا ،ويهتك عرض هذا، ويقتل هذا ...إخل.

ت العقيدة الوسطية ألخالق يف الدين اإلسالمي مكانة عالية تساهم بشكل مباشرة يف هنضة األمة احملمدية، وإذا كانفل
طرف اآلخر بدون قصد وال يريد بذلك ال لهتتم ابجلانب الروحاين، فاألخالق متثل اجلانب املادي ألهنا أعمال تقدم ل

رسول  جزاء وال شكور إال وجه هللا عز وجّل دون تفريط أو إفراط، ففي حديث عائشة رضي هللا عنها: قالت مسعت
أي أنه يبلغ   (50))إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار  (هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:    

الذي قال فيه رب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو قدوتنا يف ذلك سيد البشرية مجعاء املراتب العلى حبسن خلقه، 
  .04القلم:    ﴾َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم    ﴿َ جل جالله:    العباد

 اخلامتة:

كثرياً من الدارسنَي ال يفرقوَن بني الوسطيِة واالعتداِل سواًء يف املفهوِم اللغوِي أو الشرعِي ويروَن أبهنما لفظاِن مرتادفاِن   إنّ 
والفضِل وغرِي ذلَك من املعاين اليت حيملها  معىن : العدِل واالستقامِة واخلرييِة واالعتداِل والوسطيِة والقصدِ  حيمالنِ 

اللفظاِن ،ولكّن املتتبَع ملعاين اللفظنِي من خالل املعاجِم اللغويِة جيد فروقًا لغويًة دقيقًة بينُهما، فهما لفظنِي متقاربنِي 
فضُل. كما أنه حيمُل داللَة لكنهما غرُي مرتادفنِي وال ينوُب أحُدمها عن اآلخِر يف كِل املواضِع، فالوسُط يعين العدُل واأل

التوسِط يف املكاِن ويف الزماِن وهذا ال جندُه يف املعىن اللغوِي للعدِل، كما أن العدَل تعين القسُط وهذا ال تدُل عليه لفظُة 
ىل الرديِء الوسِط والتوسِط، وإمنا تدُل فقط على البينّيِة بني أمريِن سواٌء جيديِن أم رديئنِي، وقد يكوُن الوسُط بينهما إ

أقرُب وبذلك ال يتحقٌق القسُط والصراُط املستقيُم. كما أن االعتدال والوسطية كمصطلحني فقهيني قد تداوهلما 
الدارسون حتت معىن واحد يشمل وسطية هذا الدين ووسطية هذه األمة واعتداهُلا يف األحكام الشرعية وغريها، حىت 

معىن واحد وهو مؤهل هذه األمة من العدالة واخلريية أو هو املنهج ابت املصطلحني لصيقني يذكران ليُدالن على 
الوسطي املعتدل بني اإلفراط والتفريط، ولكن الناظر بتمعن يف مدلويل هذين املصطلحني ويف عالقة معنامها اللغوي 

نية واالعتدال ورفع مبعنامها االصطالحي جيد أن الوسطية أعم وأَشل من االعتدال، فالوسطية حتمل معىن اخلريية والبي
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احلرج والصراط املستقيم، وال يتحقق داللتها إال من خالل حتقق كل من هذه السمات األساسية يف تركيبها، وهذه 
السمات اليت يتوسطها االعتدال كسمة من مساهتا، وهبذا جند أن االعتدال ليس هو الوسطية بل هو مسة من مسات 

، فهما مصطلحان متالزمان ويكمل أحدمها اآلخر.وقد عرجنا من خالل الدراسة الوسطية ال يتحقق الوسطية إال بوجوده
إىل منوذجني تطبيقيني لالعتدال والوسطية من خالل القرآن الكرمي، متثل النموذج األول يف اجلانب الروحي واملتمثل يف 

ملتمثل يف األخالق؛ أي األفعال اخلارجية العقيدة أي األفعال الداخلية للمسلم، ومتثل النموذج الثاين يف اجلانب املادي، وا
 :ا أن له وكالمها ترمجان لإلنسان. واستنتجنا من خالهلم

يف اجلانب الروحي للمسلم ،وحمل العقيدة القلب ،وإذا صلح القلب صلحت تتجّلى وسطية العقيدة اإلسالمية    -
و األفعال ترمجان هلا إذا كانت   ،واملكان والكون أبسرهالعقيدة،إذا صلحت العقيدة صلح اإلنسان، بل و صلح الزمان  

فالوسطية يف العقيدة ما هي إال ترمجان ملا يف داخل اإلنسان من توحيد هللا عز وجّل يف   على الصراط املستقيم.
 الربوبية، و األلوهية، وتوحيد األمساء والصفات وغريها.

ألخالق تعّد ركيزة من ركائز الصراط املستقيم، ألهنا شاملة وسطية األخالق مثرة طبيعية للعقيدة الصحيحة ، فا -
 للسلوك البشري كله .

ألخالق يف الدين اإلسالمي مكانة عالية تساهم بشكل مباشرة يف هنضة األمة احملمدية، وإذا كانت العقيدة الوسطية ل-
 هتتم ابجلانب الروحاين، فاألخالق متثل اجلانب املادي،وكالمها مكمل لآلخر.

الوسطية واالعتدال هي األداة الوحيدة يف عصران الراهن اليت  توصلنا إىل بر األمان  فهي وسط بني الغالة املثاليني؛   -
 وهم النصارى الذين ختيلوا اإلنسان مالكاً أو شبه مالك، فوضعوا له من القيم واآلداب ماال ميكن له ، واختذوا شركاء 

 

ملخلوق ، وبني غالة الواقعيني؛وهم اليهود الذين حسبوه حيواانً أو كاحليوان ،و وأنداد هلل عز وجل وشبهوا اخلالق اب
 عبدوا األصنام وسّبوا هللا سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً  كبرياً . 
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لدراسات اإلسالمية اليت هلا دور يف تطوير واقع األمة وخدمة اإلنسانية واليت تسعى لتحقيق وأخرياً هذا غيض من فيض ا
فما كان فيه من صواب فمن هللا عز وجل وما كان فيه من خطأ فمنا ومن ،، مبشاركة واقع مزدهر لألمة اإلسالمية

 الشيطان ،وأستغفر هللا العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه.
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املكتبة   أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، ،أيب بكر بن حسن الكشناوي (7
 بريوت.  ،العصرية

، دار والسنيكتاب الواو، ابب الواو    معجم مقاييس اللغة، عبد السالم حممد هارون، حتقيق: رس،ابن فاأمحد   (8
 .الفكر، دمشق

 ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ، املكتبة العلمية ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي     (9
  .بريوت

 شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت.فتح الباريء   أمحد بن علي بن حجر العسقالين، (10

  القاهرة.،  مؤسسة قرطبة ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،محد بن حنبل أبو عبد هللا  أ (11

 .الرتمذي، بيت األفكار الدولية، األردن   عيسى، سنن  أبو الرتمذي  عيسى بن  حممد  (12

 .بريوت  ،دار صادر ،بن منظور، لسان العربمجال الدين حممد بن مكرم ا (13

 .القاهرة   ،1988، 15، دار الشروق، طيف ظالل القرآن  سيد قطب،   (14

 ،دار الكتب املصرية،  2َشس الدين القرطيب، تفسري القرطيب،  حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط   (15
 .القاهرة

 ، بريوت.دار النفائس  الوسطية يف القرآن الكرمي ،،علي حممد الصَّاَليب     (16

 بريوت.م دار ابن حزم،  2005، 1، طإحياء علوم الدين  حممد بن حممد الغزايل،   (17

 الرايض.  ،اتج العروس من جواهر القاموس، دار اهلداية  ،ّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين  حم (18

حتقيق: الرتاث يف مؤسسة الرسالة، اشراف: حممد نعيم  القاموس احمليط،  ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي (19
 .، مؤسسة الرسالة، بريوت2005  ،8العرقسوسي، ط  

 طوق ، دارالناصر  انصر  بن  زهري  البخاري، حتقيق حممد  اجلعفي، صحيح  البخاري  عبد هللا  أبو إمساعيل بن  حممد  (20
 النجاة، بريوت.

وزارة  ه،1425  ،2، طجمموعة من العلماء،كتاب حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو (21
 اململكة العربية السعودية.  ،الشؤون الدينية للنشر

  .، إيران سسة دائرة املعارف الفقه اإلسالميؤ املوسوعة الفقهية، مجمموعة من العلماء،     (22



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 170 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 .الكويت  ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،2ملوسوعة الفقهية الكويتية، طموعة من املؤلفني، اجم (23
 

 .11/430 ،بريوت ،دار صادر، 1، ط( ل د ع) بابلسان العرب،  بن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم ا )  (1
 .29/454 ،الرايض  ،، دار اهلداية ( ل ذع )، ابب  اهر القاموساتج العروس من جو ،حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين  )2( 
 . 5/203 ،الكويت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،2ملوسوعة الفقهية الكويتية، طجمموعة من املؤلفني ، ا) ( 3
،مؤسسة   2005 ،8حتقيق:الرتاث يف مؤسسة الرسالة،اشراف:حممد نعيم العرقسوسي ،ط ،القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي )4( 

 . 1/1332الرسالة،بريوت،

 .2/396 ،بريوت  ،املكتبة العلميةّ  ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي )5( 
 .2/505جع نفسه، ر امل )6(
 . 2/588، ابب العني، لدعوة دار ا املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، )7( 
 .6139صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب صنع الطعام والتكلف للضيف، حديث رقم حممد بن إمساعيل البخاري، )8( 
 . 5/1949، 4776البخاري، كتاب النكاح، ابب الرتغيب يف النكاح، حديث رقم صحيح حممد بن إمساعيل البخاري: ) (9
اململكة العربية  ،للنشروزارة الشؤون الدينية  ، ه1425 ،2،طكتاب حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو، جمموعة من العلماء )10(

 . 1/6 ،السعودية

 .14/3711 ، ة دائرة املعارف الفقه اإلسالمي سسؤ م املوسوعة الفقهية، جمموعة من العلماء، ) (11
 . 5/203، نفسه) (12
 5/203، نفسه) (13
 .1/148، بريوت ،،املكتبة العصرية لسالك يف مذهب إمام األئمة مالكأسهل املدارك شرح إرشاد ا،أيب بكر بن حسن الكشناوي ) (14

 . 1/369،مصر ،،دار الطباعة املنريية  الروضة الندية شرح الدرر البهية  ،البخاريأيب الطيب صديق مب حسن القنوجي  (15) 
 .6/108، ،دار الفكر،كتاب الواو، ابب الواو والسنيمعجم مقاييس اللغة، رس ،حتقيق:عبد السالم حممد هارون ابن فاأمحد  (  16)
 .8/427مرجع سابق ،فصل الواو، ابب وسط، ،ابن منظور   (17) 
 . 7/427مرجع سابق، ،ابن منظور  (18)
 .430-7/427، مرجع سابق، ابن منظور (19) 
 .893، مرجع سابق، ابب الطاء، فصل الواو، صالفريوزآابدي ( 20) 
 .2/658 ،بريوت ،، املكتبة العلمية ري يف غريب الشرح الكبري للرافعياملصباح املن،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي  ( 21) 
  .1088، مرجع سابق، صإبراهيم مصطفى وآخرون  ( 22) 
 . 1088، صرجع نفسهامل (23) 
 .2/153 دار هجر، 2001، 1ط،:جامع البيان عن أتويل آي القرآن تفسري الطربيحممد بن جرير الطربي ، (24)
 . 4/406، وحممد إبراهيم البناء،مطبعة الشعب،القاهرةلقرآن العظيم ،حتقيق:عبد العزيز غنيم ،محد أمحد عاشور تفسري ا أبو الفداء إمساعيل بن كثري: (25)
 .18/244،  القاهرة ،دار الكتب املصرية، 2ط تفسري القرطيب،  حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، َشس الدين القرطيب،(26) 
 .32-31-30ص ،،دار النفائس  الوسطية يف القرآن الكرمي ، علي حممد الصَّاَليب (27) 
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 .160/ 20، القرطيب ،مرجع سابق  (28) 
 .6/3958 دار الشروق،القاهرة،،1988، 15، طيف ظالل القرآن سيد قطب،  (29) 
 . 4487.رقم5/186،كتاب التفسري، ابب "وكذلك....." البخاري صحيح: حممد بن إمساعيل البخاري  (30) 
 .279رقم احلديث  3/266اجملاهدين، ،كتاب اجلهاد والسري، ابب درجات  أخرجه البخاري(  31) 
 . 6/16،دار املعرفة،بريوت،كتاب اجلهاد والسري، ابب درجات اجملاهدين شرح صحيح البخاريفتح الباريء أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،   (32) 
 .1046رقم:  3/38،لسلة األحاديث الصحيحة لأللباينس، حممد انصر الدين األلباين  (33) 
 .1805،رقم: 4/229،كتاب األطعمة، ابب ما جاء يف كراهية األكل يف وسط،  الرتمذيرواه   (34) 
 .856رقم 2/355، مرجع السابق،  حممد انصر الدين األلباين(35) 
 .41، مرجع سابق، ص  علي حممد الّصاليب(36)
 .41مرجع سابق، ص ، علي حممد الّصاليب  (37)
 . 3/96 ،إحياء علوم الدين الغزايل، (38)
 . 3/296ابب العني، ، ابن منظور (39) 
 .5/204كتاب التفسري، ابب من سورة الفاحتة، سنن الرتمذي،ذي، الرتم  (40) 
 . 269، ص  ،مرجع سابقعلي حممد الّصاليب   (41) 
 . 1/139 ،املدينة املنورة،اجلامعة اإلسالميةهداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، ،ابن القيم  (42) 
 .2/28 ،بريوت،، دار املعرفةامللل والنحل ، حتقيق : حممد سيد كيالين ،حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين  (43) 
 .2/283بريوت، ،دار املعرفة، 2، ، ط إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  ،حتقيق: حممد حامد الفقي ،ابن قيم اجلوزية (44)
 .20/245مرجع سابق،  َشس الدين القرطيب،(45)
 .6203، رقم 7/154ب، ابب الكنية للصيب، اصحيح البخاري، كتاب اآلدالبخاري، (46) 
 .2330، ومسلم رقم 3561، رقم: 4/201صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب صفة النيب،  البخاري، (47) 
 .2018رقم  4/305ذي، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف معايل األخالق، رواه الرتم  (48) 
،دار ابن  2007، 1،ط حتقيق: ماهر ايسني الفحل ،ابب احللم واألانة والرفق من كالم سّيد املرسلني، ،رايض الصاحلني النووي أبو زكراي حيي بن شرف (49) 

 . 1/365،  كثري 
 . 6/90، القاهرة، مؤسسة قرطبة، ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل  أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين  (50) 
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ABSTRACT 

The series of Rassail El Nour included significant and distinct directives in the awareness of the 

divine laws and the discovery of the divine Sunan, both at the level of extrapolating history, 

interacting with the conditions of Islamic civilization at different stages, or at the level of human 

behavior and movement in society. 

But the researcher in the thought of Imam al-Noursi and his efforts in these divine laws and his 

call to work and deal with them well. This good approach has made him look deeply at the 

sources of these divine laws: the Holy Quran and the universe. 

Reasons to choose a topic: 

The most important reasons that led me to work on this subject are the following: 

- First - the scarcity of studies on the divine year through the letters of light. 

Second, contemporary scholars did not care about Sunni consciousness in  al-Noursi thought. 

research goals: 

This research aims to achieve the following objectives: 

- Raising awareness of the importance of divine laws in the advancement of societies. 

- Reveal the relationship of the laws of God by commissioning and succession in the land and 

the establishment of human civilization. 

- Reading the messages of light with a social and philosophical logic integrated, to know the 

Sunni dimension . 

- Highlight the efforts of Imam al-Noursi in the service of divine laws. 

- Contributing to the definition of intellectual radiation of Imam al-Noursi and his great reform 

project, which is reflected in the pages of messages of light 
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- drew attention to the importance of the Islamic intellectual project presented by Imam Badia 

Zaman al-Noursi. 

 

 

 امللخص

إن كليات رسائل النور تضمنت توجيهات معتربة ومتميزة يف الوعي ابلسنن اإلهلية واكتشافها وتسخريها والعمل 
التفاعل مع أوضاع حضارة املسلمني يف خمتلف مراحلها، أو على مبقتضاها، سواء على مستوى استقراء التاريخ، أو 

 مستوى سلوك اإلنسان وحركته يف اجملتمع.
بل الناظر يف حياة اإلمام النورسي ووجهته اإلصالحية جيد توظيفه هلذه السنن اإلهلية، وإحسانه التعامل معها، هذا 

ب املسطور )القرآن الكرمي( والكتاب املنظور )الكون(، التعامل جعله يستنطق أهم مصادر هذه السنن أال وهي: الكتا
 ليكتشف لنا أهم السنن اليت حتكم الوجود كله.

 أسباب اختيار املوضوع:
 إن من أهم األسباب اليت دفعتين لالشتغال هبذا املوضوع ما يلي:

 ندرة الدراسات املتعلقة ابلسنن اإلهلية من خالل رسائل النور.  -أوال  -
 حثني املعاصرين مل يلتفتوا إىل الوعي السنين عند بديع الزمان النورسي.أن البا  -اثنيا -

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

 إبراز أمهية الوعي السنن يف النهوض ابجملتمعات. -
 الكشف عن عالقة السنن اإلهلية أبمانة التكليف واالستخالف يف األرض وإقامة العمران البشري. -
  قراءة رسائل النور مبنطق  فلسفي حضاري اجتماعي متكامل، للوقوف على البعد السنين فيها.  -
 إبراز جهود اإلمام النورسي يف خدمة السنن اإلهلية. -
 الوقوف على العقلية الفكرية املتنورة املتعددة املشارب لإلمام بديع الزمان من خالل رسائل النور. -
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 مقدمة
 اتبع هداه.بسم هللا واحلمد هلل، والصالة والسالم على سيدان رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن  

أما بعد؛ فإن هللا تعاىل مل خيلق هذا الوجود عبثًا، وإمنا خلقه وأقامه على سنن تدبر أمره، وتسري شأنه، وتضبط كل حركة 
ويزخر القرآن الكرمي بكثري من اآلايت البينات الدالة على أن احلياة اإلنسانية مرتبطة بسنن اثبتة؛ هبا تنهض األمم  فيه.

تسري اجملتمعات ويتحرك التاريخ، كما توجه هذه اآلايت األنظار إىل استنطاق التاريخ والبحث يف  وتسقط، ويف دائرهتا
ومل يلتفت إىل فقه السنن اليت حتكم شؤون الكون وسلوك الناِس وحركة اجملتمعات إال فئة قليلة   اآلفاق للوقوف عليها. 

ماء الفضالء املفكر اإلسالمي الرتكي، سعيد النورسي من علماء األمة تكاد تعد على رؤوس األصابع، ومن هؤالء العل
يف رسائله النفيسة املوسومة  -رمحه هللا-م(1960هـ/ 1379الشهري ببديع الزمان نور الدين النورسي املتوىف سنة )

، فوجه اهتمامه أمهية هذه السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية  -رمحه هللا–حيث أدرك اإلمام سعيد النورسيُّ  بــ"رسائل النور".
إليها؛ ليقرر أن سقوط احلضارات وهنوضها، وتقدم األمم واجملتمعات وختلفها، وتداول االزدهار واالحنطاط بني الناس 

 إمنا يكون وفق السنن احلاكمة حلركة الكون وسري التاريخ وسلوك البشر.
ية واكتشافها وتسخريها والعمل مبقتضاها، إن كليات رسائل النور تضمنت توجيهات معتربة ومتميزة يف جمال السنن اإلهل

سواء على مستوى استقراء التاريخ، أو التفاعل مع أوضاع حضارة املسلمني يف خمتلف مراحلها، أو على مستوى سلوك 
بل الناظر يف حياة اإلمام النورسي ووجهته اإلصالحية جيد توظيفه هلذه السنن، وإحسانه  اإلنسان وحركته يف اجملتمع.

مل معها، هذا التعامل جعله يستنطق أهم مصادر هذه السنن أال وهي: الكتاب املسطور )القرآن الكرمي( والكتاب التعا
 املنظور )الكون(، ليكتشف لنا أهم السنن اليت حتكم الوجود كله.

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

 جتماعي متكامل، للوقوف على البعد السنين فيها. قراءة رسائل النور مبنطق  فلسفي حضاري ا  -

ع الفكري لإلمام النورسي ومشروعه اإلصالحي الكبري الذي يتجلى يف اإلسهام يف التعريف ابإلشعا  -
 صفحات رسائل النور

 لفت األنظار إىل أمهية املشروع الفكري اإلسالمي الذي قدمه اإلمام بديع الزمان النورسي. -
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 إبراز جهود اإلمام النورسي يف خدمة السنن اإلهلية. -
 الوقوف على العقلية الفكرية املتنورة املتعددة املشارب لإلمام بديع الزمان من خالل رسائل النور. -
اإلصالحي الكبري الذي يتجلى يف صفحات اإلسهام يف التعريف ابإلشعاع الفكري لإلمام النورسي ومشروعه   -

 رسائل النور.
 

 حماور البحث:
 حتقيقا لألهداف السابقة سيكون هذا البحث يف ثالثة مباحث رئيسة:

 املبحث األول: السنن اإلهلية وأمهيتها واآلاثر املرتتبة على إمهاهلا؛
 املبحث الثاين: السنن اإلهلية والتفسريات املادية؛

 الثالث: من سنن التغيري االجتماعي وإحياء األمة ؛املبحث  
 املبحث الرابع: من أسباب التخلف احلضاري والرتاجع االجتماعي لألمة.

وسأنطلق لبيان ما سبق من كليات رسائل النور لإلمام النورسي ومن بعض الدراسات اليت أجنزت عنه وعن مشروعه 
 الفكري التجديدي اإلصالحي.

 املبحث األول
 ن اإلهلية وأمهيتها واآلاثر املرتتبة على إمهاهلاالسن

 .(1)مفهوم السنن اإلهلية  -1
. أو هي: "اإلرادة اإلهلية التكوينية املتعلقة بقوانني (2)السنن اإلهلية هي: إرادة هللا يف خلقه، وطريقته يف تسيري األمور

 .(3)األسباب واملسببات"الطبيعة وأسرارها التسخريية، والعادات اجلارية اليت تربط بني  
أما اإلمام النورسي فقد عرفها أبهنا: "القوانني اإلهلية اجلارية يف العامل اليت تبني تنظيم األفعال اإلهلية ونظامها، وتُنظّم 

رية وهلذه السنن اإلهلية عند اإلمام النورسي مرادفات كث .(4)شؤون الكون.. وهي جتّل كلي لألمر اإلهلي واإلرادة اإلهلية"
منها: الشريعة الفطرية الكربى، وعادات هللا، وقوانني هللا ونواميسه، والشريعة اإلهلية، والشريعة الكونية، والسنن الكونية،  

 وسنن هللا اجلارية، وأحكام قوانني الربوبية... 
 وهذه السنن اإلهلية )الشريعة اإلهلية( تتجلى يف أمرين: 
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لكون وتسمى السنن الكونية أو األوامر التكوينية. وهي نواميس هللا تعاىل يف تنظيم  األمر األول: يف اجلانب املادي من ا
هذا الكون وعمارته. ومصدر الكشف عنها هو النظر والتدبر فيما خلق هللا تعاىل يف هذا الكتاب املفتوح )الكون(، 

 وما أودع فيه من نواميس وسنن متكنها من أداء وظيفتها يف انسجام اتم.
وتسمى السنن االجتماعية أو سنن التاريخ واالجتماع  -ابعتباره فردا ومجاعة وأمة-ثاين: يف سلوك اإلنسان األمر ال

والعمران البشري. وهي النواميس اليت حتكم اإلنسان يف عالقته هبذا الكون وخالقه سبحانه وتعاىل. واملصدر األول 
ا تضمن من أحكام وتشريعات وقواعد...، أما املصدر وم -)كتااب وسنة(-واألساس هلذا النوع من السنن هو الوحي 

والنظر يف سنن الذين خلوا من قبل؛ إذ هبذا   -ابعتبارها مسرح احلياة البشرية-الثاين فهو التاريخ؛ أي السري يف األرض 
 النظر إىل آاثرهم حتصل العربة وتُتقى أسباب مصارهم وهالكهم وانداثرهم.

 والشريعة اإلهلية اثنتان:ويف هذا يقول اإلمام النورسي: "
 إحدامها: الشريعة اآلتية من صفة الكالم اليت تنظم أفعال العباد االختيارية ]سلوك اإلنسان[.

والثانية: الشريعة اآلتية من صفة اإلرادة اليت تسمى ابألوامر التكوينية والشريعة الفطرية وهي حمصلة قوانني عادات هللا 
الشريعة األوىل عبارة عن قوانني معقولة، فإن الشريعة الثانية أيًضا عبارة عن جمموع القوانني  فكما أن  اجلارية يف الكون.

ابلطبيعة فهذه القوانني ال متلك التأثري احلقيقي وال اإلجياد، اللذين مها من خواص  -خطأ-االعتبارية، واليت تسمى 
تصدر عن إله واحد وإرادة واحدة، وال ميكن الفصل بني ومع هذا التقسيم فإن هذه السنن بنوعيها  .(5)القدرة االهلية"

السنن الكونية والسنن اليت حتكم اإلنسان، لكون هذا اإلنسان جزء من الكون، وال ميكن أن تعمل السنن الكونية مبعزل 
مبعزل  عن اإلنسان، وقد خلق هللا تعاىل هذا الكون وسخر ما فيه لإلنسان. كما ال ميكن أن تعمل السنن االجتماعية

ذلك، وقد حظيت السنن اإلهلية عند اإلمام  عن الكون، بل السنن االجتماعية جزء من السنن املبثوثة يف هذا الكون.
النورسي ابهتمام كبري، وجتلت يف العديد من صفحات كليات رسائل النور بسائر أجزائها وأبواهبا. وكان احلظ األوفر 

ن، وذلك يف رده على املاديني والطبيعيني الذين تعاملوا بسلبية مع سنن األسباب ملبدأ السببية الذي تنبثق منه سائر السن
كما يعترب اإلمام النورسي هذه القوانني اإلهلية جتليات ألمساء هللا احلسىن، وذلك يف قوله: "إذ هو احلاكم  واملسببات.

س مشيئته وحكمته، وجلوات عنايته ورمحته، األزيل الذي نظّم الكائنات بقوانني سنته، ودساتري قضائه وَقَدره، ونوامي
 .(6)وجتليات أمسائه وصفاته. وما القوانني والنواميس إالّ أمساٌء لتجلي جمموع العلم واألمر واإلرادة على األنواع"
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ننا كما يؤكد اإلمام النورسي أهم خصائص السنن اإلهلية أال وهي: التوازن، واالطراد، واالنتظام، والنفاذ، يف قوله: "إ
نشاهد أبعيننا يف هذا الكون أن من عادة الربوبية اجلارية يف كل آن ابلعدالة واحلكمة والعناية، محايَة األبرار وأتديب 

. ويف قوله كذلك أثناء حديثه عن مقاصد القرآن: (7)الكذابني الفاسدين، نشاهدها ضمن تصرفاته املنتظمة جل جاللُه"
وازنة واالطراد واملطابقة لدساتري الفطرة، واالحتاد يف املقاصد والغاايت، فحافظ على ""لقد راعى الرعاية التامة يف امل

. كما يؤكد خصيصيت الثبات واالطراد يف قوله: "إن آاثر البشر وقوانينه تشيب وهترم مثله، وتتغري وتتبّدل. إال (8)امليزان"
 .  (9)تظهر متانتها أكثر كلما مرت العصور"أن أحكام القرآن وقوانينه هلا من الثبات والرسوخ، حبيث  

 أمهية السنن اإلهلية واآلاثر املرتتبة على إمهاهلا.  -2
إن دراسة هذه السنن اإلهلية وتسخريها وتوظيفها يف احلياة واجب ديين وضرورة شرعية، ذلك أبن الواقع املعيش الذي 

لت بدايرهم يستدعي العودة إىل األصول الثابتة والدعائم حيياه املسلمون وتكالب األمم الغربية عليهم واخلطوب اليت ح
 املتينة اليت انطلقت منها أمة اإلسالم يف هنضتها األوىل؛ فحققت ازدهارا حضاراي وإشعاعا عامليا...

إن السري يف الدنيا دون الوقوف على شيء من علم السنن ضرب يف متاهة، ومشي يف غياهب الظلم بال دليل يقود، 
رشد، وال صاحب يدل؛ ألنه فـَْقٌد الستصحاب جزء من املعرفة اليت يرتتب عليها اإلعداد لكل انزلة، أو اإلفادة وال هاد ي

.  إن املسلمني بصفة عامة مل يكونوا على مستوى األمر اإلهلي: ﴿اقرأ﴾ الذي ربط بني قراءة الكتاب (10)من كل منحة
وا ابلسري يف األرض ملعرفة أحوال األمم البائدة وأسباب هالكها، مث املنظور والكتاب املسطور، "أما إهنم لو فعلوا فبدأ

اعتربوا حبال األمم القائمة وحبثوا عن أسباب عزها وثباهتا، لعلموا أهنم أمسوا من أجهل الناس بسنن هللا، وأبعدهم عن 
لسنن االجتماع، وأعرق منهم   معرفة أحوال خلق هللا، ولرأوا أن غريهم أكثر منهم سريا يف األرض، وأشد منهم استنباطا

لكن "ترى شعوب املسلمني جيهلون هذه السنن اإلهلية،  .  (11)يف االعتبار مبا أصاب األولني، واالتعاظ جبهل املعاصرين"
وما ضاع ملكهم وعزهم إال جبهلها الذي كان سببا لعدم االهتداء هبا يف العمل، وما كان سبب هذا اجلهل إال اإلعراض 

دعوى االستغناء عن هدايته مبا كتبه هلم املتكلمون من كتب العقائد املبنية على القواعد الكالمية املبتدعة، عن القرآن، و 
إن اعتماد املسلمني  .(12)وما كتبه الفقهاء من أحكام العبادات واملعامالت املدنية والعقوابت واحلرب وما يتعلق هبا"

اليت ختضع هلا مجيع املخلوقات ال يكفي؛ ألن الواجب الديين يفرض  على جمرد أهنم مسلمون دون إدراك للسنن اإلهلية
عليهم الوعي بسنن هللا يف حياة األمم وموهتا، وضعفها وقوهتا، وبقاء دوهلا وزواهلا، وبسائر السنن اليت بثها هللا يف هذا 

ورسي املسلمني دعوة صرحية إىل هذا، وقد دعا اإلمام الن الوجود، وإحسان التعامل معها وتسخريها والعمل مبقتضياهتا.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 180 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 -رمحه هللا-تسخري ما بث هللا يف الكون من سنن من أجل حتقيق هنضة حضارية رائدة وانبعاث إسالمي جديد، يقول  
مبينا أثر السنن يف هنوض األمم وسقوطها: "فكما أن هناك طاعة وعصياان جتاه األوامر الشرعية املعروفة، كذلك هناك 

ألوامر التكوينية. وغالبا ما يرى األول مطيع الشريعة والعاصي هلا جزاءه وثوابه يف الدار اآلخرة. طاعة وعصيان جتاه ا
فكما أن ثواب الصرب النصر، وجزاء  والثاين مطيع السنن الكونية والعاصي هلا غالبا ما ينال عقابه وثوابه يف الدار الدنيا.

ويضيف يف موضع آخر: "إن  .(13)لغىن. وثواب الثبات التغلب"البطالة التقاعس والذل والتسفل، كذلك ثواب السعي ا
من يشق طريقا يف احلياة االجتماعية ويؤسس حركة، ال يستثمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه يف أمور اخلري والرقي، 

 .(14) يب والشر"ما مل تكن احلركة منسجمة مع القوانني الفطرية اليت حتكم الكون، بل تكون مجيع أعماله يف سبيل التخر 
يقرر اإلمام النورسي يف هذا النص العجيب أن أي حماولة للتغيري االجتماعي تتنكب سنن هللا تعاىل  فمآهلا الفشل 

 الذريع...
هكذا يربط اإلمام النورسي بني حركة اإلنسان حنو التغيري والنهضة االجتماعية وسنن هللا تعاىل يف الوجود، هذا الربط 

يعمق النظر ويرسم املنهاج املستقيم يف اكتشاف ما يف الكون من سنن اثبتة ومطردة، وربطها بقوانني الذي من شأنه أن  
 التشريع االجتماعي، لتحقيق النهضة الشاملة حلضارة اإلسالم يف ظل الواقع املعاصر. 

انني الفطرة، ومناسبة مع روابط  يقول النورسي رمحه هللا: "إن من أراد التوفيق يلزمه مصافاة مع عادات هللا، ومعارفه مع قو 
اهليئة االجتماعية، وإال أجابته الفطرة بعدم املوفقية جواب إسكات! أما النواميس العامة اجلارية فتقذف من خيالفها إىل 

. ويقول أيضا خماطبا ساسة األمة ورعاهتا: "اي أولياء األمور! إن أردمت التوفيق فاطلبوه يف موافقة (15)صحراء العدم"
 .(16)وااّل فلن حتصدوا إالّ اخلذالن واإلخفاق"  -أي قوانني هللا-الكم للسنن اإلهلية يف الكون أعم

إن اإلمام النورسي يؤكد ويقرر أن الوعي ابلسنن اإلهلية وتسخريها والسري على هداها هو املدخل الرئيس واملنطلق 
اإلحاطة ابلسنن اإلهلية يف التغيري والنهوض قبل العمل الصحيح لنهضة األمة وسياسة الرعية، داعيا دعاة التغيري إىل 

 واإلجناز، قياسا على سنن هللا اليت حتكم حركة الكون مبفرداته كلها، وتنظمها يف ميزان مرتاص.
فبدون معرفة بسنن االجتماع ونواميس العمران، وسنن الكون، ال ميكن حلركات النهوض والتغيري أن تستأنف عمال 

عن ذلك بقوله: "إن من يشق   -رمحه هللا-بل ستقذف جهودها إىل صحراء العدم، كما عرب النورسي    إصالحيا سديدا،
طريقا يف احلياة االجتماعية ويؤسس حركة، ال يستثمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه يف أمور اخلري والرقي، ما مل 

 .(17)مجيع أعماله يف سبيل التخريب والشر"تكن احلركة منسجمة مع القوانني الفطرية اليت حتكم الكون، بل تكون 
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وعليه؛ فإن "اكتشاف السنن، والوعي بقوانني حركتها، هو الذي حيقق سيطرة اإلنسان عليها، وجيعله قادرا على مغالبتها 
  وتسخريها يف أداء األمانة اليت استخلفه هللا للنهوض هبا، بينما غفلة اإلنسان عن هذه السنن، وغيبة وعيه عن قوانني 

حركتها، هي اليت جتعله ضحية هلذه القوانني اليت ال تبديل هلا وال حتويل، حىت ولو حسنت نوااي هذا اإلنسان، وعاش 
ومن هذا السّر اجلاري يف الكائنات املسمى بــ"ُسّنة هللا" ومن هذا  .(18)غارقا يف حبار األمنيات واألدعية والتوسالت"

كون العاطل الكسالن الطريح على فراش الراحة أشقى حااًل وأضيق صدًرا من ، ي-كما يقول النورسي-الدستور العظيم
الساعي اجملّد، ذلك ألن العاطل يكون شاكًيا من عمره، يريد أن ميضي بسرعة يف اللهو واملرح. بينما الساعي اجملّد 

: "املسرتيح العاطل شاٍك من عمره شاكٌر هلل وحامٌد له، ال يريد أن ميضي عمرَه سًدى. لذا أصبح دستوًرا عاًما يف احلياة
نعم إذا ما أُمعن النظر يف  والساعي اجملّد شاكٌر". وذهب مثاًل: "الراحُة مندجمة يف الزمحة، والزمحة مندجمة يف الراحة".

اجلمادات فإن السنة اإلهلية املذكورة تظهر بوضوح؛ فاجلمادات اليت مل تتكشف استعداداهُتا وابتت انقصًة من هذه 
حية، تراها تسعى بشدة، وتبذل جهًدا عظيًما لكي تنبسط وتنتقل من طور "القوة" الكامنة إىل طور "الفعل". النا

وعندها يشاهد عليها ما يشري إىل أن يف تلك الوظيفة الفطرية شوقًا، ويف ذلك التحول لذًة، جراًي بدستور سّنة هللا، فإن 
يعود إليه، واالّ فهو يعود إىل الذي ميثل ذلك اجلامد ويشرف عليه،   كانت لذلك اجلامد حصة يف احلياة العامة، فالشوق

بل ميكن أن يقال بناء على هذا السر: إن املاء اللطيف الرقراق ما أن يتسلم أمرًا ابالجنماد، حىت ميتثل ذلك األمر بشدة 
أمرًا رابنًيا ابلتوسع، إىل املاء  وشوق إىل حّد أنه يكسر احلديد وحيّطمه. فإذن عندما تبّلغ الربودة ودرجاُت االجنماد

 املوجود داخل كرة حديٍد مقفلة، فإن املاء ميتثل األمر بشدة وشوق حبيث حيطّم كرة احلديد تلك، وينجمد.
وعلى هذا فقس مجيع ما يف الكون من سعي وحركة، ابتداًء من دوران الشموس يف أفالكها وانتهاًء إىل دوران الذرات 

واهتزازاهتا.. فال جتد أحًدا إاّل وجيري على قانون الَقَدر اإلهلي، ويظهر إىل الوجود ابألمر التكويين الصادر من ودوراهتا 
يد القدرة اإلهلية واملتضمن العلم اإلهلي وأمره وإرادته.. حىت إن كل ذرة، وكل موجود، وكل ذي حياة، إمنا هو كاجلندي 

تلفة، وارتباطات متنوعة مع كل دائرة من دوائره. فالذرة املوجودة يف عينيك  يف اجليش، له عالقات متباينة ووظائف خم
هلا عالقة مع خالاي العني، ومع أعصاب العني يف الوجه، ومع الشرايني واألوردة يف اجلسم، وعلى أساس هذه  -مثاًل -

ُ هلا وظيفة، وعلى ضوئها تنتج فوائد ومصاحل وهكذا..  العالقات والروابط تـَُعنين
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إذن فكل املوجودات يف هذا الكون تسري وفق السنن اإلهلية يف هذا  .(19)على هذا املنوال كل شيء يف الوجود فقس
الوجود وال تتصادم معها وال تتنكبها، وال ختالفها، إال اإلنسان فإنه يتقاعس ويتكاسل وخيلد إال األرض وال ينتبه لذلك 

 حىت حتصده السنة اإلهلية فتجعله حصيدا خامدا.
 املبحث الثاين

 السنن اإلهلية والتفسريات املادية
لقد تنكر املاديون لكل ما له صلة بعامل الغيب، أنكروا وجود هللا تعاىل، وأنكروا أن يكون له أثر يف تدبري شؤون اخلَلق، 

مل الشهادة، وكان من وأنكروا الوحي والنبوة، وأنكروا اليوم اآلخر، وابجلملة فقد أنكروا كل ما وراء العامل احملسوس أو عا
نتائج هذا اإلحلاد ختبطهم يف تعليل الظواهر الكونية، وتفسري األحداث االجتماعية والتارخيية، ويظهر ذلك التخبط يف 
تلك النظرايت املختلفة اليت خرجوا هبا على الناس، ويف كل مرة حياولون تفسري السنن وفق نظرية جديدة، فنسبوا سنن  

عة، فقالوا عنها إهنا قوانني طبيعية تكونت عن طريق الصدفة. مث كانت لوثة التحليل املادي للتاريخ هللا تعاىل إىل الطبي
 يف أواخر القرن التاسع عشر، واليت تعزي الظواهر واألحداث إىل حتميات اقتصادية واجتماعية واترخيية وحضارية..

نسبوا سنن الكون إىل غري خالقها، فسموها القوانني لقد نبذ هؤالء كل ما له صلة ابلدين، فكان نتيجة ذلك أن 
وهنا يرد اإلمام النورسي على هؤالء امللحدين املاديني الطبيعيني وينقض أفكارهم ومزاعمهم؛ ويكشف هلم  .(20)الطبيعية

نتظام؛ ويبني عن احلقيقة الوجودية لنظام الكون املادي والبشري الذي أسس على سنن إهلية تتسم ابلرابنية والتوازن واال
هلم أن هذه القوانني اليت أقام هللا عليها نظام الكون أو الطبيعة غري منفصلة عن هللا تعاىل موجد املوجودات وخالق سائر 

 املخلوقات، بل هي مدخل ملعرفة الذات اإلهلية، ومن مث معرفة اإلنسان لنفسه ووظيفته يف الوجود.
 تعاىل، والقرآن يلفت نظر اإلنسان إىل ما بثه هللا يف الكون واحلياة من سنن إن هذه اآلايت الكونية مبثوثة يف كتاب هللا

ونواميس اليت ترتبط فيها األسباب ابملسببات واملقدمات ابلنتائج والعلل ابملعلوالت، ويتكرر ذلك ويطرد بدقة متناهية 
سها بناء على أسباب طبيعية وعن يقول النورسي: "إن اشتقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نف وميزان عجيب..

حداث خارقا للسنن الكونية، تصديقا لرسالة رسول  -رب الشمس والقمر–بل أوقعها اخلالق احلكيم  !طريق املصادفة
ويقول يف موضع آخر: "إن الصانع ذا اجلالل وهو القادر على كل شيء  .(21)، وإعالان عن صدق دعوته"احلبيب 

لق املسببات، وهو الذي يربط املسببات ابألسباب حبكمته سبحانه، وقد عني إبرادته هو نفسه خالف األسباب، وخا
طبيعة األشياء، وجعلها مرآة عاكسة لتجليات الشريعة الفطرية الكربى اليت فطر عليها الكون، واليت هي قوانني هللا 
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يقوم عليها عامل الشهادة اخلارجي  وسننه اجلارية اليت ختص تنظيم شؤون الكون، وقد أوجد بقدرته وجه الطبيعة اليت
ذلك أبن الطبيعة هي شريعة إهلية .(22)الوجود، مث خلق األشياء وأنشأها على تلك الطبيعة ومازج بينهما بتمام احلكمة"

كربى أوقعت نظاما دقيقا بني أفعال وعناصر جسد اخلليقة وأعضائها املسمى بعامل الشهادة. هذه الشريعة الفطرية هي 
 .(23)تسمى بـ"سنة هللا" و"الطبيعة" وهي حمصلة وخالصة جمموع القوانني االعتبارية اجلارية يف الكوناليت  

مبين على سنن وقوانني ونظام بديع... وهذا النظام ال حيتمل  -وهو تصور قرآين–إن الكون إذن يف تصور النورسي 
)العلمي( امللحد اليت رفضت أن تفسر ظواهر الكون  العقُل القوَل أبنه جاء مصادفة أو عبثًا كما تقول نظرايت العقل

اجلزئية على أساس املصادفة أو التقدير ابتداء. ولكن ها حنن جندها يف قضية خلق الكون حني عجزت عن تفسري مبتدأ 
النشأة واخللق، تنقلب على منهجها احلتمي الصارم، وتقول ابملصادفة يف نشأة الكون، فتخون منهجها فيما يرتبط 

فسري بداية اخللق! ال لشيء إال ألهنا ملا غفلت عن هللا ونسيته وتنكبت سننه يف الوجود وقعت يف العدمية والتناقض بت
إن القرآن يقرر أن هذا النظام هو أكرب دليل على املنظِّم وهو هللا الذي خلق الوجود وقدر فيه األقدار... من  الصارخ.

تماعية يف ضوء التصور القرآين طابًعا حتميًّا ينبين على الضرورة العقلية، وتنتج هنا ال أتخذ أسباب العلوم املادية واالج
عنه املنفعة املادية، وينتهي ابلتعاسة البشرية، كال... بل أتخذ السنن طابًعا حتميًّا عمليًّا، ينبين على الضرورة الشرعية، 

اين وطمأنينة نفسية ونظام اجتماعي بديع ينسجم وضمان هللا بثبات السنن بصريح نصوص القرآن، وينتج عنه حمتوى إمي
مث يبني الطريقة الصحيحة للتعامل مع األسباب ومسبَـَباهتا  .(24)مع وظيفة االستخالف وغاية العبودية هلل يف األرض

خياله إىل فيقول: "إن هللا تعاىل أودع مبشيئته يف الكائنات نظاما يربط األسباب ابملسببات وأجلأ اإلنسان بطبيعته وومهه و 
أن يراعي ذلك النظام ويرتبط به. وكذلك وجه كل شيء إليه وتنزه عن أتثري األسباب يف ملكه. وكلف اإلنسان اعتقادا 
وإمياان أبن يراعي تلك الدائرة بوجدانه وروحه ويرتبط هبا. ففي الدنيا دائرة األسباب غالبة على دائرة االعتقاد؛ ويف 

وهكذا فعلى اإلنسان أن أيخذ ابألسباب مث يتوكل  . (25)لبة على دائرة األسباب"األخرى تتجلى حقائق العقائد غا
ويرد اإلمام النورسي على عبدة األسباب والطبيعة الذين ال  بعد ذلك وقبله على رب األسباب الذي بيده كل شيء.

ًدا كل البعد عن سالمة العقل؟ يدركون كنه السنن اإلهلية بقوله: "أّي هذٍر هذا! وأي َوْهم! أليس الذي يتفوه به بعي
فالذين حييلون أمر اخللق واإلجياد يف هذا الكون البديع إىل األسباب وإىل الطبيعة يهوون يف جهل مركب سحيق كهذا. 

على -وذلك ألن مظاهر اإلبداع واضحة على األسباب والطبيعة نفسها، فهي خملوقة كسائر املخلوقات. فالذي خلقها  
ويضيف قائال: "نعم ! إن ما يظنونه  .(26)هو الذي خيلق آاثرها ونتائجها أيضا، ويظهرها مًعا" -هذه الصورة البديعة
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أساًسا لكل شيء من جذب ودفع وحركة وقوة وأمثاهلا، إمنا هو انموس إهلي ميثل قوانني عادات هللا، واسم هلا. فهذه 
ة، ومن شيء ذهين إىل حقيقة خارجية، ومن أمٍر اعتباري القوانني مقبولة بشرط أالّ تنتقل من كوهنا قاعدة إىل طبيعة فاعل

مث يستنكر على املالحدة والطبيعيني إنكارهم للسنن والقوانني   .(27)اىل حقيقة مشهودة، ومن آلة قياس إىل مؤثر حقيقي"
يبدأ ابلبحث والتحري بقوله: "... الذي وتفسريهم هلا تفسريا ماداي حمضا ويرد عليهم اليت أقام هللا عليها نظام الكون 

عن السبب "املوجد" ضمن املمكنات واملخلوقات! فريى قوانني السنن اإلهلية، وفهارس الّصنعة الرابنية. واليت يطلق 
اسم الطبيعة اليت ميكن أن تكون شبيهة بصفحة من كراسة "التغيري والتبديل" لقوانني   -وخطأ جسيًما-عليها خطأ 

ابة لوحة "احملو واإلثبات" للقدر اإلهلي، ولكنه ينربي إىل القول: ما دامت هذه األشياء إجراءات القدرة اإلهلية، ومبث
مفتقرة إىل عّلٍة موجدٍة، وال شيء أعظُم ارتباطًا هبا، من هذه "الكراسة" فإين أخلُص من ذلك إىل أن هذه "الكراسة" 

دام ال يطيُب يل االعتقاد واإلميان ابلصانع اجلليل   هي اليت أوجدت األشياء، ما  -مبا تتضمنه من قوانني احملو واإلثبات  -
واليت تقتضي -أن ينسب شؤون الربوبية املطلقة  -ضمن منطقه-سبحانه. برغم أن العقل املنزه عن اهلوى يرفض كلًيا 

انع ... أطل برأسك من حتت مستنقع الطبيعة.. لرتى الص إىل هذه "الكراسة" العمياء الصماء العاجزة. -قدرًة مطلقةً 
اجلليل الذي تشهد له مجيع املوجودات، من الذرات إىل اجملرات، أبلسنة متنوعة، وتشري إليه إشارات خمتلفة.. وشاهد 
جتليات ذلك املصور اجلليل الذي شّيد قصر العامل الباذخ، ودّون خطته وبرانجمه وقوانـينه يف تلك الكراسة.. وانـقذ نفسك 

. أييت ملحٌد إىل هذا العامل الذي هو معسكر مهيب رائع جلنود السلطان اجلليل، .. من ذلك اهلـذاين اآلمث الرخيص!
وهو مسجد عظيم ابرع يعّظم فيه ذلك املعبود األزيل ويقّدس؛ أيتيه وهو حيمل فكرة "الطبيعة" اجلاحدة ذلك اجلهل 

ع، والنابعة من "احلكمة" البالغة للبارئ فيتصور "القوانني املعنوية" اليت يشاهد آاثرها يف ربط أنظمة الكون البدي املطبق..
ويتخيل  املصور سبحانه، يتصورها كأهنا قوانني مادية، فيتعامل معها يف أحباثه كما يتعامل مع املواد، واألشياء اجلامدة..
مبجموعها أحكام قوانني الربوبية اليت هي قوانني اعتبارية ودساتري الشريعة الفطرية الكونية للمعبود األزيل، واليت هي 

ويقيم تلك القوانني  معنوية حبتة، وليس هلا وجود سوى وجود علمي، يتخيلها وكأهنا موجودات خارجية ومواد مادية..
الصادرة من العلم اإلهلي والكالم الرابين اليت هلا وجود علمي فقط مقام القدرة اإلهلية، وميّلكها اخللق واإلجياد، ويطلق 

ا القوة اليت هي جتٍل من جتليات القدرة الرابنية، أهنا صاحب قدرة فاعلة، وقديرًا مستقاًل عليها اسم "الطبيعة"، متصورً 
ومن هنا فإن على اإلنسان أن يرتبط خبالق األسباب ويتعلق به ال أن ينبهر   .(28)"!بذاته. أفبعد هذا جهالة وغباء

. يقول النورسي: "إن الصانع ذا اجلالل وهو ابألسباب واملسببات وينسى اخلالق الذي أوجد هذه الطبيعة ونظم شؤوهنا



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 185 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

القادر على كل شيء، هو نفسه خالق األسباب، وخالق املسّببات، وهو الذي يربط املسّببات ابألسباب حبكمته 
سبحانه، وقد عني إبرادته طبيعة األشياء، وجعلها مرآة عاكسة لتجليات الشريعة الفطرية الكربى اليت فطر عليها الكون، 

ي قوانني هللا وسننه اجلارية اليت ختص تنظيم شؤون الكون، وقد أوجد بقدرته وجه "الطبيعة" اليت يقوم عليها عامل واليت ه
مث يرد على  .(29)الشهادة اخلارجي الوجود، مث خلق األشياء وأنشأها على تلك الطبيعة ومازج بينهما بتمام احلكمة"

وله: "فمن هذا السر يتبني: أن علماء الكالم، وإن تتلمذوا على القرآن املتكلمني الذين عجزوا عن فهم نظام السببية بق
إاّل أهنم لرتجيحهم العقل على النقل كاملعتزلة، عجزوا عن أن  -بعضها عشرات اجمللدات-الكرمي وألّفوا ألوف الكتب 

الطمئنان، ذلك ألهنم حيفرون يوضحوا ما تفيده عشُر آايت من القرآن الكرمي وتثبته إثباات قاطًعا مبا يورث القناعة وا
عيواًن يف سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها ابملاء إىل أقصى العامل بوساطة أانبيب، أي بسلسلة األسباب، مث يقطعون تلك 
السلسلة هناك، فيثبتون وجود واجب الوجود واملعرفة اإلهلية اليت هي كاملاء الباعث على احلياة! أما اآلايت الكرمية فكل 

 .(30)نها كــعصا موســى تستــطيع أن تـفــّجر املـــاء أينما ضــربت، وتــفــتــح من كل شـــيء انفذًة تــدل على الصانع"واحدة م
ويضيف قائال: "وال تظّنن أن التوكل هو رفض األسباب ورّدها كليا، وإمنا هو عبارة عن العلم أبن األسباب هي ُحجب 

ا ومداراهتا، أما التشّبث هبا أو األخذ هبا فهو نوع من الدعاء الفعلّي، فطلب املسبنبات بيد القدرة اإلهلية، ينبغي مراعاهت
تلك   .(31)إذن وترقب النتائج ال يكون إال من احلّق سبحانه وتعاىل، وأن املنة واحلمد والثناء ال ترجع إال إليه وحده"

 تتحول وال تتبدل وال حتيد وال متيل وال حتايب أحدا. اليت ال    -عند النورسي-إذن هي السنن اإلهلية يف الكون واحلياة  
 املبحث الثالث 

 من سنن تغيري اجملتمع وإحياء األمة
إن امتالك األدوات اليت تعاجل حالة األمة وتنهض ابجملتمع وتكون قادرة على ترميم اآلاثر أو التخفيف ما أمكن من 

األزمة نفسها تتطلب دراسات وختصصات معرفية متنوعة، وخربات اآلاثر السلبية، واكتشاف عوامل احلل الكامنة يف 
مرتاكمة عن سريورة احلياة، والقدرة على تدبر معرفة الوحي ومسرية التاريخ اليت متنح ملكة التدبري وإدارة األزمة واكتشاف 

 ر قرين العسر.ما تكنه من فرص ونوافذ تبّصر ابحلل، ذلك أبن كل أزمة حتمل يف داخلها بذور احلل، وأن اليس
وال شك أن مواطن اخلري اليت تالزم األزمة واليت تشكل نقاط االنطالق واخلروج من نفق األزمة، تتطلب فقه النازلة أو 
فقه األزمة، الفقه مبعناه الشامل العام الذي يعين االستيعاب واإلحاطة ابألسباب والنتائج ووضع أوعية حلركة األمة أثناء 

التخفيف من آاثر األزمة، وإمنا حتوِّل األزمة إىل حل، والنقمة إىل نعمة، تـُْبصر مواطن اخلري،  األزمة ال تقتصر على
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فاألزمة حتمل يف داخلها سبب اخلروج، واملنح  وتكتشف بواطن األزمة وما تتضمن من مالمح التصويب، ورؤية احلل.
أمل اخلروج وعدة الصمود وآلية اإلقدام على النظر من لوازم احملن، وسنن هللا تعاىل السارية يف العامل هي اليت تشكل 

إن اإلميان أبن مع العسر يسرا، وأن العاقبة   والتفكري واكتشاف اخللل؛ على اهلداية إىل احلل الذي يشكل املخرج.
ان أبن للمتقني، وأن األرض هلل يرثها أهل الصالح، وأن سنن هللا ونواميسه يف هذا الكون واحلياة اثبتة ومطردة، واإلمي

هللا ابرئ الكون صاحب القدرة املطلقة على اهلداية إىل احلل، هو الذي يشكل الرافعة احلقيقية للثبات واالحتفاظ 
ابلقدرة على النظر ورؤية املخارج ويؤهل للنظر اهلادئ، وحيول دون السقوط واالنكسار، ويؤدي إىل جتاوز العقبات 

فإن "رسم املعادلة الرايضية للتاريخ اإلسالمي وما هبا من صعود ونزول   وعلى هذا األساس .(32)  ومواجهة التحدايت..
حيدثنا عن حقيقة مهمة مفادها أن اإلسالم كلما تعرض لنكسة تعصف به يف مرحلة ما، أدى ذلك إىل زايدة صالبته 

يهيئ لألمة يف كل مرحلة . ألن هللا تعاىل (33) وقوته فيعود إىل مسرح األحداث أكثر قوة ومنعة يف املرحلة الالحقة..."
وهكذا أشرقت مشس  من مراحل التاريخ من أيخذ بيدها إىل شاطئ النجاة، ويبني هلا سنن هللا يف النهوض واإلحياء.

النورسي يف تركيا، يف زمن عصيب وحلظة حرجة متوج ابمللحدين واملفسدين، وتعصف ابألمة رايح التغريب واإلحلاد 
ب ركودها وسقوطها وتراجعها، وأيخذ بيدها إىل األمل واملستقبل املشرق يف ظل اإلسالم واخلذالن... ليبني لألمة أسبا

إن اإلمام النورسي خرب األزمة وعاشها وعاش ما مرت به األمة املسلمة من أزمات وحتوالت اجتماعية  وقيمه وأخالقه...
فقه السنن اإلهلية؛ فاهتدى إىل سنن هنضة  جذرية، بل كان مستغرقا يف قراءة الكتابني املنشور واملسطور، ومتمكنا من

إن اإلمام النورسي على يقني من اطراد سنن هللا يف هنوض األمم  األمة وإحيائها وحتقيق خرييتها وشهودها احلضاري.
وإحيائها، ويتجلى ذلك يف قوله: "أعلن بال تردد أن الذي دفعين وشجعين إىل مبارزة أفكار العصور اخلوايل والتصدي 

االت واألوهام اليت تقوت واحتشدت منذ مئات السنني، إمنا هو اعتقاد ويقيين أبن احلق سينمو منو البذرة النابتة  للخي
وإن تسرتت حتت الرتاب، وأن أهله سينتصرون وإن كانوا قلة وضعفاء بظلم األحوال. واعتقادي أن حقيقة اإلسالم هي 

سالم هو الذي سيعتلي عرش احلقائق واملعارف فال يكشفها وال اليت تسود قارات العامل وتستويل عليها. نعم إن اإل
إن احلق سينتصر مهما طال الزمان، ومهما كان أتباعه يف قلة  .(34)يفتحها إال اإلسالم... األمارات تبدو هكذا"

 واستضعاف، لكن البد هلذا النصر والنهوض من شروط، أمهها ما أييت:
 اإلميان.  -1
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رية من كل أمراضها وأزماهتا، إمنا يكمن يف اإلميان، واالنقياد ّللّه جل وعال؛ ذلك أبن احلكمة إن اخلالص الوحيد للبش  
من "جميء اإلنسان إىل هذه الدنيا والغاية منه، هي: معرفة خالق الكون سبحانه، واإلميان به والقيام بعبادته، كما أن 

 .(35)وظيفة فطرته وفريضة ذمته، هي: معرفة هللا واإلميان به"
إن أعلى مرتبة لإلنسانية وأفضل مقام للبشرية هو معرفة هللا واإلميان به... فـمن عرف هللا حق املعرفة ومأل قلبه من نور 
حمبته سيكون أهال لسعادة ال تنتهي ولنعمة ال تنضب وألنوار وأسرار ال تنفذ وسيناهلا إما فعال وواقعا أو استعدادا 

 .(36)وقابلية
دة األمة املسلمة وذخرها، وهي القيمة األوىل يف بناء التغيري االجتماعي والنهوض احلضاري وإحياء إن قيمة اإلميان عُ 

األمة. لذلك جند اإلمام النورسي يتحسر على عصره الذي سادت فيه املادة وغاب اإلميان، يقول: "إن هذا العصر 
متطلبات احلياة، وضيق عليه مواردها، وحّول  العجيب الذي أثقل كاهل اإلنسان ابحلياة الدنيوية، مبا كثر عليه من

حاجاته غري الضرورية إىل ضرورية، مبا ابتاله بتقليد الناس بعضهم بعضا، ومن التمسك بعبارات مستحكمة فيهم، حىت 
 جعل احلياة واملعاش هي الغاية القصوى واملقصد األعظم لإلنسان يف كل وقت.

 دون احلياة الدينية، واألخروية واألبدية، أو يف األقل جعلها أمرا اثنواي فهذا العصر العجيب أسدل هبذه األمور حجااب
"العلم القرآين الرابين يدعو بطبيعته إىل اإلميان، ويصقل  -إن-يقول الدكتور حممد الروكي:  . (37)أو اثلثيا ابلنسبة له"

فكر صاحبه ويعرفه ابهلل جل جالله، فينبع من هذه املعرفة إميان صادق يشّع نوره يف القلب، ويسري تياره إىل العقل... 
لتلقي هذا العلم، واالخنراط يف سلكه،   -ومقوماتمبا أودعه اخلالق فيه من خصائص  -واإلنسان يف نظر النورسي مهيأ  

واالستجابة إىل ما يدعو إليه من اإلميان... فهو يقرر أن العلة الكربى جمليء اإلنسان إىل هذا العامل  واالندراج يف جمرته،  
 . (38)هي العلم املعرِّف ابهلل تعاىل، املشعر ابلعجز واالفتقار إليه جل وعال..."

إلنسان إنسااًن حًقا، ويظهر أنه يف )أحسن تقومي( فيصري بربكته الئًقا لألمانة الكربى، وخليفة أمينا فباإلميان يصبح ا
ومن مث فإن "اإلنسان يسمو بنور اإلميان إىل أعلى عليني  .(39)على األرض، ودعامة رئيسة يف صرح التغيري والبناء

لمِة الكفر إىل أسفل سافلني فيكون يف وضٍع يؤّهُله لنار جهنم، فيكتسب بذلك قيمًة جتعُله الئًقا ابجلنة، بينما يرتّدى بظ
ذلك ألّن اإلميان يربُط اإلنسان بصانعِه اجلليل، ويربطه بواثق شديد ونسبٍة إليه، فاإلميان إمنا هو انتساٌب؛ لذا يكتسب 

مساء الرابنية على صفحِة وجوده، اإلنسان ابإلميان قيمة سامية من حيث جتلِّي الصنعة اإلهلية فيه، وظهوِر آايت نقوِش األ
أما الكفُر فيقطع تلك النسبَة وذلك االنتساب، وتغشى ظلمته الصنعة الرابنية وتطمس على معاملها، فَتنُقص قيمة 
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اإلنسان حيث تنحصر يف ماّدته فحسب؛ وقيمُة املادة ال يُعتّد هبا فهي يف حكم املعدوم، لكوهنا فانية، زائلة، وحياهتا 
 .(40)نية مؤقتة"حياة حيوا

وعالوة على ذلك فإن املقصد األساس لرسائل النور هو "إنقاذ اإلميان" لكونه املدخل الرئيس إىل التغيري والنهوض 
 واإلحياء والتجديد.

 .التأسي بسيد الوجود  -2
األمنوذج املطلق الكامل واملثل األعلى الذي هتتدي به اإلنسانية يف عالج   يعترب بديع الزمان سيدان رسول هللا

مشكالهتا، وتقومي سلوكها وترشيد حركتها ونشاطها يف األرض. فهو القدوة احلسنة واألسوة املثلى يف صناعة التغيري 
ه الشريفة تعرف سنن النصر، االجتماعي والنهوض احلضاري، واملثال املقتدى به يف بناء العمران وإحياء األمة، بسنت

وتكشف أسباب الضعف والوهن، وتتعرف األمة املنهاج الصحيح املعّول عليه يف قيادة اإلنسانية إىل شاطئ األمان، 
للكون، واحلياة،  وحتقيق السلم والسالم العاملي، والفوز والنجاة يف الدنيا واآلخرة.. يقول رمحه هللا مؤكدا قيادة النيب 

ومجيع املخلوقات: "إن أعظم آية يف كتاب الكون الكبري، وأعظم اسم يف ذلك، القرآن الكرمي، وبذرة شجرة واألنبياء، 
الكون، وأنور مثارها، ومشس قصر هذا العامل، والبذر املنور لعامل اإلسالم، والدال على سلطان ربوبية هللا، والكشاف 

 ل الصالة والسالم الذي ضم األنبياء مجيعا حتت جناح الرسالة، احلكيم للغز الكائنات، هو سيدان حممد األمني عليه أفض
ومحى العامل اإلسالمي حتت جناح اإلسالم، فحلق هبما يف طبقات احلقيقة متقدما موكب مجيع األنبياء واملرسلني، ومجيع 

  .(41)األولياء والصديقني"
وبه تُعلم وظائف ما فيه من  --الذي أتى به حممد ويقول أيضا: "إن ماهية الكون وقيمته ومزاايه تتحقق ابلنور 

موجودات ونتائجها ومهماهتا وقيمتها، وبه يكون الكون أبسره عبارة عن مكاتيب إهلية بليغة، وقرآن رابىن جمّسم، 
 .(42)ومعرض آاثر سبحانية مهيب"

 التحلي أبخالق اإلسالم سلوًكا ومعاملة.  -3
ق اإلسالم، وتصوغ قيمه يف فقراهتا الناصعة، وترتجم لإلنسان مبادئ اإلسالم لقد جاءت رسائل النور حتمل لواء أخال

 ومثله العليا يف لغة حية وأسلوب حمرك مؤثر. 
الشريعة الغراء، تلك الشريعة اليت كلها مكارم وفضائل، والتحلي هبا إمنا يكون بتطبيق هذه ذلك أبن أساس رسائل النور  

الشجرة، ومثراهتا املكارم والفضائل، وتطبيقها مأاته؛ العلم هبا، ويف غياب العلم هبا ميتنع تطبيقها الشريعة اليت هي مبنزلة 
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على الوجه الصحيح املرضي، وعند ذلك حتل الرذائل حمل الفضائل، والنقائص حمل الكماالت، والشقاوة حمل السعادة... 
الم إال بتحقيق حقائق اإلسالم، وإال فال، وال ميكن أن يقول النورسي وهو يقرر ذلك: "أجل، إنه ال سعادة ألمة اإلس

تذوق األمة السعادة يف الدنيا، أو تعيش حياة اجتماعية فاضلة إال بتطبيق الشريعة اإلسالمية، وإال فال عدالة قطًعا وال 
 .(43)ني واملرائني"أمان مطلًقا؛ إذ تتغلب عندئذ األخالق الفاسدة والصفات الذميمة، ويبقى األمر معلًقا بيدي الكاذب

ويضيف قائال: "أما الذين هم يف مسار النبوة، فقد حكموا حكًما ملؤه العبودية اخلالصة هلل وحده، وقضوا أبن الغاية 
القصوى لإلنسانية، والوظيفة األساس للبشرية، هي التخلق ابألخالق اإلهلية. أي التحلي ابلسجااي السامية، واخلصال 

هللا سبحانه وتعاىل، وأن يعلم اإلنسان عجزه فيلتجئ إىل قدرته تعاىل، ويرى ضعفه فيحتمي بقوته احلميدة اليت أيمر هبا  
 .(44)تعاىل، ويلمس نقصه فيسّبح ويقدس كماله تعاىل"

والتغيري؛ بل إن األخالق هي جوهر رساالت السماء على اإلطالق؛ وإن من أهم إن لألخالق أمهية ابلغة يف النهوض  
 نبوية إمتام صاحل األخالق ومكارمها وبناء صرحها ودعامتها، وإشاعة روحها يف نفوس األفراد واألسر مقاصد البعثة ال

، (45): »إمنا بُِعثت ألمتِّم صاحل األخالق«قال: قال رسول هللا  واجملتمعات، والعمل على تقوميها.. عن أيب هريرة 
 .(46)ويف وراية: »مكارم األخالق«

األساس من كلِّ رساالت السماء هدف أخالقي.. وبقاء األمم واستمرارها مرتبط أبخالقها، إن صلحت بل إن اهلدف  
 بقيت وعزت واستمرت، وإن فسدت فنيت وذلت وذهبت.. وإذا أصيبت أمة يف أخالقها فنبئها عن قرب زواهلا!

 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا إمنا األمم األخالق ما بقيت
– وتندثر إذا ما انعدمت فيها األخالق وتدهورت فيها القيم واملثل العليا؛ ولذلك جند اإلمام النورسي فاألمم تضمحل 

من إخالص وصدق ورمحة وأخوة  -حيض يف مواطن عديدة من رسائل النور على التحلي مبكارم األخالق  -رمحه هللا
 ؛ لكوهنا أساس كل هنضة وتغيري وإصالح اجتماعي.-وحمبة وحياء...

 اإلخالص.   -4
أبيِّ عمل، وهو ما سعت إىل حتقيقه رسائل النور؛ إذ يعترب اإلمام النورسي   -عز وجل-إن اإلخالص يعين قصَد وجه هللا  

هذا النوع من اإلخالص أكرب قوة يف النجاح والفالح، وقد ألف رسالة هبذا اخلصوص، وتظهر عنايته الفائقة به من 
 خالص اليت حّث فيها على "إعادة قراءة هذه الرسالة كل مخسة عشر يوما".الكلمة اليت وضعها يف أول رسالة اإل
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يقول رمحه هللا: "فما دام يف اإلخالص أنوار مشعة، وقوى رصينة كثرية أمثال هذه الـخواص.. وما دام اإلحسان اإللـهي 
مة القرآن.. ونـحن يف غاية قد ألقى على كاهلنا مهمة مقدسة ثقيلة، وخدمة عامة جليلة، تلك هي وظيفة اإليـمان وخد

القلة والضعف والفقر، ونواجه أعداء ألّداء ومضايقات شديدة، وتـحيط بنا البدع والضالالت اليت تصول وتـجول يف 
هذا العصر العصيب.. فال مناص لنا إاّل بذل كل ما يف وسعنا من جهد وطاقة كي نظفر ابإلخالص.. فنـحن مضطرون 

ا، وأحوج ما نكون إىل ترسيخ سر اإلخالص يف ذواتنا، إذ لو لـم نفز به لضاع منا بعض ما إليه، بل مكلفون به تكليفً 
كسبناه... ثـم نـحاسب عليها حسااًب عسريًا، حيث نكون مـمن يشملهم النهي اإللـهي وهتديده الشديد يف قوله تعاىل: 

ابإلخالص فأفسدان السعادة األبدية، ألجل مطامع دنيوية دنيئة،  ( بـما أخللنا  41﴿َوال َتْشرَتُوا ِِباييت مَثَنَـًا قَلياًل﴾)البقرة:
 مقيتة، مضرة، مكدرة، ال طائل من ورائها وال فائدة، إرضاء لـمنافع شخصية جزئية اتفهة، أمثال اإلعجاب ابلنفس 

قدسية الـحقائق اإليـمانية والرايء، ونكون أيضا من الـمتجاوزين حقوق إخواننا... ومن الذين أساءوا األدب فلـم يقدروا  
 .(47)وسـموها حق قدرها"

هكذا يوصي اإلمام ابلتحقق والتخلق والتحلي بقيمة اإلخالص الذي خيلص اإلنسان من األحاسيس القذرة مثل:   
 الرايء وحب الظهور واحلسد واحلرص والطمع، وجيعله فردا صاحلا يف اجملتمع، ودعامة قوية يف صرح بنائه.

آخر متحداث عن قوة اإلخالص وتعاضد املخلصني بينهم وآاثر كل ذلك على األمة برمتها: "فإنه  ويقول يف موضع
 . (48)ابإلخالص والتساند احلقيقي يستطيع ثالثة أشخاص أن يفيدوا أمتهم فائدة مائة شخص"

 إذن فاإلخالص دعامة رئيسة يف التغيري والنهوض.
 بناء األسرة على أسس رابنية.  -5

يف هنضة األمة وإحيائها وتغيري واقعها، بناء األسرة بناء  -كما يرى اإلمام النورسي-إن من أهم اخلطوات الكربى 
إسالميا قائما على أسس رابنية من احملبة واملودة والسكينة والرمحة، تشمل كافة األسرة وتلقي بظالهلا على اجملتمع برمته، 

د الفقري للمجتمع وأساسه األول، هبا يستقر ويستمر ويزدهر، وهبا يرتاجع هي العمو  -يف فكر النورسي-ألن األسرة 
 ويتخلف ويركد. 

، هو إحالل -كما يرى النورسي-ولذلك فإن العالج الطبيعي املؤدي إىل االستقرار يف الدنيا والفوز والنجاة يف اآلخرة  
 أهلها. اإلميان ابهلل يف تلك األسرة حىت يسري نوره يف أرجائها فيستضيء به 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 191 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ذلك أبن اإلميان يوطد عالقة احملبة واملودة والرمحة بني أفراد األسرة الواحدة، مما حيق هلا السالمة والطمأنينة والسكينة يف 
الدنيا، ومتتد إىل نيل احلظوة ابلنعيم املقيم يف جنة النعيم. ويف هذا يقول اإلمام النورسي: "احلياة العائلية هي مركز جتمع 

وبيت كل إنسان هو دنياه الصغرية، بل جنته املصغرة. فإن مل يكن اإلميان الصادق حاكما ومهيمنا على اجملتمعات، 
البيت أفضى ذلك إىل اضطراب األفراد والعائلة اضطرااب شديدا، وعذااب أليما يف عالقة بعضهم ببعض حسب درجات 

ما إن حيل اإلميان يف ذلك البيت حىت ينور أرجاءه   رأفته وحمبته هلم؛ فتتحول تلك اجلنة اىل جحيم ال يطاق )...( ولكن
 مباشرة، ويستضيء؛ ألن عالقة القرىب والرأفة واحملبة اليت تربطهم ال تقاس عندئذ ضمن زمن قصري جدا، بل تقاس على 

جتاه وفق عالقات متتد إىل خلودهم وبقائهم يف دار اآلخرة والسعادة األبدية، فيقوم كل فرد بعد ذلك ابحرتام خالص 
 . (49)اآلخرين، ويوليهم حمبة صافية، ويظهر رأفة صادقة"

هكذا أوىل اإلمام بديع الزمان األسرة أميا اهتمام، وحظيت عنده بعناية فائقة واهتمام ابلغ؛ زوًجا وزوجة وأوالًدا وآابًء، 
 ودعا إىل احلفاظ عليها، فهي اخللية األوىل يف اجملتمع الصاحل واألمة الشاهدة.

 إحياء القيم الروحية.  -6
يعتقد اإلمام النورسي أن التغيري الشامل يف احلياة اإلسالمية والنهوض احلضاري وإحياء األمة، البد أن يبدأ من البىن 
التحتية؛ املعنوية منها واملادية، وليس بوصفات مؤقتة مللء الثغرات اخلطرية يف البنيان الفوقي، أي إن التجديد جيب أن 

اي العميقة حىت تسرتجع األمة عافيتها. فالالدينيون ما متكنوا من اجملتمع الرتكي إال من خالل فراغ داخلي يدخل يف اخلال
يف األعماق. يظهر ذلك يف ضعف الوازع الديين يف النفوس، واحنراف العقل وخواء الروح واضطراب األحوال واهلزائم  

 النفسية وتدهور القيم.
إصالح األعماق سيؤدي إىل وحدة العقيدة ووحدة األفكار، ووحدة الصف ووحدة وكان النورسي على يقني اتم أن 

القلب، ويقظة العقل، واستقرار األحوال، وهو الذي سيوقظ املسلمني أمام احلضارة الغربية اليت أتتهم بعقيدة جديدة 
 وأفكار جديدة. 

ية إىل املنظومة اإلميانية اإلسالمية مبعناها الشامل، وهذا املنهج هو الكفيل إبخراج املسلمني من املنظومة اإلحلادية املاد
وهو منهاج اإلسالم وطريقه، وهو منهاج وطريق مستقل عن الوجود واحلياة، خيتلف اختالفا جذراي عن مناهج املادية 

 .(50)والروحية الكنسية
 العدالة االجتماعية.  -7
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 .(51)أساس التغيري، وإن "الظلم مؤذن خبراب العمران"إن العدل نقيض اجلور ويكون إبعطاء كل ذي حق حقه، وهو  
اعلم أن االقتصاد والطهر والعدالة سنن إهلية جارية يف الكون،   !"أيها اإلنسان املسرف الظامل الوسخيقول بديع الزمان:    

لفتك املوجودات ودساتري إهلية شاملة، تدور رحى املوجودات عليها، ال يفلت منها شيء إال أنت أيها الشقي. وأنت مبخا
فعالم تستند وتثري غضب  كلها يف سريها وفق هذه السنن الشاملة، تلقى النفرة منها والغضب عليك، وأنت تستحقها..

 املوجودات كلها عليك، فتقرتف الظلم واإلسراف، وال تكرتث للموازنة والنظافة؟! 
األعظم السم "العدل" إمنا تدير موازنة عموم األشياء، وأتمر وإن العدالة العامة اجلارية يف الكون النابعة من التجلي 

 البشرية إبقامة العدل.
وإن ذكر امليزان أربع مرات يف سورة "الرمحن" إشارة إىل أربعة أنواع من املوازين يف أربع مراتب، وبيان ألمهية امليزان البالغة، 

اَء َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن. َأالن َتْطَغْوا يف اْلِميزَاِن. َوأَِقيُموا اْلَوْزَن ولقيمته العظمى يف الكون، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوالسنمَ 
 [.9–7اِبْلِقْسِط َوال خُتِْسُروا اْلِميزَاَن﴾ ]الرمحن:  

ياة فاعلم أن )العدالة، واالقتصاد، والطهر( اليت هي من حقائق القرآن ودساتري اإلسالم، ما أشدها إيغااًل يف أعماق احل
االجتماعية، وما أشدها عراقة وأصالة. وأدرك من هذا مدى قوة ارتباط أحكام القرآن ابلكون، وكيف أهنا مدت جذوًرا 
عميقة يف أغوار الكون؛ فأحاطته بعرى وثيقة ال انفصام هلا. مث افهم منها أن إفساد تلك احلقائق ممتنع كامتناع إفساد 

 .(52)نظام الكون واإلخالل به وتشويه صورته"
 التدرج يف التغيري والنهوض.-8

 إن التدرج يف كل شيء سنة إهلية مقررة يف الشريعة اإلسالمية بصورة الحبة، ويف املنهاج النبوي أمثلة كثرية...
مكث ثالثة عشـرة عاما يف مكة يدعو الناس إىل احلق وإىل صـراط مسـتقيم. وسـلك سـنة   ذلك أبن سـيدان رسـول هللا 

عوة ســــــــرا مث جهرا مث دعوة القبائل مث اهلجرة إىل الطائف مث إىل احلبشــــــــة مث إىل املدينة وإقامة الدولة  التدرج، فكانت الد 
 املسلمة اليت حتمي الدعوة وختدمها.

ــلمني من   ــالمية الغراء نزلت بتدرج، وخروج املســــــ ــنة يف اآلفاق واألنفس ويف اخللق واألمر، فالشــــــــريعة اإلســــــ فالتدرج ســــــ
متيزوا عن مظاهر اجلاهلية وجمتمعها وقطعوا حباهلا بتدرج، وبعد اهلجرة إىل املدينة أقاموا جمتمعا  جاهلية إلسالم بتدرج، و 

 أخواي وعمراان إسالميا بتدرج.   
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وبناء على ذلك؛ فإن الذين حيســبون أن النصــر والتمكني والفتح املبني ميكن أن يتحقق بني عشــية وضــحاها، ويريدون  
فة عني، دون النظر يف املقدمات والنتائج، ودون فهم للظروف احمليطة هبذا الواقع، واحلياة تغيري واقع أمة اإلســـالم يف طر 

ــباب وإعداد جيد للمقدمات، فإهنم يبنون على غري أســـــــــاس.  إن مراعاة  العامة اليت تعيشـــــــــها األمة، ودون أخذ ابألســـــــ
ــهم، ألن تغيري  ــحابة وتغيري ما أبنفســـــــ األنفس األمارة ابلســـــــــوء وغســـــــــلها وتزكيتها  التدرج مسة الزمة للرتبية النبوية للصـــــــ

وتطهريها وهتذيبها حىت يزول ما علق هبا من شــــــــــــرك وجربوت وآفات ليس ابخلطب اهلني، كما أن ما جتذرت عليه من  
 مألوفاهتا ال ميكن إزالتها يف وقت وجيز، بل األمر حيتاج إىل تدرج ومراحل عديدة.

مبعاجلة أشخاص هلم ماض، وبيئة اجتماعية مفتونة، واستعدادات. هذه املعاجلة تريد من هذا فضال عن أن التغيري يقوم 
املريب أن يتدرج يف التغيري، وتريد منه حلما كثريا وتؤدة، وصربا طويال، وتنويعا يف الوسائل واألساليب، حىت تنضج الثمرة، 

 ويشتد عود الغرس ويستوي على سوقه.
ية وجزئياهتا يف جمال تغيري األنفس يرى هذا املبدأ جليا وواضحا يف املنهاج النبوي. ومن واملتتبع لكليات السرية النبو 

ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن: »إنك   األمثلة على ذلك ما رواه ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا  
إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، فإن هم أطاعوا ستأيت قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله 

لك بذلك، فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخربهم أن 
هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإايك وكرائم أمواهلم واتق  

 . (53)املظلوم، فإنه ليس بينه وبني هللا حجاب«دعوة  
فلم يرب الناس  للمربني ابلتدرج والبدء ابألهم فاملهم. وهكذا كان النيب  ويف هذا احلديث توجيه وإرشاد من النيب 

 يف حلظة واحدة، لكنه تدرج معهم يف الرتبية، وصرب على ذلك حىت حتقق املطلوب وبلغ املقصود.
يف الرتبية والبناء والتغيري. لذلك    ويف ضوء ما تقدم فقد كان اإلمام النورسي مالزما لالتساء بسيد اخللق سيدان حممد 

ــالطفرة. فالنظام والتدرج مها أسـاس الوجود كله،  كان يؤمن ابلنظام، ويبتعد عن الفوضـى، ويؤمن اب لتدرج وال يعتقد بـــــــــــــ
وأي خروج عليهما يعين إدخال الفســاد عليه، وهو خروج واضــح على تعاليم القرآن الكرمي، والســنة النبوية، والقرآن هو 

 الكون املقروء، والسّنة هي الكون املطبق يف احلياة العملية.
اجملتمع اإلسالمي عن طريق تدرجيي؛ فيؤكد إصالح الفرد، مث إصالح اجملتمع، فإصالح  والنورسي ممن يعتقد يف تغيري

 الشعب، وكل ذلك حسب اإلميان اإلسالمي، والشريعة اإلسالمية. 
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ويف ضوء ذلك، فإن اإلمام النورسي يدعو إىل تغيري اجتماعي منظم، يتمسك بقانون التطور الفطري التدرجيي، وينطلق 
عد إىل القمة، ال العكس؛ ألن العكس سيؤدي إىل زعزعة احلياة االجتماعية، وحيصل منه شر من القاعدة، ويص

وختريب كبري. يبدأ تغيريه ابلتدريج إبميان اإلنسان، مث تربيته، مث شريعته. وهلذا تدرج يف دعوته اإلصالحية من  مستطري،  
ا، ورجل إدارة 

ً
وسياسة، يغرس يف نفوسهم العقيدة واإلميان واألخالق ومبادئ الفرد؛ عاماًل، وفالًحا، وطالًبا، وعامل

اإلسالم وفضائله، مث ينتقل إىل البيت؛ زوًجا وزوجة وأوالًدا وأسرة، مث إىل اجملتمع بكل ما فيه من شرائح وطبقات وفئات، 
 مث إىل األمة اإلسالمية.

لتدرجيي، حىت ال خيتّل توازن احلياة، فيؤدي إىل نتائج إذن فال بّد أن يكون قانون التغرّي يف حياة اإلنسان هو التغرّي ا
 . (54)عكسية

 األخذ مبا عند اآلخر من التكنولوجيا احلديثة واألسباب املادية.-9
أكد النورسي األخذ ابألسباب الصناعية، واحلصول على العلوم والتكنولوجيا احلديثة، وقال إن االخرتاعات العلمية 

اإلسالمي. ولكنه مل يرد العلوم احلديثة على حساب اإلسالم، فهو يقول إن »ضياء القلب هو احلديثة إمنا تؤيد الدين 
العلوم الدينية ونور العقل هو الفنون املدنية، وابمتزاجهما تتجلى احلقيقة، وابفرتاقهما تتولد احليل والشبهات يف هذا، 

 . (55)والتعصب الذميم يف ذلك«
 ية التكنلوجية يف تنمية احلياة واألحياء وازدهار احلضارة.وال ميكن جتاهل أثر النهضة العلم

 املبحث الرابع
 أسباب التخلف احلضاري والرتاجع االجتماعي لألمة

حسب اإلمام النورسي ترجع إىل ستة أمراض جعلت أمة اإلسالم –إن أسباب التخلف احلضاري والرتاجع االجتماعي  
 الذي طار فيه الغرب حنو املستقبل.تقف على أعتاب القرون الوسطى يف الوقت  

هذه األمراض هي: اليأس، والكذب )سوء األخالق(، وحب العداوة، واجلهل ابلروابط النورانية اليت تربط املؤمنني بعضهم 
 .(56)ببعض )العداوة والشقاق(، وسراين االستبداد، وحصر اهلمة يف املنفعة الشخصية

أسباب الرتاجع احلضاري والتخلف االجتماعي لألمة: "إن حقيقة االسالم   يقول اإلمام النورسي يف موضع متحداث عن
 هي اليت ستسود قارات العامل وتستويل عليها.
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نعم! إن االسالم هو الذي سيعتلي عرش احلقائق واملعارف، فال يكشفها وال يفتحها إاّل اإلسالم... األمارات تبدو 
 هكذا..

يف تلك الصحراء املوحشة واجلهل املطبق -الغراء استيالًء اتًما يف املاضي  ذلك ألن الذي حال دون استيالء الشريعة
 -الذي تربع على عرشه التعصب الذميم، وضرب فيه التقليد أطنابه، يف بالد اجلهل املخيم ابلسفساف واالستبداد املقيت

ثالث   -كذلك اآلن متحق-قت  أقول إن الذي حال دون هيمنة الشريعة يف املاضي هيمنة اتمة هي أمور مثانية، وقد حم
 حقائق.

 هذه املوانع هي اليت أدت إىل كسوف مشس االسالم.
 اما املوانع اليت يف األجانب )األوروبيني( فهي: التقليد واجلهل وتعصبهم وسيطرة القسس عليهم.

 واليأس الذي تنجم منه العطالة.أما املوانع اليت عندان فهي: االستبداد املتنوع، وسوء اخللق، واألحوال املضطربة.  
خبيال ابطل؛ وجود تناقض وتصادم بني  -حنن واألجانب-اما املانع الثامن، وهو أهم املوانع، والبالء النازل فهو تومهنا 

 .(57)بعض ظواهر االسالم وبعض مسائل العلوم"
: "إن سبب أتخران وتدنينا وسوء أحوالنا كما يبني اإلمام النورسي أسبااب أخرى الحنطاط اجملتمع املسلم وتدنيه حني قال

 إىل اآلن انتج مما أييت:
 عدم مراعاة أحكام الشريعة الغراء.  -1
 تصرفات بعض املداهنني تصرفًا عفواًي.  -2
 التعصب املقيت يف غري حمله سواء لدى عامل جاهل أو جاهل عامل!  -3
مما وّلد تركنا حملاسن املدنية اليت  -ظنا أو سوء اختيارانبسوء ح-تقليد مساوئ املدنية األوروبية تقليًدا ببغائًيا  -4

 .(58)تستحصل مبشكالت ومصاعب"
 انطالقا من هذه النصوص السابقة للنورسي جنمل أهم أسباب التخلف والرتاجع احلضاري لألمة يف اآليت:

 
 

 االستبداد.   -1
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الشريعة قد أتت هلداية العامل أمجع كي تزيل التحكم الظامل إن االستبداد املتعسف ال صلة له ابلشريعة الغراء، وإن 
 .(59)واالستبداد

إن االستبداد ظلم وحتكم يف اآلخر، أي املعاملة الكيفية االعتباطية، أي الـجرب ابالستناد إىل القوة، أي الرأي الواحد... 
ة، وهو الذي دحرج اإلنسان املكرنم إىل أسفل املفتوحة أبوابه لتداخل املفاسد، وما هو إال أساس الظلم، وماحي اإلنساني

سافلني يف السفالة، وهو الذي أوقع العامل اإلسالمي يف املذلة... وهو الذي أيقظ األغراض واخلصومات... وهو الذي 
سرى مسه يف أعصاب العامل اإلسالمي... وهو الذي أوقع االختالفات املدهشة، وهو الذي أدى إىل الرتاجع والتخلف 

 .(60)كود احلضاريوالر 
 الفساد األخالقي.  -2

 إن أي أمة من األمم إن مل يتمسك أهلها ابلفضائل والقيم اخلُُلقية فإن مصريها إىل الزوال واالهنيار.
 ذلك أبن الظلمات اليت تعيشها جمتمعاتنا اليوم وأمس سببها الفساد األخالقي.

وماجوج قد دب يف العامل، وأحاطه بظلمات اإلرهاب والفوضى، يقول اإلمام النورسي: "إن فساًدا أبشع من فساد ايجوج  
وعمت احلياة واألخالق مظامل شنيعة، وإحلاد شنيع، فظهر الفساد يف الرب والبحر، نتيجة تزلزل السد القرآين العظيم، 

 .(61)وهو الشريعة احملمدية الغراء"
اخللقية الدينية يف قوله: "إن أعداءان ليسوا األجانب. وإمنا ويؤكد النورسي خطورة مرض سوء األخالق وخمالفة القيم 

الذي أرداان إىل هذا الوضع وحال بيننا وبني إعالء كلمة هللا هو خمالفتنا للشريعة الغراء نتيجة جهلنا هبا، وسوء األخالق 
 .(62)وسوء املعامالت واالختالف الذي أنتج األغراض الشخصية والنفاق"

 الرتف.  -3
الرتف من السلوكات اخلطرية اليت حذر منها القرآن الكرمي وبني عاقبة املرتفني ومكانتهم الوضيعة عند هللا تعاىل واليت 

 وما جنوه على   -أي املرتفون –جيب أن يعترب منها الناس عندما يقرأون قصصهم ويتمعنوا يف هذا الصنف من الناس  
ما جّروا إىل أقوامهم وجمتمعاهتم من العقاب والدمار بسبب ما اتصفوا   أنفسهم من الضياع وتنكب الصراط املستقيم، مث

 .(63)به
:"فالرّتف مفسد للخلق مبا حيصل يف الّنفس من ألوان الّشّر -رمحه هللا–يقول مؤرخنا احلكيم عبد الرمحن بن خلدون 

عليه، ويّتصفون مبا يناقضها من والّسفسفة وعوائدها، فتذهب منهم خالل اخلري اّليت كانت عالمة على امللك ودليال 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 197 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

خالل الّشر؛ فيكون عالمة على اإلدابر واالنقراض، مبا جعل هللا من ذلك يف خليقته، وأتخذ الّدولة مبادئ العطب، 
 .(64)وتتضعضع أحواهلا، وتنزل هبا أمراض مزمنة من اهلرم إىل أن يقضى عليها"

اجع االجتماعي مبا ينتج عنه من آاثر مدمرة للمجتمعات. إذن فشهوة الرتف من أهم أسباب السقوط احلضاري والرت 
ويف هذا يقول اإلمام بديع الزمان: "واآلن! ندرك مل أعرض العامل اإلسالمي عن املدنية احلاضرة، ومل يقبلها، ومل يدخل 

نسانية بدال من أن املسلمون فيها إبرادهتم. إهنا ال تنفعهم، بل تضرهم، ألهنا كبلتهم ابألغالل، بل صارت مسا زعافا لإل
تكون هلا ترايقا شافيا، إذ ألقت مثانني ابملائة من البشرية يف شقاء، لتعيش عشرة ابملائة منها يف سعادة مزيفة، أما العشرة 

 الباقية فهم حيارى بني هؤالء وهؤالء.
و يف األقل أن تصبح مبعث وتتجمع األرابح للتجارة أبيدي أقلية ظاملة، بينما السعادة احلقة، هي يف إسعاد اجلميع، أ

 جناة األكثرية.
والقرآن الكرمي النازل رمحة للعاملني، ال يقبل إال طرازا من املدنية اليت متنح السعادة للجميع أو األكثرية، بينما املدنية 

تحكم، احلاضرة قد أطلقت األهواء والنوازع من عقاهلا، فاهلوى حر طليق طالقة البهائم، بل أصبح يستبد، والشهوة ت
 حىت جعلتا احلاجات غري الضرورية يف حكم الضرورية، وهكذا حميت راحة البشرية.

إذ كان اإلنسان يف البداوة حمتاجا إىل أشياء أربعة، بينما أفقرته املدنية احلاضرة اآلن، وجعلته يف حاجة إىل مائة حاجة 
البشرية إىل مـمارسة اخلداع، واالنغماس يف  وحاجة، حىت مل يعد السعي احلالل كافيا لسد النفقات، فدفعت املدنية

 . (65)احلرام، ومن هنا فسدت أسس األخالق"
 
 

 اليأس.  -4
ْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن﴾ يقول هللا تبارك وتعاىل يف كتابه احلكيم: ﴿َوال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اّللِن ِإننُه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اّللِن ِإالن ا

 [.87]يوسف:
إن من أخطر األمراض اليت أصابت األمة املسلمة واجملتمعات املسلمة هو مرض اليأس، فما متر به األمة اليوم من أزمات، 
من قتل وتشريد وفقر وظلم وجور هو نتاج تكالب األمم عليها، إذ جعلها أمة ايئسة، وكان هلذا اليأس األثر الكبري يف 

 .(66)للواقع املرير، قال النورسي: "اعلموا أن اليأس مانع كل كمال"ختلفها وتراجعها واستسالمها  
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 الذنوب واملعاصي وجحود النعم.  -5
ُوا َما أِبَنـُْفِسِهْم﴾]الرعد: من اآلية   ُ َما بَِقْوٍم َحىتن يـَُغريِّ ُ 11قال هللا تبارك وتعاىل: ﴿ِإنن اّللنَ اَل يـَُغريِّ [. أي "﴿ِإنن اّللنَ ال يـَُغريِّ

ُوا َما أِبَنـُْفِسِهْم﴾ أبن ينتقلوا من اإلميان إىل الكفر ومن الطاعة   َما بَِقْوٍم﴾ من النعمة واإلحسان ورغد العيش ﴿َحىتن يـَُغريِّ
 .(67)إىل املعصية، أو من شكر نعم هللا إىل البطر هبا فيسلبهم هللا عند ذلك إايها"

واجلماعات منوطة ابتداء ودواما أبخالق وقيم وصفات وعقائد وعوائد وأعمال وهكذا فإن نعم هللا تعاىل على األمم 
تقتضيها. فما دامت هذه الشؤون الصقة أبنفسهم متمكنة منها كانت تلك النعم اثبتة بثباهتا، ومل يكن الرب الكرمي 

ئد والقيم واألخالق، وما يرتتب لينتزعها منهم انتزاعا بغري ظلم منهم وال ذنب، فإذا هم غريوا ما أبنفسهم من تلك العقا
عليها من حماسن األعمال، غرين هللا عندئذ ما أبنفسهم، وسلب نعمته منهم، فصار الغين فقريا، والعزيز ذليال، والقوي 

 .(68)ضعيفا، والنورانية ظلمة. هذا هو األصل املطرد يف األقوام واألمم
قرتاف الفواحش واآلاثم والبغي على الناس، وابلكذب على هللا وجحود نعم هللا تعاىل يكون ابإلسراف يف الزينة، واب

إبرهاق األمة مبا مل يشرعه هلا من األحكام... فما من أمة من األمم العزيزة السعيدة ارتكبت هذه الضالالت واملفاسد 
 .(69)املبيدة، إال سلبها هللا سعادهتا وعزها، وسلط عليها من استذهلا وسلب ملكها

"إن النعمة اإلهلية العظمى يف انتصاركم هذا تستوجب الشكر، لتستمر وتزيد، اإلمام بديع الزمان يف قوله:  وهذا ما أكده  
. ويف قوله: "إن أهم سبب هلذه املصيبة هو العصيان النابع من كفران (70)إذ إن مل ُتستقبل النعمة ابلشكر تزول وتنقطع"

 . (71)اإلهلية حق قدرها"النعمة وعدم الشكر وعدم تقدير النعمة  
 عدم تطبيق الشريعة وتدهور القيم الدينية.  -6

 إن من أسباب الفوضى اليت حلت بكثري من اجملتمعات وأرهقت احلضارات وشّيبتها، سببني:
 "األول: فسح اجملال للسفاهة وتلبية شهوات النفس، بعدم جعل الدين والفضيلة دستورًا للمدنية.

التباين االجتماعي الرهيب يف احلياة املعاشية، الناشئ من فقدان الرتاحم الناجم من حب الشهوات وجمافاة الثاين: 
 .(72)الدين"

ذلك أبن "التهاون يف تطبيق الشريعة يفضي إىل ضعف األمة، والضعف يُغري العدو فيكم ويشجعه عليكم وال يوقفه 
 .(73)عند حده"

 .(74)ا هو من ضعف الدين ولن تنعم ابلصحة إال بتقوية الدين"بل "إن إصابة األمة يف قلبها إمن
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 اخلالف والشقاق والعداوة والبغضاء بني املسلمني.  -7
[. ذكر هللا تعاىل بعد 46يقول هللا تبارك وتعاىل: ﴿َوَأِطيُعوا اّللنَ َوَرُسوَلُه َواَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم﴾]األنفال:  

النهي عن التنازع، والنهي عن التنازع يكون أوال ابلنهي عن اخلالف املذموم، فإن اخلالف  بطاعته ورسوله األمر 
يؤدي إىل النزاع، والنزاع يؤدي إىل التنابذ والتدابر، وأن يكون كل فريق مجعا منفصاًل عن اآلخر، ويكون أبسهم بينهم  

تَـْفَشُلوا﴾ الفاء للسببية تدل على أن ما بعدها سبب شديًدا، وإن األثر الواضح للتنازع هو الفشل؛ ولذا قال تعاىل: ﴿فَـ 
ملا قبلها، أي أنه بسبب ذلك التنازع يكون الفشل، والفشل هو العجز، حبيث كان النزاع كان العجز عن عمل مجاعي؛ 

، ألن العمل اجلماعي جيب أن تتضافر فيه القوى، ويكون كل جزء من اجلماعة متعاوان مع اجلزء اآلخر، فتتحد القوى
 وتتالقى حنو هدف معني جيمعها.

.قال اإلمام (75)  وإنه وراء الفشل ذهاب القوة، ويطمع فيهم الطامعون، ولذا قال تعاىل: ﴿َوَتْذَهَب رحُِيُكْم﴾ أي قوتكم
النورسي رمحه مبينا اآلاثر السلبية للخالف املذموم والنزاع والشقاق: إن من أهم أسباب أتخران يف مضمار املدنية بعد 

ستبداد، هو تباين األفكار الذي هز أساس األخالق اإلسالمية وفرق احتاد األمة، وأخران عن ركب احلضارة؛ ألن اال
أحدهم يكفر اآلخر ويضلله، بينما يعد اآلخر األول جاهال ال يوثق به. وهكذا ساد اإلفراط والتفريط. وعالج هذا هو 

لها حىت يوصل إىل نقطة االعتدال، فيتصافح اجلميع ويتفقوا الصلح النابع من توحيد األفكار، وربط العالقات ووص
 .(76)مجيعا لئال خيّلوا بنظام الرقي

مث يقول كاشفا عن النتائج الوخيمة للحسد والعداوة والعناد: "إن ما يسببه التحايز والعناد واحلسد من نفاق وشقاق يف 
وض أصاًل. ترفضه احلقيقة واحلكمة، ويرفضه اإلسالم أوساط املؤمنني، وما يوغر يف صدورهم من حقد وغل وعداء، مرف

الذي ميثل روح اإلنسانية الكربى. فضاًل عن أن العداء ظلم شنيع يفسد حياة البشر: الشخصية واالجتماعية واملعنوية، 
 .(77)بل هو سم زعاف حلياة البشرية قاطبة"

عناد يزعزعان حياة املؤمن املعنوية فتتأذى سالمة إن اإلخالص واسطة اخلالص ووسيلة النجاة من العذاب، فالعداء وال
عبوديته هلل، إذ يضيع اإلخالص!. ذلك أبن املعاند الذي ينحاز إىل رأيه ومجاعته يروم التفوق على خصمه حىت يف 

دالة، إذ يرجح أعمال الرب اليت يزاوهلا. ال يوفق توفيًقا كاماًل إىل عمل خالص لوجه هللا تعاىل. مث إنه ال يوفق أيًضا إىل الع
املوالني لرأيه املوافقني له يف أحكامه ومعامالته على غريهم.. وهكذا يضيع أساسان مهمان لبناء الرب "اإلخالص والعدالة" 

 .  (78)ابخلصام والعداء
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وترفضون مث خياطب أهال اإلميان داعيا إايهم إىل األخوة واحملبة: "أيها املؤمنون! إن كنتم تريدون حًقا احلياة العزيزة، 
َا الْـُمْؤِمُنوَن  الرضوخ ألغالل الذل واهلوان، فأفيقوا من رقدتكم، وعودوا إىل رشدكم، وادخلوا القلعة احلصينة املقدسة: ﴿ِامنن

[ وحصنوا أنفسكم هبا من أيدي أولئك الظلمة الذين يستغلون خالفاتكم الداخلية.. وإال 10ِاْخَوٌة﴾ ]احلجرات: 
 . (79)قكم بل حىت عن احلفاظ على حياتكم"تعجزون عن الدفاع عن حقو 

 خامتة:
بعد هذه الرحلة املاتعة مع رسائل النور ويف ضوئها أختم هذا البحث أبهم النقاط املستفادة من هذه اجلولة، أوجزها 

 فيما أييت:
إن الفكر السنين من العلوم اليت قصر فيها املسلمون املتأخرون، لذلك يبقى العبء األكرب والواجب الثقيل على أهل   -

الذكر من علماء األمة ليعيدوا املسلمني إىل السنن اليت ختضع هلا سائر املخلوقات والكائنات، ويبينوها هلم حىت يقوموا 
 بتسخريها ويعملوا مبقتضياهتا. 

 إلمام النورسي كان من أكثر العلماء تعمقا يف الفكر السنين دراسة واستنباطا وتطبيقا.إن ا -
إن اهتمام اإلمام النورسي ابلسنن اإلهلية أييت من فهمه أبن إحياء األمة والنهوض أبمانة االستخالف يف األرض ال  -

 يتحقق إال بتسخري السنن الكونية، والسري على مقتضى السنن االجتماعية.
 إن السنن اإلهلية هي أحكام نواميس الربوبية ودساتري الشريعة الفطرية الكونية اليت ختص تنظيم شؤون الكون واحلياة.   -
إن الطبيعة مبا فيها ومن فيها خاضعة هلل تعاىل ال خترج عن أمره وإرادته، فهي نقش ال نّقاش، قابلة لالنفعال ال  -

 حقيقة خارجية. فاعلة، قانون ال قدرة، شريعة فطرية ال
إن التغيري االجتماعي والشهود احلضاري لألمة املسلمة يقتضي التمسك بسنن النهوض واإلحياء وهي: اإلميان  -

، والرتبية الروحية، والتحلي مبكارم األخالق واآلداب اإلسالمية، الصادق، واإلخالص هلل تعاىل، والتأسي بسيد اخللق  
على دعائم رابنية، والنهضة العلمية على أسس عقلية ودينية صحيحة ترفع الغنب واألخوة اإلسالمية، وبناء األسر 

 والتعاسة عن اإلنسانية، والتدرج، والقيام هلل ابلقسط والعدل.
إن أتخر اجملتمعات املسلمة وتدنيها وركودها، مل يكن من قبيل الصدفة أو العبث، وإمنا جزاء وفاقا على تنكب  -

سريهم يف طريق سنن السقوط والرتاجع والتخلف، وهي: االستبداد السياسي والظلم املسلمني سنن النهوض، و 
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االجتماعي، والفساد األخالقي، والرتف، والذنوب واملعاصي، وكفران النعم، واليأس، وعدم تطبيق الشريعة، وتدهور 
 ني...القيم الدينية، واحلرب التدمريية، والعداوة والبغضاء، والشقاق والتنازع بني املسلم

إن الفكر السنين حيتاج إىل عقول واعبة وأقالم واعية لتزهره وتدونه حىت ختدم األمة يف ظروفها الراهنة؛ فتدرك سر  -
 االنتصار يف املاضي وتبصر احلاضر وتستشرف املستقبل.

 وتطبيقا.وهبذا يتضح البعد السنين يف رسائل النور لإلمام بديع الزمان النورسي، مفهوما ومنهجا واستنباطا  
 ثبت املصادر واملراجع

 بديع الزمان سعيد النورسي سلسلة رسائل النور: •
 ، شركة سوزلر، مصر.2002:  3إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز، حتقيق: إحسان قاسم صاحل، ط .1
 سرية ذاتية، النورسي، إعداد وترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، شركز سوزلر، مصر. .2
شركة سوزلر للنشر، م،  1993هـ/1414:  3سي، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، طالشعاعات، بديع الزمان النور  .3

 القاهرة.
 ، شركة سوزلر، مصر.2002:  3صيقل اإلسالم، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، ط .4
، نشر دار "سوزلر"، 2004: 4م، وط1992هـ/1412: 2الكلمات، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي، ط .5

 القاهرة.
 إحسان قاسم الصاحلي، سوزلر، مصر.اللمعات، ترمجة:   .6
 م، شركة سوزلر للنشر.1995هـ/1415:  1املثنوي العريب، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، ط .7
 ، سوزلر، مصر.1999:  3املالحق يف فقه دعوة النور، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، ط .8

 دراسات عن رسائل النور: •
 م، دار النيل، مصر.2010هـ/1431: 1رسائل النور، طاألنصاري فريد، مفاتيح النور يف مفاهيم   .9

، السنة الثامنة، 32الروكي حممد، "العلم واألخالق وأثرمها يف بناء اإلنسان عند النورسي"، جملة حراء، العدد:  .10
 م.2012أكتوبر  -سبتمرب

لدار م، مطبعة النجاح اجلديدة، ا1968هـ/1407: 1حمسن عبد احلميد، من أئمة التجديد اإلسالمي، ط .11
 املغرب.   -البيضاء



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 202 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

، يناير 5حمسن عبد احلميد، "من معامل التجديد عند النورسي"، جملة النور للدراسات احلضارية الفكرية، العدد .12
2012. 

يونيو( -)مايو 30مالل يونس، "التفكري السنين عند بديع الزمان النورسي"، جملة حراء، السنة السابعة، العدد:  .13
2012. 

 
 عامة: مراجع •

هـ(، صحيح البخاري )اجلامع املسند 256البخاري: أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي )ت:  .14
ه، دار 1422: 1وسننه وأايمه(،  حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، ط الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 

 طوق النجاة.
هـ( املسند 292ن عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار )ت:  البزار: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد ب .15

املنشور ابسم البحر الزخار، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي، الطبعة األوىل، 
 املدينة املنورة.  -مكتبة العلوم واحلكم 

: 1د األنصاري: املفهوم واملنهج والقضااي، طبنحمادة سعيد والربكة حممد، فقه التاريخ عند الدكتور فري .16
 م، دار السالم، القاهرة.2011هـ/1432

-م، املكتب اإلسالمي، بريوت2009هـ/1430:  1حسنة، عمر عبيد املنهج السنين أفق حضاري متجدد، ط .17
 مان،.ع

م، مؤسسة الرسالة 2008هـ/1429: 1حسني شرفه، سنن هللا يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة، ط .18
 لبنان.-انشرون، بريوت

هـ(، املسند، حتقيق: أمحد 241هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت:    عبدابن حنبل: أبو   .19
 القاهرة.  –م، دار احلديث  1995هـ/1416: 1حممد شاكر، ط

م، دار 2005هـ/1426:  1ية ألحداث التاريخ، طدراسة قرآن-خالد فائق العبيدي، القوانني القرآنية للحضارات .20
 الكتب العلمية، بريوت.
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هـ(، ديوان املبتدأ 808ابن خلدون: أبو زيد ويل الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد  احلضرمي اإلشبيلي )ات:   .21
: 2حادة، طواخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب)اتريخ ابن خلدون(، حتقيق: خليل ش

 م، دار الفكر، بريوت.1988هـ/1408
دوفاين سعاد، "اإلنسان والقيم عند ابن خلدون"، جملة النور للدراسات احلضارية والفكرية، السنة السادسة،  .22

 .2015، يوليو  12العدد: 
 

م، 1990املنار(، هـ(، تفسري القرآن احلكيم )تفسري 1354رضا: حممد رشيد بن علي القلموين احلسيين )ت:  .23
 اهليئة املصرية العامة للكتاب.

 هـ(، زهرة التفاسري، دار الفكر العريب.1394أبو زهرة: حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد )ت:  .24
: 1الغريب رمضان مخيس زكي، فقه السنن الرابنية ومدى إفادة املسلمني منها قراءة يف فكر اإلمام حممد عبده، ط .25

 اصد، مصر.م، دار املق2015هـ/1436
م، مركز مجعة 2015هـ/1436:  1كهوس رشيد، علم السنن اإلهلية من الوعي النظري إىل التأسيس العملي، ط .26

 اإلمارات العربية املتحدة.  -املاجد للثقافة والرتاث، ديب
 م، دار السالم، مصر.2009هـ/1430: 1حممد عمارة، املنهج اإلصالحي لإلمام حممد عبده، ط .27
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ابلعباد عرب  ية  "الســــنن اإلهلية هي إرادة هللا الكونية، وأمره الشــــرعي، وفعله املطلق، وكلماته التامات، وحكمته يف آفاق الكون وتســــلســــل التاريخ، اجلار  -)1(
 .22رحلة األعمال إىل املعاد".  رشيد كهوس، علم السنن اإلهلية من الوعي النظري إىل التأسيس العملي، ص

 .82سعيد بنحمادة وحممد الربكة، فقه التاريخ عند الدكتور فريد األنصاري املفهوم واملنهج والقضااي، ص-)2(
 .198النور، ص فريد األنصاري، مفاتيح النور يف مفاهيم رسائل-)3(
 . 463. صيقل اإلسالم، ص344-86-65-59. اللمعات، ص:68النورسي: املالحق، ص -)4(
 .426املثنوي العريب، صالنورسي،  )5(
 ..539، 128، 123، 59، اللمعات، ص: 138املثنوي العريب، صالنورسي:  )6(
 .667النورسي، الشعاعات، ص )7(
 .184النورسي، املالحق، ص -)8(
 .471، ص الكلمات نورسي، ال-  )9(
 .39رمضان مخيس زكي الغريب، فقه السنن الرابنية ومدى إفادة املسلمني منها قراءة يف فكر اإلمام حممد عبده، ص - )10(
 .119-4/118رشيد رضا، تفسري املنار، -)11(
 .9/482نفسه،  -)12(
 .872النورسي، الكلمات، ص -)13(
 .257النورسي، اللمعات، ص -)14(
 .149النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)15(
 .531النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)16(
 .257النورسي، اللمعات، ص -)17(
 .76حممد عمارة، املنهج اإلصالحي لإلمام حممد عبده، ص-)18(
 .192-191اللمعات، صالنورسي، - )19(
 .107حسني شرفه، سنن هللا يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة، ص-)20(
 .704، ص2النورسي، الكلمات، ط -)21(
 .286النورسي، اللمعات، ص -)22(
 .425النورسي، املثنوي العريب، ص -)23(
 .13-12، ص2012يونيو( -)مايو 30يونس مالل، "التفكري السنين عند بديع الزمان النورسي"، جملة حراء، السنة السابعة، العدد: -)24(
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 .30-29اإلجياز، صالنورسي، إشارات اإلعجاز يف مظان -)25(
 .327النورسي، الكلمات، ص  -)26(
 .424النورسي، املثنوي العريب، ص -)27(
 .282-280للمعات، صالنورسي، ا - )28(
 .86النورسي، اللمعات، ص - )29(
 .514اللمعات، صالنورسي،  -)30(
 .353النورسي، الكلمات، ص – )31(
 .82-81حضاري متجدد، صانظر: عمر عبيد حسنة، املنهج السنين أفق  -)32(
 .149خالد فائق العبيدي، القوانني القرآنية للحضارات، ص -)33(
 .23-22النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)34(
 .135النورسي، الشعاعات، ص  -)35(
 .289لكلمات، ص لنورسي، اا -)36(
 . 145النورسي، املالحق، ص   -(37)
 . 15م، ص2012أكتوبر -، السنة الثامنة، سبتمرب32بناء اإلنسان عند النورسي، جملة حراء، العدد: حممد الروكي، العلم واألخالق وأثرمها يف -(38)
 . 373النورسي، الكلمات، ص   -(39)
 . 348نفسه، ص  -(40)
 .343نفسه،   -(41)
 . 666النورسي، الشعاعات، ص  -(42)
 .15رسي، جملة حراء، صحممد الروكي ، عن العلم واألخالق وأثرمها يف بناء اإلنسان عند النو   -(43)
 . 642النورسي، الكلمات، ص   -(44)
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 . 15/364البزار، املسند ،  -(46)
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 .33، ص2012، يناير 5حمسن عبد احلميد، من معامل التجديد عند النورسي، جملة النور للدراسات احلضارية الفكرية، العدد-)50(
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ABSTRACT 

The research deals with the impact of the perfect religiosity in the individual and 

community behavior and its association with the components of religion that the 

prophet Mohammed, peace be upon him, in an interview with the angel Jibril 

about Islam, faith, charity and the reflections of the true belief of faith in Allah 

and His angels, books , messengers and the dooms day to guide and improve the 

religiosity of Muslim and his behavior and the aim of releasing man from the 

slavery of worshiping non-Allah and surrender to others. It also reflects a sense 

of permanent monitoring of the Almighty Allah and a sense of self-confidence, 

serenity and tranquility. The research also addresses the impact of charity, its 

impact on the right religiosity and the control of Allah and the invitation to 

religion of Allah. 

Keywords: Perfect religiosity, belief, impact, components 
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 امللخص

 
ر التدين الصححح يف س وححالف الورجمل وا تار واطهبارك نطااد الدين الر اارلا الروححلل لا ك الصحح   أثيتناول البحث 

جربيل )لا ك السحححححح يا  لل ااوحححححح ي وااواد واا سححححححاد واصحياوححححححا  الح  د  الصححححححح ح   والسحححححح ي س  ديث 
املتاثا  س ااواد ابهلل وم ئيتك واتبك وطوححالك وال لي ار ر س هلج ك وه لت هدين املسححال ووححالاك واملتاثل س  رير 

 سححاا الدائل اراةب  و هحاو ووحححلط النوث ابلث   والسححي ن   ارصسححاد من الحبلجملي  ل هللا و واوعححلو لسححلا   واا
واوححتاحححاط مراةب  و واصحياا الى لات التدين الصححح يف والدلل  لدين   سححاد ثر طان ااأوالطاأص ن  ااا يتناول 

 و.

 مفاتيح البحث: التدين الصحيح العقيدة، األثر، األركان   
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 30ولط  الروي آي  ال رأد اليرت   1
 جمار الا   الحرب   ابل الر . -جملاط الدلل    1/307  ابب الذال  اللو طاملحجل  2

  مقدمة:

ويتواو  البار س مدى ارلتزاي ابلدين  فطري  لدى البار منذ  اق و أجملي او ة اي السال  التدين  اج   
 سب ةرهبل أو بحدلل لن فطرهتل الر فطر و الناا لا ها  و سب الب ئ  الر صاأوا ف ها س الص ر. رد و 

اد بك والتلجك ال ك ااا لل وأد ابةي وبحاصك وهحاو ومن واور طمحتك وفعاك وطمحتك فطر الناا مج حا لات ااو
يِن َ ِن ًوا   ﴿املخالةا  ار رى ةال هحاو:   َها    ۚ  فَأَِةْل َوْجَهَى لِادِ  َر هَحْبِديَل   ۚ  ِفْطَرَ  اَّللِه الهِر َفَطَر النهاَا َلَا حْ

يُن اْلَ  ِ ُل َولََِٰينه َأْاثَحَر النهاِا َر يَحْحَاُالدَ   ۚ  ِوَْاِق اَّللِه  ِلَى الدِ                    .1﴾اََٰ

وس جمتاحنا احلاضححر باب أوب ب لن اليثهللا من الحام  موهلي التدين السححا ل بسححبب بال او أفراف أو هوريط أو    
 جمللت أهنا متثل او ي.    اةات فهل من مجالا  

من واجب الدلا  املسااني مسؤول   لظ ا  لا  اي ابلتأص ل ااو مي الصح يف ملوهلي التدين. ومن لنا أطى أد  
وأطى أد لاًي أد أةدي حبثا اا  حمتل لاا ا مبن ا لاًي ارصححححلل ااوحححح م   س هلضحححح يف موهلي التدين وارثر الذ   

 يرتاك لات الدلل  ااو م ح .               

     السحي او ب اد موهلي التدين وما ظهر من اصلاو أجمل  او هاليك فير وأتيت امه   البحث من أمه 

 التدين.                      

اد  )الد ينا الد َصَ  َواوحححححححل    ْصسحححححححَ اَط مدينا وبيذا جمَلاد بِِك  )الد َصَ ا َما يتدين بِِك اْاِ التدين ل  : )هدينا اْةرتض َفصحححححححَ
 2َواْلااه  َوااو ي وارلت اجمل.. جلَِا ر َما يحبد بِِك و  
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 .4/2217ء ا ي الحرب من اليالي  مشث الحالي وجملوا 3

 .5ولط  الب ن   آي    ال راد اليرت 4
 .83ولط  آل لاراد آي    ال راد اليرت 5
 .1/133  ال املا الو هي 6
 .53ولط  الصافا  آي    ال راد اليرت 7
 .1/1670  منتخب من صحاح اجلللر  8
 .4ولط  الوا   آي    ال راد اليرت 9

 .1/76  ابب صو  الص   وما ف ها من الذار والتسب يف  الزالر س بريب الواظ الاافحي 10
 .25النلط آي   ولط   ال راد اليرت 11

ين مج حاً. التوالل.}التهَديُّنُ  ين والدِ   اوحححححححححححل جلا ر ما يحبد بك و   الدين: ما يتدين بك ارصسحححححححححححاد  3: هديهن: من الدِ 
 ﴿وس ال رآد ا  د:    واحىن ااوحححححح ي أ : املا  املسححححححت  ا   4ومنك املا   ومنك ةلل و هحاو: )والى جملين ال  ا ا

 .6  يحين ااو ي5﴾أَفَحَ هللْاَ جمِليِن اَّللِه يَحبحُْ لَد َولَُك َأْوَاَل َمن ِس السهَااَواِ  َواْْلَْطِض َرْلًلا وََاْرًلا َوإِلَْ ِك يُحْرَجُحلدَ 

مأ لا من الدين  والديُن ابليسححححر: الحاجملُ  والاححححأد. وجملاصَُك جمليناً  أ  أالبك واوححححتحبد . ي ال: جمِلصْحُتُك فداَد.. والديُن:  
اقى بوحاحى   اقى  أ  ،حُ اق  ،حُ اجلزاُء وامليحافحأُ . ي حال: جملاصَحُك جملينحاً  أ  جحاقا . ي حال: ااحا هَحديُن هُحداُد  أ  ااحا ،حُ

ُد س صو  و هحاو. وةلٌي    7﴾أَِءَّنه َلَادينلَد   ﴿ وحبسب ما لاات. وةللك هحاو: َه أ  جمزيُّلد حماَوبلد. ومنك الَد
ينِ  ﴿: وةللحك: 8جمليٌن  أ  جملائنلدَ  الِحِى يَحْلِي الحدِ  لاحال ومنحك ةل ل  : أ  او املايح  يلي الحدين ولل يلي اجلزاء ابْل9﴾محَ
 .10أ : ااا هوحل يوحل بى   1ااا هدين هداد 

 الدين يف الكتاب: 
وطجمل  ااا  الدين س ال رآد  س وححححححححححت وهسحححححححححححني ملضححححححححححًحا س آَ  ال رآد اليرت لات وجل  من املحا  هوهل    

 سب و اةها س صصلص اآلَ  ولي ر هتحدى مثاص   أوجك: احىن اجلزاء واحلساب والثلاب والح اب ةال هحاو:  
ُ جمِلينَحُهلُ   ﴿  .11﴾احلَْقه َويَحْحَاُالَد َأده اَّللهَ ُلَل احلَْقُّ اْلُاِبنُي    يَحْلَمِئٍذ يُحَلفِ  ِهُل اَّلله
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 139ولط  الب ر  آي    ال راد اليرت 12
 .33التلب  آي  ولط    ال راد اليرت 13
 .56ي  آط  الحنيبل  ول   ال راد اليرت 14
 .21ولط  الالطى أي   ال راد اليرت 15
 .35ولط  احلجر آي    ال راد اليرت 16
 . 76يلوف آي  ولط    ال راد اليرت17

ُةْل َأُ َاجُّلصَحَنا ِس اَّللِه َوُلَل َطبحَُّنا َوَطبُُّيْل َولََنا أَْلَاالَُنا َوَلُيْل أَْلَااُلُيْل َوََنُْن    ﴿وأييت احىن الحباجمل  والطال   ةال هحاو:  
لدَ لَُك  يِن ُااِ ِك  ﴿ واحىن ااوحح ي  ةال هحاو: 12﴾ُُمِْاصححُ للَُك اِبْ َُدىَٰ َوجمِليِن احلَْقِ  لُِ ْظِهرَُ  َلَات الدِ  َل َطوححُ ُلَل الهِذ  أَْطوححَ

 .13﴾َوَلْل َارَِ  اْلُاْارُِالَد  

ي َوا  ﴿ةال هحاو:  واحىن التل  د     َ  فَاْلُبُدودِ ََ ِلَباجمِلَ  الهِذيَن آَمُنلا ِإده أَْطضحِ َه َحٌ  فَِِ ةال     واحىن الاحريح  14﴾وحِ
ُ   ﴿ هحاو: يِن َما  َْ أَيَْاد بِِك اَّلله َرُللا َ ُل مِ َن الدِ  رََااُء وححححححححححَ نَحُهْل   ۚ  أَْي َ ُْل وححححححححححُ َي بَح حْ ِل لَُ عححححححححححِ َوِإده   ۚ  َوَلْلَر َاِاَاُ  اْلَوصححححححححححْ

 .15﴾الظهاِلِانَي َ ُْل َلَذاٌب أَلِ ٌل 

ينِ  ﴿ وأييت احىن يلي ال  ام   ةال هحاو:     واحىن احليل وال عحححححححاء  ةال هحاو: 16﴾َوِإده َلَاْ َى الاهْحَنَ  ِإَوَٰ يَحْلِي الدِ 
﴿   ُ اَء اَّلله اُء    ۚ  َما َااَد لَِ ْأُ َذ َأَ اُ  ِس جمِليِن اْلَاِاِى ِإره َأد َياحححححححححَ  ِا  ِلْاٍل َلِا ٌل َوفَحْلَق ُال ِ  ۚ  صَحْرَفُر جمَلَطَجاٍ  مهن صهاحححححححححَ
﴾17. 

   التدين يف االصطالح:

فالتدين احنا  ارصححححط  ي يتاثل أوًر ابلتسححححا ل هلل لز وجل  والتذلل لك وححححبحاصك واوعححححلو والطال  وارمتثال   
ومجاو الى ااك: الحبلجملي  هلل وحبحاصك  ولذلى يي ااوح ي هبذا اروحل من لذا املحىن  فااوح ي محنا : التسحا ل   

 وتس ي املطاق. ولل: اروتس ي هلل لز وجل ابلحبلجملي  والطال   ار

ربد أد ياحال اوحتسح ي ال اب واوحتسح ي اجللاطح  و عحلو ال اب و عحلو  -واروحتسح ي أ : اوحتسح ي التدين 
 اجللاطح  ولل أتمانا  ال املسااني ال لي مث ةاطَّنلا حبال املسااني س ال رود الث ث  رصياوت لنا اليثهللا من 
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 ملةر و ي ويب.  حماضرا  م روء         التدين  لبد اليرت  ل ل 18
 .13الالط  أي  ولط    ال راد اليرت 19
 .2658ومسال اتاب ال دط طةل   1292اتاب اجلنائز ابب ااا اوال الصيب فاا  طةل    البخاط  20

 .2/1  ابب فطر  التدين اص ا  س ارصساد  الدين س ارصط ح ارو مي  ارو م   .جما  البحلث 21

الصححححححا  ييلد بصحححححح ح ال اب ومظالر الى اواححححححلو   احل ائق املتحا   بدللى التدين. و   ق التدين لند الحبد 
 .18واللطو اا  ص واملراةب  واا ساد  التباط ار ر  صصب لني املسال

ااا ر بد أد ييلد من أولَل  ااصسحححححاد أد يوهل ما لل الدين وما لل جملوط  س   اهك  وما املطالب منك  فهذا    
 اي الدين  ومج ر اْلصب اء أطواهل و إو البار ْلمرْين :فالتدين محنا  التز   ااك يد ل س موهلي التدين 

يِن َما َوصهتَٰ بِِك صُلً ا َوالهِذ    ﴿ لدي ارفرتاق ف ك  ةال هحاو:  الثاين: إةام  الدين  واألمر األول  َورََو َلُيل مِ َن الدِ 
تَٰ َوِل  َنا بِِك ِإبْحرَاِل َل َوُملوححححَ َنا إِلَْ َى َوَما َوصححححه حْ تَٰ أَْوَ  حْ يَن َوَر هَحتَحَورهُةلا ِف ِك   ۚ  سححححَ رِِانَي َما    ۚ  َأْد أَِة ُالا الدِ  َارُبَ َلَات اْلُااححححْ

اُء َويَحْهِد  إِلَْ ِك َمن يُِن بُ  ۚ  َهْدُللُلْل إِلَْ ِك  ُ ََيَْتيب إِلَْ ِك َمن َياحححَ   فِةام  الدين م تعحححا  من ااصسحححاد أد يدطف 19  ﴾اَّلله
وال الباححححححر موطلطود لات التدين فانهل من يوسححححححد هاى الوطر  اا يحرض من الدََّن  ل ةتك بربك ومحاماتك لك   

صححات و لا ك "  احملر ف  واملبدل  الر ر أصححل  ا س السححااء  ومنهل من ُظافى لات فطرهك  ف د ثبت لن طوححلل و
 .20اصك أو ينصراصك أو وجساصكال ملللجمل يللد لات الوطر   ىت ييلد أبلا  مها الاذاد يهلجملا)  أصك ةال:  "ووال

 الدين والتدين: 

الد ين لل لد  إ ي  يتصححححف ابملثال   والياال  فهل هحال ل يتاث ل ف ها احلق  املطاق بناء لات الياال اا ي س    
امل ن لال اللجلجمل  واحمل ط اصححححاح  ااصسححححاد س ُمتاف من ابا    اهك  ل ث ف ها  صحححح   ل ين ور   الحال الاحححح 

  إر مستثن ا  َّنجملط  منصلص لات التخص   ف ها.  ظرس

ووين ال لل اب تصحححححاط أد الدين لل ااواد بذا  إ    جدير  ابلطال  والحباجمل  من   ل النصحححححلص الر  دجمل     
 21.صوا  هاى الذا   وهبني ال لالد الحاا   الر هرول رريق لباجملهتا

 

هي  ف احل ا  بتحال ل الدين يتصحححححححححف ابحملدوجملي  والنسحححححححححب    الى ْلد  أما التدين فِصك اا لل اسحححححححححب إصسحححححححححا  س  
ااصسحححاد س اسحححبك الديين ي الب للائق اللاةر املاجملي   متاثا  س وحححهلا  النوث من جه   وس لناجمل الب ئ  اليلص   
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الا خ الدجملو.  اقويرا  ضان واسا  حماضرا  أل الا فع ا أل  ت لذ  احملاضر  س مسجد الرضلاد ادين    الدجملو 22

https://www.youtube.com/watch?v=z3LHi7EX2ow. 
 ةطر. -مراز البحلث واملحالما    15/1  ف ك التدين فهاا وهنزي    لبد ا  د   النجاط 23
 .14ولط  احلجرا  آي    ال راد اليرت 24

ما وعححححي  س اروححححتجاب  ملطالبك من جه  أ رى  فِاا لل ظ ق س التدين ةدطاً من مطالاب  الدين  يتناوححححب مر 
   22ف ك من اجلهاجمل لرتة   الذا   وهزا   ا تار  واوتثااط اليلد اةرتاابً س الى من و هحاو اا يباغ من طضا .

فالتدين إاد لل جهاجمل اجناق الدين  ف ك محاَّن  ييابدلا ااصسحححاد لرب واةحك الذايت وامللضحححللي  وس الى اجلهاجمل  
ل   واليلص    س ميابدهك للاةر النوث وا تار واليلد أفحاًر جزئ   بهللا  يصححححححححححححححلل من هصححححححححححححححرفاهك الورجملي  وارجتاا

 23منحصر  ظ ق هبا اا ا  الدين  وي رتب هبا ةدماً من املثال اليامل  لات ةدط ما يص ب س اجتهاجمل .

د والسححالف من لذا صسححتط ر اد جنال التدين ابل لل: إد التدين مجا  من التلج ها  الاححرل   الر ،ار بني املحت  
التدين ااك س  ديث   "صحححححححححات و لا ك ووحححححححححال" راف اجللاطح ابلطالا  وارلتزاي حبسحححححححححن اواق. وةد امجل النيب  

  ث هناول احلديث   ائق الدين الث ث:   جربيل لا ك السححح ي و الذ  يرويك لار بن اوطاب "طضحححي و لنك" 
لظ ا  جدا ؛ ْلد و وححححححبحاصك وهحاو لاق لا ها السحححححححاجمل     ااوحححححح ي وااواد واا سححححححاد  ولذ  املراهب الث ث

والاحححح اء س الدص ا واآل ر   وبني لذ  املراهب اطهباف وث ق  فدائر  ااوحححح ي أووححححر لذ  الدوائر  ها ها جملائر  ااواد  
أولئى    فاا سححاد  وابلتاف فِد ال حمسححن مؤمن  وال مؤمن مسححال  و ا وححبق يتبني  لى وححر الحتاب الراب  لات
ةَحالَحِت   ﴿اْللراب الحذين اجمل للا ْلصوسححححححححححححححهل م حاي ااوحاد  ولل   يتاي ن س ةالهبل بححد  ي لل و س اتحابحك الحزيز: 

َاْاَنا َوَلاها َيْدُ ِل ااواد ِس ةُحُالِبُيْل  ۚ  اْْلَْلرَاُب آَمنها  للَُك َر  َوِإد ُهِط ُحلا اَّللهَ  ۚ  ُةل  ْه هُحْؤِمُنلا َولََِٰين ُةلُللا َأوحححححححححححححْ َوَطوحححححححححححححُ
ًئا    فدل لذا لات أد ااواد أ    وأض ق جملائرً  من ااو ي.  24﴾ِإده اَّللهَ َبُولٌط طهِ  ٌل   ۚ  يَِاْتُيل مِ ْن أَْلَااِلُيْل َو حْ
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 .36/1  وارو ي وال دطابب محرف  ارواد   مسال   25
جملاط لجر لاطبال  والنار والتلقير      ق الداتلط لبد و بن لبد احملسن الرتاي  جامر الب اد لن أتويل آ  ال رآد  بن جريرحُماد   الطرب  26

 ي. 2001 -لح  1422  الطبح : اْلوو  واال د
بن لبد الس ي بن لبد و بن أيب ال اول بن حُماد ابن ه ا   احلرا  احلنباي الدما ي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  أبن ه ا  : 27

 الطبح : اْلوو.  الناور: جملاط اليتب الحاا    أو وظ و  احليلم  ااو م  91ص  س ااو ياحلسب    الح728)املتلىف: 
 جملماق. –جملاط ارطةل   2ف  48/1  املد ل الو هي الحاي  مصطوت امحد  الزطةا 28
 لاطبال  والنار والتلقير.   جملاط الس يلح 1421 4ف  15ص  ارو ي  أصظر: وح د  لى  29

ةال: ب ناا َنن جالا لند طوححلل و "صححات و لا ك ووححال" اا  يلي     "طضححي و لنكفحن لار بن اوطاب " 
إا رار لا نا طجل وححححديد ب اض الث اب  وححححديد وححححلاجمل الاحححححر  ر يرى لا ك أثر السححححور  ور يحرفك منا أ د   ىت  

 أ رب    اد حمُ جاث إو النيب "صات و لا ك ووال" فأوند طابتك إو طابت ك  ووضر او ك لات فخذيك  وةال: " َ  

ااوحح ي أد هاححهد أد ر إلك إر و وأد حُماد طوححلل و  وه  ل الصحح   وهؤيت الزاا     )لن ااوحح ي "  ف ال لك: 
وهصححححلي طمعححححاد  و إ الب ت إد اوححححتطحت إل ك وححححب    ةال: " صححححدةت "  فحجبنا لك يسححححألك ويصححححدةك  ةال: " 

ئيتك واتبك وطوححاك وال لي اآل ر  وهؤمن ابل دط  هللا  ووححر   ةال: " أد هؤمن ابهلل وم  "أ رب  لن ااواد " ةال: 
 25  اصدةت "  ةال: " فأ رب  لن اا ساد "  ةال: " أد هحبد و اأصى هرا   فِد   هين هرا  فِصك يراف  

 اإلسالم واإلميان واإلحسان:

وااوححح ي َيار محن ني: أ دمها: اروحححتسححح ي وارص  اجمل    26ااوححح ي: لل ارص  اجمل ابلتذلل واواحححلو وهرف املااصح 
س  ني اد الاحححححريح  ااوححححح م  : لي جمالل  اْلوامر  .27ف  ييلد متيربا. والثا : ار  ص  ف  ييلد ماحححححراا

ااوححححححح ي    ف28واْل ياي ارلت اجملي  والحاا   الر يلجب ااوححححححح ي هطب  ها لتح  ق ألدافك ارصححححححح     س ا تار 
 د  ولباجمل  ومنهإ   ا . ل  د : الاححححهاجملاد واطااد ااواد  ولباجمل : صحححح   وقاا  وصححححلي و إ  ومنهإ   ا :  ل 

وح اوح   واةتصحاجملي  و رب   واجتاال   وأ  ة   وهحا ا    وي ابل ااوح ي: اجلالا      ثاا ااد احلق فهل ااوح ي 
 .29و  ثاا ااد البارل فهل اجلالا  

ولذ  الراائز ل سححت ال   ي لات مخسحح  أطااد لي: الاححهاجملاد والصحح   والزاا  والصححلي واحلإوبناء ااوحح ي ي ل    
 ااو ي واد ااد ارواا لاجمل  من جنث البناء  فأواا ااو ي: لل ارطااد اواس   وبناؤ  لل أ ياي و 
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 وما بحدلا.  8/174والاساد:   3/1236  والصحاح  2/526  أصظر: جمال الا   30
 .18ولط  اجلاث   آي    ال راد اليرت 31
  ابب الاني  لساد الحرب  لح711مجال الدين اْلصصاط  الرويوحت اافري ت املتلىف:   أبل الوعل  بن ميري بن لات حُماد  منظلطابن  32

 لح. 1414  الطبح : الثالث   بهللاو  –جملاط صاجملط   176/8
 ا1947  3ف  بهللاو -جملاط ال ال   صلل الو ك ارو مي  وحباد قاي الدين ا 33

وحح ي ف ها  يل  وجمالو لذ   هحاو س ُمتاف الاححؤود احل ا  ور هلجد ةعحح   من ةعححاَ اللجلجمل الباححرى ار ولإ
اْل ياي لي بناء ااوححح ي الذ  ي لي فلق أطااصك. ولإوححح ي مؤيدا  لي رريق ة امك  هتاثل س: اجلهاجمل  وارمر 
ابملحروف  والنهت لن املنير. ولححححذ  املؤيححححدا  بهللا املؤيححححدا  الرابص حححح  املتاثاحححح  ا ححححدمحححح  الوطر  س ارَنراف لن 

 ص   س الدص ا واآل ر .ااو ي  أو امل لما  الراب

 الشريعة:

واصححححححححححاها س ل   الحرب هطاق لات ملطجمل الاححححححححححاطب  )أصظر 30س الا  : الدين  واملا   واملنهاج  والطري    والسححححححححححن      
الارل   والارو  واملارل  امللاضر الر ينحدط او املاء منها  والارل  والاريح   املصاجملط الساب  ا  ةال س الاساد:

والحرب ر هسححاي وححريح   حرب وححرل  املاء ولي ملطجمل الاححرب  الر ياححرلها الناا ف اححربلد منك ويسحح لد س ا ي ال
 ىت ييلد املاء منها لدا  ر اص طاو لك وييلد ظالرا مح نا  ر يسحح ي ابلروححاء والاححرل   والاححرل   ما وححن و بك 

رِيَحٍ  مِ َن اْْلَْمِر فَاههِبْحَها َوَر هَحتهِبْر أَْلَلاَء الهِذيَن َر يَحْحَاُالدَه  ﴿ :من جملين وأمر بك  ومنك ةللك هحاو   ﴾مُثه َجَحْاَناَف َلَاتَٰ وححححححَ
31 32. 

 مقاصد الشريعة:

وم صححححححلجمل الاححححححرو من  33)ال اي  منها واروححححححراط الر وضحححححححها الاححححححراطو احلي ل لند ال  يل من أ يامهاا لي   
 وى لا هل جملينهل  وصوسهل  ول اهل  وصساهل  وما ل  فيل ما يتعان  وى لذ   اواق مخس  ولل أد ظ
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 .174  صال زاف  املستظوت  34
ه سهللا اليرت    43ص  ه سهللا اليرت الرمحن س هوسهللا ا ي املناد  لحا1376َّنصر بن لبد و السحد  )املتلىف:  لبد الرمحن بن  السحد  35

 ي. 2000  1ف   مؤوس  الروال  هيف لبد الرمحن بن مح  الالظق  الرمحن س هوسهللا ا ي املناد
  املسند 488/1  ابب جلاق اجلار بني الص هني س السور  لحا261مسال: مسال بن احلجاج أبل احلسن ال اهللا  الن سابلط  )املتلىف:   36

 بهللاو . -جملاط إ  اء الرتاث الحريب   جمل فؤاجمل لبد الباةيحُماد  ي الصح يف املختصر احمل ق
 .1ف –طجملد اْل -  جملاط النوائث 251/2  حماد الطالر امل ساو هيف   جمل الطالر بن لاولطحُماد   م اصد الاريح أصظر:  37
 .153 – 151َ   ولط  ارصحاي اآلال راد اليرت 38

  ءفالاريح  امنا جا   34اْلصلل اواس  فهل مصاح  وال ما يول  لذ  اْلصلل فهل موسد  وجملفحها مصاح ا 
 .35لباجملا هللا  التخرج املياوني من جملوالي أللائهل  ىت ييلصل 

وين اد صسححححتخا  من التحريوا  السححححاب   لاا اصححححد أهنا املحا  واحليل وَنللا الر طالالا الاححححاطو س التاححححرير     
لالما و صحححلصحححا  من اجل    ق مصحححا  الحباجمل.   ث يااث لذا الوهل س اةلال الصححححاب   من الى ةلل أبن 

ا مجر الصحححححححححححححاب  لا راد  لفا لا ك من وأيعحححححححححححح 36لباا ملا وححححححححححححئل لن اجلار ةال: )أطاجمل أر ظرج أ دا من أمتكا 
 الع او  ومرالا  مل صد  وى الدين.  

 األدلة التفصيلية من الكتاب والسنة: 

  ال راد. آوا الل  س بحض 37 لناف اجملل  هوصحححح ا   هدل لات مرالا  لذا امل اصححححد اواسحححح  أوححححاط ال ها بحعححححك 
ًئا    ۚ  ُةْل هَحَحاَلْلا أَْهُل َما َ رهَي َطبُُّيْل َلَاْ ُيْل  ﴿ةال هحاو:  رُِالا بِِك وححححححححححَ حْ َوَر هَحْ تُحُالا   ۚ  َواِبْلَلاِلَدْيِن إ سححححححححححاَّن  ۚ  َأره ُهاححححححححححْ

ُلْل   ۚ  أَْوَرجملَُال مِ ْن ِإْمَ ٍق  َه َها َومَ   ۚ  َنهُْن صَحْرقُُةُيْل َوِإ َوَر هَحْ تُحُالا النحهْوَث الهِر  ۚ  ا َبَطَن  َوَر هَحْ َربُلا اْلَوَلاِ َش َما َظَهَر ِمنحْ
ُ ِإره اِبحلَْقِ    ُن َ ىتهَٰ يَحبحْ  ۚ  َ رهَي اَّلله اُال بِِك لََحاهُيْل هَحْحِ ُالَد َوَر هَحْ َربُلا َماَل اْلَ ِت ِل ِإره اِبلهِر ِلَي َأْ سححححَ ِلُيْل َوصححححه ُ   اََٰ ده ُاَغ َأوححححُ

ِط َوأَْوُفلا اْلَيْ َل َواْلِا زَ  ۚ   َحَها  ۚ  اَد اِبْلِ سحححْ ا ِإره ُووحححْ َوبَِحْهِد   ۚ  َوِإَاا ةُحْاُتْل فَاْلِدُللا َوَلْل َااَد َاا ةُحْرََبَٰ   ۚ  َر صَُياِ ُف صَحْوسحححً
َتِ  ًاا فَاههِبُحلُ    ۚ  اَّللِه أَْوُفلا   رَاِري ُمسححححْ َذا صححححِ اُال بِِك لََحاهُيْل َهذَاهُروَد َوَأده لََٰ ِلُيْل َوصححححه ُبَل فَحتَحَورهَق ِبُيْل  َوَر هحَ  ۚ  اََٰ تهِبُحلا السححححُّ

ِب ِاِك   اُال بِِك لََحاهُيْل هَحتحهُ لدَ  ۚ  َلن وححححَ ِلُيْل َوصححححه   ف د أهاححححاات لذ  اآلَ  اليرو  لات الحناي  ابلعححححروَط    38﴾اََٰ
ًئا   ﴿ :ف د وطجمل ف ها  وى الدين والى س ةللك هحاو َذا وَ   ﴿وةللك هحاو:  ﴾َأره ُهْارُِالا بِِك َو حْ  َأده لََٰ
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  1987 – 1407  الطبح  الثالث   6/2637  اجلامر الصح يف املختصر  جمل بن إيال ل أبل لبدو البخاط  اجلحويحُماد   البخاط  39

 بهللاو .  –ال اام    جامح  جملماق جملاط ابن اثهللا  احلديث ولالمك س اا   الاريح  أوتاا: جمل. مصطوت جمليب الب ا    ق
 .25ولط  الورةاد آي    ال راد اليرت 40

َتِ  ًاا فَاههِبُحلُ    رَاِري ُمسحححْ ِب ِاِك  ۚ  صحححِ ُبَل فَحتَحَورهَق ِبُيْل َلن وحححَ اُال بِِك لََحاهُيْل هَحتحهُ لدَ   ۚ  َوَر هَحتهِبُحلا السحححُّ ِلُيْل َوصحححه الى  .﴾اََٰ
 ْلصك ر يست  ل جملين مر الارف ابهلل هحاو. فامر هحاو لباجمل  اد يل دو  ابلحباجمل   واد يتبحلا صرارك املست  ل  

ُ ِإره اِبحلَْقِ    ﴿ :وهنالل لن اهباو وحححححححححبل الاححححححححح طاد  و وى النوث س ةللك هحاو   ﴾َوَر هَحْ تُحُالا النحهْوَث الهِر َ رهَي اَّلله
ور ه ربلا الزَّن أصك ااد فا احح  ووححاء  ﴿لزَّن الذ  وصححوك هحاو نصك فا احح  ااا ةال هحاو: ومن ألظل الولا ش ا

َوَر هَحْ َربُلا َماَل اْلَ ِت ِل ِإره    ﴿وحححححب  ا  ويد ل لذا س  وى الحرض أيعحححححا.س  ني جاء  وى املال س ةللك هحاو: 
  ُ ده ُاَغ َأوحححُ ُن َ ىتهَٰ يَحبحْ ِط َوأَ  ۚ  اِبلهِر ِلَي َأْ سحححَ َحَها  ۚ  ْوُفلا اْلَيْ َل َواْلِا زَاَد اِبْلِ سحححْ ا ِإره ُووحححْ َوِإَاا ةُحْاُتْل    ۚ  َر صَُياِ ُف صَحْوسحححً

ِد اَّللِه أَْوُفلا   ۚ  فحَالْحِدُللا َوَلْل احَاَد َاا ةُحْرََبَٰ   اُال بِحِك لََحاهُيْل هَحذَاهُرودَ  ۚ  َوبَِحهحْ ِلُيْل َوصححححححححححححححه   وأمحا  وى الح حل فاطالب ﴾اََٰ
وس السحححن  النبلي  س  ديث لباجمل  بن الصحححامت ةال   ر ييلد ار ملن وحححال ل اك التيا ف هبذ  اْلملط أيعحححا رد 

هبايحل  لات أد ر هاحححرالا يب وححح ئا ور هسحححرةلا ور  ) س جماث ف ال:  "صحححات و لا ك ووحححالانا مر طوحححلل و "
هزصلا ور أتهلد ببهتاد هورتوصك بني ايدييل وأطجايل  ور هحصحل  س محروف  فان وىف منيل فأجر  لات و  ومن  

واثهللاا ما ي رد س ال راد والسحححححححححححنك بني النهي لن ةتل النوث  والزَّن    39اأصحححححححححححاب وححححححححححح ئا فحلةب بك فهل اواط  لك 
َوالهِذيَن َر   ﴿لاححححححححححححرف ابهلل هحاو ااا س اآلَ  السححححححححححححاب  . وااا س ةللك هحات ماجمل ا لباجمل  املؤمنني ةال هحاو: وا

ُ ِإره اِبحلَْقِ  َوَر يَحْزصُلَد  ًا آَ َر َوَر يَحْ تُحُالَد النحهْوَث الهِر َ رهَي اَّلله  40﴾يَحْاَق أَََثًما َوَمن يَحْوَحْل اََِٰلىَ  ۚ  َيْدُللَد َمَر اَّللِه ِإ ََٰ

 اثنيا: اإلميان ابهلل سبحانه:

ااواد ابهلل س ااوحححححححح ي ةالد  التصححححححححلط  وةالد  املنهإ الذ  ظيل احل ا   وةالد  اواق  وةالد  ارةتصححححححححاجمل     
والربلب   والحباجمل . ومن مث وةالد  ال  را  يتحراها املؤمن لنا أولناف  ااواد ابهلل محنا  أفراجمل  وحبحاصك ابْلللل   

س اْلللل   أو  ااد   أفراجمل  ابلسححححح اجمل  لات ضحححححاهللا ارصسحححححاد ووحححححالاك س ال أمر من أملط احل ا . ل ث لناف وحححححرااء
 الربلب    ف  وريى لك س اواق ور وريى لك س هصريف اْلملط. ور يتد ل س هصريوك لايلد واحل ا  أ د. ور 
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 لااد. -جملاط اْلطةل   9ص  ااو م   س ظ ل ال رآد الرتب    و د  ةطب 41
 1ولط  ار  ص آي    ال راد اليرت 42
 .164ارصحاي آي  ولط    ال راد اليرت 43
 .1ولط  وبأ آي    ال راد اليرت 44
 .2ولط  الوا   آي    ال راد اليرت 45
 . 8-7ولط  الد اد آَ    ال راد اليرت 46
 .87-86َ  آ  ولط  املؤمنلد ال راد اليرت 47

يعححححر أو ينور بهللا  أ د. ور يتل وححححيء س لذا اللجلجمل صحححح هللاا ااد أو ابهللاا ار ما أياد  يرقق الناا محك أ د  ور
 41.ابك ويرضا 

ف حد أ ربَّن وألطحاَّن لز وجحل لن وجلجمل  ولن طبلب تحك وأللل تحك لاخاق نجمللح  ل ا ح  وص ا ح   ولن أيحائحك وصححححححححححححححوحاهحك    
ُد  َْ  ﴿ :ا للك هححاو احَ ُ الصححححححححححححححه ُ َأَ ٌد اَّلله ُةْل أََبهللْاَ    ﴿ ةال هححاو: .42﴾ يَاِحْد َو َْ يُلَلْد َو َْ َيُين لهُك ُاُوًلا َأَ دٌ ُةْل ُلَل اَّلله

   وبهللالا اليثهللا من اآلَ  ال رآص   اليرو .  43﴾اَّللِه أَْبِ ي َطابب َوُلَل َطبُّ ُالِ  َوْيءٍه  

وجلجمل لذا اليلد وما ف ك من ُمالةا  اثهللا  متنلل  هدل جملرل  واضحححححححح  لات وجلجمل و لز وجل ْلصك يسحححححححتح ل    
اَواِ  َومحَا ِس  ﴿أد ييلد لحذا اليلد ومحا ف حك ةحد وجحد بحدود  حالق ةحال هححاو:  احَ ُد َّللِِه الحهِذ  لَحُك محَا ِس السححححححححححححححه احْلَاحْ

 .44﴾َوُلَل احلَِْي ُل اْوَِبهللاُ  ۚ   اْْلَْطِض َولَُك احْلَْاُد ِس اآْلِ رَ ِ 

ُد َّللِِه َطبِ   ﴿أ بححاط  وححححححححححححححبحححاصححك لن طبلب تححك س ال را د اليرت اا ةححال وححححححححححححححبحححاصححك س الثنححاء لات صوسححححححححححححححححك     احْلَاححْ
نَحُهَاا    ﴿ :وس ه رير طبلب تك ملن س السححححححااوا  واْلطض ةال هحاو 45﴾اْلَحاَلِانيَ  َااَواِ  َواْْلَْطِض َوَما بَح حْ  ۚ  َطبِ  السححححححه

وس اةام  احلج  لات املاحححححححححراني ي لل 46﴾َطبُُّيْل َوَطبُّ آاَبِئُيُل اْْلَوهِلنيَ  ۚ  ِإد ُانُتل مُّلِةِننَي َر إِلَََٰك ِإره ُلَل ُظِْ ي َوُوِ ُت  
 .47﴾ُةْل أََفَ  هَحتحهُ لدَ  ۚ  ْلَحْرِش اْلَحِظ ِل َو َحُ لُللَد َّللِِه ُةْل َمن طهبُّ السهَااَواِ  السهْبِر َوَطبُّ ا﴿ وبحاصك:
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َنا َوِإد  ْه هَحْ ِوْر لََنا   ﴿ أ باط اْلصب اء والروححححححححل بربلب   و وححححححححبحاصك والى س مثل ةللك هحاو: ةَاَر َطبحهَنا ظََاْاَنا أَصُوسححححححححَ
رِيَن  َاوححححححححححححححِ اجمِليحِث  ﴿ وةللحك هححاو:  48﴾َوهَحْرمَحْنَحا لََنُيلَصنه ِمَن اوحْ َتيِن ِمَن اْلُااْحِى َوَلاهْاَتيِن ِمن أَتِْويحِل اْْلَ حَ  ۚ  َطبِ  ةَحْد آهَح حْ
صْحَ ا َواآْلِ رَِ  فَاِرَر السهَااَواِ  َواْْلَْطِض أَصَت َولِ  ِ   .49﴾هَحَلفهيِن ُمْسِاًاا َوَأحْلِْ يِن اِبلصهاحِلِنيَ  ۚ  ي ِس الدُّ

واد اررف بل امل يني من الناا واةراطلل بربلب   و وححححححححححححححبحاصك لاحاملني  ولذا ارةراط من بين ارصسححححححححححححححاد مج حا إ 
َوِإْا َأَ َذ َطبَُّى ِمن َبيِن آجمَلَي ِمن   ﴿ابمل ثاق الذ  أ ذ  و لات الباحححححر ولل ماقاللا س أصححححح ب ا ابئهل ف ال هحاو: 

َأد هَحُ لُللا يَحْلَي اْلِ َ اَمِ  ِإَّنه ُانها َلْن  ۚ  َوِهْدََّن   ۚ  ةَاُللا بَحَاتَٰ    ۚ  ْوَهَدُلْل َلَاتَٰ أَصُوِسِهْل أََلْسُت ِبَربِ ُيْل  ظُُهلطِِلْل ُاط ِيحهتَحُهْل َوأَ 
َذا َباِفِاني  50﴾لََٰ

َااَواِ  َواْْلَْطَض    ﴿ ومنها الرتاف املاحححححراني بربلب تك هحاو والى س مثل ةللك هحاو:    أَْلتَحُهل مهْن َ َاَق السحححححه َولَِئن وحححححَ
 ُ ْاَث َواْلَ َاَر لَ َحُ لُلنه اَّلله خهَر الاحححححه اُء ِمْن ِلَباجمِلِ  َويَحْ ِدُط لَُك  ۚ  َووحححححَ ُط الر ِْقَق ِلَان َياحححححَ ُ يَحْبسحححححُ ِإده اَّللهَ   ۚ  فََأَّنهَٰ يُحْؤَفُيلَد اَّلله

ْيٍء َلِا ٌل َولَِئن وحَ  ُ  ِبُيلِ  وحَ َااِء َماًء فََأْ َ ا بِِك اْْلَْطَض ِمن بَحْحِد َمْلهِتَا لَ َحُ لُلنه اَّلله ُةِل احْلَْاُد َّللِِه  ۚ  أَْلتَحُهل مهن صحهزهَل ِمَن السحه
 .51﴾َبْل َأْاثَحُرُلْل َر يَحْحِ ُالَد  ۚ  

 اثنيا: اإلميان ابملالئكة.

َا أُصزَِل إِلَ ْحِك ِمن طهبحِ ِك َواْلُاْؤِمُنلَد  ﴿ولل امل لي الثحا  من م لمحا  الح  حد  ةحال هححاو:     لُل احِ احُل  آَمَن    ۚ  آَمَن الرهوححححححححححححححُ
ِك  احححِ ٍد مِ ن طُّوححححححححححححححُ ِك َر صُحَور ُِق َبنْيَ َأ حححَ احححِ ِك َوُطوححححححححححححححُ ِك وَُاتُبحححِ ا  ۚ  اِبَّللِه َوَمَ ِئَيتحححِ ا َوَأرَْحنحححَ ْحنحححَ اُللا يَِ َى  ۚ  َوةحححَ ا َوإِلَ حححْ ُبْورَاصحححََى َطبحهنحححَ

هللاُ  َداجمٌل ره يَحْحصحُلَد اَّللهَ   ﴿وامل ئي  ُمالةا  صلطاص   هحبد و وهط حك  ةال هحاو: ،52﴾اْلَاصحِ َها َمَ ِئَيٌ  ِبَ ٌظ وحِ َلَا حْ
 تاف لن الباححححححححححححححر س أصحك ل ث  حا ةل  ار ت حاط وامنحا رب حتهحا الطحالح  فحامل ئيح  .53﴾مَحا أََمَرُلْل َويَحْوَحُالَد مَحا يُحْؤَمُرودَ 

 َوَّللِِه َيْسُجُد َما ِس السهَااَواِ  َوَما ِس اْْلَْطِض ِمن جمَلابهٍ  َواْلَاَ ِئَيُ  َوُلْل َر َيْسَتْيربُوَد  ﴿ ةال هحاو:ولدي الحص اد 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 221 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 .50-49ولط  النحل آَ    ال راد اليرت 54
 .1ولط  فارر اي    ال راد اليرت 55
 .12-10َ  آ  ولط  ارصوطاط ال راد اليرت 56
 .187ولط  الب ر    ال راد اليرت 57
 .2700طةل   2074/4  او لات ه و  ال راداابب فعل ارجت  صح يف مسال  58
 .44آي  ولط  املائد    ال راد اليرت 59

ا يُحْؤَمُرودَ  ُل مِ ن فَحْلِةِهْل َويَحْوَحُالَد مححَ ولاا ئيحح  وظححائف حمححدجمل  ااوهححا و هبححا  وألل ألاححا ححا ب ل    54﴾َيححََاُفلَد َطهبه
ً  أُوِف َأْجِنَحٍ    ﴿الل ي اا ي او طوححححححححاك  ةال هحاو:  َااَواِ  َواْْلَْطِض َجاِلِل اْلَاَ ِئَيِ  ُطوححححححححُ احْلَْاُد َّللِِه فَاِرِر السححححححححه

ا ۚ  مهْثىَنَٰ َوُثَ َث َوُطاَبَو  ْيٍء َةِديٌر ه  ۚ  ُء يَزِيُد ِس اْوَْاِق َما َياحححححَ وبحض امل ئي  ولل احلوظ    55﴾ِإده اَّللهَ َلَاتَٰ ُالِ  وحححححَ
   56﴾َوِإده َلَاْ ُيْل حَلَاِفِظنَي ِارَاًما َااهِِبنَي يَحْحَاُالَد َما هَحْوَحُالدَ  ﴿ي لملد اراةب  ألاال الناا وهسحححححححححج اها ةال هحاو: 
ِل وا رود جملوطلل هثب ت الروححححل وأتي دلل ةال هحال: ) َنا ِمن بَحْحِدِ  اِبلرُّوححححُ ت اْلِيَتاَب َوةَحوه حْ َنا ُملوححححَ َنا   ۚ  َولََ ْد آهَح حْ َوآهَح حْ

  .57﴾ِل َست اْبَن َمْرَتَ اْلبَح ِ َناِ  َوأَيهْدََّنُ  ِبُروِح اْلُ ُدِا 

وس السحححححححن  النبلي  املطهر  "وما اجتاحا ةلي س ب ت من ب ل  و يتالد اتاب و ويتداطوحححححححلصك ب نهل ار  وتهل    
 .58امل ئي  وصزلت لا هل السي ن  وبا تهل الرمح  واارلل و ف ان لند  " 

 .اثلثا: اإلميان ابلكتب السماوية

ااواد بيتب و من م لما  الح  د  ااوحح م   الذ  اد جحد  أ د  رج لن جملائر  ااواد وفسححد  ل  دهك     
وأصبيف من لداجمل اليافرين. وةد اار طبنا وبحاصك س اتابك اليرت بحض لذ  اليتب س التلطا  الذ  اصزلك و لات 

َظُْيُل هِبَا النهِب ُّلَد الهِذيَن  ۚ  صزَْلَنا التحهْلطَاَ  ِف َها ُلًدى َوصُلٌط ِإَّنه أَ   ﴿وحححححح دَّن ملوححححححت لا ك السحححححح ي اار  س ةللك هحاو: 
ُتْحِوظُلا ِمن ِاَتاِب اَّللِه وََااصُلا َلَاْ ِك وححححححححُ  صِ ُّلَد َواْْلَْ َباُط ِاَا اوححححححححْ َاُالا لِاهِذيَن َلاجمُلوا َوالرهابه ُلا النهاَا  ۚ  َهَداَء  َأوححححححححْ َفَ  َ ْاححححححححَ

ْلدِ  يت مَثًَنا ةَِا ً    َواْ اححححَ ََ رَتُوا ِِت ُ فَُأولََِٰئَى ُلُل اْلَياِفُروَد  ۚ  َوَر َهاححححْ وارجن ل الذ  اصزل     59﴾َوَمن  ْه َظُْيل ِاَا أَصَزَل اَّلله
ت اْبِن َمْرَتَ ُمصحححَ   ﴿لات وححح دَّن ل سحححت لا ك السححح ي جاء اار  س ةللك وحححبحاصك:  َنا َلَاتَٰ آََثطِِلل بِِح سحححَ ةًا لِ َاا  َوةَحوه حْ دِ 

ةًا لِ َاا َبنْيَ َيَدْيِك ِمَن التحهْلطَاِ  َوُلًدى َوَمْلِلظًَ    ۚ  َبنْيَ َيَدْيِك ِمَن التحهْلطَاِ   جِن َل ِف ِك ُلًدى َوصُلٌط َوُمَصدِ  َناُ  اْاِ  َوآهَح حْ
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َنا جمَلاُووجمَل َقبُلطًا ﴿والزبلط الذ  ا ا  و وححح دَّن جملاووجمل لا ك السححح ي:   60﴾ل ِْاُاتهِ نيَ  مث لناف صححححف ابرال ل   61﴾َوآهَح حْ
ُحِف اْْلُوَوَٰ    ﴿ وملوحححححت لا هاا الصححححح   والسححححح ي الر اارلا و س وحححححلط  اْللات ب للك هحاو: َذا لَِوي الصحححححُّ ِإده لََٰ

 62﴾ُصُحِف ِإبْحرَاِل َل َوُملَوتَٰه 

ا ااد ال را د لل أفعحححححححححل اليتب السحححححححححااوي  وا رلا ولن ييلد بحد  اتاب أ ر ف د هيول و حبوظك او يلي ومل   
د اليرت آول د أصح د أمجاو املسححححااني لات اد ال ر  63﴾ِإَّنه ََنُْن صَحزهْلَنا الذ ِْاَر َوِإَّنه لَُك حَلَاِفظُلَد   ﴿ ال  ام  ةال هحاو:

والاحححريح  ومها الطريق الل  د لثبل  الح ائد ف د اوضحححيف ال را د الح  د  ااوححح م    واذلى السحححن  مها أوحححاا الدين
وفصحاها هوصح  . أما الاحريح  ف د بني بحد أ يامها هوصح   ااملهللااث واحملرما  من النسحاء وأمجل الباةي االصح    

  السن  النبلي  املطهر .والزاا  س الحباجملا  واالب ر والراب س املحام  . وهرف بحض ب اد ما أمجاك او

 رابعا: اإلميان ابلرسل واالنبياء.

َنا َوَما    ﴿ ل د أوجب و وححححححبحاصك لات ال مسححححححال ااواد وا ر الروححححححل جملود هوريق:    ُةلُللا آَمنها اِبَّللِه َوَما أُصزَِل إِلَ حْ
َحاَق  َباِف َوَما أُويتَ ُملوحَتَٰ َوِل سحَتَٰ َوَما أُويتَ النهِب ُّلَد ِمن طههبِ ِْل َر صُحَور ُِق أُصزَِل ِإَوَٰ ِإبْحرَاِل َل َوِإْيَاِل َل َوِإوحْ َويَحْحُ لَب َواْْلَوحْ
ُهْل َوََنُْن لَُك ُمْسِاُالدَ   64.﴾َبنْيَ َأَ ٍد مِ نحْ

جلن  وأصذطلا لذاب و و   ل أم  من ارمل من طوحلل جمللالا او هل  د و ولباجملهك وبا ها وحريح  و وباحرلا اب 
رِيَن َوُمنِذطِيَن َوأَصَزَل َمَحُهُل اْلِيَتاَب اِبحلَْ  ﴿ ةال هحاو: ُ النهِب ِ نَي ُمَباحححححححححححححِ  قِ  لَِ ْحُيَل َبنْيَ َااَد النهاُا أُمهً  َواِ َدً  فَحبَحَحَث اَّلله

ا اْ تَحَاُولا ِف حِك  نَحُهْل َومحَا اْ تَحَاَف ِف حِك ِإره الحهذِ  ۚ  النحهاِا ِف احَ اَءهْتُُل اْلبَح ِ نَحاُ  بَحْ  ًحا بَح حْ ِد محَا جحَ ُ  ۚ  يَن أُوهُلُ  ِمن بَحححْ َدى اَّلله فَحهحَ
َتِ  ٍل  ۚ  الهِذيَن آَمُنلا ِلَاا اْ تَحَاُولا ِف ِك ِمَن احلَْقِ  ِبِِْاصِِك   رَاٍف مُّسححححححْ اُء ِإَوَٰ صححححححِ ُ يَحْهِد  َمن َياححححححَ وةد اار لنا طبنا   65﴾َواَّلله

 َوُطُوً  َةْد َةَصْصَناُلْل   ﴿وبحاصك بحض النب ني س اتابك اليرت وبحعهل ار ر   ي صهل لا نا ةال هحاو: 
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ُهْل َلَاْ َى  ً   ْه صَحْ صحُصحْ تَٰ َهْيِا ًااوََااهلَ  ۚ  َلَاْ َى ِمن ةَحْبُل َوُطوحُ ُ ُملوحَ   ول د    و وحبحاصك طوحاك الالب 66﴾ اَّلله
ً  َوِمَن النهاِا  ﴿وصححححوا  يسححححتط ر هبا ها ي الل ي لن و  ةال هحاو:  طَِوي ِمَن اْلَاَ ِئَيِ  ُطوححححُ ُ َيصححححْ ِإده اَّللهَ   ۚ  َّلله

هللاٌ  ارضحط و نلباء الروحال  ول يلصلا ةدو   سحن  رهبالهل   ومنحهل مزاَ وفعحائل ل  دطوا هبا لات 67﴾يَِ ٌر َبصحِ
َلاقِ ﴿ :ةال هحاو لَد ِس اْْلَوححححححْ ُْل لََ ْأُاُالَد الطهَحاَي َوَوْاححححححُ ِانَي ِإره ِإهنه َاَى ِمَن اْلُاْروححححححَ ْاَنا ةَحبحْ وأللا الحزي من    68﴾َوَما أَْطوححححححَ

وأفعحل الروحل لات ارر ق لل وح دَّن  "والسح يالصح    للا ه"الروحل لل: صلح وابرال ل وملوحت ول سحت وحماد 
َوَما  ﴿فهل طوححححححححلل و او الناا مج حا  ىت ة اي السححححححححال  ةال هحاو:   " ك ووححححححححالاصححححححححات و ل"حُماد بن لبد و 

هللاًا َوَصِذيرًا َولََِٰينه َأْاثَحَر النهاِا َر يَحْحَاُالدَ  ْاَناَف ِإره َاافهً  ل ِانهاِا َباححِ ما احليا  من وطاء اطوححال الروححل لاناا أ. 69﴾أَْطوححَ
َولََ ْد بَحَحثْحَنا ِس ُالِ  أُمهٍ    ﴿فهل لدايتهل او ما ف ك صحححححححح ح جملص الل وا رهتل وطجمللل او لباجمل  و و د   ةال هحاو: 

لًر َأِد اْلُبُدوا اَّللهَ َواْجَتِنُبلا الطهاُبلَ    مج حا أ د م لما   ومن اجل لذا ااك ااد ااواد بروحححححححححححححل و   70.﴾طهوحححححححححححححُ
 ﴿الح  د  ااوح م   وطان من اطااصك ر َيلق لدمك او اصياط  وار فهل اليور واوروج من جملائر  ااواد ةال هحاو: 

َحاَق  َنا َوَما أُصزَِل َلَاتَٰ ِإبْحرَاِل َل َوِإْيَاِل َل َوِإوحْ تَٰ ُةْل آَمنها اِبَّللِه َوَما أُصزَِل َلَا حْ تَٰ َوِل سحَ َباِف َوَما أُويتَ ُملوحَ َويَحْحُ لَب َواْْلَوحْ
ُهْل َوََنُْن لَُك ُمْسِاُالدَ   .71﴾َوالنهِب ُّلَد ِمن طههبِ ِْل َر صُحَور ُِق َبنْيَ َأَ ٍد مِ نحْ

 .خامسا: اإلميان ابليوم االخر

 ا وح يلد بحد   "صحات و لا ك ووحال"لل اد ااواد اا أ رب بك و وحبحاصك س اتابك اليرت واا  دث بك الروح    
املل  من وةائر وا داث و سححححححاب وجزاء وجن  او َّنط يحد من م لما  الح  د  ااوحححححح م   ووا د من اروححححححث 

وال من أصير ال لي ار ر  رج من جملائر  ااواد وجمل ل س جملائر  اليور وأصحححححبيف جملمك   الر ه لي لا ها لذ  الح  د 
ُ َوَطُوللُُك وَ  ﴿ةال هحاو:   طو مهد   َر َيِديُنلَد  ةَاهُِالا الهِذيَن َر يُحْؤِمُنلَد اِبَّللِه َوَر اِبْل َحْلِي اآْلِ ِر َوَر ُظَر ُِملَد َما َ رهَي اَّلله
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 .29ولط  التلب  آي    ال راد اليرت 72
  طوح املحا  س هوسهللا ال رآد الحظ ل والسبر املثا   لحا1270وهاب الدين حمالجمل بن لبد و احلس ين اْلللوي )املتلىف:   ارللوي 73
 لح. 1415  الطبح  اْلوو  بهللاو  –جملاط اليتب الحاا     احمل ق: لاي لبد الباط  لط    5/122

 .50ولط  رك آي    ال راد اليرت 74
 .27-26القران الكريم، سورة آل عمران آية  75
 .49ولط  آي    ال راد اليرت 76
 بهللاو  –جملاط اليتاب الحريب   9/1  ابب ال دط  الح ائد ااو م    لح1420املتلىف:   الس د  وابق 77

اِبرُ  أما احليا  من ب اء قمن  دوث    72﴾ودَ جمِليَن احلَْقِ  ِمَن الهِذيَن أُوهُلا اْلِيَتاَب َ ىتهَٰ يُحْحطُلا اجْلِْزيََ  َلن َيٍد َوُلْل صححححَ
)وامنا أ وت و وححححححححبحاصك أمر السححححححححال   ال لي ار  ر جمهلر لدى الناا ةهي ما اار  اْلللوححححححححي س هوسححححححححهللا  ب للك:

ااا اد ا واء اْلجل اواص لإصسحاد    واقجر من املحصح    رةتعحاء احليا  التاحريح   فاصك الى أجمللت او الطال  
 73اذلىا

 .اإلميان ابلقضاء والقدرسادسا:  

ااواد ب عححاء و وححبحاصك س ُمالةاهك وةدط  ف ها لل أ د م لما  الح  د  ااوحح م   والران السححاجملا واْل هللا     
من أطااد ااواد. فاهلل هحاو لل طب اليائنا  وامللجلجملا  ااها  املتصححححرف ف ها اا وححححاء وا ف ياححححاء  ا تعححححت 

ولات لذا ، 74.﴾َنا الهِذ  أَْلَطتَٰ ُاله وحَْيٍء َ ْاَ ُك مُثه َلَدىَٰ ةَاَل َطبحُّ  ﴿ ياتك ولدلك ووفق ماح ئتك وأمر  ةال هحاو: 
ُةِل   ﴿وال  دث س لذا اليلد الوسحح يف امنا َيرى وفق ماحح ئ  و  سححب ال املا الذ  وضحححك و  ةال هحاو: 

 ۚ  بَِ ِدَف اوَْهللْاُ   ۚ  َهَااُء َوهُِحزُّ َمن َهَااُء َوُهِذلُّ َمن َهَااُء    الاهُهله َماِلَى اْلُاْاِى هُحْؤيت اْلُاْاَى َمن َهَااُء َوهَنزُِو اْلُاْاَى ِ هن
ْيٍء َةِديٌر هُلِلُإ الاهْ َل ِس النحهَهاِط َوهُلِلُإ النحهَهاَط ِس الاهْ ِل   َوُ ْرُِج احلَْيه ِمَن اْلَا ِ ِت َوُ ْرُِج اْلَا ِ َت ِمَن  ۚ  ِإصهَى َلَاتَٰ ُالِ  وححححَ

اُء بَِ هللْاِ ِ سحَابٍ  ۚ  احلَْيِ    ْيٍء  ﴿ةال هحاو  ب دطوال وحيء س لذا اللجلجمل امنا ظدث 75 ﴾َوهَحْرُقُق َمن َهاحَ ِإَّنه ُاله وحَ
 .76﴾َ َاْ َناُ  بَِ َدطٍ 

وامل صحححححححلجمل ابل دط: النظاي احمليل الذ  وضححححححححك و  ذا اللجلجمل  وال لاصني الحام  والسحححححححنن الثابت  الر طبط و هبا    
مراهب ال عحححاء وال دط  الر من   يؤمن هبا   يؤمن ابل عحححاء وال دط؛ ولي أطبر مراهب: و   77اروحححباب اسحححبباهتاا

 )املرهب  اْلووا: لال الرب وبحاصك ابْلو اء ةبل الهنا  )املرهب  الثاص  ا: اتابك  ا ةبل الهنا  )املرهب  الثالث ا:  
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ض  ميتب  الحب ياد  1/133وواء الحا ل س مسائل ال عاء وال دط واحليا   والتحا ل   ابن ة ل   اجللقي   78  لح .1420الطبح  اْلوو   الَر
الناور اا   اآلجملاب   407/1  مورجملا  ألواظ ال رآد  لح 50املحروف ابلرابب اْلصوهاَّن املتلىف:  حُمادأبل ال اول احلسني بن   ارصوها  79
 لبد الحزيز بس ل . حُمادهيف  جمل.   ي 1999 -لح  1420الطبح  اْلوو:   جامح  رنطا -

 .51التلب  آي    ال راد اليرت 80
 املصدط السابق.  81

  81ح  ابب س ال دط  امل دم   وطوا  ابن ماج   2145ح  جاء س ااواد ابل دط  هللا  وور ابب ما   اتاب ال دط   طوا  الرتمذ  82
 .1/21وصححك اْللبا  س صح يف ونن ابن ماج  

 .2655ح  ابب ال ويء ب دط  اتاب ال دط   " طوا  مسال  83
 .163-162ولط  ارصحاي آي    ال راد اليرت 84

  من ال دط؛ ْلصك الوصحل بني الت دير  فال دط لل وال عحاء من و هحاو أ   78ماح ئتك  ا  )الرابح ا:  ا ك  ا"
ُ لََنا ُلَل َمْلَرََّن   ﴿ :ا للك هحاو 79الت دير  وال عححححححاء لل الوصححححححل وال طر  َوَلَات  ۚ  ُةل لهن ُيصححححححِ بَحَنا ِإره َما َاَتَب اَّلله

وهؤمن ابل دط  هللا  ) ديث جربيل   ومن السحححححححححححن  ةللك "صحححححححححححات و لا ك ووحححححححححححال" من 80﴾اَّللِه فَحْا َحتَحلَاهِل اْلُاْؤِمُنلدَ 
ر يؤمن لبد  ىت يؤمن نطبر: ياهد أد  ): " س  ديث لاي اري و وجهكلاوو لا ك  "صات و وةللك   81اوور 

وما طوا  لبد و بن لار   82ار إلك إر و  وأ  طوحححلل و بحثين ابحلق  ويؤمن ابملل   وابلبحث  ويؤمن ابل دط
   83اال ويء ب دط؛  ىت الحجز والي ث): "صات و لا ك ووال"حححححححححح ةال: ةال طولل و  "لنهااحححححححححح "طضي و  

 وبهللا الى من اْلجملل  اليثهللا .

 لحل أبرق ا َثط الح  د  السا ا  س التدين لي ما ياي:   العقيدة السليمة أساس التدين السليم: 

 ال ك ملا ي دو  من النحل  با واى لا ك ال ماححالر  وأ اوحح سححك  من آَثط ااواد ابهلل. أد ظب املرء  حب هللا:-
ومن أ ب و هحاو  فاصك ر يباف بنوث أو   و لارر   ف جحل ألاالك السحري  والحان   و  اهك ااها هلل طب الحاملني

ُةْل ِإده صحََ يت   ﴿ نلل أو اال أو وا  أو ن  منوح  جملص لي   إاا وححر ند صحا  ااواد وحتسحاب منك. ةال هحاو:
ِيي َوحَمَْ اَ  َوَ َايت َّللِِه َطبِ  اْلَحاَلِانَي ) رِيَى لَُك 162َوُصسحححححُ ِاِانيَ   ۚ  ا َر وحححححَ ِلَى أُِمْرُ  َوأَََّن أَوهُل اْلُاسحححححْ و ب    84﴾َوِبذََٰ

وأب ت  ومن صوا   و لل الذ  َيحل املسال َيتاط طضت و لات أ  متاو جملص ل   ْلصك يحال أد ما لند و  هللا 
ْلَف أَيْيت   ﴿و الذين ظبلد و هحاو وظبهل و س ةللك هحاو:  ََ أَيحَُّها الهِذيَن آَمُنلا َمن يَحْرَهده ِمنُيْل َلن جمِليِنِك َفسححححححححححححححَ

ُ بَِ ْلٍي ظُِبحُُّهْل َوظُِبُّلصَُك أَِالهٍ  َلَات اْلُاْؤِمِننَي أَِلزهٍ  َلَات اْلَياِفرِ   يَن َُيَاِلُدوَد ِس َوِب ِل اَّللِه اَّلله
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 .54املائد  آي  ال راد اليرت  85
 .2640ح  2032/4  ابب املرء مر من ا ب  صح يف مسال  86
 .64ولط  آل لاراد آي     ال راد اليرت 87
 .13احلجرا  آي  ولط    ال راد اليرت 88
 .5ولط  آل لاراد آي    ال راد اليرت 89
 .26القران الكريم، سورة الرعد آية   90
 .23-22َ  آي  الذاط ولط    ال راد اليرت 91

اُء  ۚ  َوَر ََيَاُفلَد َلْلَمَ  َرئٍِل   ُل اَّللِه يُحْؤهِ ِك َمن َياححححَ ِلَى َفعححححْ ٌر َلِا ٌل   ۚ  اََٰ ُ َواوححححِ وةللك لا ك الصحححح   والسحححح ي:    85﴾َواَّلله
 .86االرجل ظب ال لي وملا ياحق هبل ةال: املرء مر من أ ب)"ة ل لانيب "صات و لا ك ووال":  

أد صححححححا ب  : حترير االنســــان من العبودية ل و هللا وا ضــــو  لســــوال، واالحســــاس الدائم  راقبة هللا تعاى -
ُةْل   ﴿بلجملي  إر هلل ور رال  إر هلل ور ها ي إر لن و. ةال هحاو: الح  د  السحححححححححا ا  واى اواَّن جاقما ند ر ل

رِفَ  َنُيْل َأره صَحْحُبَد ِإره اَّللهَ َوَر ُصاحححححْ نَحَنا َوبَح حْ َلاٍء بَح حْ ا    ََ أَْلَل اْلِيَتاِب هَحَحاَلْلا ِإَوَٰ َاِاَاٍ  وحححححَ َنا بَحْحعحححححً ًئا َوَر يَحتهِخَذ بَحْحعحححححُ بِِك وحححححَ حْ
َهُدوا ِنَّنه  ۚ  أَْطاَباًب مِ ن جمُلوِد اَّللِه   ِاُالدَ فَِِد هَحَللهْلا فَحُ لُللا اوححححححححححححْ اهنا ااا  وححححححححححححلاء ي ف أمامها اجلا ر لات . 87﴾ُمسححححححححححححْ

مسحححححتلى وا د ر يحال بحعحححححهل لات بحض ور يتحبد بحعحححححهل بحعحححححا فالناا ااهل ر جملي وا جملي من هراب ور فعحححححل 
َاٍر َوأُصَثتَٰ  ََ أَيحَُّها النهاُا ِإَّنه َ َاْ َناُال مِ ن اَ  ﴿لحريب لات ألجاي  ور ْلب ض لات أوححححححححححلجمل ار ابلت لى.ةال هحاو: 

ُحلاًب َوةَحبَحائِحَل لِتَححَحاَطُفلا  اُاْل  ۚ  َوَجَحْانَحاُاْل وححححححححححححححُ ومراةبح  و هلةى   88﴾ِإده اَّللهَ َلِا ٌل َ ِبهللٌا  ۚ  ِإده َأْاَرَمُيْل ِلنحَد اَّللِه أَهْح حَ
لط   العحححححاهللا  وهاحححححجر لات اوهللا  وهنهت لن الاحححححر  و،حل ارصسحححححاد صظ ف ال اب  صظ ف الوير  صظ ف الاحححححح

ِإده اَّللهَ َر ََيَْوتَٰ   ﴿صظ ف الحاحل. ْلصحك يحال أد و مطار لا حك س  راتحك ووححححححححححححححيلصحك  س لااحك وةللحك  ةحال هححاو: 
 89﴾َلَاْ ِك َوْيٌء ِس اْْلَْطِض َوَر ِس السهَااِء 

أد ارلت اجمل اجلاقي ند و و د  لل الرقاق وأصك و د  لل املنحل  :شــــــعور النفة ابلثقة والســــــكينة والطم نينة -
اُء َويَحْ ِدُط   ﴿الللاب ةال هحاو:  ُط الر ِْقَق ِلَان َياححححَ ُ يَحْبسححححُ صْحَ ا ِس اآْلِ رَِ  ِإره    ۚ  اَّلله صْحَ ا َوَما احْلََ اُ  الدُّ َوَفرُِ لا اِبحْلََ اِ  الدُّ

ا أَصهُيْل  ﴿   وةحال هححاو:90 ﴾َمتَحاٌو  اِء َواْْلَْطِض ِإصحهُك حلََق  مِ ثْحَل محَ احَ ا هُللَحُدوَد فَحَلَطبِ  السححححححححححححححه اِء طِْقُةُيْل َومحَ احَ َوِس السححححححححححححححه
  ني يدطف املؤمن لذ  احل     ينطاق ةابك من أور اروباب الظالر  س ارطض ويست ني أد لذ   . 91ه ﴾هَنِطُ لدَ 
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 .12ولط  ارصوال آي    اليرتال راد  92
 .62ولط  الب ر  آي    ال راد اليرت 93
 .4890ح  ابب النياح  اللصا  ابلنساء  صح يف البخاط  94

وما َيال ةاب من طصححح د    فرقةك م دط س السحححااء  وما ولد  و ربد أد ييلد اروحححباب ل سحححت لي الر هرقةك  
 الح  د  وااواد ار اجتا ك ال اق وارضطراب واوتبد بك اْلوت والا اء. 

أد الذ  يسحححححتاححححححر ب ابك وجلجمل امل ئي  ويؤمن برةابتهل  : واإلميان ابملالئكة له آاثرل االجيابية يف حياة املســــلم -
وا صحححائهل ليل ما يصحححدط لنك من ةلل أو لال: ةا ل ااد أي اثهللا  لظ ل أي   هللا  ر   ْللاالك وأةلالك واتابتهل  

وححححى أد من ياحححححر لذا يظل جملائل اروححححت ام  لات أمر و َياححححت أد يحصححححي و س وححححر  ول ص ك ااا أد ااواد  
أد امل ئي  ه اهل محك جنبا او جنب  ةال   ابمل ئي  ونيف املسححال الصححرب وملاصححا  اجلهاجمل س وححب ل و لندما يلةن

ِ  َأ  ِ َمَحُيْل فَحثَحبِ ُتلا الححهِذيَن آَمُنلا  ﴿هحححاو:  َب  ۚ  ِإْا يُلِ ي َطبححَُّى ِإَو اْلَاَ ِئيححَ أُْلِ ي ِس ةُحُالِب الححهِذيَن َاَوُروا الرُّلححْ وحححححححححححححححَ
ُهْل ُاله بَحَنادٍ   .92﴾فَاْضرِبُلا فَحْلَق اْْلَْلَناِق َواْضرِبُلا ِمنحْ

   أثر اإلميان ابليوم األخر يف التدين السليم.-

أد من جملرئححل لظل ااوححاد ابل لي اآل ر وأمه تححك ومنزلتححك لنححد و هحححاو أصححك لز وجححل جحاححك ةرين ااوححاد بححك ةححال  
ابِِئنَي َمْن آَمَن اِبَّللِه َواْل َحْلِي اآْلِ ِر َوَلِالَ   ﴿ :هحاو اَطىَٰ َوالصححه احِلًا فَحَاُهْل َأْجُرُلْل   ِإده الهِذيَن آَمُنلا َوالهِذيَن َلاجمُلوا َوالنهصححَ صححَ

  "طضحححححححي و لنك"  لن النيب وس السحححححححن  النبلي :  ديث أيب لرير  93﴾ِلنَد َطهبِ ِْل َوَر َ ْلٌف َلَاْ ِهْل َوَر ُلْل َظَْزصُلَد 
 .94امن ااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر ف  يؤا  جاط   واوتلصلا ابلنساء  هللاا)"صات و لا ك ووال" ةال: 
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اجلامر ْل ياي   لح671 س املتلىفصاط  اوزطجي مشث الدين ال رريب جمل بن أمحد بن أيب بير بن فرح اْلصحُماد  : أبل لبد و .ال رريب 95

 1964 -لح 1384  الطبح : الثاص    ال الر  –جملاط اليتب املصري    166/10  هوسهللا ال رريب    ق: أمحد الربجملو  وإبرال ل أرو ش  ال رآد
 ي.
النار:    لاي الناور: جملاط الوير  لبد الس ي حماد لاطود هيف لح  395 س ء ال زويين الراق   أبل احلسني املتلىفبن فاطا بن قاَر أمحدابن فاطا   96

  . 262ص محجل م اي ث الا     ي1979 -لح 1399
 املصدط السابق. 97
ابب ب اد ارواد وارو ي   ورح النلو  لات صح يف مسال لح  676 س أبل قاَر حم ي الدين ظىي بن ورف النلو  املتلىف  النلو  98

 .1392  الثاص  الطبح :   بهللاو  –جملاط إ  اء الرتاث الحريب   1/158وار ساد 
 .3/44ملةر ص د الولائد  : مالر َوني فحل  احمل قجامر الحالي واحليل بارح مخسني  ديثا من جلامر اليال   ابن طجب  احلنباي 99

 .4النحل ج ولط   هوسهللا السحد   100
 .30اليهف آي  ولط    ال راد اليرت 101

 اإلحسان: 

مصححدط أ سححن ظسححن إ سححاَّن  وي ال لات محن ني: أ دمها متحد بنوسححك  ا للى أ سححنت اذا    :اا سححاد ل    
أ   سنتك واااتك  ولل من لل اب از  من  سن الايء. وَثص هاا: متحد حبرف جر  ا للى أ سنت او ف د  

 من صحا   واا ساد ضد ااواء   ولل ال مربلب ف ك  وال ما يسر النوث 95أ : أوصات ال ك ما ينتور بك

وس ارصط ح يدطج محك ورح احملدثني لاحديث لندما وِئل "صات و  ، 96هنال ااصساد س بدصك وصوسك وأ لالك
فا صحححححححلجمل  ،  97ااا سحححححححاد أد هحبد و اأصى هرا   فِد   هين هرا  فِصك يراف)لا ك ووحححححححال" لن اا سحححححححاد ف ال: 

. 98د طبك هباطف وهحاو س إمتاي اواحححححححلو واوعحححححححلو وبهللا الىالي ي احلث لات اا  ص س الحباجمل  ومراةب  الحب
 99يحبد املؤمن طبك س الدص ا لات وجك احلعلط واملراةب   اأصك يرا  ب ابك  وينظر إل ك س  ال لباجملهك.   أد 

ومن الحاااء املحاصححححرين الاحححح خ لبد الرمحن َّنصححححر السحححححد  ي لل: اا سححححاد  فعحححح ا  مسححححتحب   والى انور   -
املححال والبححدد  والحال  وبهللا الححى من أصلاو النور   ىت يححد ححل ف ححك اا سحححححححححححححححاد إو احل لاد البه ل املححأالل   النححاا 
واملحىن لباجمل  املؤمن طبك لات وجك احلعحححححححلط واواحححححححلو واملراةب  واره اد  ىت ي اب لا ك ماحححححححالد  احلق   100.وبهللا 

أ : مجحلا بني  ﴾ِإده الهِذيَن آَمُنلا َوَلِاُالا الصحهاحِلَا ِ  ﴿ :ب ابك اأصك يرا  بح نك. وي رتد اا سحاد اباواد ا للك هحاو
  ااواد ابهلل وم ئيتك واتبك وطوححححاك وال لي اآل ر وال دط  هللا  ووححححر   ولال الصححححاحلا  من اللاجبا  واملسححححتحبا  

 ال للجك و  متبحا س الى ورو وإ ساد الحال: أد يريد الحبد الح  101﴾ِإَّنه َر ُصِع ُر َأْجَر َمْن َأْ َسَن َلَاً    ﴿
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 .116/1  275الباب السحد    102

 .22ل ااد آي  ولط    د اليرتآال ر  103
الدما ي املتلىف:   أبل الوداء إيال ل بن لار بن اثهللا ال روي البصر  مث  هوسهللا ال رآد الحظ ل   6/347أصظر هوسهللا ال راد الحظ ل ) 104
اجلامر بني فين الرواي  وفتيف ال دير   ي 1999 -لح 1420الطبح : الثاص     جملاط ر ب  لانار والتلقير  جمل و م حُماد  هيف وامي بن حمل   لح774

 -جملاط اليال الط ب   جملاط ابن اثهللا  لحا125جمل بن لبد و الالاا  ال اين )املتلىف: حُماد  بن لاي بن حمل  حُماد  والدطاي  من لال التوسهللا
          لح 1414 -الطبح : اْلوو   بهللاو   جملماق

 .106ولط  آل لاراد آي    ال راد اليرت 105
 .195ولط  الب ر  آي    اليرتال راد  106
 .482/3السحد   107

و. فهذا الحال ر يعحححححح حك و  ور وحححححح ئا منك  بل ظوظك لاحاماني  ويلف هل من اْلجر  حبسححححححب لااهل وفعححححححاك 
 102.وإ ساصك

َوِإَو    ۚ  ْلُحْرَوِ  اْلُلثْحَ تَٰ َوَمن ُيْسِاْل َوْجَهُك ِإَو اَّللِه َوُلَل حُمِْسٌن فَحَ ِد اْوَتْاَسَى ابِ   ﴿ :وي رتد اط  اباو ي ا للك هحاو 
من أ ا  هلل وححححححححححححححبححاصك الحاحل  وإص حاا ْلمر  واهبر وححححححححححححححرلك وهرف ما لنحك قجر  ف حد وةر   103﴾اَّللِه َلاِةبَحُ  اْْلُُملِط 

 .104ابمللةر الذ  ه ر بك لباجمل  احملسنني  

اهَبُُل اْلَ رُْح   ﴿ :وي رتد ابجلهاجمل ا للك هحاو    لِل ِمن بَحْحِد َما َأصححححَ َتَجابُلا َّللِِه َوالرهوححححُ ُنلا ِمنحْ  ۚ  الهِذيَن اوححححْ ُهْل لِاهِذيَن َأْ سححححَ
أ : أد و ر يعححححح ر أجر احملسحححححنني لدلل  و وطوحححححللك لاخروج لاجهاجمل ملن أ سحححححن منهل    105﴾َواهحهَ ْلا َأْجٌر َلِظ ل

وإجابتك لا زو بحدما َّن ل اجلرح اجر لظ ل جزاء إ سحححححححححاهنل  وي رتد  "صحححححححححات و لا ك ووحححححححححال" بطال  طوحححححححححلل و 
َوأَصِوُ لا ِس   ﴿ :ن السحح اق يحرف اةرتاصك ابلحال الصححايف ةال هحاواا سححاد ابلحال الصححايف أو يذار مورجملا إر أصك م

  واملحىن  روا فحل اا ساد  106﴾ِإده اَّللهَ ظُِبُّ اْلُاْحِسِننيَ   ۚ  َوَأْ ِسُنلا    ۚ  َوِب ِل اَّللِه َوَر هُحْاُ لا ِنَْيِديُيْل ِإَو التحهْهُاَيِ   
ظهاط احملب  لااحسحححححححنني  ومن أجاك ارصواق س وحححححححب ل هلل  وف ك ِبظهاط  واره اد بيل ما لل  سحححححححن  وف ك هنب ك ِب

 107احملب  لااحسنني لات ورف منزلتهل وفع اتهل وافحا ل.

ما لل  لل ااال احلعحلط مر و لز وجل واملراةب  اجلامح  واح تك واا  ص لك س الحباجمل   وفحل ال  سحاد فاا 
  إ سححادس لباجمل  و هحاو و  إ سححاد وححت بحك الناا  فهل  اةب يف و  لل  سححن واوححتحسححنك الناا  والبحد لن ال ما

 او لباجمل و.
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 .53اروراء آي  ولط    ال راد اليرت108
 .1/460السحد  109
 .1955ح  ابب اْلمر ِب ساد الذبيف وال تل و ديد الاور   صح يف مسال اتاب الص د والذابئيف وما يؤال من احل لاد 110
 .1/312جامر الحالي واحليل   احلافى ابن طجب 111
 .327/3  بهللاو : لا  اليتب  فتيف ال دير اجلامر بني فين الرواي  والدطاي  من لال التوسهللا  حُمادبن لاي بن  حُماد  الالاا  112
 .128النحل آي    ال راد اليرت 113
 .1325السحد  ص 114

  األمر ابإلحسان:-

ُن   ﴿ :ةال هحاو  نَحُهْل   ۚ  َوُةل ل ِِحَباجمِل  يَحُ لُللا الهِر ِلَي َأْ سحححححححَ ْ طَاَد يَنزَُل بَح حْ اِد   ۚ  ِإده الاحححححححه ْ طَاَد َااَد ِلْإِصسحححححححَ ِإده الاحححححححه
ولذا من لطوك بحباجمل ؛   ث أمرلل ن سحححححححن اْل  ق واْللاال واْلةلال امللجب  لاسححححححححاجمل  س   108﴾َلُدوبا مُِّب ًنا  

الحدص حا واآل ر  ومنحاق ل  وأصحك إاا جملاط اْلمر بني أمرين  سححححححححححححححنني  فحِصحك يؤمر ِبيثحاط أ سححححححححححححححنهاحا إد   وين اجلار 
إد و اتب اا ساد لات ال ويء  فِاا ةتاتل فأ سنلا ال تا  )  :ةال الرولل "صات و لا ك ووال"  .109ب نهاا

 .110 اوإاا احبتل فأ سنلا الذحب 

اْلمر ابا سحححححححححححاد اط  ييلد لالجلب ااا سحححححححححححاد إو اللالدين واْلط اي ا داط ما ظصحححححححححححل بك الرب والصحححححححححححا      
 .111ةرا . واط  ييلد لاندب اصدة  التطلو وَنللاواا ساد إو الع ف ب دط ما ظصل بك  

والراجيف لند  لل اوححتحعححاط مراةب  و س مج ر اْللاال  ىت يثار ولند البا ث لل ما فسححر  النيب صححات و    
لل من أصيف    "صات و لا ك ووال"ل ك ااه اد وإ  ص الن   لك وبحاصك وهحاو و ا ر وى ف ك أد هوسهللا النيب  

"صحات و لا ك ووحال" التواوحهللا لات اار ق  ول د ةرط ااماي الاحلاا  لذا التحريف ب للك: "وةد صحيف لن النيب 
 112أصك فسر اا ساد ند يحبد و الحبد  ىت اأصك يرا . ولذا لل محىن اا ساد ورًلا.

ُنلدَ ِإده اَّللهَ َمَر الهِذيَن ا ﴿وي لل هحاو س فعححححححححححححححل اا سححححححححححححححاد   أ : وو مر املت ني 113 ﴾هحهَ لا وهالهِذيَن ُلل حمُّْسححححححححححححححِ
 114احملسنني  بحلصك وهلف  ك وهسديد   ولل الذين اه لا اليور واملحاصي  وأ سنلا س لباجمل  و. 
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لدجمل   ه1428  11/6وارلتزاي ابلاريح  ث ث اااا  س اا  ص واا ساد   اتب وطوائل   لبد احملسن بن محد الحباجمل  البدط  115

 جملاط التل  د لانار.  1ف 8ا ادا : 
 .26يلصث آي  ولط     ال راد اليرت 116
 .212السحد  ص 117
  طؤي  و  لحا385أبل احلسن لاي بن لار بن أمحد بن مهد  بن مسحلجمل بن النحااد بن جمليناط الب داجمل  الداطةطين )املتلىف:   الداط ال طين118
لاي   اْلطجملد –الزطةاء   الناور: ميتب  املناط  أمحد فخر  الرفالي  ةدي لك و   ك ولاق لا ك و رج أ اجمليثك: إبرال ل حُماد الحاي  1/290

   لح 1411النار: ون  
 .69ولط  الحنيبل  آي    ال راد اليرت 119
 .195القران الكريم، سورة البقرة آية  120

   115وملزيد لناي  ااوححح ي ابا سحححاد ولظ ل منزلتك  صل  وحححبحاصك بوعحححاك  وأ رب س اتابك الحزيز أصك ظب احملسحححنني
جمَلٌ    ﴿ :ولااحسحححححنني جزاءا لند و مر  بك هحاو  ل ةال هحاو ىَنَٰ َوِقََ سحححححْ ُنلا احلُْ َوَر يَحْرَلُق ُوُجلَلُهْل  ۚ  ل ِاهِذيَن َأْ سحححححَ

َحاُب اجْلَنهِ    ۚ  َةرَتٌ َوَر ِالهٌ   جمَل ٌ ﴿ وةللك: 116﴾ُلْل ِف َها َ اِلُدودَ  ۚ  أُولََِٰئَى َأصححححححححْ لي هعححححححححح ف ثلاب اْللاال   ﴾َوِقََ
جمل  لات الى  وياحال ما يحط هل و س اجلناد من ال صحلط واحللط  ابحلسحن  لاحر أمثا ا إو وحبحاائ  ضححف  وَق
جمل  ألظل من  والرضححححا لنهل  وما أ وا   ل من ةر  ألني  وأفعححححل من الى وأل   النظر إو وجهك اليرت  فِصك َق

جمل   )ةال "صححات و لا ك ووححال": .117ااهل  بل بوعححاك وطمحتكمج ر ما ألطل   ر يسححتح لهنا بح احلسححىن اجلن  والَز
 .118االنظر إو وجك و لز وجل

 من صور اإلحسان:

بُحَاَنا  ﴿. ةال هحاو: اإلحسـان اى عبادة هللا - ِننيَ  ۚ  َوالهِذيَن َجاَلُدوا ِف َنا لَنَحْهِديَحنحهُهْل وحُ  119﴾َوِإده اَّللهَ َلَاَر اْلُاْحسحِ
والحذين جحالحدوا ف نحا ولل الحذين لحاجروا س وححححححححححححححب حل و  وجحالحدوا ألحداءلل  وبحذللا جمهلجمللل س اهبحاو مرضحححححححححححححححاهحك  

ِب ِل اَّللِه َوَر هُحْاُ لا  ﴿ . وةال هحاو:لنهدينهل وححححححبانا أ : الطرق امللصححححححا  إل نا  والى ْلهنل حمسححححححنلد  َوأَصِوُ لا ِس وححححححَ
ِننيَ  ۚ  ِنَْيِديُيْل ِإَو التحهْهُاَيِ    ُنلا ِإده اَّللهَ ظُِبُّ اْلُاْحسحححِ  يحين جل ثناؤ  ب للك: " وأ سحححنلا " أ سحححنلا أيها 120﴾َوَأْ سحححِ

أمرهيل بتجنبك من محاصححححححي  ومن ااصواق س وححححححب اي  وللجمل  املؤمنلد س أجملاء ما ألزمتيل من فرائعححححححي  و،نب ما 
 ال ل  منيل لات العح ف ا  اوا  فِ  أ ب احملسنني. وةال بحعهل: محنا : أ سنلا الظن ابهلل.
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 مت  رَيك واب ا. 121
  24-23اروراء آَ  ولط    ال راد اليرت 122

 .138ح  1/88  ومسال  ابب الد ارواد ابهلل هحاو أفعل  527  ح1/112ابب فعل الص   للةتها   طوا  البخاطى 123
 .77ح  1/69  ابب احلث لات ااراي اجلاط والع ف  طوا  مسال  124
  ابب اللص   ابجلاط واا ساد إل ك  اتاب الرب والصا    ومسال   6015  6014طةل    ابب اللصا  ابجلاط  اتاب اْلجملب   طوا  البخاط  125
 .  2625و  2624طةل  
 .121ولط  النحل أي    ال راد اليرت 126
 .1/452  125ابب  السحد  127

 121ةال الرولل "صات و لا ك ووال" لن اا ساد: "أد هحبد و اأصى هرا  فِد   هين هرا  فِصك يراف".

ي لل الاححححححح خ لبد الرمحن السححححححححد : "يد ل س اا سحححححححاد: اا سحححححححاد س لباجمل  و هحاو  ولل ااا اار النيب  
 .اأد هحبد و اأصى هرا   فِد   هين هرا  فِصك يراف)"صات و لا ك ووال":  

َه  ﴿ :واا سححححححاد إو اللالدين ب للك هحاو  تَٰ َطبَُّى َأره هَحْحُبُدوا ِإره ِإ ُاَ نه ِلنَدَف  ۚ  ُ  َواِبْلَلاِلَدْيِن إ سححححححاَّن َوَةعححححححَ ِإمها يَحبحْ
ا ةَحْلًر َارِوحًحا ُاححَ َهْرمهححَُا َوةحُحل  ه ا ُأفٍ  َوَر هَحنحْ ُاححَ ل  ه ُدمهححَُا أَْو ِاَ مهححَُا َفَ  هَح ححُ أمجر أاثر الحااححاء لات أصححهك   122 ﴾اْلِيرَبَ َأ ححَ

ولن لبد و بن مسححححححلجمل "طضحححححي و     هد بيلهناا مؤمننيَيب هحظ ل اللالدين واا سحححححاد إل هاا إ سحححححاَّن بهللا م
أ :  وحألت طوحلل و "صحات و لا ك ووحال أ ُّ الحال أفعحل : ةال: الصحه   للةتها  ةال ةات: مث )لنك"  ةال: 

ومن صححححححححلط  اا سححححححححاد إو اجلاط لن أيب    123او  ةال: برُّ اللالدين  ةال: ةات: مث أ : ةال: اجلهاجمل س وححححححححب ل
رييف اوُزالي أد النهيبه "صحححححات و لا ك ووحححححال" ةال:  َمن ااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر فا حسحححححن إو جاط   وَمن  )وحححححُ

ولن   124اَمن ااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر فا  ل  هللاًا أو ل سححححيتااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر فا يري ضحححح وك  و 
ماقال جربيل يلصححح ين ابجلاط  ) :ةار: ةال طوحححلل و "صحححات و لا ك ووحححال" "طضحححي و لنهاا"ابن لار ولائاححح  

ين ةال يصال احلق او ار ر واا ساد س اجلدال صلط  من الر أاد هحاو لا ها ا   125  اننت اصك و لطثكظ  ىت 
َنِ     ﴿: هحاو ِب ِل َطبِ َى اِبحلِْْيَاِ  َواْلَاْلِلظَِ  احلَْسححححححححححَ ُن   ۚ  اجملُْو ِإَوَٰ وححححححححححَ ل ين جمللاؤف .  126﴾َوَجاجمِلْ ُل اِبلهِر ِلَي َأْ سححححححححححَ

أ : ال  ﴾اِبحلِْْيَا ِ ﴿لاخاق مسححااهل واافرلل إو وححب ل طبى املسححت  ل املاححتال لات الحال النافر والحال الصححا  
 واا ساد إو النوث ييلد س هن ها لن ا لى  أ  إبحاجمللا  127 أ د لات  سب  الك وفهاك وةللك واص  اجمل 
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 .41-40ولط  الناقلا  أَ    ال راد اليرت 128
 .30-27ولط  اْللراف اآلَ   ال راد اليرت  129

َوأَمحها َمْن  حَاَف َم َحاَي َطبحِ ِك َوهَنَت النحهْوَث َلِن اْ ََلىَٰ فَحِِده اجْلَنحهَ   ﴿ لن هزي نحا  الاحححححححححححححح طحاد والحجحب وال رو ةحال هححاو:
 .128﴾ِلَي اْلَاْأَوىَٰ 

 ا امتة

  امت ارصب اء واملرواني.حُماد  و دَّن فعل الص   وامت التسا ل لاتأو   احلاد هلل طب الحاملني 

فطر و الناا لا ها  ولل صظرَّن إو الناا انظاط الوطر  صرى أد إد الدين الصح يف لل ما اهوق مر الوطر  الر  
 ر يتبحها  وَثلث مرتجملجمل بني ااه باو والرفض. منهل من يت بر الوطر   وآ ر

وارصسحححححاد املتدين  لل من  عحححححر ْلوامر الدين  وليل إصسحححححاد موهلي  اص لاتدين؛ ويحترب اليل صوسحححححك متدينا  
  ور  ا  لل وحبحاصكر ي بل من الدين إر ما اطهعح  وهحاو اصح  لند   ولين و وحبحاصكبناًء لات هاى املوال ل او

ْ طَاُد هبا وابلطري   الر أمروحححبحاصك  ي بل من اللرء إر ما ااد لك    ي لل و هحاو: ﴿ََ َبيِن آجمَلَي رَ يَحْوِتنَحنهُيُل الاحححه
ْلَءاهِتَِاا ِإصهُك يَحرَاُاْل ُلَل َوةَِب ُاُك ِمْن َ ْ ُث رَ هَحرَ َاَاا َأْ رََج أَبَحَلْيُيل مِ َن  ُهَاا ِلهللُاِيَحُهَاا وحححححححححَ ُهَاا لَِباوحححححححححَ ْوهَنُْل ِإَّنه اجْلَنهِ  يَنزُِو َلنحْ

ً  ةَاُللاْ َوَجْدََّن َلاَ  َ اِرنَي أَْولَِ اء لِاهِذيَن رَ يُحْؤِمُنلَد. َوِإَاا فَحَحُالاْ فَاِ احححححححَ ُ أََمَرََّن هِبَا ُةْل ِإده اَّلل َ رَ َجَحْاَنا الاحححححححه َها آاَبءََّن َواَّلل   حْ
ِط َوأَِة ُالاْ ُوُجلَلُيلْ  اء أَهَحُ لُللَد َلَات اَّللِ  َما رَ هَحْحَاُالَد. ُةْل أََمَر َطيبِ  اِبْلِ سححححححْ ِجٍد َواجمْلُللُ    أَيُْمُر اِبْلَوْحاححححححَ ِلنَد ُالِ  َمسححححححْ

يَن َاَاا َبدَ  نَي لَُك الدِ  َ اِرنَي أَْولَِ اء ِمن جملُ ُُمِْاصحححِ ُُل ا هَُذوا الاحححه وِد  َأُاْل هَحُحلجمُلوَد َفرِي اً َلَدى َوَفرِي اً َ قه َلَاْ ِهُل العحححه َلَُ  ِإهنه
ُل مُّْهَتُدوَد﴾  129اَّللِ  َوَظَْسُبلَد َأهنه

لاال  هتبحها اْل د من أد رب مناإو   ه ال فحسحححب  ور ااا  هحاو ل سحححت م ار ييتبهباطف و   إو والدلل  إد    
   السحححام    ئتاى املباجملبلتزاي لذلى ر بد من ار ؛ابل ا س صولا املدللين  اوال دو  احلسحححن  الر هؤثر أتثهللا   الصحححاحل 

لا ك أفعححححححححل اليرت وطوححححححححللك   هباطف وهحاو    هبا و   ق الرف ح   ىت يتسححححححححىن  ل صاححححححححر لذ  الدلل  ااا أمرواْل
 الص   وأمت التسا ل.
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 مصادر البحث:

 ال راد اليرت  -

ء ال زويين الراق   أبل احلسحححححني )املتلىف:   بن فاطا  أمحد ا - لحححححححححححححححححححا  محجل م اي ث الا    395بن فاطا بن قاَر
 ي.1979 -لح 1399لاي النار:   الناور: جملاط الوير  احمل ق: لبد الس ي حُماد لاطود 

وواء الحا ل س  لحححححححححح 751مشث الدين ابن ة ل اجللقي  املتلىف س ابن ة ل  حُماد بن أيب بير بن أيلب بن وحد  -
 ي  1978لح/1398الطبح :  الناور: جملاط املحرف   بهللاو   لبناد   مسائل ال عاء وال دط واحليا  والتحا ل 

املتلىف   ياافري  يحُماد بن ميري بن لات  أبل الوعححححححل  مجال الدين ابن منظلط اْلصصححححححاط  الرويوح بن منظلط ا -
 لح. 1414 -الطبح : الثالث   بهللاو    –الناور: جملاط صاجملط  لح  لساد الحرب 711س 

وححححهاب الدين حمالجمل بن لبد و احلسحححح ين  طوح املحاِد س هوسححححهللا ال رآد الحظ ل والسححححبر املثاِد  ف  ي  آلللوحححح ا -
 .بهللاو  -   ق: لبد الباط  لط    جملاط اليتب الحاا  2

ي  صححححححح يف البخاط       ق: جمل. 2297  –لححححححححححححححححححححح 2407إيال ل أبل لبدو اجلحوي  البخاط   حُماد جمل بن   -
 بهللاو .  –جملاط ابن اثهللا  ال ااي 3الب ا  ف    مصطوت جمليب 

البدط  لبد احملسحححن بن محد الحباجمل  اتب وطوحححائل  ث ث اااا  س اا  ص واا سحححاد وارلتزاي ابلاحححريح    - 
  1طةل الطبح :  8لدجمل ا ادا :  142:  الناور: جملاط التل  د لانار  ون  النار

لط  بن ملوححت بن العحححاف  وححنن الرتمذ      ق وهحا ق: أمحد حُماد وححاار   الرتمذ   حُماد بن ل سححت بن - وححْ
 مصر. -3ف    وحُماد فؤاجمل لبد الباةي وإبرال ل لطل  للض املدطا س اْلقلر الاريف 

هد  بن مسحححححلجمل بن النحااد بن جمليناط الب داجمل  الداطةطين الداطةطين  أبل احلسححححن لاي بن لار بن أمحد بن م - 
حُماحد الحاي  أمححد فخر   طؤيح  و  ةحدي لحك و   حك ولاق لا حك و رج أ حاجمليثحك: إبرال ل ي لحححححححححححححححححححححححححححححا 385)املتلىف: 
 لح.  1411لاي النار: ون    اْلطجملد   –الناور: ميتب  املناط  الزطةاء  الرفالي 
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هوسحححححهللا  لحححححححححححححححححححح 50املتلىف س  احلسحححححني بن حُماد املحروف ابلرابب اْلصحححححوها  الرابب اْلصحححححوها   أبل ال اوحححححل -
الطبح  اْلوو:   جامح  رنطا  -الناوحححححر: اا   اآلجملاب    ارصحححححوها      ق وجملطاوححححح : جمل. حُماد لبد الحزيز بسححححح ل  

 ي 1999 -لح  1420

جملماحق  احريح  وس اا   احل لق وامح وحتاا الاحريح  ااوح م   وال اصلد الدوف س اا   الأمحد أمصحطوت  الزطةا  -
 .جملماق– جملاط ارطةل  2  ف1ج الزطةاء  املد ل الو هي الحاي  واب ا 

َّنصحححر بن لبد و   لبد الرمحن السححححد   لبد الرمحن بن ه سحححهللا اليرت الرمحن س هوسحححهللا ا ي املناد السححححد    -
الطبح : اْلوو   الناوححححر: مؤوححححسحححح  الروححححال    احمل ق: لبد الرمحن بن مح  الالظق لححححححححححححححححححح 1376السحححححد  املتلىف: 

 ي. 2000-لح 1420

لاي الطبح :  طةل الطبح : الحاوححححححر   جملاط الناححححححر: جملاط الوتيف لإل ي الحريب   الح ائد ااوحححححح م    السحححححح د وححححححابق  -
 ي. 2000 -لح  1420

وفتيف ال دير اجلامر بني فين  لححححححح 125حُماد بن لاي بن حُماد بن لبد و الالاا  ال اين املتلىف س    االالا -
 -الطبح : اْلوو  جملماحححححححق  بهللاو   -الرواي  والدطاي  من لال التوسحححححححهللا  الناوحححححححر: جملاط ابن اثهللا  جملاط اليال الط ب 

 لح ا.  1414

الروض   لحححح 360وا ااد بن أمحد بن أيلب بن مطهللا الاخاي الاامي  أبل ال اول الطربا  املتلىف س الطربا    -
الناوححححححححححححر: امليتب  احمل ق: حُماد وححححححححححححيلط حمالجمل احلاج أمرير  ل سححححححححححححل متلد احلديث  )املحجل الصحححححححححححح هللاا   الدا 

   بهللاو  , لااد. -جملاط لااط   ااو مي

لححححح  جامر الب اد 310الطرب   حُماد بن جرير بن يزيد بن اثهللا بن بالب اآلماي  أبل جحور الطرب  )ملتلىف س  -
لداتلط لبد و بن لبد احملسححححححن الرتاي  الناوححححححر: جملاط لجر لاطبال  والناححححححر والتلقير لن أتويل آ  ال رآد    ق ا

 ي. 2001 -لح  1422الطبح : اْلوو   واال د 
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  1جملاط اليتب الحاا   بهللاو   ف    ق حُماد لبد السححححححححح ي لبد الاحححححححححاس  أبل  امد   ال زاف  املسحححححححححتصحححححححححوت  -
 ه.141

حُماحد بن أمححد بن أيب بير بن فرح اْلصصحححححححححححححححاط  اوزطجي مشث الحدين ال رريب املتلىف س ال رريب  أبل لبحد و  -
الناوححححر: جملاط اليتب  هوسححححهللا ال رريب اجلامر ْل ياي ال رآد      ق: أمحد الربجملو  وإبرال ل أرو ش  لحححححححححححححححححح 671
 ي. 1964 -لح 1384الطبح : الثاص      ال الر    –املصري  

هوسهللا ال رآد الحظ ل   لحححححححححححا 774الدما ي )املتلىف:  ل ل بن لار ال روي البصر  مث بن اثهللا أبل الوداء إياا -
  ي. 1999 -لح 1420الطبح : الثاص     الناور: جملاط ر ب  لانار والتلقير  احمل ق: وامي بن حُماد و م  

  حُمادصر    ق لحححححححححححح  املسند الصح يف املخت261مسال  بن احلجاج أبل احلسن ال اهللا  الن سابلط  املتلىف س  -
 بهللاو . -الناور: جملاط إ  اء الرتاث الحريب   فؤاجمل لبد الباةي 

 

 

 
 



 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
يقة ملستوى حبثه، وكذلك ة حقترقيمستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 شر املعريف.الن  جداتفاعلة ملست

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفسافات ))الكمبيوتر( مبيُكتب البحث بواسطة احلاسوب    -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 املالحق واإلستباانت.ويستىن من هذا العدد  

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني اجهةو  -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.العربية واإلجنليزية ابللغتني

ها، وبتسلسل منطقي، وتشمل سيم أجزاء البحث حسب أمهيتية: تستخدم داخل البحث لتقالعناوين الرئيسية والفرع  -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) امللخص علىزيد كلمات  على أال ت  ،لغة اإلجنليزيةابل وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
، مع مالحظة ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 الصفحة خبط مسيك.يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط    -6

ل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار ل واألشكال داختطبع اجلداو  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أحباث الشريعة واللغة من املراجع األجنبية ويستثىن  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .ربيةالع

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

به سحب البحث ورغبته يف عدم ة على إجراءات التقومي يف حال طليلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتب  -10
 .عة إجراءات النشرمتاب

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

سلها يف إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلهتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني  •
 .ة املصادر واملراجع املنت؛ على أن توضع قبل قائم

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد  •
اية البحث عن طريق اتباع طريقة أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هن

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) من خالل هذا الفيديو التوضيحيذلك  

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:ويف  

 .150، ص:  3العزيز. مرجع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب  

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. ب العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـا (.2007) .عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب  ابـن
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .ق. بريوت: دار الشرو احلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 يمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 أو أكثر:الكتاب لثالث مؤلفني  

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر  2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 وراه، جامعة السلطان زين العابدين.دكت   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمدعند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال   -13

أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب   هليئة التحرير احلق إبجراء   -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .ابقرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسب   -15

 حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً   ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك  

 



 إلحالة:آليات النشر وا

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر البحث بعد أول أو  
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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