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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 

 

The concept of knowledge management is one of the contemporary concepts that aim to invest in 

knowledge and information available in an organization and employ it to increase efficiency and 

proficiency in this organization performance. Knowledge management also focuses on discovering 

and activating the knowledge of individuals in this organization and benefiting from this 

knowledge to support main mission and objectives of the organization. This study focuses on the 

applications of the principle of knowledge management in the service of Islamic Da’wah and how 

to employ this concept in Al-Husna institute for Islamic studies in Princess Nourah bint 

Abdulrahman university, in order to achieve the purposes of Al-Husna, and increase its efficiency 

and effectiveness, The study is a practical field study that uses the analytical method to explore 

the main concepts of knowledge management and their application in the activities of Al-husna. 

The study aims at focusing attention on tremendous momentum of knowledge and information 

provided by communication and information technology in all subjects and disciplines related to 

the science of Islamic Da’wah, how Al-Husna and other Muslim institutes can benefit from these 

means in carrying Da’wah call, and to help  Muslim communities and Muslims wherever they are. 

Some contemporary studies have focused on the subject of knowledge management from the 

Islamic point of view, knowledge management applications in the Da’wah carried by Prophet 

peace be upon him, meanwhile This study focuses on modern applications of Knowledge 

Management in Al-Husna institution, The study has found many entries through which the ideas 

and suggestions offered by Knowledge Management could be practiced the field of Da’wah, how 

to use these practices in development and improvement of Da’wah efforts, and to insure the best 

use of them. 

Key words: Islamic Da’wah, Knowledge management, Da’wah institutes, Al-Husna Institute, 

Da’wah applications. 
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 البحث ملخص

مفهوم إدارة املعرفة هو أحد املفاهيم املعاصرة اليت تستهدف استثمار املعارف واملعلومات املتاحة يف مؤسسة ما، وتوظيفها 
لزايدة الكفاءة والفعالية واإلتقان يف هذه املؤسسة، كما تركز إدارة املعرفة على اكتشاف وتفعيل املعارف املوجودة لدى 

واالستفادة منها يف دعم أهدافها وتوجهاهتا، وتتمثل مشكلة البحث يف دراسة تطبيقات األفراد التابعني هلذه املؤسسة 
مبدأ إدارة املعرفة يف خدمة الدعوة اإلسالمية وكيفية توظيف هذا املفهوم يف مجعية احلسىن مبا خيدم أهدافها الدعوية 

تخدم املنهج التحليلي من خالل استطالع ويزيد من كفاءهتا وفاعليتها، والبحث عبارة عن دراسة تطبيقية ميدانية تس
املفاهيم الرئيسية ملبدأ إدارة املعرفة ودراسة مدى تطبيقها يف األنشطة والفعالية الدعوية جلمعية )احلسىن( اجلمعية العلمية 

ها من للدراسات اإلسالمية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، ويهدف البحث إىل تفعيل استفادة مجعية احلسىن وغري 
اجلمعيات واملؤسسات الدعوية اإلسالمية من الزخم اهلائل من املعرفة واملعلومات الذي أاتحته وسائل التواصل وتقنيات 
املعلومات يف عصران احلاضر يف كل املواضيع والتخصصات املتعلقة بعلم الدعوة اإلسالمية، واستغالل ما وفرته وسائل 

ملعلومات وتبادهلا مع اآلخرين مبا يضمن توظيف هذه املعلومات وتسخريها االتصال من سهولة احلصول على تلك ا
خلدمة أهداف الدعوة اإلسالمية وخدمة اجملتمعات املسلمة واملسلمني أينما كانوا، وكانت بعض الدراسات املعاصرة قد 

 عليه وسلم، إال أن هذا ركزت على موضوع ادارة املعرفة من وجهة النظر اإلسالمية وتطبيقاته يف دعوة النيب صلى هللا
البحث يركز على جمال التطبيقات الدعوية املعاصرة لنظام إدارة املعرفة يف مجعية احلسىن، وقد توصل البحث إىل إجياد 
مداخل عديدة ميكن من خالهلا استثمار األفكار واالقرتاحات اليت تقدمها إدارة املعرفة يف جمال الدعوة اإلسالمية 

 دعوين، وتطوير اخلدمات الدعوية وحتسينها مبا يضمن االستفادة املثلى منها.والتواصل مع امل

 الدعوة، إدارة املعرفة، اجلمعيات الدعوية، التطبيقات الدعوية، مجعية احلسىن  كلمات مفتاحية:
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 املقدمة: 

 األمرية نورة بنت عبدالرمحناجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية حتت مظلة جامعة  إنشاء انطلقت فكرة
 وحظيت  مبدينة الرايض مبسمى مجعية احلسىن، كجمعية تعىن ابلعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية علما وفكرا ومهارة،

( 1)اململكة العربية السعودية،أول مجعية علمية أكادميية نسائية يف  فكانتمبوافقة رمسية من وزارة التعليم العايل,  اجلمعية

ويتناول هذا البحث األنشطة والربامج الدعوية اليت تقدمها مجعية احلسىن، ومدى توظيفها ملفهوم إدارة املعرفة، أحد 
وتتمثل مشكلة البحث يف دراسة تطبيقات مبدأ إدارة املعرفة يف خدمة الدعوة اإلسالمية املفاهيم اإلدارية املعاصرة، 

وتنبع أمهية املوضوع مبا خيدم أهدافها الدعوية ويزيد من كفاءهتا وفاعليتها،    وكيفية توظيف هذا املفهوم يف مجعية احلسىن
من ضرورة تفعيل اجلمعيات الدعوية واخلريية من املبادئ اإلدارية احلديثة وتوظيفها يف خدمة الدعوة اإلسالمية، واالستفادة 

د جمتمعات التعلم، ويستخدم البحث املنهج من املميزات اليت تقدمها اسرتاتيجيات إدارة املعرفة جلمعية نشأت يف أح
التحليلي من خالل دراسة األنشطة والربامج الدعوية اليت تقدمها مجعية احلسىن وحتليل االجتاهات املستخدمة يف هذه 

اته الربامج وما يتطابق منها مع اسرتاتيجيات إدارة املعرفة. وقد سبق وأن تناولت عدة دراسات موضوع إدارة املعرفة وتطبيق
يف املؤسسات احلكومية واخلاصة، إال أن الدراسات اليت سبق للباحثة االطالع عليها ركزت على املؤسسات املالية 

ويهدف البحث إىل واملصرفية والصحية، ومل تتناول اجلمعيات الدعوية اإلسالمية، وهو جانب األصالة يف هذا البحث،  
ت واملؤسسات الدعوية اإلسالمية من الزخم اهلائل من املعرفة واملعلومات تفعيل استفادة مجعية احلسىن وغريها من اجلمعيا

الذي أاتحته وسائل التواصل وتقنيات املعلومات يف عصران احلاضر يف كل املواضيع والتخصصات املتعلقة بعلم الدعوة 
هلا مع اآلخرين مبا يضمن اإلسالمية، واستغالل ما وفرته وسائل االتصال من سهولة احلصول على تلك املعلومات وتباد

 .توظيف هذه املعلومات وتسخريها خلدمة أهداف الدعوة اإلسالمية وخدمة اجملتمعات املسلمة واملسلمني أينما كانوا

 

 املبحث األول: التعريف جبمعية احلسىن

سىن(، فاحلسىن هو )احلو حتت مسمى خمتصر هـ  1436نشأت اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية عام 
احلسىن تعكس مجال النفس وطمأنينة و   ،عتدالواالهي التقوى  ، و هي كلمة التوحيد ، واحلسىن  صفة ألمساء هللا تعاىلهي  

االسرتاتيجية على إحداث نقلة نوعية يف اجملال الفكري العلمي حرصت اجلمعية يف خطتها ، و القلب وصفاء التوجه
وذلك إببراز اجتاهات جديدة يف املشاريع واملبادرات وأتسيس برامج أصيلة, وعقد شراكات اسرتاتيجية مدروسة وتبين 

 

 ، وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالميةموقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (1)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/About/Creation.aspx 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

5 
 

ة املتخصصة  الدراسات واالستشارات النوعيميتقد ، إضافة إىل املشاريع اليت ختدم حصة املرأة وتشبع حاجات الشباب
 (2)الرائدة.شاريع  املوغريها من  

 
 (3)املطلب األول: الرؤية والرسالة واألهداف:

 
 .العاملية والرايدة يف أتصيل الدراسات اإلسالمية ونشرها:   رؤية اجلمعية

 
 .سهام يف خدمة الدين االسالمي من خالل كادر مؤهل وفق منهج وسطي معاصراإل:  رسالة اجلمعية

 
 : اجلمعيةأهداف  

 
 .براز دور اململكة العربية السعودية الرايدي يف جمال الدراسات اإلسالميةإ .1
 .عريف العامل بسماحة الدين اإلسالمي الصحيح ووسطيتهت .2
 . هلية بتقدمي املشاريع والربامجخدمة املؤسسات احلكومية واأل .3
 . حناء العاملأربط املتخصصني واملهتمني يف الدراسات االسالمية يف  .4
 .سالميةدراسة املستجدات الفكرية يف جمال الدراسات اإل .5
 . دراسة قضااي املرأة يف الدين االسالمي بروية أصلية ومعاصرة .6
 . سالمياالسهام يف تفعيل الطاقات الشباب خلدمة الدين اإل .7

 (4)معية:عضوية اجلاملطلب الثاين: 
 

 النحو التايل:، وهي على  لعضويةتوفر مجعية احلسىن عدة مستوايت ل
 

 :أوالً : العضوية األملاسية, وتتمتع ابملميزات التالية
 .ثالث دورات جمانية من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفة .1

 

 انظر: املرجع السابق،  (2)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/About/PWord.aspx 

 انظر: املرجع السابق،   (3)
 Mission.aspx-http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/About/Vision 
 ،  ملرجع السابقانظر: ا  (4)

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/Memberships/Memberships.aspx 
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 .% على مجيع برامج ودورات اجلمعية25خصم  .2
 

 :اثنياً: العضوية البالتينية, وتتمتع ابملميزات التالية
 .تان من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفةدوراتن جماني .1
 .% على مجيع برامج ودورات اجلمعية20صم خ .2

 
 :اثلثاً: العضوية الذهبية, وتتمتع ابملميزات التالية

 .دوراتن جمانيتان من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفة .1
 .مجيع برامج ودورات اجلمعية% على  15صم خ .2

 
  :رابعاً: العضوية الفضية, وتتمتع ابملميزات التالية

 . دورة جمانية من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفة .1
 .% على مجيع برامج ودورات اجلمعية10خصم  .2

 
 ية:ابملميزات التال  خامساً: العضو العامل واملنتسب, ويتمتع 

 .مات حمددة على الدورات التدريبية يعلن عنها يف حينهاخصو  .1
 

 : املميزات املشرتكة لكل العضوايت
 

 . االشرتاك اجملاين يف مطبوعات اجلمعية السنوية .1
  . لقاء سنوي مع رئيسة جملس إدارة اجلمعية وانئبتها وبقية أعضاء جملس اإلدارة .2
 .اجلمعيةحيق للمتخصصات التصويت لتشكيل جملس إدارة   .3
 .أولوية التسجيل املبكر يف برامج ودورات اجلمعية .4
 .اجلمعية واستالم الرسائل اخلاصة بربامج وفعاليات اجلمعية  أعضاءاالنضمام لقاعدة بياانت  .5

 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

7 
 

 :شروط العضوية
 

 :يشرتط يف عضو اجلمعية ما يلي
 

 .أن يكون حسن السرية والسلوك طيب السمعة .1
 .رسوم تسجيل واشرتاكات سنوية أن يدفع ما تقرره اجلمعية من .2
 .أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية االنتساب بطلب انضمام إىل اجلمعية .3
تعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية االنتساب على جملس إدارة اجلمعية، وال يعترب الطالب للعضوية مقبواًل  .4

 .إال بصدور قرار اجمللس ابملوافقة على عضويته
 

 :إهناء العضوية
 

 :تنتهي العضوية يف اجلمعية يف احلاالت التالية .1
 .انسحاب العضو أو وفاته .2
 .ذا مل يسدد االشرتاك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقهإ .3
 .إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .4
العضوية يف هذه إذا قام أبي عمل أو نشاط يرتتب عليه إحلاق ضرر ابجلمعية مادايً كان أم أدبياً, وال تسقط  .5

جيوز بقرار من جملس اإلدارة إعادة العضوية إىل العضو الذي فقدها بناًء ، و احلالة إال مبوافقة جملس إدارة اجلمعية
 .على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة

عن الراعي خالل وتتوىل اجلمعية الدعاية واإلعالن  ا،سامهة فيهكما توفر اجلمعية فرصة رعاية املشاريع، وامل
حيق للواقف معرفة مصارف وقفه وأخذ تقرير ، وتقبل اجلمعية التربعات الوقفية، حبيث املشروع مبا يتفق مع نسبة رعايته

 .سنوي بذلك وذلك حسب االتفاق بني الطرفني
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 املطلب الثالث: مميزات اجلمعية:
 

مجعية فكرية  وتطمح اجلمعية أن يتجاوز دورها كوهنا ،على سن مفهوم جديد للجمعيات ودورها احلسىن تعمل مجعية
من روافد النهضة الثقافية العلمية لإلثراء املعريف واملسؤولية   امهم  اكون مجعية علمية وطنية ورافد تاتبعة ألقسام أكادميية ل

 (5)معية بعدد من املميزات، أمهها:، ويف هذا اجملال تتميز اجلاالجتماعية والتنمية املستدامة
 

حتت مظلة  أهنا جتمع أكثر من ختصص شرعي منها )القرآن واحلديث والسرية والعقيدة والدعوة والفقه( .1
 الدراسات اإلسالمية.

 يف جامعات اململكة العربية السعودية،تتميز اجلمعية بكوهنا اجلمعية الوحيدة اليت جتمع هذه التخصصات  .2
أن القواعد املنظمة للجمعيات تنص على أنه ال جيوز تكرار اجلمعية ذات التخصص الواحد يف جامعات   حيث

 .اململكة
، ويف حني  %100من النساء بنسبة    ةخطوة جريئة حني قررت أن يكون أعضاء جملس االدار   اجلمعية  خطت .3

، يف تنظيم اللقاءات والعمل من خالل اللجان العلمية بشكل عام ينحصر  أن حضور املرأة يف اجلمعيات
 ا ابلكامل.قررت مجعية احلسىن أن يكون جملس اإلدارة نسائي  ، فقديف اجملالس اإلدارية بنسبة قليلة  ةشاركاملو 

 
 املبحث الثاين: مفهوم إدارة املعرفة

 

خالل العقد املاضي أن تصبح مقبولة بشكل واسع يف  Knowledge management (KM)استطاعت إدارة املعرفة 
ملنظمات، لتفهم دور املعرفة يف جناح هذه عامل األعمال، كما تزايد االهتمام هبا وبصورة ملحوظة من قبل العديد من ا

املنظمات وتطور اجملتمعات، وكذلك حنو كيفية استثمار املعرفة يف حتقيق التقدم التنافسي على مستوى األفراد واجملموعات 
 (6)واملؤسسات.

 

 

 

 . ملرجع السابقانظر: ا  (5)
ملعلومات،  الطلحي، عمر عبد النيب عمر، دور إدارة املعرفة يف التطوير املؤسسي للمنظمات التقليدية يف القرن الواحد والعشرين، جملة املكتبات وا ( انظر:6)

 .90-74، ليبيا، م2012يونيو، ،  8العدد 
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 املطلب األول: تعريف إدارة املعرفة:
 
 املتبعة  العمليات النظامية  وهي يف الوقت ذاته(7)،  ممارسة حتويل األصول الفكرية للمنظمة إىل قيمة جتارية  هيارة املعرفة  إد

 (8)إلجياد املعلومات واستيعاهبا وتنظيمها وتنقيتها وعرضها بطريقة حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف جمال عمله.

 
وعلى الرغم من التشابه بني مصطلحي إدارة املعرفة وإدارة املعلومات، إال أهنما ليسا وجهني لعملة واحدة، 

البياانت واملعلومات والواثئق، وختزين ونقل هذه البياانت واملعلومات وتوفري أمنها، فإدارة املعلومات تتعلق ابلتعامل مع 
ومجيع الوظائف والعمليات املتعلقة هبا، يف حني أن إدارة املعرفة هي مرحلة أكثر تقدما، تتعلق بتحليل املعلومات 

ة واحلفاظ عليها واستخدامها واملشاركة فيها، واالهتمام بتحليل كافة األصول املعرفية املتوفرة واملطلوبة وتطوير املعرف
 (9)وتستخدم إدارة املعرفة تقنية املعلومات والنظم الذكية لتوليد املعرفة.

 (10)ويف سبيل التوصل لتطبيق منظوم إدارة املعرفة تواجه املنظمة مخسة أسئلة رئيسية:

 ماهي املعارف اليت جتب إدارهتا؟ .1
 أين توجد هذه املعارف؟ .2
 ميكن احلصول على هذه املعارف؟كيف   .3
 ما هو دور اإلبداع يف إدارة املعرفة؟ .4
 ما هو التأثري املتوقع ألنشطة املنظمة؟ .5

 املطلب الثاين: تعريف جمتمع املعرفة واملنظمة املتعلمة:

جمموعة من الناس :  من املفاهيم الرئيسية املتداولة يف علم إدارة املعرفة مصطلح "جمتمع املعرفة" والذي ميكن تعريفه كالتايل
ذوي االهتمامات املتقاربة، الذين حياولون االستفادة من جتميع معرفتهم سواي بشأن اجملاالت اليت يهتمون هبا، وخالل 

 
)7( Agresti, William W. , Knowledge management, Advances in Computers, Volume 53, 2000, Pages 171-283. P.200. 

          ، م2009سورة الكهف، دراسات يف التعليم اجلامعي، مصر، أبريل اجلارودي، ماجدة بنت إبراهيم، إدارة املعرفة: أسسها ومفاهيمها يف انظر:  (8)
 .291،  ص286-312

، السودان،  م2015، أغسطس77حممد، كمال الدين الصديق، إدارة املعرفة ودورها يف تعزيز إبداع منظمات األعمال، املال واالقتصاد، العدد انظر:  (9)
 .29، ص28-32

(10)  Agresti , Knowledge management. P.190. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065245800800066#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00652458
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00652458/53/supp/C
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هذه العملية يضيفون املزيد إىل هذه املعرفة، وهكذا فإن املعرفة هي الناتج العقلي واجملدي لعمليات اإلدراك والتعلم 
  (11).والتفكري

أن تسعى بقوة  ابلتايل فإنه يتوجب على اجلامعاتاجلامعات مناذج جملتمعات املعرفة، و تعترب هذا املنطلق ومن 
أكرب من سواها من املنظمات من أجل تشكيل املعرفة بكل أشكاهلا ومكوانهتا لبناء جمتمع معريف متكامل ألهنا يف 

ية احلسىن نشأت حتت مظلة جامعة األمرية نورة بنت مجعحيث أن و  (12)األصل مسؤولة عن بناء وإنتاج هذه املعرفة،
حيتم على اجلمعية استثمار مبدأ إدارة املعرفة وتفعيله لتحقيق االستفادة املثلى من وجودها وسط جمتمع   فهذاعبد الرمحن،  

هي ة املتعلمة املنظممنظمة متعلمة، و املعرفة، وبوصفها جزءا من جمتمع املعرفة ميكن ابلتايل وصف مجعية احلسىن أبهنا 
اليت تنتقل املعرفة فيها من مستوى آلخر بني املديرين والعاملني وصوال إىل املستفيدين، مبا حيقق االستفادة املثلى من 

 (13)هذه املعارف، وحتويلها من جمرد بياانت ومعلومات إىل استفادة عملية تطبيقية تقدمها هذه املنظمة ألفراد اجملتمع.

املتعلمة هي تلك املنظمات اليت تنجح يف رصد واستهداف مصادر املعرفة الداخلية أي من داخل املنظمات و 
ثل خربات املديرين ومهارات العاملني واملكتسبة على مدار حياهتم العملية وحصيلة برامج التدريب والتطوير منظمة امل

جتارهبا مع العمالء ووسائل اإلعالم واملنظمات وبرامج التغيري، وكذلك املصادر اخلارجية أي من بيئتها اخلاصة مثل 
األخرى، وهذه املنظمات املتعلمة يسعى العاملون فيها وبدافع ذايت وبدعم من اإلدارة لتطوير وحتديث ونشر واستخدام 

سياسات أو تطبيق معارفهم ومهاراهتم اإلدارية والفنية، كما يسعى هؤالء العاملني إىل تطوير األهداف واالسرتاتيجيات وال
 (14).وأساليب صنع القرار ومشاركة العاملني

وقد أصبح تطبيق إدارة املعرفة يف املنظمات املتعلمة اليوم ضرورة ماسة، ألهنا تعترب أحد أهم األدوات لتحقيق 
وتؤكد الدراسات واألحباث على أن  (15)اجلودة اإلدارية والتكاملية اليت أصبحت مطلبا رئيسيا يف العمل املؤسسي،

 

  https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيداي، جمتمع املعرفة،  انظر: (11)

 .290اجلارودي، إدارة املعرفة، ص انظر: ( 12)
(13)organizational improving : organizational learning and management nowledgeBakleh, Mohammad Zuhair, K 

evolutionary chances for survival.  ،دراسات املعلومات  .33-17، ص 2011العدد العاشر، يناير 
              ، مصر،م2004سبتمرب  ،106رفاعي، ممدوح عبد العزيز حممد، إدارة املعرفة: طريق املنظمات املتعلمة إىل التميز، إدارة األعمال، العدد انظر:  (14)

 .30، ص 24-30
بية، جامعة  انظر: العيدروس، أغادير بنت سامل مصطفى، إدارة املعرفة مدخل للجودة يف اجلامعات السعودية: دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى، الرت   (15)

 .733، ص 744-715م، 2012، يناير 1، اجلزء 147األزهر، مصر، العدد 
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وتساهم كذلك يف تقليل التكاليف (16)عمليات إدارة املعرفة تساعد على رفع مستوايت األداء االسرتاتيجي للمنظمة،
 (17)املنظمية مما جيعل األداء أكثر قيمة ودخال للمنظمة.

 

 برامج اجلمعيةاملبحث الثالث: التطبيقات الدعوية ملفهوم إدارة املعرفة من خالل  

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل اهتم اإلسالم ابلعلم واملعرفة، وجعلها أساسا لنجاح اجملتمع، قال تعاىل: ) 
هاما من تعد املعرفة اإلسالمية املنظار الذي يرى املسلم من خالله ذاته وجمتمعه، وتعد املعلومات حمورا  ، و(18)(يَ ْعَلُمونَ 

حماور هذه املعرفة اإلسالمية، وال سيما املوارد املعرفية اإلسالمية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية واملصنفات العلمية، 
 (19)وتشكل هذه املوارد املعرفية األساس إلدارة املعرفة يف املنظمات اإلسالمية.

الدعوة اإلسالمية، واليت طبقها الرسول صلى هللا ميكن مالحظة عدة تطبيقات لعمليات إدارة املعرفة يف اتريخ  و 
عليه وسلم وأصحابه يف دار األرقم، وخالل الدعوة السرية، ويف اهلجرة إىل احلبشة، ومن مث إىل املدينة، حيث متت هلم 

 (20)صول املعرفية املتوفرة لتحقيق أفضل استفادة للدعوة اإلسالمية.االستفادة من األ

اتحتها جلميع العاملني يف املؤسسة واملستفيدين من إدارة املعرفة على توفري املعلومات و إلويقوم املفهوم احلديث  
خارجها، حيث تركز على االستفادة القصوى من املعلومات املتوافرة يف املؤسسة، واخلربات الفردية الكامنة لدى موظفيها، 

مدى تطبيق مجعية احلسىن هلذه املبادئ يف مشاريعها  فما( 21)،س املال الفكري للمؤسسةأمبا ميثل االستثمار األمثل لر 
 وبراجمها الدعوية؟

 

عينة   الياسري، أكرم حمسن، وحسني، ظفر انصر اخلفاجي، وعلي كرمي، أثر عمليات إدارة املعرفة يف األداء االسرتاتيجي: دراسة استطالعية آلراءانظر:   (16)
 .64، ص69-54م، 2012، العدد األول، 20من القيادات اإلدارية يف جامعات الفرات األوسط، اجمللد 

عرفة أساس لتحسني أداء املنظمات: دراسة نظرية، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية جبامعة زاين عاشور ابجللفة، اجلزائر، انظر: محيد، بن حجوبة، إدارة امل  (17)
 .134، ص137-124م، 2017، ملحق، أوت 10اجمللد 

 .9الزمر،  ( 18)
م، 2003، خريف،  34و  33العوملة، إسالمية املعرفة، اجمللد التاسع، العددان  انظر: الرزو، حسن مظفر، األطر املعلوماتية لتداول املعرفة اإلسالمية يف زمن     (19)

 . 151، لبنان، ص131-152
دعوية: مركز أبو دوم، إقبال أمحد عبد الرمحن، إدارة املعرفة والدعوة اإلسالمية وحتقيق الرايدة: منوذج جمتمع النيب صلى هللا عليه وسلم، دراسات انظر:  (20)

 .163، ص176-143 م،2013، 25العدد السودان، تمع جبامعة أفريقيا العاملية، الدعوة وتنمية اجمل 
 .292ص ،ارودي، إدارة املعرفةانظر: اجل ( 21)
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يتناول البحث ابلتحليل عددا من مشاريع اجلمعية الدعوية للتعرف على اجلوانب اليت يتم من خالهلا تطبيق 
 مبادئ إدارة املعرفة يف هذه املشاريع واالستفادة منها يف خدمة الدعوة اإلسالمية.

 

 األول: مناذج من برامج ومشاريع مجعية احلسىن:املطلب  

 مشروع صوت احلسىن:-1

، ويتم  االستشارات اهلاتفية لكل راغبة لإلستشارة من داخل اململكة وخارجهامن خالل هذا املشروع تقدم اجلمعية 
العلمية  تقدمي االستشارات من قبل حنبة من عضوات اجلمعية يف التخصصات املختلفة لإلجابة على االستشارات

والشرعية، وتقدمي إجاابت وحلول سديدة وراشدة، مع مراعاة اخلصوصية واحملافظة على األسرار الشخصية، ويستهدف 
 (22)  املشروع األهداف التالية:

 تقدمي االستشارات العلمية والشرعية ذات األبعاد االجتماعية. .1
 معها.تقدمي املشورة للمرأة ملساعدهتا يف ختطي املشكالت والتعامل  .2
 رفع مستوى الوعي الديين والنفسي واالجتماعي. .3

 الدورات وورش العمل:  -2

 تقدم عضوات مجعية احلسىن دورات تدريبية متنوعة، منها:

 (23)دورة حتقيق املخطوطات. .1
 (24)دورة تصميم االستبانة العلمية. .2
 (25)محلة تصحيح املعتقدات الفكرية الشائعة. .3

 

 اإلسالمية، وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر: ا (22)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/1.PDF 

 م. 2017/ 6/4 التغريدة بتاريخ، https://twitter.com/sais_pnu?lang=ar  حساب مجعية احلسىن يف تويرت انظر: (23)

 م. 23/3/2017 التغريدة بتاريخ، املرجع السابق انظر: (24)

 م. 12/3/2017  التغريدة بتاريخاملرجع السابق،  انظر: (25)
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مهارات تدبر كما تقوم اجلمعية ابستضافة أعضاء هيئة التدريس من اجلامعات األخرى لتقدمي الدروات، ومنها دورة 
 (26).األستاذ املشارك يف جامعة طيبة، وهو من أوائل من ألف يف التدبر فهد بن مبارك الوهيبرمي، للدكتور  القرآن الك

 حلقات القرآن الكرمي:  -3

 هـ، ومن فوائد هذا املشروع:1437" حلفظ القرآن الكرمي عام هرةمع امل"حلقات  انطلقت  

 "ارتباطه أبجل القرب كماال، وأحبها هلل تعاىل. .1
 قيامه على نفع النساء داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وعوهنن على ذكر هللا وتالوة آايته ومراجعتها. .2
للهاتف النقال، اآللة األثرية احملببة لنفوس كثرية لتصري معينة على حتليه ابلتقنية احلديثة، وتدثره أبدواهتا، تطويعه   .3

طاعة هللا، ما أغىن رابت اخلدور عن اخلروج والبعد عن األبناء والدور، فبالتواصل عن بعد يتم التحفيظ والتسميع 
 (27)واملدارسة".

ؤال "سثالثون سؤاال" :مسابقة خلتم القرآن تالوة خالل شهر رمضان املبارك بعنوان وتقيم حلقات دار املهرة 
 (28).جوائز عينية للمراكز الثالثة األوىلتقدم احللقات  و  ،  تالوة جزء من القرآن من أايم الشهر مع    لكل يوم

 عية يف املؤمترات والندوات العلمية وتوقيع االتفاقات البحثية:مشاركة اجلم   -4

يف عدد من املؤمترات والندوات العلمية، ومن أمثلة  اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية ) احلسىن ( تشارك
 هذه املشاركات:

 جناحوإقامة  ابلرايض، ه١٤٣٩/ ٧/ ١٩-١٨ املقام بتاريخ العلمية اتيف امللتقى اخلامس للجمعي املشاركة .1
 (29).يف املعرض املصاحب للملتقى  للجمعية

متكني )الندوة النسائية املقامة على هامش املؤمتر اخلليجي األول حلقوق املريض حتت عنوان:   إعداد وتنظيم .2
قد و  ،هـ1437/ 5/ 18( املقامة ابلرايض بتاريخ املرأة من القيام بدور فاعل يف حتقيق مفهوم حقوق املريض

 

 . م15/5/2018التغريدة بتاريخ ، املرجع السابق انظر: (26)
 )ابختصار(  اإلسالمية،وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،  (27)

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/4.pdf 

 م. 1/5/2018 التغريدة بتاريخ، https://twitter.com/sais_pnu?lang=ar  حساب مجعية احلسىن يف تويرت انظر: (28)

 . م2/4/2018التغريدة بتاريخ ، املرجع السابق انظر: (29)

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9?src=hash
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املفهوم يف   هذا  أمهية تطبيق  وإلقاء الضوء علىض،  حقوق املريحول  شرعية  النظرة  ابل  التعريفالندوة    تتهدفاس
 (30).قوقها الصحية يف كافة املنشآت الصحيةاملطالبة حباملنشآت الصحية، ومتكني املرأة من  

 (31)توقيع اتفاقية حبثية مع مجعية أايمي. .3

ا هامإسو نية واخلليجية واإلقليمية، شاركتها يف احملافل الوط تعزيزًا مل يف هذه املناسباتمشاركة اجلمعية  وقد جاءت
 (32)ة.واحلقوقي  ةالوطني  سؤوليةملاب  التوعية  يفمنها  

 مشروع اجلوهرة الزائرة:-5

يف جامعة األمرية نورة، حيث ختصص اجلامعة عددا من املقاعد الدراسية للطالبات من   طالبات املنح  يستهدف املشروع
خارج اململكة العربية السعودية، وتتكفل اجلامعة مبصروفات الطالبات خالل فرتة الدراسة، وهتتم مجعية احلسىن بتوفري 

 (33)عدد من الربامج لطالبات املنح يف إطار هذا املشروع، منها:

هيل طالبات املنح علميا ومهاراي من خالل مناهج شرعية ولغوية حمكمة ومدروسة يراعى فيها أن برانمج أت .1
 تكون تكميلية ملناهج اجلامعة.

 برانمج الضيافة االجتماعي، من خالل تنظيم لقاءات دورية ثقافية ويف املناسبات واالحتفاالت. .2
 ملة لتطوير الذات من خالل عدة حماور.برانمج استثمار النخب العلمية، من خالل تقدمي برامج متكا .3

هـ رحلة ترفيهية لطالبات 1439ومن خالل برانمج الضيافة االجتماعي قدمت مجعية احلسىن خالل العام 
املنح، شاركت فيها الطالبات وعضوات هيئة التدريس ومشلت الرحلة جمموعة متنوعة من املسابقات الثقافية والرتفيهية،  

الطالبات املغرتابت النفسية واالجتماعية وتقدمي التوعية الدينية والثقافية هلن من خالل إطار ترفيهي بغرض سد حاجات  
 (34)متنوع.

 

 

 

 . م9/6/2017انظر: املرجع السابق، التغريدة بتاريخ  (30)
 . م18/9/2017انظر: املرجع السابق، التغريدة بتاريخ  (31)
 هـ.25/10/1439مقابلة شخصية عن طريق الربيد االلكرتوين، رئيسة مجعية احلسىن، نياز، رقية نصر هللا،   (32)

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (33)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/2.pdf 

 هـ.1439ائرة للفصل الثاين املالحظة امليدانية لنشاط اجلوهرة الز  (34)
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 الدروس الرمضانية:  -6

خالل شهر  امعة األمرية نورةجبسكن الطالبات تقدم مجعية احلسىن جمموعة من الدروس الدينية للطالبات املقيمات يف 
ه إىل اتريخ 1436/9/1الدروس من اتريخ  أقامت اجلمعية ابقة متنوعة من على سبيل املثال فقد و رمضان، 
توعية وإرشاد طالبات سكن اجلامعة وزايدة حصيلتهن ، مبشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس هبدف  ه1436/9/20
عة مع الطالبات يف السكن، ومن مث إقامة الرتاويح مجاصالة  ، ويشتمل برانمج الدروس الرمضانية على إقامةالعلمية

 (35).دروس يومية بعد صالة الرتاويح

 طباعة أحباث أعضاء هيئة التدريس:  -7

 (36)قامت مجعية احلسىن بطباعة جمموعة من األحباث العلمية لعضو اجلمعية د. جنالء املبارك، ومنها:

 متعة املطلقة: دراسة حديثية موضوعية. .1
 اإلمام ابن واره ومقاالته يف نقد الرواة. .2
 حديث "قضية هند" دراسة حديثية موضوعية. .3
 حديث النعمان بن بشري يف هبة األوالد: دراسة حديثية موضوعية. .4

  التميز البحثي:مشروع    -8

وتطوير مهاراهتن يستهدف املشروع أتهيل طالبات الدراسات العليا إلعداد البحوث العلمية مبنهجية صحيحة متميزة، 
البحثية النظرية والتطبيقية وااللكرتونية من خالل إقامة دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات مع النخب العلمية يف 

 (37)موضوعات متعلقة ابلبحث العلمي.

 

 

 

 

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (35)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/NewsActivities/News/Pages/news10.aspx 

 هـ.25/8/1439مقابلة شخصية مع أ/ آمنة العمر، سكرترية مجعية احلسىن، مكتب اجلمعية، جامعة األمرية نورة، الرايض،   (36)
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، نت عبد الرمحن، موقع جامعة األمرية نورة بانظر:  (37)

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/10.PDF 
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 : مشروع اجمللة العلمية احملكمة  -9

جملة علمية حمكمة، تدعم اإلسهامات العلمية أحد املشروعات املستقبلية للجمعية، حيث تطمح اجلمعية إلصدار 
للباحثني يف جمال الدراسات اإلسالمية من خالل نشر أحباثهم يف العلوم اإلسالمية، وكذلك األحباث املتخصصة يف 
 الربط بني العلوم اإلسالمية والعلوم التطبيقية، مع الرتكيز على النوازل والقضااي املتجددة واملتعلقة ابملرأة على وجه

 (38)اخلصوص.

 

 املطلب الثاين: التطبيقات الدعوية ملفهوم إدارة املعرفة يف برامج اجلمعية:

متثل املوارد البشرية أمهية كربى يف مفهوم إدارة املعرفة، تفوق أمهية املوارد املادية، فاملورد البشري لديه الطاقة والقدرة 
مجيع مراحل إجناز العمل، والعقل البشري هو مصدر التفكري والتطوير، الذهنية اليت ميكن استغالهلا واالستفادة منها يف  

اتضح من خالل دراسة برامج ومشاريع اجلمعية تركيزها على إشراك وقد  (39)وهو وسيلة حتديث املعلومات والتقنيات،
ملعرفة ونشرها، املوارد البشرية املتمثلة يف عضوات هيئة التدريس من عضوات اجلمعية ومن غريهن يف عملية نقل ا

يف تقدمي االستشارات للطالبات ولغريهن من  لعضوات اجلمعية واخلربات االجتماعية العلمية واالستفادة من احلصيلة
أفراد اجملتمع وتقدمي املعرفة هلن أبكثر من وسيلة، وهو ما يندرج يف صميم مبادئ إدارة املعرفة من خالل املنظمة املتعلمة، 

 ستفادة القصوى من اخلربات الفردية لدى أعضائها وحتويلها مبا حيقق الفائدة للمجتمع. واليت تسعى لتحقيق اال

واملعرفة اليت يتم احلديث عنها يف مفهوم إدارة املعرفة تنقسم إىل قسمني: املعرفة الصرحية: ويقصد هبا املعرفة    
الرمسية القابلة للنقل والتعلم، وتتمثل يف املعرفة اليت ميكن احلصول عليها وختزينها يف ملفات وسجالت املنظمة، واملتعلقة 

الضمنية: وهي اليت تتعلق مبا يكمن يف نفس الفرد من معرفة فنية وإدراكية وسلوكية،   بسياسات املنظمة وبراجمها، واملعرفة
وخاصة تلك املعارف اليت ميتلكها أفراد مميزون داخل املنظمة، وتستطيع املنظمة أن تزيد من فعاليتها وأن حتقق األداء 

 (40)املميز من خالل انضمام هؤالء األفراد إليها.

املعرفة ال ينحصر يف املدخالت العلمية، ولكنه يتضمن أيضا البناء االجتماعي للمعرفة، فاملعرفة إن مفهوم إدارة  
اليت مت بناؤها واحلصول عليها يتم جتسيدها بعد ذلك داخل املنظمة، من خالل برامج لتوضيحها، وأيضا من خالل 

 

 للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، وكالة اجلامعة موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (38)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/3.pdf 

العدد السادس، يناير   ليبيا،  املكتبات واملعلومات، دار النخلة للنشر،انظر: فارس، علي حممود، دور املعلومات والتقنيات يف جناح املنظمات التقليدية، جملة   (39)
 .41، ص 31-44، م2011

 . 29ص ..،حممد، كمال الدين الصديق، إدارة املعرفة انظر: (40)
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وهو املالحظ يف برامج اجلمعية (41)القة ابملنظمة،عملية تبادل اجتماعي يتم من خالهلا نشر املعرفة بني األطراف ذات الع
ومشاريعها اليت تركز على خماطبة طالبات اجلامعة بباقة متنوعة من الربامج اليت يتم من خالهلا نشر املعرفة وحتقيق التيادل 

 ة للجمعية.االجتماعي يف الوقت ذاته، مما يعترب مثاال واضحا على توظيف إدارة املعرفة يف خدمة األهداف الدعوي

وحىت تتمكن املنظمة من تطبيق اسرتاتيجيات إدارة املعرفة بنجاح ال بد من توفر املرونة الكافية يف اهليكل 
وهو األمر الذي تطبقه مجعية احلسىن، حيث   (42)التنظيمي، والذي يسمح ألعضاء املنظمة بنقل املعرفة وتبادل اخلربات،

ربامج واملشاريع من قبل أعضاء اجلمعية، من خالل التقدم مبقرتحات املشاريع يسمح نظام اجلمعية بتقدمي املبادرات لل
 والربامج وتنفيذها من خالل اجلمعية.

ومن املهارات اليت جيب توفرها يف املنظمات املتعلمة القدرة على حتديد احلاجات والرغبات اخلاصة ابملستهلكني 
وقد تبني من خالل دراسة   (43)وصوال إىل تلبية احتياجات املستهلكني،  ذوي العالقة ابملنظمة، ومتابعة التغيريات احمليطة

برامج مجعية احلسىن سعيها ملتابعة االحتياجات املختلفة لطالبات جامعة األمرية نورة، وتوفري الربامج يف املناسبات 
كذلك تصميم الربامج االجتماعية املختلفة مثل شهر رمضان املبارك تلبية حلاجة الطالبات يف هذا الشهر للتوجيه الديين، و 

 لطالبات املنح سدا الحتياجاهتم النفسية والعاطفية، وتوفري الدروات التدريبية لطالبات الدراسات العليا.

إن العالقة مع املنظمات األخرى هي أحد املصادر اليت ميكن من خالهلا احلصول على املعرفة واقتنائها، حيث 
عانة ابملنظمات األخرى والتعرف على عوامل جناحها، والتعلم من خالل نقل املعرفة، وميكن تقوم املنظمة املتعلمة ابالست

وقد ركزت مجعية احلسىن يف براجمها  (44)هلذه العالقة أن أتخذ مستوايت ودرجات متفاوتة من التعاون بني املنظمات،
جتمع املنظمات واجلمعيات املماثلة واالستفادة على املشاركة يف لقاءات اجلمعيات العلمية، واملسامهة يف احملافل اليت 

 وتبادل املعرفة مع هذه املنظمات.

ومتثل املعرفة العلمية أحد فروع إدارة املعرفة، واملعرفة العلمية هي املعرفة اليت مت التوصل إليها ابستخدام املنهج 
الطريقة العلمية وخاضعا للتقييم من العلمي، ويقصد هبا "كل ما قام أو شارك عضو هيئة التدريس إبنتاجه منتهجا 

 

، 32، اجمللد م2012ديسمرب،  مصر، دارية،انظر: الفاعوري، رفعت عبد احلليم، اإلبداع وإدارة املعرفة، اجمللة العربية لإلدارة، املنظمة العربية للتنمية اإل  (41)
 ج، ص ي. -، أ2العدد 

)28( Parhizgar, Mohammad Mehadi & Kiarazm, Amene. The effect of organizational factors on knowledge 

management process.  677االردن، ص، 680-667، م2015، العدد الثاين، 42دراسات، العلوم اإلدارية، اجمللد.  

 مصر، ات التجارية والبيئية،انظر: إبراهيم، رهام إبراهيم حممد، دور إدارة املوارد البشرية يف دعم إدارة املعرفة لتحقيق فاعلية املنظمة، اجمللة العلمية للدراس  (43)
 .406، ص 415-401، م2013، ملحق، 4اجمللد 

إدارة املعرفة وأثرها على متيز األداء للعاملني، اجمللة العربية للعلوم االجتماعية، املؤسسة العربية لالستشارات العلمية ، دانيا انصر عبد هللا، اخلزاعي انظر: (44)
 .38، ص58-1م، 2018، يناير 2، اجلزء 13وتنمية املوارد البشرية، مصر، العدد 
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مثاالت منشورة يف دورايت علمية حمكمة، وكتب علمية مؤلفة أو مرتمجة، وأوراق عمل قدمت ملؤمترات أو ندوات حملية 
 وقد اهتمت مجعية احلسىن ابملعرفة العلمية من خالل طباعة األحباث املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس.(  45)أو دولية"

مات املتعلمة على حسن استثمار املعلومات واملعرفة اليت ميتلكها األعضاء، وجعل التميز يف املعرفة وتقوم املنظ
كما ميكن للمنظمة املتعلمة (46)اليت ميتلكها رأس املال الفكري للمنظمة هو حمور أعمال املنظمة مبا يتيح هلا التفوق،

  (47)ة اليت حتتاجها املنظمة، واالستحواذ على املعارف اجلديدة،توليد املعرفة من خالل اكتشاف املعارف والكفاءات املفيد 
وقد استطاعت مجعية احلسىن تقدمي التميز يف املعرفة من خالل الدورات التدريبية اليت تقدمها عضوات اجلمعية، وكذلك 

 اكتشاف املعارف اجلديدة من خالل الدورات التدريبية اليت تقوم اجلمعية ابستضافة مقدميها من اجلامعات األخرى.

مات واالستفادة من قنوات االتصال املتطورة يعد عنصرا هاما كما أن توظيف التقنيات احلديثة يف نشر املعلو 
( 48)ال ميكن االستغناء عنه يف عملية إدارة املعرفة، بل تعترب هذه التقنيات يف حد ذاهتا رافدا من أهم روافد إدارة املعرفة،

ملعرفة، وسامهت هذه وقد أصبح التوسع يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات عامال مهما يف دعم جمتمعات التعلم وا
وقد استطاعت  (49)التقنيات بشكل واسع يف تذليل الصعوابت اليت قد تعرتض نقل املعرفة وتبادهلا ومعاجلتها وختزينها،

مجعية احلسىن توظيف التقنيات احلديثة يف خدمة براجمها، مثل برانمج حلقات مع املهرة، والذي يستخدم وسائل التواصل 
 يع ومراجعة القرآن الكرمي.االجتماعي يف حفظ وتسم

يف إنشاء اإلطار التنظيمي الذي  ادورهو  ،القيادة يف عملية إدارة املعرفة ومن الضرورة مبكان اإلشارة إىل أمهية
جراءات والعمليات لكافة اإلدارات ابملنظمة، وكذلك إجياد الثقافة ستتم من خالله عمليات إدارة املعرفة، وتبسيط اإل

وقائدة مجعية احلسىن                 (50)ة اليت تتيح املشاركة يف املعرفة والتعلم من اآلخرين بصفة مستمرة.التنظيمية املالئم
أ.د/ رقية نياز أكادميية متخصصة يف الدعوة اإلسالمية، كما أن جملس إدارة اجلمعية يتشكل من جمموعة من األكادمييات 

 

لمية ابملؤسسات اجلامعية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة عبد احلميد  راء، إدارة املعرفة مدخل لضمان جودة إنتاج املعرفة العذابن شارف، ع (45)
 .60، ص85-57، 2017، جوان 47مهري، اجلزائر، العدد 

-863م، 1320، إبريل 2انظر: حممد، شادي نياز، إدارة املعرفة وانعكاساهتا على اإلبداع التنظيمي، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، مصر، العدد  (46)
 .873، ص876

ونذير، بوسهوة، العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداء، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، جامعة سعد دحلب البليدة،   انظر: عبد هللا، علي،  (47)
 .7ص  ،14-1م، 2010اجلزائر، العدد األول، جوان 

، يونيو  16تطبيق إدارة املعرفة بني التحدايت واملخاطر، جملة املكتبات واملعلومات، دار النخلة للنشر، ليبيا، العدد ، جاهزية قنان الصادح انظر: بيزان، (48)
 .60، ص78-51، م2016

ة والبشرية جبامعة سعد دحلب انظر: دبيحي، مباركة، دور تكنولوجيا املعلومات يف تفعيل إدارة املعرفة، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، خمرب التنمية االقتصادي (49)
 .180، ص182-169، م2013، ديسمرب 8البليدة، اجلزائر، العدد 

(50)
 .31، ص25-38، م2011، يناير 33العدد  السعودية، اهلزاين، نورة بنت انصر بن عبد هللا، حتدايت إدارة املعرفة، املعلوماتية، 
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املتخصصات يف العلوم اإلسالمية، وقد حصلت مجعية احلسىن على املركز األول على مستوى اجلمعيات العلمية جبامعة 
 (51)هـ.1439نورة للعام   األمرية

 

 اخلامتة

اتضح من خالل البحث توفر ميزة هامة جدا جلمعية احلسىن، وهي وجودها ضمن جمتمع املعرفة جبامعة األمربة نورة، 
وهي امليزة اليت متكنت اجلمعية من االستفادة منها لتصميم وتنفيذ عدد من الربامج الدعوية املوجهة لطالبات اجلامعة 

تمع بشكل عام، من خالل استثمار الكفاءات العلمية املتمثلة يف أعضاء اجلمعية، ومتكنت اجلمعية من تفعيل وألفراد اجمل
دور املنظمة املتعلمة اليت تولد وتنقل املعرفة بوسائل متعددة يف مشاريعها وبراجمها احلالية واملستقبلية، وال زالت الفرصة 

 يات إدارة املعرفة لتحقيق املزيد من الكفاءة والفاعلية يف براجمها.متوفرة للجمعية لتفعيل املزيد من اسرتاتيج

 

 النتائج والتوصيات

 متتلك مجعية احلسىن األدوات الالزمة لتطبيق مفهوم إدارة املعرفة يف األنشطة والربامج. .1
 الدعوية.تطبق مجعية احلسىن العديد من اسرتاتيجيات إدارة املعرفة يف أنشطتها وبراجمها   .2
 تطبيقات إدارة املعرفة متنح اجلمعية الكثري من املميزات واإلجيابيات يف تنويع األنشطة والربامج ومتيزها. .3
 ضرورة إقامة دورات تدريبية للتعريف مبفهوم إدارة املعرفة واسرتاتيجياهتا املختلفة لعضوات اجلمعية. .4
ا مبا ميلكون من أفكار وجتارب ومعارف ال تتوفر ميكن للجمعية االستفادة من انضمام االعضاء اجلدد إليه .5

لدى اجلمعية، ويكون احلصول على تلك املعارف من خالل األعضاء اجلدد إضافة إىل رصيدها املعريف 
 وصوال إىل أهدافها املنشودة.

ح لألعضاء داخل جملس اإلدارة وخارجه املشاركة يف تطوير ا اعتماد هيكل تنظيمي مرن للجمعية، حبيث يت .6
 ملعرفة وحتسني نظم وإجراءات العمل.ا

االستفادة من وسائل االتصال وتقنية املعلومات مبا يسهل التواصل بني أعضاء اجلمعية ويدعم عملية تبادل  .7
 املعارف وتوليدها وتطبيقها وتوزيعها.

 

 م. 12/4/2018التغريدة بتاريخ ،  https://twitter.com/sais_pnu?lang=ar  حساب مجعية احلسىن يف تويرت انظر: (51)
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ه إن وجود عدد كبري من األعضاء املؤهلني علميا يوفر للجمعية رأس املال الفكري الذي جيب استثمار  .8
 لالستفادة منه.

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى ىله وصحبه وسلم
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ABSTRACT 

It appears to those who follow the side of crimes and punishments in the people of Al-Jahiliyyah 

find that they did not have an organized judicial system, they were controlling the tribal leader 

who represents the government and power, and was governed by the custom without being 

associated with a system or legislation or law, and that the arbitration was known in ignorance. 

The researcher focused on this study that Islam came to beautify the arbitration and called it, and 

made it a stage to be invoked by the judge or entrusted to opponents to resolve disputes, and put a 

system to control it. One of the punishments that came out of the pre-Islamic Sharia is punishment: 

establishing the borders against the perpetrators, from cutting off the hand of the thief, the 

crucifixion of the road cutter, and the punishment of punishment and other borders. The scholars 

of this study relied on the method of historical induction. One of the most important results of this 

article is that Islam came to some of the works of ignorance in terms of what is praised by them, 

and what was familiar and soon acceptable reasonable and the rest of them had the laws of the 

prophets before them, they were called from that side and called to it. 
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 البحث ملخص

فكانوا حيتكمون  نظام قضائي منظم,هلم يظهر ملن يتتبع جانب اجلنايات والعقوبات عند أهل اجلاهلية جيد أنه مل يكن 
 والسلطة, وكان حيكم بينهم وفق األعراف دون أن يكون مرتبطاً بنظام أو تشريع أو إىل شيخ القبيلة الذي ميثل احلكم

ب فهذ  جاء  أن اإلسالم على هذا الدراسة يف الباحث ركز وقد. معروفة يف اجلاهليةكانت ن عادة التحكيم  وأ, قانون
. يضبطه له نظاماً  ووضع ,املنازعاتا به، وجعله مرحلة يستأنس هبا القاضي أو يركن إليها اخلصوم لفض التحكيم وسََ 

قاطع  من قطع يد السارق وصلب ومن العقوبات اليت جاءت هبا الشريعة اجلاهلية عقوبة: إقامة احلدود على اجلناة،
املنهج االستقراء االستداليل  على الدراسة ايف هذ الباحث اعتمد وقدوغريها من احلدود.  وعقوبات القصاصالطريق 

ما كان و من حيث ما يتمدح به عندهم، أن اإلسالم جاء لبعض أعمال اجلاهلية  م نتائج هذا املقالمن أهالتارخيي. و 
 .وا إليهاع  ك اجلهة ود  بوا من تلوط  ، خ  قبلهم وملا كان الباقي عندهم من شرائع األنبياء من املعقول املقبول وقريباً  مألوفاً 

 , التهذيب.اإلسالم العقوبات, اإلقرار,نايات, اجل, اجلاهلية ,: أعمالالكلماتمفاتيح 
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 المقّدمة
العربية  أن من عادة القبائليرى  من خالل االطالع والقراءة للقضاء يف جانب اجلنايات والعقوبات عند أهل اجلاهلية

رجاهتا قد وضعت كل اجملتمعات على اختالف د, و من خالفات وقع بينهمأن تلجأ إىل شيوخ القبائل لتحكمهم فيما 
بدائية كانت أو متقدمة عقوبات لردع اجملرمني وزجرهم وتأديبهم لكيال جيرموا حبق أنفسهم وحبق جمتمعهم وهي تتالءم 

وك ت ب  ,كما أن اجلرائم تكون منبثقة من واقع احمليط الذي يعيش اجملرم فيه,  بالطبع مع واقع اجملتمع والظروف امللمة به
انوا يقيمون احلدود على القاتل والزاين والسارق, فجاء اإلسالم فأقرهم عليها. التاريخ تشهد أن العرب يف اجلاهلية  ك

سوء الفهم من البعض أن أعمال اجلاهلية كلها تربج وعصبية وتشريعات  :يف تكمن هذه الدراسة مشكلة فإن   وعليه
قال إىل وقد قسمت املف هبا, ة, وهلذا فإن األعمال اليت كانت عند اجلاهلية حق ما دام واإلسالم قد أقرها واعت باطل

 : مبحثني رئيسيني وحتت كل مبحث ثالثة مطالب, وذلك كالتايل
 الجناياتالمتعلقة ب األعمال: المبحث األول

 القصاص المطلب األول:
قد أمجعت العقول السليمة واتفقت األديان كلها على استنكار االعتداء على حياة الغري بدون حق، قال تعاىل عقب 

ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفسٍ ﴿ :اعتداء ولد آدم قابيل على أخيه هابيلقصة 

وفرضت عقوبة صارمة , (1)﴾أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا
ريعة ساوية نزلت والقصاص ش, عوض يرضى به أهل القتيل مبا فعل، أو وفاقاً  للمعتدين، وهى القصاص من القاتل جزاءً 

قال اهلل تعاىل:  ,نزلت على موسى عليه السالم وكانت شريعة اليهود اليتشأن التوراة  يفهبا الكتب األوىل، قال تعاىل 
 َواْلُرُروَ  نِّ ْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواألُُذَن بِاألُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّ َوَكتَْبنَا َعلَ ﴿

 . (2)﴾قَِصاص  
املنقولة ود األلفاظ أجبقبل اإلسالم كانوا يتمسكون مببدأ القصاص من القاتل، مربرين ذلك يف اجلاهلية والعرب 

عوا عليه من إباء الضيم وعدم ب  وقد محلهم على هذا املوقف ما ط   ،(3)"القتل أنفى للقتل" عنهم يف هذا الباب قوهلم:
الرضا باهلون، فكانوا يرون االعتداء على احليلة من أشد ما جيرح فيهم هذا الشعور، كما أهنم كانوا يباهون بعدد القبيلة، 

ف ع  ض  هتا وي  قو   ن  وه  ن بالرجال ويرون االعتداء على واحد منهم اعتداء على القبيلة كلها، ي  يفاخرون باألوالد ويتكاثرو 

                                                           

 .32, آية:املائدةسورة  (1)
 .45آية:, املائدةسورة  (2)

, دار إحياء التاث العريب, 5/229,أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي, فخر الدين الرازي, مفاتيح الغيب = التفسري الكبري (3)
 ه.1420بريوت,
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نب الذى لألخذ بثأره، ال يكاد يتخلى عن ذلك إنسان حىت ال يوصم باجل ون مجيعاً ب  هيبتها بني القبائل األخرى، فيه  
تاس الَكر م لييقول  .ما بعده عار يرونه عاراً  جلاهلية اليت ا عمالوهو من أ القصاص -العرب  - عقوباهتمومن : "أَن س 

من شواهد و  وافقت حكم اإلسالم على تفصيل مل يكن يف اجلاهلية كالقتل العمد وشبه العمد واخلطأ وشبه اخلطأ
بلغ كالم عندهم وأوجزه وهو القتل أنفى للقتل، غري أن القصاص عندهم مل أالقصاص عندهم قوهلم املشهور الذي هو 

ومن  ,كن كما ورد يف الشريعة النفس بالنفس والعني بالعني والسن بالسن واجلروح قصاص بل رمبا قتلوا بالواحد مجعاً ي
  :واهلامة عندهم ,ليب املشهورةشواهد ذلك قصة ك  

صاص، وقد نص على الق, (4)"ذ بثارهؤخَ طائر يتولد من روح املقتول يكون على قربه ومل يزل يصيح اسقوين اسقوين حىت ي  
ابات أي: على وجوب قتل القاتل ومعاقبة اجلاين بنوع جنايته، مبعاقبته بنفس الفعل الذي فعله باجملين عليه يف بعض الكت

اة إنسان بشرية، وعقوبة من يزهق الناس ويقضي على حي اجلاهلية, ومن هذا القبيل وجوب قتل القاتل؛ ألنه أزهق نفساً 
القتيل  والقتل العمد، يقاص بالقتل، وهو أن يطلب أهل, نته يده حبق إنسان مثلهملا ج إزهاق روحه، أي: قتله قصاصاً 

عند اجلاهليني أن  والقاعدة القانونية ,من أهل القاتل تسليمه إليهم لقتله: ويقال لذلك "الَقَود" وبذلك يغسل دم القتيل
وعادات األعراب مببدأ حق "ويل الدم" وقد أخذت أعراف  ,(5)فهو تطبيق قاعدة القصاص ,"الدم ال يغسل إال بالدم"

لوجود  راً ولكن نظ ,وهبذا املبدأ عمل أهل املدر أيضاً  ,د أو بأخذ الثأر أو بأخذ الديةوَ يف أخذ حق "الدم", وذلك بالقَ 
 عند العرب املستقرين، فقد تساهل هؤالء بعض التساهل يف موضوع حق "األخذ االجتماعيةاختالف يف طبيعة احلياة 

من جيل إىل اجليل الذي  ب ة تنتقل، وقبول الدية سَ ة  س  وخ   ة  عَ ، بينما تشدد األعراب فيه، واعتربوا القعود عنه ض  بالثأر"
لقاتل يف وبذلك جند مبدأ حق معاقبة ا ,غسل إال بالدمحى إال بغسلها باألخذ بالثأر، فإن الدم ال ي  يليه، وهي ال ت  

 .(6)ويكون قتل القاتل عند اجلاهليني حبد  السيف, : أهل الوبرأي أيدي أصحاب القتيل يف قانون األعراب،
لواحد ا ومل يعرف العرب يف اجلاهلية نظام القصاص مبفهومه يف اإلسالم، بل كانت بعض القبائل ال ترضى

لة بني اجلرمية عندهم على أساس املماث مقابل قتيلهم، وكذا يف اجلروح كانوا يطالبون بالزيادة, فالقصاص مل يكن قائماً 
دة, وهو ما ر  والعقاب، بقدر ما هو قائم على التفاضل والتمييز الطبقي الذي مل تكن تنظمه عالقة ثابتة أو قاعدة مط  

 أبطله اإلسالم كما قالت الطائية بنت هبدل بن قرقة:

                                                           

تاس ماري األلياوي الَكر م لي، بطرس بن جربائيل, الَكر م لي, جملة لغة العرب العراقية (4) وزارة األعالم، اجلمهورية العراقية مطبعة  ,4/124,123,يوسف عو اد أَن س 
 م.1931م=1911, بغداد,اآلداب

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,10/253,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (5)

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,10/257,256,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (6)
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ٍن م ن  ابن  َكر يَهةٍ  ص   أَما يف  َبين  ح 
 

***  
 

َشم  م َن ال َقو    (7)م  َطال ب  التـِّرَات  َغَشم 

 

 

 
 
 

ر ٍئ ملَ  َيك ن  َله   ًا ب ام   فيَـق تل  َجرب 
 

 *** 
 

 (8)بـََواًء َوَلك ن  اَل َتَكاي َل بالد م  
 
 

 العرب قدمياً , و كان أو وضيعاً   إال واحد شريفاً  ولكن سقطت املكايلة يف الدماء منذ جاء اإلسالم فال يقتل بدل الواحد
 :ى للقتل" يعين"القتل أنف: كانوا من قواعدهم اليت حيتكمون إليها وهي قواعد عقلية قوهلمكما ذكرنا آنفا:  قبل اإلسالم  

، ومثال ذلك تشريع اهلل تعاىل للقصاص، كما يف قول (9)إذا عرف القاتل أنه إذا قتل يقتل فإنه سيحجزه ذلك ويدفعه
, (10)﴾ى بِاألُنثَىنثَ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُ  ﴿ اهلل تعاىل:

حكام اليت جاء هبا فهذا حكم من األ ,(11)﴾َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاة  يَاأُولِْي األَْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَّقُون﴿ وقال تعاىل:
ومع هذا فقد قرر املشركون يف جزيرة العرب نفس احلكم قبل جميء اإلسالم، ألن عقوهلم أملت عليهم أن قتل , الدين

صر عبارة وأحسن  القرآن عنها بأخوقد عرب   ,القاتل فيه من حفظ األنفس ما فيه، فكانوا يقولون "القتل أنفى للقتل"
لى أن القبيلة  ع, ولكنه نظام قام يف اجلاهليةكان موجوداً القصاص   يتبني لنا مما سبق أن .(12)بيان يف اآلية السابق ذكرها

، "الثأر"كلها تعترب مسئولة عن اجلناية اليت يقتفها أي فرد من أفرادها وهذا املنظور رمبا جتده اآلن واضحًا يف قضية 
م وال جريرة، ل من فعل وآخرين من قبيلته ممن ال ذنب هلق صاحبه بني اجلاين وغريه بل رمبا تعدى وقتفرِّ والذي ال ي  

ام اجلاهلي هذا النظولكن يف املقابل هذ ب  ,وضبطَه وحر َر نظامهجاء وأقر مبدأ القصاص, لكن التشريع اإلسالمي 
َواِزَرة  ِوْزَر  ِِزرُ َوالَ تَ ﴿, قال اهلل تعاىل: علن أن اجلاين وحده هو املسئول عن جنايته وهو وحده الذي يؤخذ جبريرتهأو 

 َأع َدى إ ن  " :-صل ى اهلل عليه وسلم  -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهلل و  ,(13)﴾أُْخَرى
َاه ل ي ة " َر قَات ل ه ، أَو  قـََتَل ب ذ ح ول  اجل  ، َأو  قـََتَل َغيـ  َرم  اإلسالم أمر تنفيذ القصاص وقد جعل ,(14)الن اس  َعَلى الل ه  َمن  قـََتَل يف  احلَ 

 .بيد ويل األمر وبأمره, وليس ملن جاء لينف ذ حكم القصاص

                                                           

مكتبة لبنان , 122,أبو يوسف يعقوب بن إسحاق, ابن السكيت, كتاب األلفاظ( الغشمشم: الذي يركب رأسه ال يثنيه شيء عما يريد ويهوى,  7(
 م.1998,ناشرون

 ., بدون تاريخ1/69,حبيب بن أوس الطائي, أبو تام, ديوان احلماسة (8)
  ., بدون تاريخ74,عياض بن نامي السلمي, شرح مقاصد الشريعة (9)

 .178, آية:البقرةسورة  (10)
 .179, آية:البقرةسورة  (11)
 .م18/11/2009 :حتريراً يف . http://www.islamweb.net. 5/848.فتاوى الشبكة اإلسالمية (12)
 .18, آية:فاطرسورة  (13)
هـ 1421,مؤسسة لرسالة, 6681, رقم:11/264,بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينأبو عبد اهلل أمحد ابن حنبل, , مسند اإلمام أمحد بن حنبل (14)

 . م2001-
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 الدية على العاقلة المطلب الثاني:
أخذ الفقه اجلاهلي بأصل تعويض الضرر وإزالته عم ن وقع الضرر عليه، وذلك بدفع تعويض عادل يرضى عنه، أو قد 

اهلية وأقرها والدية كانت معروفة يف اجل, "الدية" عليه، ويقال لذلك: ترضى عنه ورثته يف حالة وفاة من وقع االعتداء
ب الدية، والعقل يف كالم العر قال األزهري:  ة كانت موجودة يف اجلاهلية؛ وهي ضمان الدم باملال،ن  فهذه الس   اإلسالم،

ن القاتل كان أل يت الدية عقالً مِّ ألهنا كانت أمواهلم، فس   ألن الدية كانت عند العرب يف اجلاهلية إبالً  يت عقالً س   
ويقال للذين يتعاقلون على دفع  ,(15)لف أن يسوق الدية إىل فناء ورثة املقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إىل أوليائهكَ ي  

وكان مما جاء يف كتب الرسول إىل القبائل: هم على معاقلهم األوىل، أي: الديات اليت كانت يف  ,الدية: "العاقلة"
 :فيه نصار كتاباً كتب بني قريش واأل  ويف احلديث: ,يؤدوهنا كما كانوا يؤدوهنا يف اجلاهلية على مراتب آبائهم اجلاهلية

نَـه م  َمَعاق َله م  األ  وىَل  ..." ر وَن م ن  قـ َري ٍش َعَلى َربـََعاهت  م  يـَتَـَعاقـَل وَن بـَيـ  ي: يكونون على ما كانوا عليه من أ ",....ال م َهاج 
ولقد كانت العاقلة موجودة يف اجلاهلية، وأقرها اإلسالم؛ ملا فيها من األلفة والتكاتف  .(16)وإعطائها أخذ الديات

اها ومقاديرها فلذلك مل مبعنيف اجلاهلية الدية معروفة عند العرب كانت و , والتابط واحملبة بني األقرباء بعضهم بعضاً 
 العمد ويف اخلطأ، عن دم القتيل يف كيفيات خمتلفة، فكانت عوضاً الدية على   نعلو جيوقد كان العرب  ,لها القرآنفصِّ ي  

 :يف احلماسة فأما يف العمد فكانوا يتعريون بأخذها قال
يَةً  َبل  ال َماَل ف د   فـََلو أن  َحيًّا يـَق 

 
َعَما *** َنا هَل م  َسي اًل م َن ال َمال  م ف   َلس ق 

يب أخ وه م  َوَلك ن  أََب قـَو م  أ     ص 
 

تار وا َعَلى الل نَب  الد مَ  ***  (17)ار َضا ال عار  فَاخ 
 , قال زهري:وقد كانت مائة من اإلبل وإذا رضي أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها مبا يتاضون عليه 

 تـ َعف ى الك لوم  بال م ئنَي َفَأص َبحت  
 

 *** 
 

ر م    يـ َنج م َها َمن  لَي َس فيها مب  ج 
ينجِّمها أي:  ,التعفية: التمحية من قوهلم: عفا الشيء يعفو إذا امنحى ودرس الكلوم والكالم: مجع َكل م وهو اجلرح، 

 ريء الساحة بعيداً من هو ب يقول: تحى وتزال اجلراح باملئني من اإلبل، فأصبحت اإلبل يعطيها جنوماً  ,يعطيها جنوماً 
كذلك و  عن اجلرم يف هذه احلروب يريد أهنما مبعزل عن إراقة الدماء وقد ضمنا إعطاء الديات ووفيا به وأخرجاها جنوماً 

ولقد كانت دية النفس يف األصل عشرة من األبل يف اجلاهلية كما جاء يف نذر عبد املطلب وذهاهبم  ,(18)تعطى الديات

                                                           

 م.2001, بريوت,دار إحياء التاث العريب, 1/159,حممد بن أمحد بن األزهري اهلروياألزهري, أبو منصور , هتذيب اللغة (15)
 ه.1414, بريوت,دار صادر, 11/462,ياإلفريق يالفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعحممد بن مكرم بن على، أبو , بن منظورالسان العرب,  (16)
 م.2003 -هـ 1424, بريوت,دار الكتب العلمية, 158,أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي األصفهاين, املرزوقي, شرح ديوان احلماسة (17)

 .م2002 -هـ 1423,دار احياء التاث العريب, 141,عبد اهلل حسني بن أمحد بن حسنيالز و َزين، أبو , شرح املعلقات السبع (18)
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ل ى اهلل عليه ص -عبد املطلب جد رسول اهلل واألصل فيها قصة ائة من األبل, مث ارتفع هذا العدد اىل م ,(19)اىل العر افة
قد صح النقل عن عبد اهلل بن عباس أنه قال: "... كان عبد املطلب ابن هاشم نذر أن َتواىف له عشرة  رهٍط ف, -وسلم 

فلما تواىف له عشرة، أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد اهلل بن عبد املطلب، وكان  ,أن ينحر أحدهم
أحب الناس إىل عبد املطلب، فقال عبد املطلب: اللهم هو أو مائة من اإلبل مث أقرع بينه وبني اإلبل، فطارت القرعة 

بل  ألهنم كانوا يف اجلاهلية ما يفعله العظماء يتخذونه سنة،ة؛ نًّ فنحر املائة من اإلبل وصارت س   ،(20)على املائة من اإل 
كمون ام العرب كانوا حير أن بعض حك  ك  وذ  ا, فأصبحت الدية مائة من اإلبل، فجاء اإلسالم وهي مائة من اإلبل فأقره

من  سوقد نسب بعضهم هذا احلكم إىل "أيب سي ارة العدواين", الذي كان يفيض بالنا ,يف الديات مبائة من اإلبل
أول من ودي باإلبل من العرب: زيد بن بكر بن هوازن قتله وقيل  ,(21)أول من جعل الدية مائة من اإلبل وهواملزدلفة، 

فجعل فيه عامر بن الظرب العدواين مائة من اإلبل، وهى أول دية قضى فيها , عامر بن صعصعة أخوه معاوية جد بين
من سن الدية مائة من اإلبل فأخذت به  فقالوا إنه أول ,املطلبونسب بعض آخر هذا احلكم إىل عبد  ,(22)بذلك

 .(23)يف اإلسالم -صل ى اهلل عليه وسلم  -قريش والعرب وأقره رسول اهلل 
وأمجع أهل قال القرطيب يف تفسريه: , (24)ويف أن أو ل من سن  الدية مائة من اإلبل عبد املطلب هو املشهور

, (25)يف اإلسالم -صل ى اهلل عليه وسلم  -اهلية حتملها العاقلة فأقرها رسول اهلل السري والعلم أن الدية كانت يف اجل
 ليمن إىل اليومبل ال زال يف ا - عند العرب وحتميل العاقلة الدية من باب املعاونة، وقد كان حتمل العاقلة الدية معروفاً 

                                                           

ت هلم: قد جاءين اخلرب،  ل...فوجدوا العر افة خبيرب فركبوا إليها, فلما قص  عليها عبد املطلب قصته استمهلتهم إىل الغد، وملا عادوا إليها يف اليوم التايل قا"( 19(
, دار القلم, 1/161,حممد بن حممد بن سويلم, أبو ش هبة, السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة, "من اإلبل....كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة 

وجاء يف كنز العمال, قال: "عن ابن عباس قال: كانت الدية عشراً من اإلبل، وعبد املطلب أول من سن دية النفس مائة من اإلبل، ه, 1427دمشق,
, املتقي األفعالكنز العمال يف سنن األقوال و   على ما كانت عليه", -صل ى اهلل عليه وسلم  -فجرت يف قريش والعرب مائة من اإلبل؛ وأقرها رسول اهلل 

-ه1401,مؤسسة الرسالة ,40397رقم: ,15/129,عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل اهلندي الربهانفوري ,هلنديا
  .م1981

 .م1994-هـ 1415 , املدينة املنورة,مكتبة العلوم واحلكم ,1/93,92,أكرم ضياء العمري, السرية النبوية الصحيحة (20)

 .ه1408, طنطا,دار البشري, 30,أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران, العسكري, األوائل (21)
-ه1403 , بريوت,دار الكتب العلمية ,264,أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري, ابن حزم, مجهرة أنساب العرب (22)

 م.1983
 م.1968, بريوت,دار صادر, 1/89, أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء البصري البغداديابن سعد, , الطبقات الكربى (23)
دار الكتب , 5/295,اخلطيب الشربيين, مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي, مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج (24(

 م.1994,العلمية
دار الكتب  ,5/321,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين, القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (25)

  .م1964 -هـ 1384,القاهرة -املصرية 
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وكانت اإلبل أعز شيء وأنفس شيء عند  ,(26)وكانوا يعدونه من مكارم األخالق فجاء اإلسالم وأقرهم على ذلك -
إىل عمرو بن حزم  كتاب  -صل ى اهلل عليه وسلم  -العرب، وجاء اإلسالم فجعلها رأساً يف الدية، ولذلك ملا كتب النيب 

زم، عن عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن ح جعل اإلبل أساساً وابتدأ هبا، ,فيه الفرائض والسنن والديات هل اليمنأ
نن والديات، فيه الفرائض والس كتب إىل أهل اليمن كتاباً   -صل ى اهلل عليه وسلم  -جده: أن رسول اهلل  أبيه، عن

 تها:خ  س  وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه ن  
د  إىل شرحبيل بن عبد كالل، ونعيم بن عبد كالل، واحلارث بن عب -صل ى اهلل عليه وسلم  -من حممد النيب "

ًنا قـَت اًل َعن  بـَيـِّنَ  َأن  َمن  اع َتَبطَ : "وكان يف كتابه: أما بعد "قيل ذي رعني ومعافر ومهدان كالل ٍة فَإ ن ه  قـََود  إ ال  َأن  يـَر َضى م ؤ م 
ب ل   َن اإل   ائًَة م  يََة م  ، َوإ ن  يف  النـ ف س  الدِّ ت ول  ل َياء  ال َمق   صل ى اهلل عليه -وجاء عن عبد اهلل بن عمرو، عن النيب  ,(27)...".أَو 

ب ل  " قال: -وسلم  ائَة  م ن  اإل   د ، قَت يل  الس و ط  َوال َعَصا، م  ب ه  ال َعم  طَأ  ش  ألن اإلبل حمل إمجاع، وكل و  ,(28)...".قَت يل  اخلَ 
اإلبل  وأمجع أهل العلم على أن على أهلاإلشراف: ", وقال ابن املنذر يف ةن  العلماء متفقون حبمد اهلل على هذه الس  

يف اجلاهلية مائة من اإلبل، وجاء اإلسالم فأقر هذا القدر من كانت دية النفس  , ومن هنا نعلم أن (29)"مائة من اإلبل
 .وفرض إىل جانبها الفضة والذهب والبقر والشياه واحللل حسب البيئات ,اإلبل

، مث إنه -لم صل ى اهلل عليه وس - يف اجلاهلية مائة من اإلبل فأقرها الرسول وكانت الدية: "قال ابن أيب ليلى
فرض على أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة 

صل ى اهلل عليه  - عطاء عن جابر قال: فرض رسول اهللوروى  ,(30)"آالف درهم، وعلى أهل اليمن احللل مائة حلة
قال اخلطايب:  ,(31)، يف الدية على أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي-وسلم 

ومها ، يريد قيمة اإلبل اليت هي األصل يف الدية وإمنا ق"كانت قيمة الدية: "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهيف قول 
لذهب مثامنائة دينار زمانه من ا يفعلى أهل القرى لعزة اإلبل عندهم فبلغت القيمة  -عليه وسلم  صل ى اهلل - رسول اهلل

لغ وعزت اإلبل يف زمانه فب -رضَي اهلل عنه  -ومن الورق مثانية آالف درهم فجرى األمر بذلك إىل أن كان عمر 

                                                           

 .بدون تاريخ, 186, فهد عبد اهلل, نيل املرام شرح آيات األحكام (26)
مكتب املطبوعات , 4853رقم: ,8/57,أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين, النسائي, السنن الصغرى للنسائي اجملتىب من السنن = (27)

  م.1986, حلب,اإلسالمية
فيصل عيسى  ,دار إحياء الكتب العربية, 2627, رقم:877 /2,أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد, ابن ماجة, ةسنن ابن ماج (28)

 .م1952,البايب احلليب
 ,رأس اخليمة اإلمارات ,مكتبة مكة الثقافية ,7/388,أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوريابن املنذر, , اإلشراف على مذاهب العلماء (29)

  .م2004-هـ 1425
 م.1986, بريوت,دار مكتبة اهلالل, 231,عوض أمحد إدريس, الدية بني العقوب والتعويض يف الفقه االسالمي املعاصر (30)
 .م1989 - هـ1409,املكتب اإلسالمي, 2/139,إبراهيم بن حممد بن سامل, ابن ضويان, منار السبيل يف شرح الدليل (31)
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موضوع الديات من املوضوعات اليت أقرها أن خنلص إىل  ,(32)بقيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق اثين عشر ألفاً 
 إال أنه ضبطه مبجموعة من األحكام حتدد نطاقه، وحتفظ حدوده. ,اإلسالم امل يبتدعهو اإلسالم من عمل اجلاهلية، 

 القسامة المطلب الثالث:
أن صاحب م , فكما نعلكانت القسامة مما يعمل به العرب يف اجلاهلية، فجاء اإلسالم وأقرها وهذهبا وجعل هلا شروطاً 

ا فمنها يف اجلاهلية حسنة فأقره حكاماً بعث مبكارم األخالق ودفع الظلم فرأى أ -صل ى اهلل عليه وسلم  -الشرع 
. -اهلل عليه وسلم  صل ى -الوليد بن املغرية فأقرها رسول اهلل أبو طالب وقيل القسامة وأول من قضى هبا يف اجلاهلية 

مل يعرف بني قوم و  على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيالً  لياء الدم مخسون نفراً أن يقسم من أو والقسامة: 
، أو ، وال يكون فيهم صيب، وال امرأة، وال جمنون، وال عبدقاتله، فإن مل يكونوا مخسني أقسم املوجودون مخسني مييناً 

 ,(33)م الديةة، وإن حلف املتهمون مل تلزمهيقسم هبا املتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف املدعون استحقوا الدي
جلة اليت العقوبة املعأهنا كانت موجودة يف اجلاهلية ما ورد يف األخبار عن القسامة احلديث و ومن أمثلة ما ذكره أهل 

تلحق بصاحب اليمني الكاذبة، ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش، اسه خداش بن عبد اهلل بن أيب قيس العامري 
 رضي اهلل عنهما قال: عن ابن عباس, من بين هاشم ية، رجالً يف روا

ينا بين هاشم: كان رجل من بين هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ ف  "إن أول قسامة كانت يف اجلاهلية لَ 
أخرى، فانطلق معه يف إبله، فمر رجل به من بين هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثين بعقال أشد به عروة 

، فقال الذي استأجره: اً واحد فلما نزلوا عقلت اإلبل إال بعرياً  ,فشد به عروة جوالقه جوالقي ال تنفر اإلبل، فأعطاه عقاالً 
 ,أجله قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها, ما شأن هذا البعري مل يعقل من بني اإلبل؟ قال: ليس له عقال

ة قال: هل أنت مبلغ عين رسالة مر  ,هد املوسم؟ قال: ما أشهد ورمبا شهدتهفمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتش
قال فكنت: إذا أنت شهدت املوسم فناد يا آل قريش، فإذا أجابوك فناد يا آل بين هاشم، فإن  ,من الدهر؟ قال: نعم

ره أتاه أبو طالب ي استأجفلما قدم الذ ,ومات املستأجر ,قتلين يف عقال أجابوك فاسأل عن أيب طالب فأخربه أن فالناً 
مث  اً قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حين ,فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه

هاشم، قالوا:  قال: يا بين ,إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واىف املوسم فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش
 ,ه يف عقالقتل قال: أمرين فالن أن أبلغك رسالة أن فالناً  ,أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالبقال: أين  ,هذه بنو هاشم

                                                           

 -هـ 1351, حلب,العلميةاملطبعة , 4/24,اخلطايب, أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت, معامل السنن وهو شرح سنن أيب داود (32)
 .م1932

املكتبة , 4/62,أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري, جمد الدين ابن األثري, النهاية يف غريب احلديث واألثر (33)
 .م1979 -هـ 1399 بريوت,, العلمية
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فأتاه أبو طالب فقال له: اخت منا إحدى ثالث: إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت 
بين هاشم كانت  فأتته امرأة من ,لففأتى قومه فقالوا حن ,حلف مخسون من قومك أنك مل تقتله، وإن أبيت قتلناك به

حتت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن جتيز ابين هذا برجل من اخلمسني وال تصرب ميينه حيث 
، يصيب  أن حيلفوا مكان مائة من اإلبل فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت مخسني رجالً  ,تصرب األميان، ففعل

 ,مثانية وأربعون فحلفوا وجاء ,بعريان فاقبلهما مين وال تصرب مييين حيث تصرب األميان، فقبلهما كل رجل بعريان، هذان
 قال ابن عباس: 

أن القسامة مل تكن س ن ة وي فهم من هذا , (34)نفسي بيده ما حال احلول ومن الثمانية وأربعني عني تطرف" الذي فو"
نه وقد ذكر "ابن حبيب" القصة املذكورة، لك, سن ها من سالمة فطرتهفيما بني العرب، ولكن أبو طالب هو أول من 

وا فذكر أنه ملا أقبل أولئك احلي الذين كان "عامر" عهد إليهم مبا عهد، وأخرب  ,نسب القسامة فيها إىل "الوليد بن املغرية"
 تناهوا وتناصفوا، مث ,عبد مناف عمدوا إىل "خداش" فضربوه، وصاح الناس: اهلل اهلل يا بين ,"بين عبد مناف" خرب عامر

ر نسبها إىل وذكر يف ذلك أبيات شع ,وصاروا يف أمره إىل "الوليد بن املغرية"، وهو يومئذ أسن قريش، فحكم بالقسامة
 :"أيب طالب"

 هلم إىل حكم ابن صخرة إنه
 

 سيحكم فيما بيننا مث يعدل ***
 
 

 كما كان يقضي يف امور تنوبنا  
 

 اجلميل ويفصلفيعمد لألمر  ***
 
 

ونظام القسامة يف اإلسالم هو الذي كان يف اجلاهلية،  ,(35)وصخرة أم الوليد بن املغرية وهي بنت احلارث بن عبد اهلل
عن  -يه وسلم صل ى اهلل عل - النيبسلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار موىل ميمونة زوج  أيبعن  فقد روى مسلم

أَقـَر   -سلم صل ى اهلل عليه و  -َأن  َرس وَل الل ه  : "من األنصار -صل ى اهلل عليه وسلم  -رجل من أصحاب رسول اهلل 
َاه ل ي ة   صل ى  -وعن ابن املسيب رمحه اهلل: كانت القسامة يف اجلاهلية، مث أقرها , (36)"ال َقَساَمَة َعَلى َما َكاَنت  َعَلي ه  يف  اجل 

سالم هلا، وحكمة إقرار اإل ,(37)يف جب  من جباب يهود نصاري الذي وجد قتيالً يف اإلسالم يف األ -اهلل عليه وسلم 

                                                           

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 3845, رقم:5/43, عبداهلل البخاري اجلعفيالبخاري, حممد بن إساعيل أبو , صحيح البخاري (34)
 أمحد بن حممد بن أَب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييبالقسطالين, , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ;ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 .هـ1323,املطبعة الكربى األمريية، مصر ,6/179,املصري، أبو العباس، شهاب الدين
 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,337,336,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (35)
, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,4442رقم:, 5/101,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (36)

 بدون تاريخ.
دار , 3/85,احلليب, نور الدين علي بن إبراهيم بن أمحد احلليب، أبو الفرج، ابن برهان الدين, السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون (37)

 .ه1427, بريوت,الكتب العلمية
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 فقدة، قد وقعت يف اجلاهلي, فكما أن القسامة نفس، وحىت ال يذهب دم القتيل هدراً هنا مظهر من مظاهر محاية األأل
، وحميصة بن بن زيد رافع بن خديج قاال: خرج عبد اهلل بن سهلو  عن سهل بن أيب حثمةكذلك,   وقعت يف اإلسالم

دفنه، مث أقبل ف مسعود بن زيد، حىت إذا كانا خبيرب تفرقا يف بعض ما هنالك، مث إذا حميصة جيد عبد اهلل بن سهل قتيالً 
هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرمحن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب  -صل ى اهلل عليه وسلم  -إىل رسول اهلل 

َر يف  ": -صل ى اهلل عليه وسلم  -يه، فقال له رسول اهلل عبد الرمحن ليتكلم قبل صاحب ، فصمت،  " السِّنِّ َكربِّ  ال ك بـ 
 قال هلم:مقتل عبد اهلل بن سهل، ف -صل ى اهلل عليه وسلم  -فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اهلل 

َبك م  أَو  " ق وَن َصاح  َتح  نَي ميَ يًنا فـََتس  نَي ؟ قَال وا: وََكي َف حَن ل ف  وملَ  "قَات َلك م   َأحَت ل ف وَن مَخ س  س  َم  ؟ قَاَل: فـَت بَـرِّئ ك م  يـَه ود  خب  َهد   َنش 
َاَن قـَو ٍم ك ف اٍر؟ فـََلم ا رََأى َذل َك َرس ول  اهلل  "ميَ يًنا َبل  أمي  َله   -صل ى اهلل عليه وسلم  -  ، قَال وا: وََكي َف نـَق  قال  ,(38)أَع َطى َعق 

حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد األحكام وركن من أركان مصاحل  عياض: قال القاضيالنووي 
وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار احلجازيني والشاميني والكوفيني  ,العباد

 .(39)وإن اختلفوا يف كيفية األخذ به

 العقوباتب المتعلقة األعمال ي:المبحث الثان

 رجم الزاني والولد للفراش المطلب األول:
د ة، إال أن اإلسالم ت   رغم جاهليتهم لقد كان أهل اجلاهلية  ميرفضون الزنا، ويرونه عاراً، ومل يز د اإلسالم ذلك إال ش 

ة، فجاء اإلسالم على دفن ابنته وهي حي  رية فالرجل اجلاهلي كانت حتمله الغَ , مكارم األخالق وضبطها بضوابط الشريعة
 لغرية:فيقول الشاعر م فتخراً با, الرجال والنساء رية خ ل قاً مي دح بهوكانت الغَ , رية، وحر م وأد البناتوأقر  الغَ 

 ألسَنا حنن  قد  علمت  معد  
 

 *** 
 

 (40)َغداَة الروع  أجدَر أن  نَغارا
ومما يدل على أن الزنا كان مكروهاً ومنبوذاً يف اجلاهلية قبل اإلسالم, من ق بل أصحاب العقول السليمة والنفوس احلر ة,  

زنني قالت هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على أن ال يسرقن وال ي -صل ى اهلل عليه وسلم  -ا بايع النيب مل  
وقال  ,جلاهلية يعرفون الزنا إال  لإلماء وهلذا عنت بقوهلا احلرة العفيفة ألن احلرائر كن عفائفأو تزين احلرة فما كانوا يف ا

 :على نفسه اجلاهلية يفوكان ممن حرم الزنا واخلمر  الياميسلوم اال
                                                           

, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,3444رقم:, 5/98,مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأبو احلسني , صحيح مسلم (38)
 بدون تاريخ.

حيىي بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي احلوراين حميي الدين  أبو زكريا , النووي,املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (39)
 .ه1392, بريوت,دار إحياء التاث العريب, 11/143,الشافعي الدمشقي

  م.1998,اإلمارات ,أبو ظيب ,اجملمع الثقايف ,2/431,ر بن املثىنمَ ع  أبو عبيدة مَ , شرح نقائض جرير والفرزدق (40)
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 َساَلم ت  قـَو م ي بـَع َد ط ول  َمظَاَظةٍ 
 

*** 
 

 َوالس ل م  أَبـ َقى ل أل  م ور  َوَأص َرف  
َي أَث ريَة     َوتـَرَك ت  ش ر َب الر اح  َوه 

 
َرف   ***  َوال م وم َسات  َوتـَر ك  َذل َك َأش 

 
 

 َوَعف ف ت  َعن ه  يَا أ َمي م  َتَكر ًما
 

َعل  ذ و احل  َجا ال م تَـَعفِّف   ***  (41)وََكَذاَك يـَف 
 
 

، كما أشار إىل ذلك يف اجلاهلية املوت عند العرب ألهنا زنا، وعقوبتها تستوجب عقوبة صارمةهي اليت واخليانة الزوجية 
انيون يعاقبون الزاين كان العرب   وقد والزاين هو من يتصل بامرأة حمصنة غريبة عنه ,"ستابون" يف أثناء كالمه على العرب

أن االسالم و  والزانية بالرجم باحلجارة حىت املوت وال يستبعد بعض الباحثني أن تكون عقوبة الرجم معروفة يف اجلاهلية
لزنا الذي يعاقب اأن و  ,اليت ال تتعارض مع مبادئه وتعاليمه من أحكام كان يسري عليها اجلاهليونأقر ها كما أقر سواها 

ت املر  ,عليه اجلاهليون، هو زنا املرأة احملصنة من رجل غريب بغري علم زوجها، وهو خيانة وغدر أة احلرة لذلك عري 
أو ل من رجم يف الزنا يف اجلاهلية ربيع بن حد ان؛ مث جاء اإلسالم بتقريره يف أن كر وذ   .(42)احملصنة، إن زنت ومست به

فقد  ,(43)تقريرهب مث جاء اإلسالم أكثم بن صيفي حكيم العرب للفراش يف اجلاهلية أن أول من حكم أن الولدو  ,احملصن
، َول ل َعاه  " :قال -صل ى اهلل عليه وسلم  -ورد يف احلديث عن أَب هريرة أن رسول اهلل  َجر  ال َوَلد  ل ل ف رَاش  يتبني و  ,(44)"ر  احلَ 

ريرة، وزيد عبيد اهلل: أنه سع أبا هعن  ,من كان يأخذ الفدية عنه ةاجلاهليأهل من بعض األخبار الواردة عن الزنا أن  لنا
ا بكتاب اهلل، فقام اهلل إال قضيت بينن فقام رجل فقال: أنشدك -صل ى اهلل عليه وسلم  -ا عند النيب ن  ك  :  بن خالد، قاال

لى هذا فزىن ع قال: إن ابين كان عسيفاً  "قل"خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب اهلل وأذن يل؟ قال: 
ب عام، من أهل العلم، فأخربوين: أن على ابين جلد مائة وتغري بامرأته، فافتديت منه مبائة شاة وخادم، مث سألت رجاالً 

َنك مَ ": -صل ى اهلل عليه وسلم  -فقال النيب  ,وعلى امرأته الرجم نَي  بـَيـ  ي ب َيد ه  أَلَق ض  ر ه ، َوال ذ ي نـَف س  ا ب ك َتاب  الل ه  َجل  ذ ك 
َرأَة  َهَذا،امل ائَة  َشاٍة َواخلَاد م  َرد ، َعَلي َك َوَعَلى اب   ائٍَة َوتـَغ ر يب  َعاٍم، َواغ د  يَا أ نـَي س  َعَلى ام  ", فَإ ن  اع تَـَرَفت  فَار مج  َها ن َك َجل د  م 

فيظهر منه أن من مجلة عقوبات الزنا  ,بعد نزول األمر بالرجم ةاحلادث ههذ توقد كان ,(45)فغدا عليها فاعتفت فرمجها
ختالف إىل الزنا، هو بسبب ا ةاجلاهليأهل واختالف وجهة نظر , خذ فدية وتغريبكان أخذ فدية، أو أ  ةعند اجلاهلي

                                                           

 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,239,238,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (41)
 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,10/232,231,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (42)
 م.1987دار الفكر, دمشق,, 1/496,495,أمحد بن عليالقلقشندي, , صبح األعشى يف صناعة اإلنشا (43)
, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,3688رقم:, 4/711,احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأبو احلسني مسلم بن , صحيح مسلم (44)

 .بدون تاريخ
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 6827, رقم:8/167,البخاري, حممد بن إساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (45)

 .ه1422,فؤاد عبد الباقي(ترقيم ترقيم حممد 
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لزنا من فلما جاء اإلسالم وجعل ا ,حلكمه وتعدد قبائلهم، وعدم وجود دين واحد هلم خيضعون مجيعاً  عاداهتمو عرفهم 
 احملرمات، تغري حكمهم عليه وصار شرعهم يف ذلك هو شرع اإلسالم.

 يد السارققطع  المطلب الثاني:
يء من دون واالستيالء على ش, ألهنا تكون دون علم صاحب املسروق يف اجلاهلية عند العرب السرقة عيباً  لقد كانت

عندهم  د نقصاً عأما االستيالء على شيء عنوة وباستخدام القوة، فال ي   ,علم صاحبه عيب عندهم، وفيه جنب ونذالة
يس يف عمله فل ,ستعمل حق القوة، فأخذه بيده من صاحب املال املسلوبعد سرقة، ألن السالب قد اوال ي   وال شيئاً 

 أخذ مال الغري، اليت تعين مثل: "اإلغارة" قوا بني لفظة "سرق" وبني األلفاظ األخرىولذلك فر   ,جنب وال غدر وال خيانة
 فقالوا: , الغالبجرأة وإقدام وتكون الغارة باخليل يفشجاعة و  يعتقدوهناملا , غري تست وال حتايل ولكن من

فإن أخذه من ظاهر، فهو خمتلس ومستلب  ,لغريه "السارق عند العرب من جاء مستتًا إىل حرز، فأخذ ماالً 
ت وقطع ليمىن،ايقطعون يد السارق  -يف اجلاهلية  -وكانوا  ,(46)ومنتهب وحمتس، فإن منع ما يف يده، فهو غاصب"

طعت بن خالد بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم، سرق يف اجلاهلية فق وابصةمنهم ة, يف اجلاهلية يف السرق قريش رجاالً 
ار بن عدى ابن واخلي ,م حىت ماتج  مث سرق فر   راراً وق طع م   ,قال هشام: وقطع عوف بن عبيد بن عمر بن خمزوم ,يده

بن عوف  ومدرك ,وعبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم، قطع يف سرقة إبل ,نوفل بن عبد مناف
رقا حلي بن قيس بن عدي السهمي وكانا س ومليح بن شريح بن احلارث بن أسد، ومقيس ,بن عبيد ابن عمر بن خمزوم

 .(47)الكعبة يف اجلاهلية
ففزع  ,محلت البعض على السطو على أموال الناس وعلى سرقة ما جيدونه أمامهم كانت شديدة، ويظهر أن املخمصة

وقطع السارق كان  ,(48)من ذلك أهل مكة، وعمل زعماؤها على التفكري يف اختاذ أقسى العقوبات يف حق السارق
ملن قطع يف اجلاهلية  اً بن الكليب عقد باب يف شرح البخاري أن احلافظ بن حجرقد نقل ف يف اجلاهلية فأقره اإلسالم معروفاً 

 -اهلل عليه وسلم  صل ى -لكعبة فقطعوا يف عهد عبد املطلب جد النيب بسبب السرقة فذكر قصة الذين سرقوا غزال ا
وذكر من قطع يف السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن خمزوم ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وغريمها وأن 

ة، اجتمعت وثالثني سن مخساً  -صل ى اهلل عليه وسلم  -قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول اهلل  ,(49)السابق لذلك عوفاً 
رادوا رفعها فوق القامة، فأ وإمنا كانت رضماً  ون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهام  قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يه  

                                                           

 .1984=1965,دار اهلداية ,25/443,مرتضى الز بيدي, حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض  , تاج العروس من جواهر القاموس (46)
 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,328,327,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (47)
 .م2001- هـ1422,دار الساقي ,9/82,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (48)
 .ه1379, بريوت,دار املعرفة, 12/88,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, فتح الباري شرح صحيح البخاري (49)
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للكعبة، وإمنا كان يكون يف بئر يف جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز  سرقوا كنزاً  وتسقيفها، وذلك أن نفراً 
ذكر هشام بن حممد بن السائب و  ,(50)قال ابن هشام: فقطعت قريش يده, ح بن عمرو من خزاعةموىل لبين ملي كاً وي  د  

 أذنيه شنفان من ذهب عيناه ياقوتتان، ويف ر ما زاره دفن فيه غزاالً كان يغشى البيت، وآخ    أن  بابك بن ساسان :الكليب  
من ذهب بدر تني، والسيوف القلعية اليت مل تكن إال  لفارس، وهو الغزال الذي سرقه أبو هلب، وذاك أن  أبا هلب كان 

الكعبة،  واهلل ما نعو ل على شيء إال  على غزال يشرب ومعه ديك ودييك، موليان خلزاعة، فنفد شراهبم فقال أبو هلب:
  رقوه، فعظم ذلك على قريش وقطعوا املوليني ومل يقووا على أيب هلب ملكان بين هاشم، وفيه يقول حسان:فس

 أبا هليب فبني  يل حديثكم
 

 (51)أين الغزال عليه الدر  من ذهب ***
 ك بن عوف بنمدر  : أساء من قطعت قريش يده من قريش يف السرقفقال وقد ذكر حممد بن حبيب يف كتابه املنمق 

 عبيد بن عمر بن خمزوم سرق يف اجلاهلية مراراً فقطعت قريش يده مث عاد فسرق فرمجوه حىت مات واخليار بن عدي بن
نوفل بن عبد مناف سرق يف اجلاهلية فقطعت يده ومليح بن شريح بن حلارث بن السباق بن عبد الدار قطعت يده يف 

مرو قطعت يده يف أمر الغزال وعبيد اهلل بن عثمان بن عأمر غزال الكعبة ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم 
والوليد  ,(52)بن كعب بن سعد بن تيم قطعت يده يف اجلاهلية يف سرقة إبل ووابصة بن خالد بن عبد اهلل عمر بن خمزوم

  رسول اهلل وأو ل من قطع يف الس رقة يف اجلاهلية، فقطع...يف اجلاهلية "الكعبة"من خلع نعليه لدخول  أو ل بن املغرية
وقال  ,(53)"ا واجلديدمنهم قل  الوليد اخلَ  ال وثويَب  " وكانوا يقولون يف اجلاهلية: يف اإلسالم -صل ى اهلل عليه وسلم  -

ع السارق يف ط  وقد ق  , (54)﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقطَعُوْا أَْيِديَُهَما َجَِزاء بَِما َكَسبَا﴿ القرطيب يف تفسري قوله تعاىل:
اجلاهلية، وأول من حكم بقطعه يف اجلاهلية الوليد بن املغرية، فأمر اهلل بقطعه يف اإلسالم، فكان أول سارق قطعه رسول 

يف اإلسالم من الرجال اخليار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت  -صل ى اهلل عليه وسلم  -اهلل 
ي عبد وقطع عمر يد ابن سرة أخ, وم، وقطع أبو بكر يد اليمين الذي سرق العقدسفيان بن عبد األسد من بين خمز 

                                                           

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ,1/193,عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدينابن هشام, , النبوية البن هشامالسرية  (50)
 .م1955 -هـ 1375,البايب احلليب وأوالده مبصر

 .ه1417, بريوت,دار صادر 3/25,هباء الدين البغداديحممد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون، أبو املعايل، , بن محدونا, التذكرة احلمدونية (51)
هـ 1405,بريوت,عامل الكتب, 421,420,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, املنمق يف أخبار قريش (52)

 .م1985 -
 م.1992, القاهرة,اهليئة املصرية العامة للكتاب, 552,حتقيق: ثروت عكاشة ,بن قتيبة الدينوري, أبو حممد عبد اهلل بن مسلم, ااملعارف (53)
 .38, آية:املائدةسورة ( 54)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

38 
 

فجاء اإلسالم وأمر بقطع يد السارق, ولكنه حد د فيما تقطع فيه يد السارق, يف  ,(55)الرمحن ابن سرة وال خالف فيه
َطع  يَد  الس ار ق  إ ال  يف  ربع دينار فصاعداً, فقد ورد يف احلديث: "  .(56)" ر ب ع  د يَناٍر َفَصاع ًدااَل تـ ق 

 صْلب قاطع الطريق المطلب الثالث:
حكام اإلعدام يف وكانت تستخدم يف تنفيذ أ تلة شائعة يف األمم الس ابقة,تلة معروفة, وكانت هذه الق  عقوبة الص لب ق  

أو غريها وشاع يف  على خشبة الشد, وقد جاء يف معىن الصلب: "اإلمرباطورية الرومانية قبل ميالد املسيح بفتة طويلة
وورد أن الصلب كان يف اجلاهلية عقوبة قاطع  ,(57)"تعليق الشخص بنحو حبل يف عنقه ليموت وهو املتعارف اليوم

ومما يدل على  ,(58)من بين عبد مناف بن دارم من تيم كان يقطع الطريق الطريق, وقد صلب النعمان بن املنذر رجالً 
صلبه على خشبة، و "خبيب بن عدي" األنصاري أن الصلب كان موجوداً ومعروفاً عند العرب يف اجلاهلية, قـَت ل املشركني 

ارب اهلل ملن حوقد ورد يف القرآن الكرمي ما يفيد وجود الصلب وتقطيع األيدي واألرجل  ,(59)مات وبطعنه بالرماح حىت
 :ىلوأفسد يف األرض, قال اهلل تعا

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي األَْرِض فََساًدا أَن يُقَتَّلُوْا أَْو يَُصلَّبُو﴿ َع ْا أَْو تُقَطَّ إِنََّما َجَِزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن ّللاه

ْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوْا ِمَن األَْرضِ  ل ى ص -وروى ابن أيب شيبة عن إبراهيم التيمي: أن النيب  ,(60)﴾أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ
صبية؟ قال: قال: فمن لل "نعم"صلب عقبة بن أيب معيط إىل شجرة فقال: أمن بني قريش؟ قال:  -اهلل عليه وسلم 

                                                           

دار الكتب  ,6/160,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين, القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (55)
   .م1964 -هـ 1384,القاهرة -املصرية 

, بريوت, دار األفاق اجلديدة+ دار اجليل بريوت  ,9444رقم:, 5/121,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (56)
 بدون تاريخ.

 .ه1415, بريوت,دار الكتب العلمية, 5/28,احلسييناأللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد اهلل , روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (57)
 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,328,327,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (58)
دار , 1/187,بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي تقي الدينأمحد , املقريزي, إمتاع األساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع (59)

 .م1999 -هـ 1420, بريوت,الكتب العلمية
 .33, آية:املائدةسورة ( 60)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

39 
 

يف  أبو داود وروى ,(62)أمر بصلبه فهو أول مصلوب يف اإلسالم: -صل ى اهلل عليه وسلم  -يقال أن النيب , (61)"النار"
"فأخذه  قال: -صل ى اهلل عليه وسلم  -ذهب على أن يقتل النيب  عن احلسن، قال: جعل املشركون لرجل أواقي   املراسيل

 ,(64)، فكان أول مصلوب يف اإلسالم(63)فصلبه على جبل باملدينة يقال له ذباب" -صل ى اهلل عليه وسلم  -النيب 
تبني مما سبق أن عقوبة الصلب كانت  ,(65)بعني التمر النمري"وقد صلب خالد بن الوليد "عقة بن جشم بن هالل 

اد يف األرض, حماربة اهلل ورسوله واإلفس يف جرميةموجودة يف اجلاهلية ملن يقطع الطريق, فجاء اإلسالم فجعلها كذلك 
د، فجعل الص لب األن  قط اع الط رق يستأسدون على الن اس، فريو عون اآلمنني، ويظهرون الفس, لعوارض خاص ة اقتضتها

 .عقوبة هلم، لريتدع به من سواهم من املفسدين

 مقالجدول لتلخيص ال
الذي أقره ل سيحتوي على مسمى العم, و حىت يسهل معرفته قالامل اضمون هذملخ صًا جدواًل ي عترب ملَ حنب أن نضع 

  , وهو كالتايل: لهوأصل العمل به يف اجلاهلية وموقف اإلسالم منه واحلكم الشرعي اإلسالم أو هذبه 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تاين ,أبو داود, املراسيل :( أخرجه أبو داود61( س   مؤسسة ,297رقم: ,231,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّج 
عقبة خاصة  نعم قد وجدت لقصة مث قال:, وضع فه األلباين وقال: ومجلة القول إين مل أجد هلذه القصة إسناداً تقوم به احلجة .ه1408, بريوت,الرسالة

بقايا قتلة  قبة: أتستعمل رجاًل منأصاًل, فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم, قال: أراد الضحاك بن قيس, أن يستعمل مسروقاً, فقال له عمارة ابن ع
ا أراد قتل أبيك, قال: مل -صل ى اهلل عليه وسلم  -أن النيب  -وكان يف أنفسنا موثوق احلديث  -عثمان؟! فقال له مسروق: حدثنا عبد اهلل بن مسعود 

( من طريق 9/65( والبيهقي: )2686و داود: ), أخرجه أب-صل ى اهلل عليه وسلم  -من للصبية؟ قال النار, فقد رضيت لك ما رضى لك رسول اهلل 
جال ر  عبد اهلل بن جعفر الرقى, قال: أخربين عبد اهلل بن عمرو بن زيد بن أَب أنيسة عن عمرو بن مرة, قلت: وهذا إسناد جيد, رجاله ثقات كلهم

الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم،  أبو عبد الرمحن حممد ناصر, األلباين, إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلالشيخني, 
 .م1985 -هـ 1405 , بريوت,املكتب اإلسالمي ,1214رقم: ,5/40,39,األشقودري

 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,479,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (62)

, 205,أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهلل بن بش ران بن حممد بن بش ران بن مهران البغدادي, ابن بشران, أمايل ابن بشران :( أخرجه ابن بشران63(
 .م1997 -هـ 1418 دار الوطن, الرياض, ,472رقم:

تاين ,أبو داود, املراسيل (64) س  , الرسالة مؤسسة ,829رقم: ,231,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّج 
  .ه1408بريوت,

 م.1937, بريوت,دار اآلفاق اجلديدة ,479,حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي ,بن حبيبا, احملرب (65)
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 جنايات والعقوباتالمتعلقة بالالجاهلية عمال أ
 الحكم الشرعي موقف اإلسالم منه في الجاهليةأصله  عملال مسمى م

العقول السليمة وشريعة  القصاص. 1
 موروثة وع رف مت بع

هذ به اإلسالم بأن جعل 
اجلاين وحده الذي يؤخذ 
جبريرته وجعل أمر تنفيذ 

بيد ويل األمر القصاص 
وبأمره ال ملن جاء لينف ذ 

 حكم القصاص

حق واجب 
 ألولياء القتيل

 واجبة أقر ها اإلسالم الع رف الّدية . 2

 واجبة وقيل ال يعمل هبا أقر ها اإلسالم الع رف القسامة. 3

 واجب هذ به اإلسالم بإبطال الفدية  العقل السليم والفطرة رجم الزاني. 4

قطع يد . 5
 السارق

هذ به اإلسالم بأن حد ه يف  الع رف
 ربع ديناٍر فصاعداً 

 واجب

صلب قاطع . 6
 الطريق

الع رف وق تلة شائعة 
 موروثة

واجب وقيل اإلمام خمري  أقر ه اإلسالم
يف احلكم بني القتل 

 والصلب والقطع والنفي
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 الخاتمة
ضع يف جانب اجلنايات والعقوبات, خنلص إىل أن اإلسالم جاء فو أعمال اجلاهلية اليت أقرها االسالم وهذهبا وبعد معرفة 

نايات جلقواعده وشروطه وحدوده, حىت يبقي على الصاحل النافع ويلغي الباطل الفاسد من تلك التصرفات, ومن ضروب ا
 قطع يد السارقو  شللفرارجم الزاين والولد و  القسامةو  الدية على العاقلةو  القصاصاليت أقرها اإلسالم وهذهبا:  والعقوبات

 وقد توص ل الباحث يف مقاله ألهم النتائج التالية:, صل ب قاطع الطريقو 
ظام اجلاهلي هذا النولكن يف املقابل هذ ب  ,وضبطَه وحر َر نظامهجاء وأقر مبدأ القصاص, أن التشريع اإلسالمي  .1
أرواح  حفظ ترجع إىلواحلكمة من ذلك , جبريرته علن أن اجلاين وحده هو املسئول عن جنايته وهو وحده الذي يؤخذأو 

 .واهلل أعلم الناس وممتلكاهتم, وزجراً للجناة وردعاً لغريهم.
 أن الفطر والعقول الصحيحة تتوافق مع أحكام اإلسالم وتشريعاته. .2
 .أن اإلسالم جاء ليحقق مصاحل العباد ويدعو إليها .3
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. معامل السنن وهو شرح سنن أيب داود, اخلطايب, أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت, املطبعة العلمية, 43

 م.1932 -هـ 1351حلب,
اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, اخلطيب الشربيين, مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي, . مغين احملت44

 م.1994دار الكتب العلمية,
. مفاتيح الغيب = التفسري الكبري, فخر الدين الرازي, أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي, دار 45

 ه.1420عريب, بريوت,إحياء التاث ال
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Abstract: 

Islam came to take care of people's interests at all times and places. It drives human 

being to discover the powers and secrets of our universe, encourages practical and 

mental activities, also employs human talents in a civilized manner that matches our 

human dignity, encourages and nurtures specialties; so every man can avoid and treat 

any mistake regarding his work, the main problem in my research is trying to know 

the innovation management through an Islamic perspective way, since innovation 

itself is not enough to achieve the benefit of the education  environments and age 

groups that are interested in the current study research, but the benefits of innovation 

through management correctly and scientifically, also finding solutions that 

contribute to matching the demands and developments of the environments that 

people need at all times and places. The present research helps to identify innovation 

in Islam from a deriving perspective by reading and analyzing the Islamic texts and 

how it looked at innovation and then how to manage and develop it from an Islamic 

perspective way. The research relied on deductive way to extract evidence-based on 

educational principles. The research was divided into an introduction and two topics, 

the first part was innovation, then innovation through Islamic perspective and the 

conclusion. This research concluded that Islam was very important to innovation at 

all stages of Islam and how the Prophet Muhammad and his companions and those 

who followed them and Muslim scholars throughout the ages handled to manage 

innovation for the benefit of societies. 
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 البحث ملخص

يهدف البحث احلايل اىل التعرف على االبتكار يف اإلسالم من منظور استنباطي بقراءة وحتليل النصوص اليت وردة يف 

االسالم وكيف نظرت إىل االبتكار ومن مث كيفية إدارته وتنميته من منظور إسالمي.  وقد أوضحت نتائج االستنباط 

ليه لالبتكار يف كل مراحل اإلسالم وكيف أن الرسول حممد صلى اهلل عأن اإلسالم أوىل أمهية كبرية اليت قام هبا الباحث 

، عاتعلى مر العصور استطاعوا أن يديروا االبتكار إلفادة اجملتم ومن جاء من التابعني وعلماء املسلمني وسلم وصحابته

ة حول االبتكار، ولقد ويوقد قام الباحث باستقراء بعض النصوص القرآنية واألحاديث النبوية وبعض مواقف السرية النب

تبني أن كل عناصر االبتكار املعروفة علمياً اآلن قد أعطاها اإلسالم اهتماماً كبرياً مثل املرونة وهي قدرة الطالب على 

اجياد حلول متنوعة ومتباينة للمشكلة الواحدة، واألصالة وهي قدرة الطالب على إجياد حلول جديدة وغري مألوفة ومل 

 قبل حلل املشكلة، والطالقة وهي قدرة الطالب على إجياد حلول كثرية حلل املشكلة القائمة. يصل هلا أحد من

  اإلسالم-املرونة-التعليم-تنمية-إدارة-بتكاراال: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:

ية، متزايداً يف عدد من البحوث اليت جترى حوله حلاجة اجملتمعات إىل تلك الطاقات البشر  اهتماماً االبتكار حيتل متغري 

: إن إعطاء الفرص املناسبة لنمو الطاقات االبتكارية هي مسألة حياة أو موت بالنسبة ألي 1962مثلما قال توينيب 

دمييني شائعة ومستخدمة من قبل األكاجمتمع من اجملتمعات" فللوهلة األوىل يبدو أن كلمة "اإلبداع" اليت أصبحت 

والرتبويني ورجال السياسة والصناعة واالقتصاد والتجارة وحىت العامة، مفهومة وحمددة املعامل لدرجة ال تستدعي السؤال 

 عن جوهرها أو أمهيتها.

رؤي اإلسالمية ال ورغم أن التطورات احلديثة يف احلياة عامة والتكنولوجية خاصة أبرزت االبتكار بشكل قوي، إال أن

ملياً بإدارة االبتكار وإمنا ع شكلياً اإلسالم ليس فقط  اهتماملالبتكار وإدارته وتنميته يضعنا على تصور واضح وهو مدى 

 وتنميته، وهذا ما يوضحه البحث احلايل.

 المطلب األول: مشكلة البحث وتساؤله وفرضيته

د ذاته ارة االبتكار وتنميته من منظور إسالمي، إذ أن االبتكار حبتتمثل إشكالية البحث احلايل يف حماولة استنباطي إد

فائدة ليس كافياً لتحقيق ما يفيد البيئات التعليمية والفئات العمرية اليت هتتم الدراسة احلالية بالبحث فيها وإمنا تكتمل ال

 ثه احلايل.من االبتكار من خالل إدارته بشكل صحيح وعلمي وهو ما اعتربه الباحث أساس مشكلة حب

ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة املتعلقة بإدارة االبتكار وتنميته ميكن بلورة التساؤل الرئيس يف 

 البحث احلايل فيما يلي:

 استنباطي؟هل ميكن تناول االبتكار يف اإلسالم من منظور  التساؤل الرئيس:

 تكار ميكن استنباطهيوجد تصور واضح يف اإلسالم حول االب فرضية البحث:
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 المطلب الثاني: أهمية البحث

 تتمثل أمهية البحث احلايل فيما يلي:

يل من منظور استنباطي إسالمي يضفي أمهية كبرية على أمهية التأص االبتكار وتنميتهتناول موضوع إدارة  -1

 للمفاهيم واملصطلحات العصرية يف إطارها الديين اإلسالمي مما جيعل منها قيمة يف نظر املسلم، خاصة

ميكن أن يساهم يف إدارة املؤسسات لإلبتكار  ، ومماعاماً  15-11مرحلة عمرية مهمة من طالب لدى 

 تطوير مستمر للبيئة والفئة املستهدفة يف البحث احلايل.بشكل يؤدي إىل 

فق قوالب للمؤسسات التعليمية لضمان استمرار منوها و  االبتكار وتنميتهإمكانية تقدمي حلول تتعلق بإدارة  -2

 مدروسة وجاهزة.

لية التطوير أ اخلربة اليت مر هبا املسلمون السابقون واملساعدة يف فهم قواعد التنبؤ املستقبلي وتوجيه اكتساب -3

 واالبتكار يف البيئة التعليمية ومع الفئة العمرية املستهدفة يف البحث احلايل.

دارة إيستفيد من هذه الدراسة الباحثون واملختصون يف الشأن الطاليب لرسم الربامج واخلطط املرتبطة ب -4

 .االبتكار وتنميته

 المطلب الثالث: أهداف البحث 

 يهدف البحث احلايل اىل:

 استنباط االبتكار يف اإلسالم. 

 المطلب الرابع: حدود البحث

 .االبتكار يف اإلسالم من منظور استنباطياحلد املوضوعي: وذلك من خالل تناول ودراسة 
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 المطلب الخامس: منهجية البحث 

 إعتمد البحث احلايل على املنهجية اآلتية:

دراسة  عند ونفسي، عقلي جهد أقصى ببذل الباحث هبا يقوم اليت الطريقة املنهج اإلستنباطي هو" املنهج اإلستنباطي:

 .((1))" باألدلة مدعمة تربوية مبادئ استخراج هبدف النصوص

 المطلب السادس: مصطلحات البحث 

متكاملة من السياسات  منظومة ويقصد به الباحث يف أغراض هذه الدراسة بأنه: :االبتكار وتنميتهإدارة 

ن اليت تساهم يف توجيه القدرات العقلّية وتسخريها يف إجياد فكرة جديدة، ميك واالسرتاتيجيات والعمليات واألدوات

 .تطبيقها

فعرف  (Lueck Katy)، أما «التوصل إىل ما هو جديد»واالبتكار  حسب املفهوم الشائع واألكثر تداواًل إىل أنه 

» ، أو هو«يفهم عموماً كمقدمة شيء جديد أو طريقة جديدة، أو تأليف املعرفة يف املنتجات اجلديدة» االبتكار  بأنه 

فأشار إىل أن  ( T.Peters)، أما توم بيز«فكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبري جديد بالنسبة للفرد الذي يتبناها

» االبتكار  بأنه  (Jared Lipworth)شيئ مل يسبق اختياره، وعرف االبتكار  هو التعامل مع شيء جديد، أي 

 . (2)«العملية اليت حتول املعرفة إىل القيمة» وأشار إىل مفهوم االبتكار  بأنه  i،«تقدمي شيء جديد

 -رونةامل -بينما تناول جروان التفكري االبتكار ي بأهنا "عملية عقلية تعتمد على جمموعة من القدرات مثل: )الطالقة

ومسات الشخصية املبتكرة(، وتعتمد على بيئة مسرية هلذا النوع من التفكري؛ لتعطي يف النهاية احملصلة االبتكارية، وهي 

                                                           
 .52، 43 ص ،بتصرف جدة، ،الشروق دار ه(.1408)فودة.  حممد حلمي صاحل ، عبد اهلل نعبد الرمح ،الرتبوية البحوث كتابة يف املرشد (1)
(: األردن، ديبونو 2010،آالء حممد) والعبيدي ، حممد جاسم ويل والعبيدي ، باسم حممد والتعليمالرتبية  االبتكاري وتنميته يف والتفكري اإلبداع   (2)

   . 1، ط والنشرللطباعة 
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اإلنتاج االبتكار ي، واحللول االبتكارية للمشكلة، والذي يتميز باألصالة والفائدة والقبول االجتماعي، ويف نفس الوقت 

 .(3)يثري الدهشة لدى اآلخرين

نشاط عقلي خيرج عن نطاق التفكري املعتاد يف وضع حلول ملشكلة ما، ويعتمد على  االبتكار:ويرى الباحث بأن إدارة 

 .الطالقة(-ساسيةاحل-املرونة-بيئة مسرية لتعطي يف النهاية احملصلة، املعاجلة االبتكارية والذي تتميز)باألصالة

رونة على اإلنتاج إنتاجًا يتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكرية وامل عرف الكناين التفكري االبتكاري أنه " قدرة الفرد

  )4(.التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة كاستجابة ملشكلة أو موقف

 اإلسالم  االبتكار فيالمطلب السابع: 

اف كل ما يفيده تششرع اهلل اإلسالم كمنهج حياة للبشر وأعطى لإلنسان احلرية يف البحث والتدقيق والسعي وراء إك

وينفع الناس عموما ومن هنا فإن االبتكار  مبفهومه العلمي إمنا هو جزء أصيل من منهج اإلسالم وتعليماته كما يف قوله 

( وقوله: }يَا َمْعَشَر 20وت:بتعاىل  : }ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرََة{)العنك

ُفُذوَن  َماَواِت َواأْلَْرِض فَانْ ُفُذوا اَل تَ ن ْ ُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السَّ ْنِس ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن تَ ن ْ {)الرمحن:إِ اجلِْنِّ َواإْلِ  .(33الَّ ِبُسْلطَان{

سبحانه }َأمَلْ تَ َر َأنَّ   فقال  واالكتشافواالبتكار وقد ذكر اهلل تعاىل   من علماء اخلشية أولئك الذين يهتمون بالعلم 

َماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه ََثَرَات{ ُُمَْتِلًفا أَْلَوانُ َها َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض وَ  ُسوٌد{ مُحٌْر ُُمَْتِلٌف أَْلَوانُ َها َوَغرَابِيُب اللََّه أَنْ َزَل ِمَن السَّ

 (.48)الفرقان:

                                                           
 .1دار الفكر، ط عمان،(: 2002جروان ) فتحي عبد الرمحان وتدريبه،االبداع مفهومه  (3) 
 مرجع سابق(4).
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لإلسالم ظهر يف األمة علماء مبتكرون سبقوا إىل اكتشافات نافعة للبشر، يف الطب والفلك  وملا تأصل الفهم الصحيح

والبصريات والكيمياء والطريان والفيزياء والرياضيات واجلغرافيا، وغري ذلك كثري مما ال خيفى، حىت عدوا للعلماء املسلمني 

 األمة.عت املختلفة واألدب والسلوك والتاريخ اليت نفألف اخرتاع واخرتاع، فضالً عن إبداعهم العظيم يف علوم الشرع 

 صفات المبتكرين في اإلسالم  الثامن:المطلب 

ومن خالل الربط بني ما توصل اليه العلماء املعاصرون إىل صفات املبتكرين وبني ما ورد يف القرآن الكرمي جند أن مجيع 

 ذلك:الصفات احلسنة اليت أشاد اهلل هبا إمنا هي صفات املبتكرين ومن 

طيع املبتكر ني. ال يستإن الصرب هو خصلة املبتكرين ورواد األعمال الناجحنيشم يقول جون  املشقة:الصرب وحتمل 

والريادي النجاح بدون الصرب على البحث والتجربة وانتظار النتائج وحتمل معوقات تقدمي شيء جديد للمجتمع الصرب 

 الرسُسِل َوال فَاْصربْ َكَما َصبَ َر أُوُلوا اْلَعْزِم ِمنَ » تعاىل:صفة مهمة يف حياة املؤمن وهو خلق إسالمي عظيم، يقول اهلل 

 (.115)هود:« َوأْصربْ فَِإنَّ اللََّه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ » تعاىل:(، وقال 35)األحقاف: ال آية« ْعِجْل هَلُمْ َتْست َ 

نَ ُهَما ِإالَّ بِ  والتدقيق:{ أَوملَْ دقة املالحظة  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ُروا يف أَنُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السَّ ى يَ تَ َفكَّ َسمى احلَْقِّ َوَأَجل{ مس

ْم َلَكاِفُرونَ  َن النَّاِس بِِلَقاء َرهبِِّ   (8)الروم: « َوِإنَّ َكِثريًا مِّ

 (114)طه: « رَّبِّ زِْدين ِعْلماً  التعلم:{ َوُقل

َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل  لَّهُ )َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُجالً َجاَء إىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ال الناس:السعي الدائم لتحسني حياة 

َأَحبس » َوَسلََّم:لَّى اللَُّه َعَلْيِه اللَِّه، َأيس النَّاِس َأَحبس إىل اللَِّه؟ َوَأيس اأَلْعَماِل َأَحبس إىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ 
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، أَْو َتْكِشُف َعْنهُ النَّاِس إىل اللَِّه أَنْ َفُعُهْم لِلنَّا  ُكْربًَة، أَْو َتْطُرُد َعْنُه ِس، َوَأَحبس اأَلْعَماِل إىل اللَِّه ُسُروٌر تُْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلم{

 .5َمْسِجِد(ا الْ ُجوًعا، َأْو تَ ْقِضي َعْنُه َديْ ًنا، َوأَلْن أَْمِشَي َمَع َأخ{ يل يف َحاَجة{، َأَحبس ِإيَلَّ ِمْن َأْن أَْعَتِكَف يف َهذَ 

 أسس االبتكار في اإلسالمالمطلب التاسع: 

تقوم الرتبية االبتكارية يف اإلسالم على أسس وأصول حيرص اهلدي النبوي على تأصيلها لدى الناشئة، وتعمل هذه 

 لالبتكار:األصول على بعث االبتكار وتنميته وتوجيهه. ومن األسس 

 واأللوهية واألسماء والصفاتاإليمان باهلل وتوحيده في الربوبية  -

اإلميان أعظم باعث من بواعث االبتكار ، وأكرب حمّفز من حمّفزات التفكري االبتكاري؛ حني يقّر اإلنسان بتوحيد اهلل 

تعاىل يف ربوبيته للكون، وأنه رّب كل شيء وخالقه ورازقه ومليكه، وأنه يسرّي الكون كله وفق سنن وحوادث ثابتة، من 

أكرب جمرّة، فنرى املوّحد حُيسن التعامل مع السنن الكونية، ويَ ْنظر إىل الكون نظرًة صحيحة منضبطة  أصغر ذرة إىل

نَ ُهَما اَلِعِبنَي ، َلْو أََردْ  َماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ نَا َأْن نَ تَِّخَذ هَلًْوا باملنهج السليم يف النظر والتفكري قال تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقَنا السَّ

 (.17:16ْذنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِإْن ُكنَّا فَاِعِلنَي﴾.)األنبياء اَلّتََّ 

 اإليمان وتوحيد األلوهية -

ات متتالية من القوة بُشحن االبتكار،تُعّلمنا العباداُت الوعَي الفكري الدائم، وتُزود اإلنساَن املؤمَن، الذي ترّّب فيه 

 ونْصره ة باهلل، واألمل باملستقبل املستمد من األمل بتأييد اهللاملستمدة من قوة اهلل، والثقة بالنفس املستمدة من الثق

وثواب اجلنة، وبالوعي والنور املستمد من نور اهلل، هي شحنات للمسلم تدفعه إىل األمام حنو املعايل، وجتعله مبدعاً 

 الوسع.وهَتُِبه القدرة املستمرة على الدأب واجلهد وبذل كل الطاقة واستفراغ 

                                                           
  .[36](الحوائج( ))قضاءأخرجه ابن أبي الدنيا في 5 
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 هلل تعالىُحسن الظن با -

قال:  حسن الظن باهلل تعاىل، أخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه املعوقات،إن مما يعزز الثقة ببلوغ اهلدف رغم 

لقول اهلل: " أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري{ منهم،  اهلل،قال رسول 

رواية:  إليه ذراعاً، وإن تقرب إيّل ذراعًا تقربت إليه باعاً، وإن أتاين ميشى أتيته هرولة "ويفوإن تقّرب إيّل شربًا تقربت 

 .6يظن يب إال خرياً" "فال

 التوبة،)سورة  ِه﴾إِلَيْ والظن يف هذا احلديث هو العلم واالعتقاد، كقوله تعاىل: ﴿َوظَنسوا َأْن اَل َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإالَّ 

النتيجة  أن جيتهد بالقيام مبا عليه، موقنًا بتحقيق االبتكار،ا فإن على العبد الذي ينشد الوصول إىل (. لذ118اآلية:

 وبلوغ اهلدف.

 اإلخالص هلل والصدق مع اهلل -

إن من يقيم عبادته وأقواله وأفعاله على أساس من "اإلخالص "جدير أن يبتكر فيما يقيمه اهلل فيه، وتأمل ما بّلغه النفر 

أووا إىل غار فدخلوه، فاحندرت صخرة من اجلبل، فسّدت عليهم الغار،  اهلل قصتهم" حنيالثالث الذين حكى رسول 

 الصدق، فلَيْدُع كّل رجل منكم مبا يعلم أنه قد صدق فيه. فتوسل كل ال يُنجيكم إال -واهلل يا هؤالء -فقالوا: إنه 

 منهم بأصدق عمله.

 المسارعة والمسابقة -

 وهي صفات يرتّب عليها املبتكر يف ضوء اهلدي النبوي.  االبتكار،هاتان الصفتان أصٌل يف تنمية ملكة 

 .كان فيهم، املبادُر والسابُق واملسارعُ ُغرِست فيه هذه األصول، ف –وهو اجليل املبتكر  –إن جيل الصحابة 

                                                           
 .6970للتراث،  ندار الريافتح الباري شرح صحيح البخاري،  (،1986) أحمد بن علي بن حجر العسقالني،6 
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رَاِت َوُهْم هَلَا سَ  ﴿أُولَِئكَ وكان ذلك استجابة خلطاب اهلل تعاىل يف وصف املؤمنني:  )سورة  ابُِقوَن﴾ُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْ

َمَواُت ُكْم َوَجنَّة{ َعرْ ِإىَل َمْغِفرَة{ ِمْن َربِّ  ﴿َوَسارُِعوا: واملسابقة فقال(، وحث على املسارعة 61اآلية: املؤمنون، ُضَها السَّ

ْت  رَاِت﴾ )البقرة :133اآلية: عمران،)سورة آل  لِْلُمتَِّقنَي﴾َواأْلَْرُض أُِعدَّ (، 148(. وأمر بالسبق فقال: ﴿فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ

: ما استبقنا -نهع رضي اهلل –وأكثُر الصحابة التزاماً هبذه األوصاف هو "أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه"، يقول عمر 

 خرياً قط إال سبقنا إليه أبو بكر.   

 الرغبة في التفوق  -

م الرغبة يف التفوق تُعَترب حافزاً ومنمياً لإلبداع، فقد حرص رسول اهلل أن يغرس هذا احلافز يف قلوب صحابته، فأيقظ فيه

روى أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، قال رسول اهلل، ذلك إلنه يعلم أن التمّيز باالبتكار،  لإلبداع،احلّس املتوثب 

 .االبتكاريةوالتقدم واالنفراد جرّاء املنافسة يف العمل البديع، هو هدف من أهداف الرتبية 

 المطلب العاشر: مقّومات االبتكار

 ما هي قيم االبتكار؟مبا يقوم االبتكار؟ وما هي أجواءه اليت يرتعرع فيها؟ و 

 المثابـرة على العمـل -

وبلغ من تقدير اإلسالم للعمل واملثابرة عليه، أن َجَعل العمل داخال يف مفهوم اإلميان، وقرن بينهما يف آيات الكتاب، 

 ورتب على صالح العمل املؤسس على اإلميان، جنات جتري حتتها األهنار. 

 يف شعبة واحدة فحسب، وإمنا جعله شامالً لشعب كثرية فقال )اإلميان بضع وستون شعبة(، اهلل اإلميانومل حيصر رسول 

 أعمااًل يلزم املثابرة عليها. –يف الغالب  –وإذا ما تأملنا هذه الشعب ألفيناها 
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 احترام قيمة الوقـت -

استثمارها يف َخْلق حفظها و  هلل إىلاإن من أهم قيم التفكري االبتكاري اليت أوالها اإلسالم عنايته ورعايته وهدى رسول 

 "قيمة الوقت". –االبتكار 

 وبلغ من أمهية الوقت، أن أَْقَسم به اهلل تعاىل يف مطالع سور عديدة. 

وأبرزت لنا السنة يف أحاديث عديدة قيمة الوقت، واحلرص عليه، وعدم إضاعته، واملؤمن املكلف حُيِْسن إدارة الوقت 

 جعله اإلطار الذي يُ َنّمى فيه االبتكار.واستغالل كل دقيقة منه، و 

يسأل عن أربع  ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىتاهلل :)ويف بيان أمهية هذه القيمة الثمينة من قيم االبتكار يقول رسول 

خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل 

 .7(به

ويقول الرسول )اغتنم مخساً قبل مخس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وقوتك قبل ضعفك، وصحتك قبل 

 .(8)سقمك، وغناك قبل فقرك( 

اريخ البشرية وكانوا هم املبتكرون يف ت االبتكار،فكان منهم  اهلل،إن الصحابة والتابعني الذين تربوا على هدي رسول 

ة فحرصوا على عمارة أوقاهتم، بالعمل الدائب، وما كان مير اليوم أو بعضه أو الربهة من الزمان، أدركوا أمهية هذه القيم

 دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صاحل. 

                                                           
  (1 / 15)تخريج اقتضاء العلم العمل (،648الروض النضير ) (،76/  1التعليق الرغيب ) (،946[: صحيح، الصحيحة )األلباني]حكم 7 
 405احلاكم النيسابوري  306 :4 7931املستدرك على الصحيحني  (8)
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لقد وجهت تعاليم اإلسالم من خالل اهلدي النبوي إىل التزام اإلطار الزمين لكل أعمال اإلسالم، ويف مقدمتها الصالة، 

(. وعلى هذا 103آلية:ا سورة النساء،عزة واجلالل: ﴿ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا﴾ )حىت قال رب ال

 النحو يريب اإلسالم الفرَد على التوقيت الدقيق وأداء كل عمل يف وقته.

 اإلتقـان  -

أركان االبتكار ومقوماته، أن يُطاِلب املرء ببلوغ الغاية يف إحسان العمل وإتقانه وفق أحسن  اهلل يفإن من هدي رسول 

بس  (. إن اهلل تعاىل قد أحسن 195اآلية: البقرة،)سورة  اْلُمْحِسِننَي﴾املواصفات، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِ

(، لذا فقد طلب من عباده أن حُيسنوا 7اآلية: سورة السجدة،ء{ َخَلَقُه﴾ )يف خلقه الكون ﴿الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ 

 ويبلغوا هذا املقام فيما أقامهم فيه، وفيما كّلفهم به.

  االبتكاريةتبني األفكار  -

كان من هدي رسول اهلل   تشجيع األفكار االبتكارية وتبنيها، وحني نتأمل بنظرة فاحصة األحاديث واألحداث يف 

اجِلّدة والتمّيز والتطوير،  وتفكرياً علمياً َمرِناً، فيه واالبتكار،جند قدراً كبرياً من األفكار املوصوفة باالبتكار  اهلل،ل عهد رسو 

 اإلجيايب.له القيمة العالية واملردود 

هلل تعاىل عنهما ي ارواه جابر رض اهلل ماواحللول االبتكارية من رسول  االبتكاريةإن خري ما يستدل به على تبين األفكار 

فجاء قوم عراة جمتايب النمار، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل   قال:صدر النهار  اهلل يفكنا عند رسول   قال:

رأى هبم من الفاقة، فدخل مث خرج، فأمر بالال فأّذن وأقام، فصلى مث قال:  اهلل ِلماكلهم من مضر، فتمّعر وجه رسول 

ه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع رمره حىت قال: ولو بشق رمرة." قال: فجاء رجل " تصدق رجل من ديناره، من درمه

ىت مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب ح قال:من األنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت 

جر من عمل فله أجرها وأكأنه مذهبه، فقال رسول اهلل: "من سن يف اإلسالم سنة حسنة   اهلل يتهللرأيت وجه رسول 
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هبا بعد من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من 

  (.9)بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء"

 مراعاة الفروق الفردية -

 دٌع فيما يقيمه اهلل فيه.بني الناس، فكٌل مبيف سبيل صناعة جيل مبتكر توجهت العناية النبوية إىل مراعاة الفروق الفردية 

خياطب كّل واحد بقدر فهمه، ومبا يالئم منزلته، وكان حيافظ على قلوب املبتدئني، فال  اهلل أن"وكان من هدى رسول 

 يعلمهم ما يعلم املنتبهني، وكان جييب كل سائل عن سؤاله مبا يهمه ويناسب حاله".

" قال: يف اجلهاد فقال: "أحيٌّ والداك؟ النيب يستأذنهن عمرو قال: جاء رجل إىل روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل ب

 (.10)فجاهد" قال: ففيهمانعم. 

 النفوس المبتكرة -

عندما نتأمل هدى رسول اهلل عليه وسلم يف رعاية االبتكار   وصناعة املبتكرين، نقف من هدية على قاعدة نفيسة 

 املبتكرة ".وهامه: إهنا " قاعدة يف النفوس 

، واملعادن (11): "جتدون الناس معادن، فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا"الرسول قالروى أبو هريرة أن 

هي األصول، فإن كانت األصول شريفة، كانت الفروع شريفة كذلك غالباً، والفضيلة يف اإلسالم بالتقوى، لكْن إذا 

 لك من صفات ومسات، ازدادت فضاًل إىل فضل.انضم إليها شرف النسب وما سوى ذ

                                                           
، املسند الصحيح بنقل العدل عن العدل اىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، يالنيسابور مسلم بن احلجاج أبو احلسن (9)

 (.704ص  2، )ج5 األجزاءبريوت، عدد  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 .2549، برقم 1975/ 4كتاب الرب والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأهنما أحق به، مسلم،  (10)
  (2638)أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب األرواح جنود جمندة، رقم (11)
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إن اإلنسان املبتكر القوي املنتج وهو خارج دائرة اإلسالم، هو نفسه داخل دائرة اإلسالم، إذا َفِقه الدين، وَفِقه حقيقة 

 االعتقاد اجلديد الذي آمن به.

 التحفيـز  -

البعيدة واالقتناع  فيز، والذي يقوم على توضيح الرؤيةومن وسائل تنمية االبتكار مما له تعلق هبذه العوامل ما يعرف بالتح

هبا، وتوضح اهلدف واملساعدة يف فهمه وتشكيله. ومعلوم أن طبيعة األفراد تتفاوت من حيث استجابتهم إىل العوامل 

املؤثرة على حافزيتهم، أو دافعيتهم للعمل من فرد آلخر. وتتنوع استعدادات األشخاص، فثمة مفتاح لكل شخص به 

 حُيَّفز كل إنسان إىل ما يناسبه من مهارات وقدرات.

فالرمحة، والشدة، واحلياء، والقضاء، والعلم، والفرائض، والقرآن، واألمانة حمفزات جلوانب إبداعية امتاز هبا أكابر 

 الصحابة، فهم اجليل املبتكر املؤثر الفاعل، جوانب فيها التنوع والتكامل واالنسجام.

 التوصيات:

باستقراء وحتليل ما تناوله الباحث يوصي الباحث القائمني على القطاع التعليمي بأمهية التأصيل اإلسالمي لالبتكار 

 وكيفية االستفادة من جتارب وخربات املسلمني السابقني يف تناوهلم لالبتكار كإدارة وتنمية. 
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Abstract 

Imam al-Daoudi has a well-known and respectful reputation among scholars in the field of 

Alsharia’ah. He is the first to explain Al-Bukhari's book, presenting a creative renovation method 

in interpreting its content chapters. He was not just a word-conveyed person, as the case in many 

interpreters, instead, his interpretations were remarkably categorized with unique characteristics. 

The most of junior Imams of modernists had done a tremendous of citation of his interpretations. 

Daoudi had lived in Tripoli, the west (Libya), where it was a center of science at that time. Those 

who are interested in having deeper knowledge about the efforts of libyan scientists can get their 

desire fully satisfied about the knowledge of Sheikh Imam al-Daoudi’s efforts and his enrich 

enhancing contributions in the science of Al-hadith only after a great effort. Therefore, this 

researcher is conducted in order to reveal about the contributing heritage of Sheikh Imam al-

Daoudi, shedding light on his hard printed manuscripts particularly the lost ones. Thus, this 

qualitative research depends on the analytical descriptive approach, which led to the following 

results: The Imam Daoudi in one of the leading scientists of Al-Hadith how did well considerable 

critique research studies in order to evaluate the credibility and validity of the Hadith phrases 

presented in Al-Bukhari's book and one of the scientists who protected this book. Besides, his 

written works (books) have possessed   a well-trusted referential status among other publications 

in this field. He is one of the seniors who wrote about the Islamic financial economics. More 

interestingly, he was the first who interpreted Al-Bukhari's book in the Islamic Maghreb region. 

His publications were a magnificent collection that consisted of a printed books, manuscripts and 

missing manuscripts. 

Keywords: Al- Daoudi, Tripoli, Hadith, Heritage, printed, manuscript, missing. 
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 ملخص البحث

 هي كما  النق  ب وليس الشرح، باب يف جمدداشتهر اإلمام الداودي من بني احملدثني، فهو من أوائل شراح البخاري، وهو 
 أقواله نقلو بطابع خاص، اشتملت مؤلفاته على الكثري من النفائس احلديثية،  هحو شر  متازفت الشراح، من كثريال مسة

من األئمة احملدثني من بعده، وعاش الداودي يف طرابلس الغرب، حيث كانت منارة علمية، واملتتبع واملهتم بعلم  كثريال
جيد ما يشبع رغبته حول جهود اإلمام الداودي وتراثه العلمي يف علم احلديث، إال بعد عناء شديد، ومن احلديث ال 

هذا املنطلق رأى الباحثون أنه من األمهية مبكان أن يكون البحث حول إبراز وبيان تراث اإلمام الداودي. وتسليط 
، الذي أوصل حليليالتلوصفي على املنهج االكيفي يعتمد هذا البحث والضوء على املطبوع منه واملخطوط واملفقود. 

صح  ، وكانت كتبه آية يف االستدالل مباوُحّفاظهإىل نتائج منها: أن اإلمام الداودي أحد أعالم احلديث وأحد نُ قَّاده 
ملغرب ا من األحاديث واآلثار. وهو من األوائل الذين كتبوا يف األموال واالقتصاد اإلسالمي. وأول من شرح البخاري يف

 .وتباينت كتبه بني مطبوع وخمطوط ومفقود العريب.

 مفقود. الداودي، طرابلس، احلديث، الرتاث، مطبوع، خمطوط،: المفتاحيةالكلمات 
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 المقدمة

إىل  تسليما   سلمو  وصحبه لهآ وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد
 يوم الدين.

 أما بعد: 
هو و  ،لكرميا بالقرآن العلم بعد اإلطالق على أجلها هو بل ؛وأفضلها العلوم أشرف من وروايته إن علم احلديث

ظا  لذلك فقد اعتىن هبا املسلمون منذ فجر الرسالة احملمدية حفهنا املصدر الثاين للتشريع، أل عتناءا العلوم أحقمن 
وجهودهم يف خدمة السنة النبوية  املتقدمني منهج معرفةف ؛وتدوينا ، ونقال  وتبليغا ، وشرحا  وتفصيال ، عمال  بتوجيهه 

 من بد ال ذاه فعلى متعددة، مناهج على بل ،شرحهم طريقة يف واحد منهج على ليسوا العلم أهل ألن ،أمر ال بد منه
 هجر وقد احلفاظ أئمة دونه قد والتواريخ العلل يف الكالم وكذااحلنبلي: " رجب ابن قال .عليها السري مث طريقتهم معرفة

 فيه لتصانيفا ففي ،بالكلية اليوم العلم هذا ُعرف ملا فيه املتقدمة التصانيف فلوال وفهمه، حفظه ودرس الزمان هذا يف
 زماهنم يف احلفظ وكثرة حفظهم سعة مع الصاحل السلف كان  وقد ،جدا   عظيمة مصلحة املتقدمني األئمة كالم  ونقل

 منها كان  ما إال امنه يبق ومل وأئمتها األمة سلف علوم فيه هجرت الذي هذا بزماننا فكيف للحفظ، بالكتابة يأمرون
 (1)".وحفظها املتأخرة اآلراء رسةمبدا الزمان أهل لتشاغل الكتب يف مدونا

 ام)اإلممن أعالم احلديث وله تراث نفيس لذلك كان عنوان املقالة:  -رمحه اهلل-وكان اإلمام أمحد الداودي 
ن اإلمام وتظهر األمهية يف أومفقود(،  ومخطوط مطبوع بين الحديث علم في وتراثه الطرابلسي الداودي أحمد

 هحو شر  تازمت الشراح، من كثريال مسة هي كما  بنقال وليس ،على البخاري واملوطأ الشرح باب يف جمدد الداودي هو
 وهو فيها، إذا كانت من املختلف ذلك، يف ويستطرد األحاديث بتخريج تينويع بطابع خاص وهو االختصار والدقة،

من األئمة احملدثني   ثريكال لهأقوا ونقلاشتملت مؤلفاته على الكثري من النفائس احلديثية،  احلديثية، الصناعة يف إمام
 ه (، وغريمها.852( وابن حجر )ته 804كابن امللقن )ت

                                                           

 ه .1421، الرياض، الرشد مكتبة، الطبعة الثانية، 352/ ص1البن رجب، ج رتمذيال علل شرح. 1
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 التعريف بعصر اإلمام أحمد الداودي المبحث األول/

 وحىت تكون املقالة يف أحسن حلة ال بد من توضيح موجز لبيان التعريف باإلمام أمحد الداودي ودراسة عصره فإنه قد

ثرا  كبريا  يف كتابات أ ألوضاع السياسية واالجتماعيةلأثرها يف حياة الكائن احلي، وأن  ةللبيئ أصبح من املعلوم بداهة أنَّ 

 العلماء، وكيفيِّة انتاجاهتم كّما  وكيفا .

 الحالة السياسية في عصرهالمطلب األول/ 

 ا يأي:، والدولة الصنهاجية، وميكن اإلشارة إليهما مبدولة بين ُعبيد يعاش اإلمام الداودي يف عهد

 (:م973هـ/361 -م910هـ/297الدولة العبيدية )أواًل/ 

بعبيد اهلل،  ىبالد املغرب وتسمَّ  دخلالذي ه (، يف املغرب العريب، ومؤسسها هو ُعبيد 297سنة )هذه الدولة تأسست 

دِ  فدخل سلمية من سافر مث أسلم أنه فادعى يهوديا   كان:  بن كثريقال عنه ا ى أنه شريف علوي فاطمي، ادعو  ِإْفرِيِقيَّة ، ِبال 

، وكانوا اال  وقد كان الفاطميون أغىن اخللفاء وأكثرهم م :بن كثريقال امث  يظهر الرفض وينطوي على الكفر احملض.وكان 

وكثر  ،ظهرت يف دولتهم البدع واملنكراتو من أغىن اخللفاء وأجربهم وأظلمهم، وأجنس امللوك سرية، وأخبثهم سريرة، 

 .(2)عندهم الصاحلون من العلماء والعباد أهل الفساد وقلَّ 

 كأهنم.  سرتوالت االهتضام من شديدة حالة يف عبيد، بين أيام بالقريوان السنة أهل كانعياض:  القاضي قال 

 رؤوس وعلقت.. ، النيب سب ووصلوا إىل أمرهم، عبيد بنو أظهر وملا. شديدة حمن األيام كثرة  يف عليهم جتري. ذمة

                                                           

 بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار األوىل، الطبعة .332/ ص12ج، 183ص /11ج شريي، علي: حتقيق الدمشقي، كثري  ابن والنهاية، البدايةينظر: . 2

 .ه 1408
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 أهل على األمر اشتد.  الصحابة أمساء فيها مكتوب معلقة، قراطيس عليها احلوانيت، أبواب على واحلمر، األكباش

 . (3)به ومّثل قتل، حترك أو تكلم فمن. السنة

 عبيدينيكانت مدة ملك اله (، و 567إىل أن زال اهلل ملكهم على يد صالح الدين األيويب سنة ) :بن كثريقال ا

 . (4)مل يغنوا فيها فصاروا كأمس الذاهب كأن ،مائتني ومثانني سنة وكسرا  

 .(5)وقال حممود ناجي: وكان عهد الفاطميني يف طرابلس عهد فوضى ومصائب

 م(1148هـ/543 -م 973هـ/361الدولة الصنهاجية: )ثانياً/ 

، فقامت العبيديني لك من يد الشيعةاملورثوا ، إحدى قبائل الربانس من الرببر وأعظم قبائلها باملغرب ؛صنهاجةنسبة إىل 

( سنة، 182الدولة الصنهاجية بعد الدولة العبيدية، وهي متثل الدولة العبيدية الشيعية، وقد حكمت إفريقية )

م(، توالها مثانية أمراء من آل مناد، أوهلم بلكني بن زيري، وآخرهم احلسن بن 1148ه /543 -م 973ه /361)

 (6)علي.

لكني بن زيري استعمل على بالد إفريقية يوسف ب إفريقية يريد الديار املصريةلدين اهلل العلوي من  املعزسار حني 

على جباية أموال  عنده وجعل بن مناد الصنهاجي احلمريي، وجعل على طرابلس عبد اهلل بن خيلف الكتامي، وكان أثريا  

                                                           

 اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة الثانية، الطبعة ت،.د.12 .303/ ص5ج. شريفة بن حممد: حتقيق، عياض القاضي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب. 3

 .املغرب

 .331/ ص12، جكثري  بنال والنهاية، البدايةينظر: . 4

 .م1970 بنغازي، الليبية، اجلامعة منشورات، 136ص أدهم، السالم عبد: ترمجة ناجي، حممود الغرب، طرابلس تاريخينظر: . 5

 الكتاب، دار الثانية، الطبعة، 3/ ص2ج الناصري، وحممد الناصري، جعفر: حتقيق الناصري، خالد بن أمحد األقصى، املغرب دول ألخبار االستقصاينظر: . 6

  .م2004 بريوت، اإلسالمية، املدار دار الرابعة، الطبعة، 205ص الزاوي، الطاهر ليبيا، يف العريب الفتح، وتاريخ م1954 البيضاء، الدار
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، وأمرهم باالنقياد ن خلف املوصديإفريقية زيادة اهلل بن زياد بن القدمي، وعلى اخلراج عبد اجلبار اخلراساين، وحسني ب

 (7)ليوسف بن زيري.

وملا انتقلت الدولة العبيدية من إفريقية إىل مصر كما قلنا استنابوا على إفريقية بين زيري بن مناد ": قال الناصري

اوة معلومة تالصنهاجيني فملكوها وكانوا خيطبون مبلوك العبيديني على منابرهم ويضربون السكة بأمسائهم ويؤدون إليهم إ

وملا انساق ملك إفريقية إىل املعز بن باديس بن املنصور بن بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي كان له . وطاعة معروفة

 .(8)"رغبة يف مذهب أهل السنة خالف فيه أسالفه الذين كانوا على مذهب الشيعة الرافضة

شيعي يف بالد الرببر وحارب صدينة وزناتة. وقتل أبو عبد اهلل ال ، جتوله (298)يف سنة " :ذكر ابن عذاري أنه

 ". الرجال، وأخذ األموال وسىب الذرية وأحرق بعض املدن بالنار، وكتب بالفتوحات إىل عبيد اهلل

 الحالة االجتماعية واالقتصادية في عصره المطلب الثاني/

الداودي، مام الدولة العبيدية هو اإللعل أفضل من ينقل لنا صورة واضحة للحياة االجتماعية واالقتصادية يف عهد 

نعم واالقتصادية يف ذلك الوقت، وقد كانت ليبيا ت االجتماعية احلياةبيان  يف أصل من خالل كتابه )األموال(، فهو

فذكر  ه (،359- ه 331بوفرة األموال ونشاط التجارة يف ذلك العهد كما ذكره ابن حوقل يف رحلته ما بني سنيت )

سواق وكان هلا صاحلة األ ،وهى مدينة بيضاء على ساحل البحر خصبة حصينة كبرية ذات ربضوله: مدينة طرابلس بق

جلهاز الكثري من الصوف وهبا ا ،وهبا من الفواكه الطّيبة اللذيذة اجلّيدة القليلة الشبه باملغرب، يف ربضها أسواق كبرية

وترد  وهنارا   يال  ىل مراكب حتّط ل، إسود والبيض الثمينةوال ،املرتفع وطيقان األكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسّية

ووصف  ...من بلد الروم وأرض املغرب بضروب األمتعة واملطاعم ،ومساء بالتجارة على مّر األوقات والساعات صباحا  

                                                           

. بريوت العريب، الكتاب دار األوىل، الطبعة، 7/204. تدمري السالم عبد عمر: حتقيق ابن األثري، علي احلسن أبو التاريخ، يف الكامل :ينظر. 7

 .م1997/ه 1417

 .164/ ص2: جاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصىينظر: . 8
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ل يف اللباس متمّيزون بالتجمّ  ،وأهلها قوم مرموقون من بني من جاورهم بنظافة األعراض والثياب واألحوالأهلها بقوله: 

ال يفرت  ىل مراءإ ،ونّيات مجيلة مستفاضةىل مروآت ظاهرة وعشرة حسنة ورمحة إ ،وحسن الصور والقصد يف املعاش

 ،رية ذائعةورباطات كثرية وحمّبة للغريب أث ،وعقول مستوية وصّحة نّية ومعاملة حممودة ومذهب يف طاعة السلطان سديد

 (9).ال يدانيهم أهل بلد وهلم يف اخلري مذهب من طريق العصبّية

ابن هم ، كما وصف(الوقت ذلك من العقل أهل)استشف سياستها املالية من بادئ األمر إال أن الدولة العبيدية 

 وأظهروا وهؤ وهن له وافدع القريوان، ووجوه الفقهاء هيولق": القريوان إىل وصل ملا الشيعي اهلل عبيد ؛ حيث ذكر أنعذاري

 فعاوده ألموال،ا يذكر ومل ،(ذراريكمو  نفسكمأ يف آمنون أنتم) ، فقال هلم:هلم األمان جتديد لوهوسأ بأيامه، السرور له

 .(10)"الوقت ذلك من العقل أهل فخافه ؛عنهم فأعرض األموال، يف هلم التأمني وسألوه ،بعضهم

تيالء الناس واالسخاصة من هنب أموال  متعددة، مصادر ومن ضخمة، أموال على العبيدية الدولة هذا وقد سيطرت

رة. وجماعات بعد تركهم املغرب ورحيلهم إىل القاه اقتصادية على ممتلكاهتم كما ذكره املؤرخون، حىت أحدثوا أزمات

  (11) الريف. أهل وخاصة السكان، كاهل  العبيدية اجلبائية املالية السياسة فأثقلت

 مصر، إىل اوااله وما بأفريقية كان" عذارى: ابن قالفكما سببت سياستهم يف انتشار األمراض وغالء األسعار؛ 

 .(12)"جهة كل  يف الناس أموال على والتعلل الشيعة، من الشامل اجلور مع سعر وغالء شديد طاعون

                                                           

  .م1938 بريوت، ر،صاد دار، 1/69. حوقل بن حممد األرض، صورةينظر:  .9

 الغرب دار األوىل، الطبعة، 158/ ص1ج عواد، بشري وحممود معروف، عواد بشري: حتقيق عذاري، ابن حممد واملغرب، األندلس أخبار يف املغرب البيان .10

 .م2013/ه 1434 تونس، اإلسالمي،

 ،2009 ،(ماجستري رسالة) باتنة، –خلضر احلاج جامعة، 25ص عمران، يممح املعرب، املعيار خالل من املعامالت باب يف الداودي اإلمام آراء ينظر: .11

 .م2010

 .181/ ص1: جالبيان املغرب .12
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 الحالة العلمية في عصره المطلب الثالث/

بن حبان )ت ا يف مجع السنة والتأليف والتدوين، وفيه يقول مرحلة ما بعد  االكتمالهو  اشتهر الداودي يف زمن

ومل يكن هذا العلم يف زماٍن قطُّ تعلُُّمه أوجب منه يف زماننا هذا، لذهاب من  ")اجملروحني(: كتابه ه ( يف مقّدمة  354

كان ُُيسن هذا الشأن، وقلَِّة اشتغال طلبة العلم به؛ ألهّنم اشتغلوا يف العلم يف زماننا هذا، وصاروا حزبني: فمنهم طلبُة 

يم، لون فيها إىل األمصار، وأكثُر مِهِّتِهم الكتابةُ واجل ْمُع، دون احلفظ والعلم به ومتييز الصحيح من السقاألخبار الذين يرح

نة ، الذين جعلوا اشتغاهلم اآلراء واجلدل، وأغضوا عن حفظ السحشويّة. واحلزُب اآلخر: املتفّقهة :حىت مسّاهم العوامُّ 

 .(13)السقيم منها، مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم"ومعانيها وكيفية قبوهلا، ومتييز الصحيح من 

نعوا العلماء من وقد م عصر حمن وشدة على أهل السنة واملسلمني،كانت عصر العبيديني يف املغرب العريب  إال أن 

 -األندلسي دحُم مَّ احلسني بن وهو -؛ الصديف يأبو علالتحديث ونشر العلم، ومن األدلة على ذلك، ملا دخل احلافظ 

ذهيب: وأبو علي هذا قال عنه ال املستنصر العبيدي الرافضي من التحديث. منعه ه (481)ج سنة مصر يف رحلته إىل احل

، جيد الضبط،  باجلرح والتعديل. مليح اخلط بعلله ورجاله، بصريا   باحلديث وطرقه، عارفا   رحل الناس إليه، وكان عاملا  

أيب ( جامع)ع م (الصحيحني)على  ملتوهنا وأسانيدها. وكان قائما   كرا  ملصنفات احلديث، ذا  كثري الكتابة، حافظا  

 (14)عيسى.

ية حاولوا ملا ظهرت دولة الشيعة بإفريق: "أنه الناصري ذكرأما موقف العبيديني من مذهب مالك يف املغرب، فقد 

د والقابسي وأبو ابن أيب زيحموه فلم يتيسر هلم ذلك وكان فقهاء املالكية يف ذلك العصر معهم يف حمنة عظيمة منهم 

                                                           

 السعودية، الصميعي، دار األوىل، الطبعة ،1/19 السلفي، احلميد عبد محدي: حتقيق حبان، بن حممد واملرتوكني، والضعفاء احملدثني من اجملروحون. 13

 .م2000/ه 1420

 الكتاب دار الثانية، الطبعة، 368/ ص35ج التدمري، السالم عبد عمر: حتقيق الذهيب، أمحد بن حممد ،واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ ينظر: .14

 .م1993/ه 1413 بريوت، العريب،
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 يف دولة بين عبيد ملذهب الكوفيني ملوافقتهم إياهم الظهوروكان قال القاضي عياض: "و  (15)".عمران الفاسي وطبقتهم

يف مسألة التفضيل، فكان فيهم القضاء والرئاسة وتشرق قومهم منهم ملسرهتم واصطيادا  لدنياهم وأخرجوا أضغاثهم عن 

 .(16)"ملالكية يف تلك املدة حمن، ولكنهم مع ذلك كثرياملدنيني فجرت على ا

 التعريف باإلمام أحمد الداودي المبحث الثاني/

 ونسبه، ومولدهوكنيته، اسمه،  المطلب األول/

يف اسم والده حيث  وِهم   القسطالينإال  ؛(17)من ترجم لهجلُّ هكذا ذكره  .األسدي أمحد بن نصر الداودي اسمه:

 الداودي، عيدس بن أمحد: جعفر أبو وكذافقال: "صحيح البخاري  شرحواذكره لألئمة الذين حني  ، وذلك(سعيد )مساه ب

 (19).صاحب )كشف الظنون(ذلك تبعه يف و  .(18)"التني ابن عنه ينقل ممن وهو

                                                           

 .1/194االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى:  .15

 .26/ ص1، جتاويت بن حممد: حتقيق عياض، القاضي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب: ينظر .16

/ 28ج لذهيب،، لاإلسالم تاريخو  .6، 104 -102/ ص7، جأعراب أمحد سعيد: حتقيق عياض، القاضي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب: ينظر. 17

 الكتب دار األوىل، الطبعة، 94ص ،اجلنان الدين حميي بن مأمون: حتقيق ،فرحون ابن إبراهيم املذهب، علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباجو  ،57ص

 دار: بريوت األوىل، الطبعة، 164/ ص1ج خيايل، اجمليد عبد: تعليق خملوف، ابن حممد املالكية، طبقات يف الزكية النور شجرةو ، ه 1417 بريوت، العلمية،

 مطبعة األوىل، الطبعة، 115/ ص2ج الزاوي، الطاهر: قيقحت ،النائب بك أمحد الغرب، طرابلس تاريخ يف العذب املنهلو ، ه 1424 بريوت، العلمية، الكتب

 العام، اجلزائر تاريخو ، م2002 للماليني، العلم دار عشر، اخلامسة الطبعة، 264/ ص1ج الزركلي، الدين خري األعالم،، و م1961 القاهرة، االستقامة،

: بريوت الثالثة، الطبعة، 92ص الزاوي، أمحد الطاهر ليبيا، أعالمو ، ه 1384 بريوت، احلياة، مكتبة دار األوىل، الطبعة، 361/ ص1ج اجلياليل، الرمحن عبد

 الطبعة، 81ص الشريف، حممد الدين ناصر املالكية، ليبيا علماء أعيان يف اإلكليلية اجلواهرو  ،م2004 طرابلس، أويا، ودار بريوت، اإلسالمي، املدار دار

 .ه 1420 وبريوت، األردن، ،البيادق دار األوىل،

 .ه 1323 مصر، األمريية، الكربى املطبعة السابعة، الطبعة، 41/ ص1ج القسطالين، حممد بن أمحد البخاري، صحيح لشرح الساري إرشاد. 18

 .م1941 بغداد، املثىن، مكتبة، 541/ ص1ج. خليفة حاجي مصطفى والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف:  ينظر. 19
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 إىل هنبَّ ه (، 319املتوىف سنة ) أمحد بن نصر أبو جعفر اهلواري، من يشبهه يف االسم والكنية وهو: يوجدو 

 نصر بن أمحد وهو به شتبهي نْ م   املالكيني ويففقال: " للهواري ترمجته أثناء -رمحه اهلل- فرحون ابنبينهما  لتشابها هذا

 .(20)"ذكره يأي متأخر الداودي

 وأسندوها الرواية حكوا ورمبا الباب، هذا الفقهاء خيلط ما وكثريا  وقد سبقه يف ذلك القاضي عياض حيث قال: "

 حارث ابن عن ذكر   هممن ما  عظَّ مُ  شاهدت وقد أوقاهتم هلم تتميز ومل طبقاهتم عليهم اشتبهت إذا أخراملت عن املتقدم عن

 .بذلك يفيت نصر بن أمحد شاهدت وقد: حارث ابن فيها قال مسألة، الفقيه

 وستني ثننيا سنة حارث ابن تويف حارث ابن بعد وطبقته املتأخر الداودي نصر ابن أنه الشيخ هذا فحمل

 ابن أصحاب من اهلواري زياد بن نصر بن أمحد حارث ابن أراد وإمنا .وأربعمائة اثنني سنة الداودي وتويف ائة،مثوثال

 .(21)"وثالمثائة عشرة سبع سنة ووفاته ،مهام القاضي كاتب  عبدوس وابن سحنون،

 .(22)(أيب حفص )ب فكنَّاه الزركلي وهمو  .جعفر وأب: كنيته

أصله من املسيلة، وقيل من بسكرة. ورحل إىل طرابلس فكانت حياته األوىل بطرابلس كان مولده باجلزائر، و   مولده:

 الغرب.

                                                           

 .92ص الديباج املذهب:. 20

 .18/ ص1ج :ملداركترتيب ا. 21

 .264/ ص1ج م:األعال. 22
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 .، ووفاتهورحالته ،نشأته العلمية المطلب الثاني/

 لتباعدا راجع إىللك ذ ولعل ،نشأته األوىل ظروف إىل اليت ترمجت للداودي املصادر بني لنات مل أواًل/ نشأته العلمية:

 سنة عياضاضي الق ولد، فقد له ةرتمجبخصص  من أول؛ والذي يعترب القاضي عياض وبني ،الداودي اإلمام بني الزمين

 قبله بكثري. -كما سيأي-، ووفاة الداودي  (ه476)

ا متيز به وتعد الرحلة يف طلب احلديث واحدة ممكانت الرحلة يف طلب العلم يف كل عصر، مسة بارزة،  :رحالتهثانياً/ 

ثون عن غري   تبني أن الداودي كانت رحلته كاآلي:ومن خالل تراجم العلماء  هم.احملدِّ

هبا مدة قال  فاستقرطلبا  للعلم،  : رحل اإلمام الداودي من مسقط رأسه )مسيلة( إىل طرابلس(طرابلس)/ رحلته إىل 1

، حيث أقام هبا فكانت حياته األوىل بطرابلس الغرب. (23)"املوطأ شرح يف كتابه  أملى وهبا ،بطرابلس كانعياض: "

من  فارا   بطرابلس إضافة إىل طلب العلم فإن استقراره .(24)يف شرح املوطأ)النامي( وطلب العلم فيها، وهبا أملى كتابه 

ناهم وبلغين أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القريوان سك"فتنة بين عبيد، ويدل على ذلك قول القاضي عياض: 

 .(25)"ني أظهرهميف مملكة بين عبيد، وبقاؤهم ب

 هبا واستقر انتلمس اىل انتقل، للعلم طلبا   مدة الغرب بطرابلس اإلمام الداودي أقامرحلته إىل )تلمسان(: بعد أن / 2

 .(27)"تلمسان اىل انتقل مث، قال عياض: "(26)وفاته حني اىل

                                                           

 .103، 102/ ص7: جترتيب املدارك. 23

 .92أعالم ليبيا: صو ، 94ص الديباج املذهب:و  ،57/ ص28: جاإلسالم تاريخينظر: . 24

 .103/ ص7: جترتيب املدارك. 25

 .92أعالم ليبيا: صو ، 94ص الديباج املذهب:و  ،57/ ص28: جاإلسالم تاريخينظر: . 26

 .103/ ص7ج :يب املداركترت. 27
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وذكر القاضي عياض بأن هذا ه (، 402أنه تويف سنة )اجلمهور والذي عليه يف سنة وفاته العلماء  اختلف / وفاته:لثاً ثا

 العقبة، باب عند ربهوق ة،ئوأربعما اثنتني سنة بتلمسان تويف: الطرابلسي حامت قال": ؛ حيث قالهو الصحيح التاريخ

 واألول شرةع إحدى سنة وفاته أن التواريخ بعض يف وقرأت بالقريوان، حامت كان  إذ حيا   وكان حامت منه يسمع ومل

  .(28)"أصحّ 

 وآثاره مؤلفاته /الثالث المبحث

انة اإلمام واليت تدل على مكترك اإلمام الداودي الكثري من املؤلفات املهمة يف العقيدة واحلديث والفقه واألصول، 

منها و إال أن هذه املؤلفات أغلبها مفقود، وبعضها ال يزال خمطوطا  يف خزائن بعض الدول اإلسالمية، الداودي العالية، 

 داول، ومن أهم هذه املؤلفات ما يأي:ما هو مطبوع ومت

وهو كتاب متعلق بأحكام األموال؛ أماله الداودي يف طرابلس قبل انتقاله إىل  )األموال(: كتاب  المطلب األول/

نة وحقق كرسالة علمية )ماجستري( ونوقشت س شحاده، سامل رضا حممد وحتقيق: هذا الكتاب بتقدمي تلمسان. طبع

ة املغرب. وهو مطبوع اآلن ومتداول. الطبعة األوىل سن -حلديث احلسنية، جبامعة القروينيم( بدار ا1988ه /1408)

 بريوت. –م( بدار الكتب العلمية 2008ه /1429)

األندلس، يف بيان و  املغرب العريب: مثل املفتوحة البلدان يف احلال عليه جرى فيما وأحكام وهذا الكتاب فتاوى

فعله العبيديون من أخذ أموال الناس واالستيالء على األراضي الزراعية وفرض  أحكام األموال وخاصة يف وقت ما

 الضرائب على أهلها. وجاءت هذه األحكام مفصلة يف ضوء السنة النبوية وما صح منها من آثار.

 :الداودي كتاب األموال إىل أربعة أجزاء جعفرقسم أبو و 

                                                           

 .104/ ص7ج :ترتيب املدارك. 28
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وبني  .ل، وأغلب مباحثه تدور حول أموال احلرب واألمراءعلى ديباجة املؤلف وعشرة فصو  اشتملاجلزء األول:  

غصب األموال من طرف من غنائم، وإقطاع األراضي وإحياء املوات، وبيان  تقسيم اخلمس، والنفل، وما كان للرسول 

 .األمراء

 .أموال احلرب، وأموال السلطات واحلكام واجليش فيها ذكراجلزء الثاين: يشتمل على أربعة فصول،  

 تبحث مسائل الزكاة، ومسائل القتال وما يتعلق به.فصال    عشرإحدى فيه زء الثالث: اجل

مثل التسول،  ،، وأغلب مباحثه تدور حول األموال املكتسبة من طريق مذموم شرعا  فصولاجلزء الرابع: فيه ثالثة  

 واألموال املغتصبة.

 لة وأجوبة.حيث كان على طريق الفتوى أسئ عمليا  وكان هذا اجلزء قسما   

 على اهلل تعاىل. والثناءمث ختم الكتاب بالتحميد 

ثري من النظريات يربز هذا الكتاب الكمن خالل السنة النبوية. و  يف االقتصاد واملالية كتابا    (األموالكتاب )يعترب  و  

، مبينا  من إيرادها ر، مكثرا  ايستدل على املسائل بالكتاب أو بالسنة أو باآلث وفيه. اإلسالمي املالية وتطبيقاهتا يف النظام

 .املقبول منها من املردود

كتاب "(: ه 575)تقال اإلشبيلي  ،اإلمام مالكيف شرح موطأ هو كتاب و  :(الناميكتاب )المطلب الثاني/  

  (29).تفسري املوطأ أليب جعفر أمحد بن نصر الداوودي ومساه )الكتاب النامي(

 .(31)وقال القاضي عياض: "وهبا أملى كتابه يف شرح املوطأ" .(30)أّصله بطرابلس الغرب قال ابن خملوف:

 فيعترب هذا الكتاب من أوائل مؤلفاته.

                                                           

 .ه 1419 بريوت، العلمية، الكتب دار األوىل، الطبعة، 76، صمنصور فؤاد حممد: حتقيق اإلشبيلي، خري بن حممد اإلشبيلي، خري ابن فهرسةينظر:  .29

 .164/ ص1: جالزكية النور شجرةينظر:  .30

 .103/ ص7: جترتيب املدارك .31
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ذكر هذا الكتاب إبراهيم الشريف يف جملة كلية الدعوة اإلسالمية يف املخطوطات الليبية. وقال عنه: جزء و   

 ع ل ْيُكمْ  اللَّهِ  نِْعم ة   و اذُْكُروا وقوله تعاىل: واحد خبط أندلسي من أوائل الوضوء... أول كلمة ظاهرة يف رأس الورقة، 

ْعن ا قُ ْلُتمْ  ِإذْ  بِهِ  و اث  ق ُكم الَِّذي و ِميث اق هُ    .(32)  الصُُّدورِ  ذ اتِ بِ  ع ِليم   اللَّه   ِإنَّ  ۖ   اللَّه   و ات َُّقوا ۖ   و أ ط ْعن ا مسِ 

مث قال: ينقصه األوائل أوراق سبع... هبامشه تعليقات لبعض أهل العلم، وهو شرح مفيد خمتصر يتكلم على 

 (33)ورقة(. 132معىن احلديث واخلالف أكثر من كالمه على السند، خمروم من أوله وأواخره، )

وهو " :لشريفبراهيم اإومن كالم من املصادر العتيقة واملهمة وذلك لتعلقه باملوطأ، يعترب الكتاب )النامي( و

ح خمتصر، يتضح من ذلك أنه شر  ؛شرح مفيد خمتصر يتكلم على معىن احلديث واخلالف أكثر من كالمه على السند"

يث دراية ع بني علم احلداحتوى كالم الداودي على معىن احلديث، وذكر احلالف، إضافة إىل الكالم على السند، فجم

 وعلم احلديث رواية. كما هو معروف من منهج الداودي من خالل كتبه األخرى.

 (البخاري يحصح  )ل شرح أول يُعترب، و (البخاري صحيح) شرح هو كتاب يف: كتاب )النصيحة(المطلب الثالث/  

 طايبللخ السنن( )أعالم تابكما يعترب ثاين شروح البخاري على اإلطالق بعد ك  اإلسالمي، الغرب يف ظهر

  (34).(338ت)

تني وابن كابن ال  (صحيح البخاري)هذا الكتاب مفقود ومل يصلنا منه إال بعض النقوالت ممن شرحوا إال أن 

 .(35)اليوم" إىل أثره يعرف فال )النصيحة( شرح عن "أما: الكتاين يوسف امللقن وابن حجر وغريهم. قال

                                                           

 .7 :يةاملائدة، اآل سورة. 32

 .م1987. 4 العدد، 417ص الشريف، سامل إبراهيم ،(الليبية املخطوطات من) بليبيا، اإلسالمية الدعوة كلية  جملة ينظر:. 33

 .بريوت العرب، لسان دار، 2/569 الكتاين، يوسف املغرب، يف البخاري اإلمام مدرسةينظر: . 34

 .570، 2/569 :املغرب يف البخاري اإلمام مدرسةينظر: . 35
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ماء عنه كابن التني وابن امللقن وابن حجر وغريهم يتضح أن الداودي يدور نقوالت العلالنظر يف ومن خالل 

س لغوية وحديثية؛ منها نفائ يف دائرة واسعة يف شرحه فيجمع بني اللغة وعلم احلديث دراية ورواية. فاحتوى كتابه على

شرحه لغريب احلديث وتفسري األلفاظ، واستنباطه األحكام الشرعية والفقهية من األحاديث، وتصحيحه لألحاديث 

ودفع االعرتاض عن الروايات، جبمعه للطرق وبيان الناسخ واملنسوخ، واحملفوظ من الشاذ، وبيان علل اآلحاديث. وقد 

 النقول، مرتضيا  لكالمه تارة ومناقشا  له تارة أخرى، ومعرتضا  عليه يف بعضها. وافقه ابن حجر يف كثري من 

 كل من أي بعده من شرَّاح )البخاري(، منهم ابن حجر يف )فتح الباري(اعتمد عليه  هذا الكتاب من ميزات و

كونه شرحا    ية. إضافة إىلحىت إنه ال يكاد خيلو باب من أبواب شرحه للبخاري من نقل عن الداودي بني الدراية والروا

 الذي تلقته األمة بالقبول. (صحيح البخاري)على 

 باقي مؤلفاته:/ الرابعالمطلب 

ذكره فؤاد  .(10486) رقم حتت تونس يف الزيتونة جبامع ا  خمطوطال يزال : الفقه في واألجوبة األسئلة كتاب/  1

 (36)ورقة. (121) يف يقعسزكني، وقال: 

 .(37). ذكره القاضي عياضفقودم وهو: األصول كتاب/  2

 .(38)ذكره القاضي عياض، يف العقيدة. البكرية على الرد في اإليضاح/ 3

 .(39)ذكره القاضي عياض .مفقود، البيان كتاب/  4

                                                           

 الرياض، سعود، بن حممد اإلمام جامعة األوىل، الطبعة ،175/ ص3ج. حجازي فهمي حممود: العربية إىل ترمجه سزكني، فؤاد العريب، الرتاث تاريخينظر: . 36

 .ه 1411

 .103/ ص7: جترتيب املداركينظر: . 37

 .103/ ص7: جترتيب املداركينظر: . 38

 .103ص/ 7: جترتيب املداركينظر: . 39
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 الداوديّ  ذكرت ومهماكثريا  وقال يف تفسريه: "  (ه 875: املتوىف)نقل منه الثعاليب  مفقود،: القرآن تفسير/ 5

، الفقيه   ن ْصرٍ  بن أمحد أريد فِإمنا ،(املختصر) هذا يف اِلكيَّ
 
من  أكثرونقل عنه يف  .(40)"انتهى. أنقل أنا تفسريه ومن امل

 موضعا . مخسني

 .(41)ذكره القاضي عياض ، مفقود أيضا .المالكي الفقه في الواعي/ كتاب 6

 أسباب فقدان أغلب كتب الداودي/ الخامسالمطلب 

، ولعل من أسباب ذلك األحداث السياسية واليت ي ومل يصل إلينا منها إال ما نذركتب اإلمام الداود  ت أكثرفقد لقد

 الفقهاء صرف إىل سعى فقد ،(ه 588)سنة  علي بن املؤمن عبد املوحدي اخلليفةأيام منها ما حدث يف دولة املوحدين 

 وتقليدهم روعالف كتب  حبرق أمرف التقليد، وترك االجتهاد كثرة  من رأى ملا وذلكوأصول كتب املالكية،  املدونة، عن

 .املالكي للمذهب

ومحلوا األئمة على  ،وقد كان عبد املؤمن بن علي وبنوه من بعده منعوا الناس من التقليد يف الفروع" الناصريُّ: قال

وع تب الفر من ك كثريا    وحرقوا شيئا   ،جتهاد املطلقعلى طريقة اال ،أخذ األحكام الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة

 (42)".منهم اإلمام احلافظ أبوبكر بن العريب ؛ستحسانووقع ذلك من بعض علماء عصرهم موقع اال ،احلديثة التصنيف

الفقهاء،  املراكشي: "ويف أيامه انقطع علم الفروع، وخافه قال ؛يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن علي أياميف و 

والقرآن، ففعل ذلك، فأحرق منها مجلة يف  يث رسول اهلل وأمر بإحراق كتب املذهب بعد أن جيرد ما فيها من حد

                                                           

 إحياء دار األوىل، الطبعة، 430/ ص1ج ،املوجود عبد أمحد وعادل معوض، علي حممد: حتقيق الثعاليب، الرمحن عبد القرآن، تفسري يف احلسان اجلواهر. 40

 .ه 1418 بريوت، العريب، الرتاث

 .103/ ص7: جترتيب املداركينظر: . 41

 .197/ ص1: جاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى. 42
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، وواضحة ابن يزيد وخمتصره، وكتاب التهذيب للرباذع سائر البالد، كمدوَّنة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر أيب

 .(43)"حبيب، وما جانس هذه الكتب وحنا حنوها

محال ها وأنا يومئذ مبدينة فاس، يؤتى منها باأللقد شهدت منأخرب املراكشي أنه شهد موقفا  من ذلك فقال: "مث  

 ، واهللمن ضمن األمحال اليت وضعت وأُطلق فيها النارعل كتب اإلمام الداودي فل .(44)"فتوضع ويطلق فيها النار

 ن.املستعا

 اعتماد األئمة على كتبه/ الرابعالمبحث 

 شراح البخاري/ األولالمطلب 

حة( واعتمدوا يف شروحهم على شرحه )النصيكلهم نقلوا عنه   -اخلطايب ماماإلغري -أن مجيع شراح صحيح البخاري 

 على صحيح البخاري؛ منهم:

 لفأ: شرحه على البخاري مطبوع ومتداول. قال القاضي عياض عن شرحه: "(45)ه (449/ ابن بطال )املتوىف سنة: 1

 لنقل عن الداودي.أكثر من ا .(46)"الفائدة كثري  فيه، يتنافس. كبريا    البخاري لكتاب شرحا  

                                                           

 بريوت، العصرية، املكتبة األوىل، الطبعة ،203 ،202ص اهلواري، الدين صالح: حتقيق املراكشي، الواحد عبد املغرب، أخبار تلخيص يف املعجب. 43

 .ه 1426

 .204 ،203ص: املغرب أخبار تلخيص يف املعجب. 44

تويف  .البخاري لصحيح رحا  ش ألف .وغريه الرب، عبد ابنروى عنه . دثاحمل الفقيه،، القرطيب، البكري، احلسن أبو بطّال بن امللك عبد بن خلف بن علي. 45

 .160/ ص8: جأعراب أمحد سعيد: حتقيق ،ه (. ينظر: ترتيب املدارك449سنة )

 .160/ ص8ترتيب املدارك: ج. 46
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: وقد اعتىن األئمة بشرح هذا يللبخار  هالقسطالين يف مقدمة شرح قال: (47)ه (611/ ابن التني )املتوىف سنة: 2

 (48)وكذا أبو جعفر أمحد بن سعيد الداودي وهو ممن ينقل عنه ابن التني... اجلامع

 ممزوجا   الفقه يف دزائ اعتناء له" ابن خملوف:(، قال الصحيح البخاري شرح يف الفصيح املخرب) واسم شرح ابن التني:

 وكذلك خاريالب شرح يف حجر ابن احلافظ اعتمده اإلشارة، ولطف العبارة رشاقة مع وشراحها املدونة كالم  من بكثري

حقق جزء من هذا الكتاب )من بداية كتاب الزكاة إىل هناية باي سقاية احلاج من كتاب احلج(   .(49)"وغريمها رشيد ابن

 م(.2015ه /1436فرج رمضان الشبيلي. جبامعة بريوت اإلسالمية، سنة )سالة دكتوراه من قبل أحد الطلبة الليبيني: كر 

 الشوكاين يّ عل بن مدحمل قيل ملا ه (، وشرحه على البخاري املسمى ب )فتح الباري(؛859)املتوىف سنة  (50)/ ابن حجر3

. وقال (51)الباري فتح :يعين ؛الفتح بعد هجرة ال: فقال وناآلخر  شرحه كما  للبخاري الصحيح اجلامع تشرح أما

 أمرا   نظريه يسبق مل الذي (البخاري بشرح الباري فتح) خصوصا والقبول السعد من فيها رزقالسخاوي عن مؤلفاته: "و 

 .(52) "ا  عجب

رحه للبخاري أبواب ش )الداودي الشارح( حىت ال يكاد خيلو باب من وينقل ابن حجر كثريا  من شرح الداودي ويسميه ب

 من نقل عن الداودي.

                                                           

ينظر:  .بصفاقس (ه 611) سنة تويف. رمشهو  البخاري على شرح له ،الصفاقسي التني بابن املعروف ثابت بن الواحد عبد بن عمر بن الواحد عبد .47

 .242/ ص1: جالزكية النور شجرة

 .41/ ص1: جالبخاري صحيح لشرح الساري إرشاد. 48

 .242/ ص1: جالزكية النور شجرة .49

 الضوء ينظر:  (.ه859. تويف سنة )تصنيفا   ومخسني مائة احلديث فنون يف معظمها اليت تصانيفه زادتابن حجر العسقالين،  حممد بن علي بن أمحد .50

 .ه 1412 بريوت، اجليل، دار األوىل، الطبعة ،40 -36/ ص2ج السخاوي، حممد التاسع، القرن ألهل الالمع

 .ه 1405 بريوت، ،التعليمية الكتب دار األوىل، الطبعة، 71ص الِقنَّوجي، خان صديق حممد الستة، الصحاح ذكر يف احلطة ينظر: .51

 .38/ ص2: جلتاسعا القرن ألهل الالمع الضوء .52
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  أصحاب كتب الفقه والنوازل والقضاء /الثانيالمطلب 

وممن نقل عنه من أصحاب كتب الفقه والنوازل والقضاء واليت احتفظت لنا هبذه اآلراء واملسائل والفتاوى على سبيل 

 :املثال

احلكام يف نوازل األحكام(، قال عنه بشري ضيف:  ه (، يف كتابه )مذاهب544، )املتوىف سنة (53)/ القاضي عياض1

 أبيه خبط هوجد ما إليها واضاف ابنه وفاته بعد ومجعها عياض القاضي عنها وأجاب فيها حكم ونوازل قضايا وهي"

 وهو مطبوع نقل فيه عن الداودي يف عدة مواضع. .(54)("القرطبيني أجوبة) عنوان حتت

ابن خملوف:  قال عن كتابه، عن فتاوى إفريقية واملغرب( املعرب ( وكتابه )املعيار ه914، )املتوىف سنة (55)/ الونشريسي2

 حتيط كادت  اليت الكتب أعظم منالكتاين: " ، وقال(56)"واملتأخرين املتقدمني فتاوى من كثري  على وأتى فأوعى مجع"

 عدة مواضع. يف فيه عن اإلمام الداودي ونقل .(57)"مالك مبذهب

وع، ( الكتاب مطبخليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب، يف كتابه )(ه 954: سنة املتوىف)، (58)احلطاب املالكي/ 3

 وقد نقل عن الداودي كثريا .

                                                           

 احلفاظ، تذكرةه (. ينظر: 544تويف مبراكش سنة )مجع من احلديث كثريا ،  كان إمام وقته،  السبيت القاضي الفقيه عياض بن موسى بن عياض اليحصيب .53

  .ه 1419 بريوت، العلمية، الكتب دار األوىل، الطبعة، 69 -67/ ص4ج عمريات، زكريا: حتقيق الذهيب، أمحد بن حممد

 .ه 1429 بريوت، ،حزم ابن دار األوىل، الطبعة، 53ص البشري، بنا ضيف بشري املالكي، الفقه مصادر .54

 بابا أمحد الديباج، بتطريز االبتهاج نيله (. ينظر: 914) سنة صفر يف تويف، التلمساين الونشريسي، علي بن الواحد عبد بن حممد بن ُيىي بن أمحد .55

 .م2000 طرابلس، الكاتب، دار الثانية، الطبعة، 135، صاهلرامة اهلل عبد داحلمي عبد: تقدمي التنبكيت،

 .397/ ص1: جالزكية النور شجرة .56

 .ه 1402 بريوت، اإلسالمي، الغرب دار الثانية، الطبعة، 1123/ ص2ج عباس، إحسان: حتقيق. الكتاين احلي عبد حممد واألثبات، الفهارس فهرس .57

. (ه 954) تاجورة، سنةب الغرب طرابلس يفتويف  ،الطرابلسي ،األصل األندلسي الكبري باحلطاب املعروف ،اهلل عبد أبو ،رمحنال عبد بن حممد بن حممد .58

 .371، 370: صأعالم ليبياينظر: 
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 :الخاتمة
أن أمحد بن نصر الداودي هو أحد أعالم احلديث واألئمة الفقهاء يف طرابلس  بنيتسبق من خالل ما 

 ار. االستدالل مبا صح من األحاديث واآلثاشتهر صيته مشارق األرض ومغارهبا، فكانت كتبه آية يف

عد أول شرح للبخاري يف املغرب العريب وثاين شرح ظهر على صحيح البخاري ب ويعترب كتابه )النصيحة(

 ،كما كان الداودي من األوائل الذين كتبوا يف األموال واالقتصاد مشرقا  ومغربا  ،  ه (388شرح اخلطايب )ت

ن الداودي اشتهر يف زمن هو مرحلة ما بعد  ، لذلك فإاهتموا بشرح )املوطأ( وهو من األئمة األعالم الذين

، واشتغاهلم االكتمال يف مجع السنة والتأليف والتدوين، وهو زمن قلَّ من يرغُب فيه حديث  رسول اهلل 

بل منها قأغلبهم باآلراء واجلدل. فكان الداودي من الذين اشتغلوا بالعلم وحفظ السنة ومعانيها وبيان ما ي

 هذه الكتبمد على واعتوتباينت كتبه بني مطبوع وخمطوط ومفقود،  وما يرد بتمييز الصحيح من السقيم منها.

 .أصحاب كتب الفقه والنوازل والقضاءاح البخاري من بعده و شرَّ 
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Abstract 

The process of notification in Islamic Judiciary system does not, significantly, differ from the 

Quran and Sunnah of the Prophet and what followed in the era of the Caliphs and the opinion of 

scholars that the notification has not changed between the past and present. Furthermore, the 

slowness of the judicial proceedings and the non-attendance of the defendant to the court are 

matters that Muslim jurists differed on, which negatively affect the validity of the procedure of 

litigation under the Islamic legal system. This is what prompted the jurists to develop scientific 

and studied steps for the importance of attending the required notification to the Council of the 

Judiciary for the resolution of disputes and this is confirmed by Islamic law to the fullest, which 

guarantees rights and return them to their owners. This was the result of Islamic reporting Muslim 

jurists in the system of litigation for Muslims and non-Muslims is adopted as a law that must be 

followed to ensure justice and to give rights to their owners. 
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 البحث ملخص

ن آالتبليغ يف نظام التقاضي اإلسالمي ال خيتلف كثريا عن التبليغ القضائي املعاصر، وقد أكد اإلسالم يف كل من القر 
وما تبعه يف عهد اخللفاء الراشدين وآراء الفقهاء على أمهية التبليغ وضرورته إلقامة العدل.  والسنة النبوية الشريفةالكرمي  

فالبطء يف سري الدعوى وعدم حضور املدعى عليه إىل دار القضاء من األمور اليت تنعكس سلبًا على صحة إجراء 
ع الفقهاء على وضع خطوات علمية ومدروسة ألمهية حضور التقاضي يف ظل نظام التقاضي اإلسالمي. وهذا ما دف

كمل والذي على الوجه األاملطلوب تبليغه إىل جملس القضاء لفض النزاعات وهذا ما أكدت عليه الشريعة اإلسالمية 
م احلقوق وإعادهتا ألصحاهبا. وهذا ما إليه أن يعتمد التبليغ القضائي اإلسالمي لدى فقهاء املسلمني يف نظا يضمن

 التقاضي للمسلمني وغري املسلمني وابعتباره قانون جيب أن يتبع لضمان العدل وإلعطاء احلقوق ألصحاهبا. 
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 املقدمة 

والتبليغ    ،واإلبالغ  ،بلغ الصيب أي وصل إىل سن الرشد والبلوغ  ،إذ يقال  ،واالسم منه البلوغ  ،يصالاإلالتبليغ لغة مبعىن  
   .(1)والتوصيل إىل غاية مقصودة أو حد مراد    ،مبعىن االنتهاء والوصول اإليصال

أقام عليها اإلسالم بناء كيانه وذاته يف حياة اإلنسان، وهذا ما نستوحيه  ،عملية التبليغ اإلسالمي مهمة إسالمية كربى
فالتبليغ يف اإلسالم هو عرض وإيصال التعاليم واإلرشادات السماوية اإلسالمية  ،يف املعىن اللغوي واالستعمال القرآين

 وااّللَُّ  ۖ   رِّساالاتاهُ  ب الَّْغتا  فاماا ت اْفعالْ  ّلَّْ  واإِّن  ۖ  لاْيكا مِّن رَّب ِّكا َيا أاي ُّهاا الرَُّسوُل ب ال ِّْغ ماا أُنزِّلا إِّ إىل الناس كافة،  قال تعاىل: ) 
ُمكا  نا  ي اْعصِّ (ِّ  اْلقاْوما  ي اْهدِّي الا  اّللَّا  إِّنَّ  ۖ   النَّاسِّ  مِّ ، كما جند الكثري من اآلَيت والرواَيت اليت تتحدث عن  (2)اْلكاافِّرِّينا

وذلك نظرا الرتباطهما مبختلف مفاصل اجملتمع  ،مكانة التبليغ وأمهيتها يف حياة األمم والشعوب على طوال التاريخ
 هلداية خلقه وكوهنما ميثالن الواسطة املباشرة بني السماء واألرض والوسيلة اليت اختارها هللا تعاىل ،البشري ومستوَيته

 وتعلميهم وتزكيتهم.

هو ختلف اخلصوم عن حضور اجللسات  إجنازهاأتخر الدعوى والبت يف القضاَي وسرعة  أسبابهم أمن  إن ال شك 
اخلصومة اليت يكون  إجراءاتمن  إجراءحق العلم بكل  ،هبذا اجلانب والتبليغ حق من حقوق اخلصم وعليه فقد اعتين

ضد  إجراءويتحقق العلم بذلك عن طريق التبليغ كما ال جيوز اختاذ  اإلجراءق العلم مبوضوع نه له احلأفيها كما  طرفاً 
 للتقاضي بني املتخاصمني.  اإلسالميوهذا ما جاء يف الفقه    إعالمه  إمكانيةشخص دون علمه مع  

 

 املبحث األول: التبليغ يف نظام التقاضي لدى املسلمني يف الفقه اإلسالمي

حيث كان التقاضي عند  ،احلديثةالوضعية يف التشريعات  املسلمني عنهاال ختتلف فلسفة التبليغات القضائية عند 
القضائية الدقيقة واملرتابطة وخاصة من حيث وجوب دفع الدعوى من قبل  اإلجراءاتمن  ةاملسلمني يتكون من سلسل

تقدمي األدلة لغرض ، والطلب من اخلصوم يف الدعوى  لدعوىوقيام القضاء بدعوة اخلصوم للمرافعة والتحقيق اب  ،املدعي
اختاذ من حيث وجوب  اإلسالميالقضائية يف نظام التقاضي  اإلجراءاتجند هذه و حكم عادل وهنائي.  إىلالوصول 

 

 . 2004( سنة 4رقم الطبعة ) ،مجهورية مصر العربية ،جممع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  (1)

 (. 67اآلية ) ،سورة املائدة (2)
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رف الغائب ابن حقه قد سلب يف عدم دعوته للمرافعة وسد الطريق طاخلصوم حىت ال يدعي ال  ةدعو كافة اإلجراءات يف  
 .اخلصم املماطل ودعوته للمرافعة  مامأ

وحىت يتمكن   ،حتصل املواجهة بني اخلصوم لفض النزاعات لدى القضاء  أنوقد حرصت الشريعة اإلسالمية على ضرورة  
من خالل تبليغ طريف الدعوى ابحلضور يف الزمان واملكان   إال  ذلكوال يتم  كل طرف دفع ما لديه من ادعاءات وحجج  

 املعينني للتقاضي.

 إىلحيث كان هذا النظام هو السبيل الوحيد لرد احلقوق  ابهتمام كبريي نظام التقاضي لدى فقهاء املسلمني ظحو 
 نأل وغري املسلمني(املسلمني )الناس  ةعامل و ليس املسلمني فقط ب أحد،نظام عادل ال يفرق بني  وإقامة أصحاهبا

جمتمع من اجملتمعات دون  أيحتل الطمأنينة يف  أن حيث ال ميكن  ،اإلسالمياحلقوق قد كفلها نظام التقاضي  ةمحاي
 .املتجاوزين واملنحرفني على النظام والقانون   والطمأنينة منتضرب على كل من حياول العبث ابلنظام    ةهناك جه يكون   أن 

 الكرمي التبليغ يف القراناملطلب األول:  

 هةاملواج  ةظام التقاضي وشرعيبن  اإلسالميلشرع  اعتداد  دليل قاطع على  فيها    من اآلَيتعدد  ن الكرمي  آوقد ورد يف القر 
ْل   :تعاىل  . فمن اآلَيت الكرمية قولهالسلف الصاحل  وآاثرالشريفة    ةالنبوي  ةيف السن  ذلك  وردذلك  وك  ،اخلصوم  بتبليغ  )واها

كا ن اباأُ اخلْاْصمِّ إِّْذ تاساوَُّروا اْلمِّْحراابا  ُهْم  *  أاَتا ن ْ  عالاى    ب اْعُضناا  ب اغاى    خاْصماانِّ  ۖ   ختاافْ  الا   قااُلوا  ۖ  إِّْذ داخاُلوا على دااُوودا ف افازِّعا مِّ
ن اناا  فااْحُكم  ب اْعض   حلْاق ِّ   ب اي ْ رااطِّ ساوااءِّ    إىل  وااْهدِّنا   ُتْشطِّطْ   واالا   ابِّ ٌة  * الص ِّ دا ٌة وااحِّ ا ن اْعجا ًة واِلِّ ي لاُه تِّْسٌع واتِّْسُعونا ن اْعجا ا أاخِّ ذا إِّنَّ ها 
هِّ   *   أاْكفِّْلنِّيهاا واعازَّينِّ يفِّ اخلِّطاابِّ ف اقاالا    ب اْعُضُهمْ   لاي اْبغِّي  اخْلُلاطااءِّ   م ِّنا   كاثِّريًا  واإِّنَّ   ۖ  قاالا لاقاْد ظالاماكا بُِّسؤاالِّ ن اْعجاتِّكا إِّىلا  نِّعااجِّ

با أا   دااُوودُ   واظانَّ   ۖ    ُهمْ   مَّا  واقالِّيلٌ   الصَّاحلِّااتِّ   واعامُِّلوا  آماُنوا  الَّذِّينا   إِّالَّ   ب اْعض    عالاى   رَّ رااكًِّعا واأانا  (.3)(َّنَّاا ف ات انَّاُه فااْست اْغفارا رابَُّه واخا
كالم   يسمع   أن نه قد حكم الحد اخلصمني قبل  أ  سبب استغفار داوود )عليه السالم(  أن    (4)املفسرين    أحدوقد ذهب  

على  توجبالنبوية الشريفة  ةحاديث يف السنأوردت التقاضي. كما  ةخلل يف عملي منهنستنتج مما  ،اآلخر اخلصم
عنه( علي )رضي هللا  اإلمامعن ف ،ن يستمع للمتقاضني حىت يعرف احلق وصاحبهأن يتم تبليغ املتخاصمني وأ القاضي

ن حديث السن ال علم ِل أفقلت لرسول هللا ترسلين و   ،اليمن قاضيا  إىل)بعثين رسول هللا عليه الصالة والسالم  :  نه قالأ

 

  .24- 21اآلية  ،سورة ص  (3)

 .1967 ،177ص  ،15اجلزء  ،القاهرة ،دار الكاتب العريب للطباعة والنشر ،القرطيب األنصاريعبد هللا بن امحد  أبو ،اجلامع ألحكام القران  (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura38-aya24.html
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 ذا جلس بني يديك اخلصمان فال تقضِّ ، إيهدي قلبك ويثبت لسانكسن هللا إفقال عليه الصالة والسالم:  ،ابلقضاء
  .(5)لك القضاء(  تبنيي  أن حرى  أنه  إف  األولما مسعت من    اآلخرحىت تسمع من  

قد فقات عينه فقال له  عمر ابن اخلطاب )رضي هللا عنه( أتىرجال  أن يالصحابة ما رو  ومن اآلاثر اليت رويت عن
فقال له عمر: فلعلك فقات عيين  أرى،ما  إالبك من الغضب  أمااملؤمنني  أمريقال له: َي ف ،عمر: حتضر خصمك

ويف هذه احلالة  .(6) ابن القضاء اآلخر ةمسعت حج إذا فقال عمر: ،فحضر خصمه وقد فقات عيناه معا ،خصمك
يتبني أن املدعي بث شكواه إىل اخلليفة فطلب اخلليفة بتبليغ املدعي عليه ابحلضور أمام القاضي لالستماع له، وهبذا 

 يتبني أبن القاضي استمع إىل اخلصمان لبيان احلق من عدمه.

ّل يكن يف ذلك الزمان مثل  ألنهالتقاضي يف دار القضاء  إجراءاتقواعد لتنظيم  أيالقران الكرمي ّل يضع  إن ويالحظ 
هذا ال يتعارض مع القول بوجود عدد من القواعد العرفية اليت تنظم عمل احلكام   أنغري    ،(7)  هذا الدار مبعناها املعاصر

 يف جملس القضاء.  لقضاةا  أو

 (صلى هللا عليه وسلم)املطلب الثاين: التبليغ عند الرسول    

اليت تنظم مبادئ العمل يف هذا  (صلى هللا عليه وسلم)عن الرسول  األحاديثاحملدثون والفقهاء عددا من  ىقد رو و 
 :اآلتيةيف النقاط    ميكن تلخيصها  واليت  اجملال

ا ابلطريقة ميعامله أنن من واجب القاضي إو  ،القاضي يف جملس القضاء إمامضور املتخاصمني حب التبليغ جيب-1
 .(8)  نفسها وابلتساوي

 .(9)  احلكم  إصداريصغي حلجج الطرفني املتنازعني قبل    أنعلى القاضي  -2

وال جيوز  ،شهادات الشهود وغري ذلك أواملتهم  كاعرتاف  ةعلى حجج مثبت ةيؤسس حكم أنينبغي على القاضي -3
 .(10)  بناء على الظن والعاطفة الشخصية  ةيصدر حكم  أن له  

 

 .1988 ،270ص ،القاهرة ،اجلزء الثاين ،تاينسالسج األشعثداوود سليمان ابن  أيب ،احلافظ اإلمام ،داود دار احلديث أيبسنن (5)

 . ه1352 ،449ص ،6اجمللد  ،اجلزء التاسع ،القاهرة اإلماممطبعة  ،الظاهري األندلسيحممد علي بن حزم  أيب ،احلافظ ،ىاحملل (6)

 2002د. هاشم حيىي املالح، عضو اجملمع الفقهي العراقي، بغداد،  ،حكومة الرسول املصطفى )صلى هللا عليه وسلم((7)

 م1981ه /1401سنة  ،52ص  ،6مؤسسة الرسالة، اجلزء  ،اهلندي ،العمال كنز(8)

 .م1947-ه 1366 سنة ،51ص ،األولاجلزء  ،مصر ،الكربىاملكتبة التجارية  ،كيعو  ،القضاة أخبار(9)

 .2012سنة  ،49ص اجلزء الرابع، ،بريوت ،دار الكتب العلمية الشيباين، ،إىل جامع األصول يف حديث الرسول تيسري الوصول (10)
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 يطلب أناليت تثبت ادعائه فله  األدلةن عجز عن تقدمي إف ،الدعوى تقع على عاتق املدعي إثبات ةمسؤولي إن-4
ن نكل عن حلف اليمني ثبتت عليه إو  ،ن حلف برأت ذمتهإف  ،من الدعوى  بريئةحيلف ابن ذمته    أن املدعي عليه  بتبليغ  

  .(11) الدعوى

 

 واآلاثر املرتتبة على غيابه لدى فقهاء املسلمنياملبحث الثاين: التبليغ القضائي للمدعي عليه  

أو يتغيب عن حضور  ،إن التبليغ القضائي هو أمر هام للسري يف إجراءات الدعوى إال أن املدعي عليه قد ال حيضر
 أكثراملواجهة بني املدعي واملدعي عليه قد ال حتصل يف  الدعوى أو بسبب عدم تبليغه للحضور والذي يدعو إىل

غياب املدعي عن حضور املرافعة ليس بذلك القدر من   أن   إال  ،قد يغيب املدعي عليه  أو  ،فقد يتغيب املدعي  ،األحيان 
واملطلوب   ابعتباره املتعدي  ةقد يعطل سري املرافع  األخرين غياب  وذلك أل  ،التأثري كما لو كان املتغيب هو املدعي عليه

ن املدعي هو من أل ،للمراجعةميتنع القاضي عن نظر الدعوى ويرتكها  املرافعةيوم  فعند غياب املدعي اخذ احلق منه.
اخلصم املطلوب  إعالم أوتبليغ ال . وقد كان (12) ن املدعي عليه خبالفه جيرب عليهاأو  ،عليها ترك دعواه ترك فال جيرب إذا

وكان  ،للمدعي ليعرضه على اخلصمعن طريق قيام القاضي ابخلتم على طني رطب يعطي يتم جمللس احلكم  إحضاره
ذا إ  أما  (،13)  مث هجره الناس واعتادوا على الكاغد   ،وكان هذا عادة قضاة السلف  ،ب القاضي فالنواج  نقش اخلتم هو

 أشخاص أووالعون شخص  (14) يسمون العون ةعندها كان يتم االعتماد على طائف ،اإلجراءّل يستجب اخلصم هلذا 
احملكمة ليسمع دعوى املدعي وليبدي دفوعه  إىلابملطلوب  اإلتيان مببادئ اخلصام ومهمتهم  أو ،ةهلم ابلشريع ةال معرف

 ةوذلك حبسب احلاج األشخاصمن  ةقد يكون جمموع أوينفذ عليه بعد احلكم وقد يكون شخصا واحدا  أو ،أراد إن 
 .(15)  خدماهتم إىل

 وإَّنا ،اآلخرتبليغ اخلصم  أو إحضاروهله يف سبيل  ألولالعون ال يتم  إىلاللجوء  أن  إال (16) نيويشري فقهاء املسلم
وظاهر كالم الفقهاء  ،منه أجرتهالعون اذا امتنع اخلصم من اجمليء ابخلتم وذلك الن الطالب قد يتضرر إبخذ  إىل يلجأ

 

 .116 ،112ص ،م1993 -ه  1414، 16بريوت، اجلزء  –دار املعرفة  السرخي، املبسوط، ،.9 ،6 ،4سورة النور  (11)

 .1984.سنة150و149ص ،بغداد العاين. مطبعة ،1ط ،د. عبد الكرمي زيدان  ،نظام التقاضي يف الشريعة اإلسالمي(12)

 الورق )امسر اللون( أنواع أحد (13)

 1958مصر  ،416ص وأوالدهمكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  4ج ،الشربيين اخلطيبالشيخ حممد  ،لفاظ املنهاج أمعرفة  إىلمغين احملتاج (14)

 .1987 ،142بغداد ص للطباعة والنشر ،دار الشؤون الثقافية العامة ،حممد احلبيب التجكاين ،يف الشريعة اإلسالمية واإلثباتالنظرية العامة للقضاء  (15)

مكتبة مطبعة البايب احلليب.    8بن شهاب الدين الرملي ج  محزةالعباس امحد بن    أيببن    ومشس الدينالشربيين اخلطيب  حممد   ،شرح املنهاج  إىلهناية احملتاج    (16)
 1938سنة  267ص، مصر
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السلطان الذين يقومون   أعوان وذلك خبالف   ،على الطالب مطلقا اذا ّل يرزق العون من بيت املال األجرة  أناملسلمني 
 األحوالويف كل    ،اخلصم املمتنع عن احلضور  أي  ،السلطان على املمتنع   أعوان   أجرةاخلصم حيث تكون   إحضارمبهمة  
على  ةاليت كانت مرصود األوقافمن  أومن بيت املال  إما أجورهمالقاضي ومن ضمنهم العون يتقاضون  أعوان كان 

 القضاء.  ةمؤسس

 

 املطلب األول: طريقة التبليغ عند فقهاء املسلمني

عن طريق قيام القاضي  ،ةعند االعتماد على العون إلمتام هذه املهم (17) التبليغ كما يبني بعض الفقهاء آليةوتكون 
 إنَي فالن بن فالن   ،يف كل يوم ثالث مرات  أَيمدار املدعي عليه مع شاهدين ينادي حبضرهتما ثالثة    إىليبعث العون  

ن ّل خيرج نصب إال نصب لك وكيال وقبلت بنيته عليك فأالقاضي يقول لك احضر مع خصمك فالن جمللس احلكم و 
 له وكيال ومسع شهود املدعي وحكم عليه مبحضر وكيله.

عندها يتم النظر يف الدعوى والتحقيق يف األدلة  ،القاضي أمامحضر املدعي عليه  أن ذا ما ترتب على هذا التبليغ إف
 إشكاالوهذا ابلطبع ال يثري    ،احلكم النهائي  إصدار  إىلاملقدمة من قبل املدعي ومساع دفاع املدعي عليه وحججه وصوال  

لمني يثور عند امتناع املدعي عليه من احلضور جمللس احلكم مع معرفة عند الفقهاء املس اإلشكال أن  إال .يف املسألة
عند تغيب املدعي عليه من حضور جملس احلكم مع عدم معرفة مكان  اإلشكالكذلك يثور   ،املكان الذي يتغيب فيه

الفقهاء  املثرية اجلدل عند األمورمن  اآلخريشكل هو  ة، فان غياب املدعي عليه عن مقر احملكم. وأخرياتواجده
جملس احلكم مع معرفة مكان تواجده فقد عاجل الفقهاء املسلمني  إىلفان امتناع املدعي عليه من احلضور ، املسلمني

يبعث القاضي منادَي، صحبه شاهدين، فينادي على املدعي  أن -األولخيارين.  أمامهذه املسالة، ووضعوا القاضي 
)َي فالن بن فالن القاضي فالن أيمرك حبضور جملس احلكم مع  وصفة النداء يف كل يوم ثالث مرات، أَيمعليه ثالثة 

املمنوح للقاضي يف هذه املسألة، فيتمثل ابهلجوم على املدعي عليه يف  -خصمك واال نصب لك وكيال( واخليار الثاين
بواسطة السلطة   أوي،  القاض  أعوان وصفة اهلجوم تكون عن طريق   خر يتواجد فيه،آمكان    أي  أو  ةمكان تواجده يف منزل

على ابب املطلوب  األعوان يقف  أنعن كيفية اهلجوم فهو  أما، ةاحملكم أماماملدعي عليه  إحضارالتنفيذية من اجل 
حيث  يتفقد النساء ويكون ذلك حبضور عدليني من  ، مث يتم بعث النساء مث الصبيان يفتشون عن املطلوب،إحضاره

غريهم يف التفتيش، كل ذلك بعد عزل حرم املطلوب قام آخرين  ال يف صحن الدار و الرجال فاذا دخلوا الدار وقف الرج

 

 - ه  1412 ،412ص ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،2طبعة  اخلامس،اجلزء  ،الشهري اببن عابدين، أمنيحممد  ، حاشيه رد املختار على الدر املختار (17)
 . م1992
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اخليار الثاين املمنوح للقاضي، يكون يف احلاالت اليت يتوجب فيها حضور  أن  ويبدوا .(18)من غرف املنزل ةيف غرف
ن تواجده يف جملس احلكم يساعد أل  أوحضوره يساعد على فض النزاع بشكل قصري    إما ألن القضاء    أماماملدعي عليه  

املدعي  إحضار أجلال ملا ذكر الفقهاء املسلمني هذه الطريقة من إاليت قد تكتنف الدعوى، و  اإلشكاالتفض بعض 
 جملس احلكم. أمامابملناداة على املدعي عليه للحضور    االكتفاءال كان  إعليه و 

 املطلب الثاين: تغيب املدعي عليه

املكان الذي خيتفي فيه،   أواملدعي عليه من حضور جملس احلكم مع عدم معرفة مكان تواجده    فيما يتعلق بتغيب  أما  
 آليةوتتلخص  إحضارهاملطلوب  أموالوالذي ميس  ،هذه احلالة إزاءالواجب اختاذه  اإلجراءفقد بني الفقهاء املسلمني 

حمل عمله، وذلك بناء  أوكمحل سكناه   ةاملهماملدعي عليه الغائب  أموالابلطبع )التسمري( )اخلتم( على  اإلجراءهذا 
غري املدعي عليه وذلك صيانة حلقوقهم  اهيكان أيو   إذااخلتم على الدار  أوعلى طلب املدعي، وال جيوز بتاَت التسمري 

 .(19)  لئال يكون ذلك سببا لتشردهم

، فاذا فتح ةيؤتى ابلشمع، ويضرب على جانب الباب املتصل ابلعتبة ويطبع عليها بطابع احملكم أنوصف اخلتم  إن
الوسيلتني  إىلالباب ابن ذلك على الشمع املطبوع فيعرف بذلك ابن املدعي عليه قد حضر، وعندها يتم اللجوء 

جملس احلكم هو تواجده يف مكان  إىلوقد يكون سبب تغيب املدعي عليه من احلضور  (20)آنفا السابقتني املذكورتني 
، ويف هذا الشأن وضع الفقهاء املسلمون ةيتعذر معه معرفة الدعوى املقامة عليه بسبب بعد املسافة بينه وبني مقر احملكم

فقهاء املسلمون معيارا حددوا مبوجبه املسافة ، ويف هذا الشأن وضع الةمعيارا حددوا مبوجبه املسافة بينه وبني مقر احملكم
يف الدعوى املعروضة، واذا تعذر عليه  وأدلتهدفاعه  إلبداء ةاليت يتمكن معها املدعي عليه من احلضور إىل مقر احملكم

 عنه.  توكيل غريه بدالً   إىلاحلضور جلأ 

حضار املدعي عليه مما يوجب إأهنا تكون حائال دون  ف  املرافعةاملسافة البعيدة واليت متنع املدعي عليه من احلضور يوم    أما
 ،احلكم غيابيا عليه واالحتفاظ للغائب حبق املراجعة، وذلك حفاظا على حق املدعي من الضياع إصدارعلى القاضي 

فقد اعتربها الفقهاء تلك املسافة اليت ال تقصر  ةمقر احملكم إىلاملسافة اليت يتمكن معها املدعي عليه من احلضور  أما

 

 .م1996سنة مصر ، 369ص 5الشيخ سليمان اجلمل، مطبعة مصطفى حممد ج حاشية اجلمل على شرح املنهج،(18)

 .1958، مصر 416ص وأوالدهمكتبة ومطبعة مصطفى البيايت احلليب  4املنهاج، الشيخ حممد الشربيين اخلطيب، ج ألفاظمعرفة  إىلمعىن احملتاج  (19)

 .1987 ،143ص  ،دار الشؤون الثقافية العامة للطباعة والنشر ،حممد احلبيب التجكاين، اإلسالميةيف الشريعة  واإلثباتالنظرية العامة للقضاء  (20)
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 وال جيوز احلكم عليه بغري حضوره  إحضارهفاذا كان املدعي عليه على بعد هذه املسافة عندها يتوجب  .  (21)  فيها الصالة
ّل حيضر ذا  إصر على ذلك رغم النداء على اببه  أوتغيب و   األنظارذا امتنع املدعي عليه من احلضور، وتوارى عن  إف  ،(22)

قتنع القاضي أ  ذاإ، مع غياب املدعي عليه ويسأل املدعي عن بينته، فةسيحاكم غيابيا، عندها يباشر القاضي املرافع
 ،(23)  نه سيحكم عليه مبوجب تلك البينةأبتلك البينة حكم على املدعي عليه مبوجبها، ولكن ليس قبل النداء على اببه  

فالقاضي بعدما يسمع  الدعوى يعيد النداء على ابب املدعي عليه اثنية ابنه  واه،ذا ّل تكن للمدعي بينه تؤيد دعإ أما
فان ّل حيضر بعد النداء حكم القاضي بنكوله عن حلف اليمني،   سيتم احلكم عليه ابلنكول عن اليمني اذا ّل حيضر،

 .(24)  ورد اليمني على املدعي وحكم له مبا ادعى به اذا حلف اليمني

املدعي عليه جمللس احلكم  لبعد املسافة وهي املسافة اليت حددها الفقهاء املسلمون ابملسافة اليت  إحضارذا تعذر إ إما
تقصر فيها الصالة، عندها يقوم القاضي بنظر الدعوى على الغائب رغم عدم والية القاضي على بلد هذا الغائب، 

تؤيد دعواه، ويربز الفقهاء   ةبين  أيضان تكون لدى املدعي  أو   تكون دعوى املدعي متعلقة حبقوق األدميني  أنلكن بشرط  
حفاظا على حقوق املدعي من  أخرى ةاملدعي عليه الغائب، ومن جه إحضارذلك ابن القاضي ال ميلك الوالية على 

ه  يسمع دعوى املدعي وبينت أنوللقاضي عند مساعه الدعوى على الغائب يف هذه احلالة خياران، فأما ، (25)الضياع
حيكم القاضي   أنواخليار الثاين يتمثل يف  ،  نه قد وثق هذه البينةأويكاتب هبا قاضي بلد املدعي عليه ليحكم هبا ما دام  

 .(26)  لتنفيذه على املدعي عليه  ةاملقبولة عنده، مث يكاتب قاضي بلد املدعي عليه حبكم  ةابلبين

نفا يقرتب كثريا عما يسمى يف الوقت احلاضر ابإلنبة القضائية، آليه الفقهاء املسلمون  إ  أشارالذي    اإلجراء  أن يالحظ  
 أن ليه  إ  اإلشارةمما جتدر  ، و (27)  قضائي معني من اجل حسم النزاع  إجراءالختاذ    أخرى  ةحملكم  ةوهي حالة ختويل حمكم

 

بكر حممد بن  أيبسيف الدين  .1980 ة. سن89بريوت ص  ،اإلسالمي، املكتب 15الدين بن مفلح احلنبلي، املبدع يف شرح املقنع، ج إسحاق أيب (21)
 149ص ، مكتبة الرسالة احلديثة،8محد الشاش القفال، حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء حتقيق وتعليق د. َيسني امحد ابراهيم درادكه، ج

( كم 86مسافة القصر )وتقدر . 1997سنة  123دار الفكر. دمشق ص  4-ط -مع القانون الوضعي، وهبه الزحيلي ومقارنة نظرية الضرورة الشرعية(22)
 . ( كم89) عند احلنفية، وعند الشافعية

 .191 ص ،م1983-ه  1 357سنة ،مطبعة مصطفى حممد، مصر ابن حجر اهليثمي، ،حواشي حتفة احملتاج بشرح املنهاج(23)

 .153ص الكرمي زيدان مصدر سابق عبد (24)

 .1972سنة 7الرتاث العريب، بريوت ص، دار احياء 2، ط12، جالقشريي صحيح مسلم بشرح النووي،(25)

( من املادة أوالراجع الفقرة ) 1938، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر سنة  267ص  8شهاب الدين الرملي، ج شرح املنهاج،  إىلهناية احملتاج  (26)
 .عراقي إثبات( 15)

 عراقي. إثبات( 15( من املادة )أوالراجع الفقرة ) (27)
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ليفه ميينا يسمى ميني االستظهار، وفحوى هذه بعد حت  إالالقاضي عند فقهاء املسلمني ال حيكم للمدعي بعد مساع لبينته  
 أنهذه اليمني تكمن يف    وأمهيةوال من شيء منه،    أبرأهاملدعي حيلف على انه يقبض حقه وال شيئا منه، وال    أناليمني  

حق املدعي ويطلب حتليفه اليمني  إيفاءيدعي  أن  ألمكنهاملدعي قد يكون استوىف حقه، وان الغائب لو كان حاضرا 
على ميني  (29) وقد نص املشرع العراقي (28) لتحليفافالقاضي حيل حمل املدعي عليه يف  ،اإليفاء إثباتعجز عن اذا 

اخلصم الذي ليس له دليل كامل يف  إىلاليمني املتممة واليت توجه من قبل القاضي  أنواع كأحد وذلك  االستظهار
 يف قيمة ما حتكم به.  أوبعد ذلك حكمها يف موضوع الدعوى    ةالدعوى لتبين احملكم

 اخلالصة

كان دقيقا يف معاجلة مسألة التبليغات ابعتبارها و   أن الفقه اإلسالمي قد أهتم ابلتبليغ القضائي،من كل ما تقدم يتضح    
لكل احلاالت اليت تعرتي هذه   الالزمة، ويبدوا ذلك جليا من خالل بيان احللول  ةهمالقضائية امل  اإلجراءاتهم  أ  أحدى

احلنيف، واملتمثل بضرورة سري العملية  اإلسالميليه الشرع إمن احلرص الذي يسعى  إال، وذلك ال ينبع اإلجراءات
 هبا.والذي يضمن لألفراد حقوقهم وعدم التفريط    األكملالقضائية على الوجه  

 

 اخلامتة

ولدى اخللفاء الراشدين   ،( ويف سنتهملسو هيلع هللا ىلصيف كل ما تقدم يتضح أن التبليغ القضائي ورد يف القرآن الكرمي ويف عهد النيب )  
ات. وقد أهتم ومن جاء من بعدهم تطور التبليغ القضائي وإجراءاته للحاجة امللحة يف فض النزاعات لألفراد واجلماع

فقهاء املسلمني ابلتبليغ القضائي، وكان التبليغ دقيقا يف معاجلة مسألة التبليغات القضائية يف الدعاوى املقامة أمام 
ويبدو ذلك جليا من خالل  ،القضاء ابعتبارها إحدى أهم اإلجراءات القضائية املهمة ومن أولوَيت الدعوى القضائية

وذلك ينبع من خالل احلرص الذي يسعى إليه الشرع  ،الت اليت تعرتي هذه اإلجراءاتبيان احللول الالزمة لكل احلا
املتمثل بسري الدعوى القضائية على الوجه األكمل والذي يضمن لألفراد واجلماعات حقوقهم وعدم   ،اإلسالمي احلنيف

  التفريط هبا.   

 

بكر  أيبسيف الدين  -91وص90 برهان الدين بن مفلح احلنبلي، مصدر سابق ص وأيب إسحاق، 415حممد الشربيين اخلطيب مصدر سابق ص (28)
 151الكرمي زيدان، مصدر سابق ص عبد ود.، 147الشاشي القفال. مصدر سابق ص

األتية،   األحوالعلى ما يلي حتلف احملكمة من تلقاء نفسها يف  0002( لسنة 46العراقي وفقا للتعديل رقم ) اإلثباتمن قانون  124-تنص املادة  (29)
 أحاله ه وال أميني االستظهار على انه ّل يستوف هذا احلق بنفسه وال بغريه من املتويف بوجه وال ابر  –، فتحلفه احملكمة وأثبتهيف الرتكة حقا  أحدادعى  إذا. أوال

 ابلة هذا احلق رهنعلى غريه وال استوىف دينه وليس للمتويف يف مق
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Abstract 

The phenomenon of cybercrime has recently emerged as a result of the tremendous technical 

progress and dependence on technology in various aspects of life, and its proliferation has 

contributed to the limitations of international conventions on cooperation in dealing with them and 

the absence of deterrent sanctions, which obliges States to develop Mechanisms to combat it 

through the enactment of special laws and public awareness of their dangers, The aim of this 

research is to define cybercrime and define its images and penalties and the methods of 

international cooperation to combat it in Qatari Law No. 14 of 2014 on cybercrime, as well as to 

indicate the position of Islamic Sharia on emerging issues and how to find appropriate solutions to 

them, from During the descriptive study of cybercrime and its comparison with conventional 

crimes, comparing the position of Qatari law with the Islamic approach in confronting 

contemporary issues, One of its main findings was that the promulgation of the special law might 

facilitate the prosecution and prosecution of cybercrime, and that international cooperation on 

combating cybercrime could be achieved only by activating international conventions in order to 

try to unify views on them, and that the purposes The Islamic sharia defines the general framework 

for dealing with the issues that have been developed, and the general rules of Fiqh work together 

with the legitimate purposes of confronting contemporary issues such as cybercrime. 

Keywords: Sharia,possition, crimes, law, Qatari, cyber. 
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 البحث ملخص

نواحي برزت يف الفرتة األخرية ظاهرة اجلرمية اإللكرتونية، نتيجة للتقدم التقين اهلائل واالعتماد على التكنولوجيا يف خمتلف  
احلياة، وساهم يف انتشارها حمدودية االتفاقيات الدولية اخلاصة ابلتعاون يف جمال مواجهتها، وغياب العقوابت الرادعة، 
األمر الذي يُ ْلزِم الدول تطوير آليات مكافحتها من خالل سن القوانني اخلاصة وتوعية الناس مبخاطرها، هدف هذا 

وحتديد صورها وعقوابهتا وطرق التعاون الدويل ملكافحتها يف القانون القطري رقم  تعريف اجلرائم اإللكرتونية البحث إىل
اخلاص ابجلرائم اإللكرتونية، كما هدف إىل بيان موقف الشريعة اإلسالمية من القضااي املستجدة  2014( لسنة 14)

اإللكرتونية ومقارنتها مع اجلرائم التقليدية، وذلك من خالل الدراسة الوصفية للجرائم  وكيفية إجياد احللول املناسبة هلا،
ومقارنة موقف القانون القطري مع املنهج اإلسالمي يف مواجهة القضااي املعاصرة، وكان من أبرز نتائجه: أن صدور 

ق القانون اخلاص قد يسهل متابعة اجلرائم اإللكرتونية ومعاقبة فاعليها وإقامة احلجة عليهم، وأنه ال يوجد سبيل لتحقي
التعاون الدويل بشأن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية إال بتفعيل االتفاقيات الدولية حملاولة توحيد وجهات النظر بشأهنا، وأن 
مقاصد الشريعة اإلسالمية حتدد اإلطار العام للتعامل مع القضااي املستحدثة فتعمل القواعد الفقهية العامة جنبًا إىل 

 ة القضااي املعاصرة مثل اجلرائم اإللكرتونية.جنب مع املقاصد الشرعية ملواجه
   اإللكرتونية ,القطري ,القانون  ,اجلرائم ,موقف ,الشريعةالكلمات املفتاحية:  
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 مقدمة

 ها، وتدشينمعامالهتاالتِ قنية يف على  اً كبري   اعتماداً مة ول املتقد ِ اعتماد الد  ، و املعاصرة يف عاملنا نتيجة للثورة اإللكرتوني  
وسرعة  اإلجراءاتتسهيل  انحيةمن  ةاحلكومات اإللكرتونية اليت تتناسب مع منط عصران احلاضر أكثر من التقليدي  

مة إلكرتونياً، ول املتقد ِ عن بقية الد  منعزلة  تصبح    الكي    ول سرعة جماراة هذا الركب العاملي ِ ة الد  األداء، كان لزاماً على بقي  
ة إصدار التشريعات القانوني    ات عدة مبا يصاحب هذا التقدم التقين من جرائم، منها:إشكاليهذه الدول وقعت يف    أن    إال  

طرق و د خصائصها، إضافة إىل اإلثبات اجلنائي هلذا النوع من اجلرائم، وحتد ِ  عر ِفهاتة ابجلرائم اإللكرتونية اليت اخلاص  
مع حداثة  ،فكرة احلدود والبعد املكاين معهلغى أالتعاون الدويل يف هذا اجملال الذي جعل من العامل قرية صغرية واحدة 

لتكون ختيار دولة قطر  اب  ةلباحثا  تقام، لذا  يف عصر التشريع   سالمية وهو مامل يكن موجوداً اإلهذا املوضوع يف الشريعة  
بدأ العمل  إذ ؛ووضعه حيز النفاذ فيهاهلذا البحث، حلداثة إصدار قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية  موضوع الدراسة

ما  ؟هاما هو موقف الشريعة اإلسالمية منو  اجلرائم اإللكرتونية؟ ما، والسؤال يثار هنا: 2015به يف دولة قطر يف عام 
  ؟تهامكافحاجلهود الدولية يف   ماو  ؟وحدد صورها املشرع القطري  هافكيف عر  و   ؟هاخصائص

ق إىل خصائصها اليت التطر  و ، تعريف اجلرائم اإللكرتونية يف التشريع القطري ِ اإلجابة عن هذه األسئلة ب بحثالحياول 
طرق مكافحتها دولياً مبا يتناسب و كيفية اكتشافها،  ا و وسائل إثباهتوبيان  ،  صورهازها عن غريها من اجلرائم، وتوضيح  متي ِ 

، هلااملناسبة جياد احللول إ يةوكيفها سالمية مناإلبيان موقف الشريعة مع  ،للقاراتجرمية عابرة  اأهن خاصة مع طبيعتها
موقف   ية، ومقارنةوذلك من خالل الدراسة الوصفية للجرائم اإللكرتونية يف القانون القطري، ومقارنتها مع اجلرائم التقليد 

  القانون الوضعي املتمثل ابلقانون القطري حمل الدراسة ابملنهج اإلسالمي يف مواجهة القضااي املعاصرة.

بدولة قطر   منها، وجماله املكاين يعىن  الشريعة اإلسالميةوموقف  اجلرائم اإللكرتونية،    أما حدود البحث فمجاله املوضوعي
عام من    2014لسنة    (14)قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية القطري رقم    ن وقت نفاذم  يمتدفالزماين    هجمال  ، أمافقط

 . 2018ىل عام  إ  2015

وعليه توزع البحث إىل ثالثة مباحث: أوهلا مفهوم اجلرمية اإللكرتونية يف القانون القطري، واثنيها: صور اجلرائم اإللكرتونية 
سالمية من اجلرائم  موقف الشريعة اإلتها، واثلثها: حلدويل يف جمال مكافالتعاون ايف القانون القطري وطرق إثباهتا و 

 .لكرتونيةاإل
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 يف القانون القطري اإللكرتونية  مفهوم اجلرميةاملبحث األول:  

 املطلب األول: اخللفية العامة للجرمية اإللكرتونية

ساليب التعامل النمطي اليومي أتسهيل يف مبتكرات تكنولوجية حديثة، سامهت  هورهناية القرن املاضي ظ شهدت
 تداوهلا عرب وسائل تقنية، وسيلةً  واليت يتم   ،ت املعامالت اإللكرتونيةءجاف، وتيسريها لألفراد واملؤسسات واحلكومات

هذا النمط يتمثل و ألمناط السائدة قدمياً، إىل اضاف ياملعامالت  منحياتنا املعاصرة منطًا جديداً  أضفت على جديدةً 
ت اخلاصة احملفوظة من املعلومات والبياان  اً ال هنائي  اً اليت قد تضم عدد  هاونظم املعلومات وبراجم  ،لكرتونيةإليف املعامالت ا

اظ عليها لكرتونية تسهم يف احلفإبتشفري خاص يف دعامات احملمية ، أو هميكن الولوج إليها إال عن طريق ال برقم سري
 .(1)نية يف عاملنا اليوموذلك ألمهيتها القانو   ؛سواء كان ذلك بقصد الرتفيه أو بقصد الضرر  ،من العبث أو التالعب هبا

اجها وإجيادها واالستفادة منها، اليت يعتمد اجملتمع على إنت نتاجساسية لإلات والبياانت املادة اخلام األاملعلومتعد هذه 
، ويسرته  ا وسهلت الكثرينسانية وطورت وسائل تعامالهتنظم املعلومات، واليت ارتقت ابإل  املعلومات املخزنة علىإال أن   

صحاب النفوس الضعيفة والشريرة بيئة خصبة لتنفيذ جرائمهم بكل يسر وسهولة، أوجد فيها جمرمو التقنية احلديثة و 
قد يوازي يف طياته  مظلم   جانب   -اليت حتتوي البياانت واملعلومات-هذه املعامالت اإللكرتونية  ب  اح  ص  وبذلك فقد 

فكانت هذه   اجلانب املشرق هلا، فربزت ظاهرة اجلرمية اإللكرتونية ومتثلت يف عدة صور مل تعهدها النظم البشرية من قبل،
لكرتونيات وخاصة جمال التقنية واإل  ،العلمية  السريع يف شىت اجملاالت  الصور السلبية هلذا التقدم  إحدىاجلرائم والتعدايت  

ر تزوياقع واألنظمة اإللكرتونية، و جرمية اخرتاق املو يل املثال ال احلصر،  على سبمنها  نذكر  عصران احلاضر،  الذي يتميز به  
العبث ابلشبكة املعلوماتية املعلومات، و ملتعلقة بتقنية إعاقة الوصول إىل الربامج أو الشبكات ااملستندات اإللكرتونية، و 

قنية املعلومات، والتصنت أو ت الشبكة املعلوماتيةستخدام العبث ابلفحوص الطبية ابأو وسائل تقنية املعلومات، و 
بتزاز والسب حتيال واالوالتهديد والسرقة واال ،ستيالء على البطاقات اإللكرتونية، واالالشبكة املعلوماتيةستخدام اب

 . (2)وغريها الكثري ،ف والتشهري اليت تتم عرب الوسائل اإللكرتونية احلديثةوالقذ 

أهنا: الفعل غري املشروع الذي يساهم يف ارتكابه احلاسب إىل ء يف تعريف اجلرمية اإللكرتونية ذهبت آراء الفقهاوقد 
ور السلوك ارتكابه، أو هي خمتلف صاآليل، أو هي الفعل غري املشروع الذي يكون احلاسب اآليل أداة رئيسية يف 

 
 .11، ص2015، 1، طعباش أمني، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، طاإللكرتونيةاحلماية اجلنائية للمعامالت ( 1)
ارة إىل جهود مكافحتها جرائم املعلوماتية واإلنرتنت )اجلرائم اإللكرتونية( دراسة مقارنة يف النظام القانوين ملكافحة جرائم املعلوماتية واإلنرتنت مع اإلش(  2)

 .66، ص2007، 1 عبد الكري عبد هللا، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، طعبد هللاحملياً وعربياً ودولياً، 
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ضراراً مبكوانت احلاسب ستخدام املعاجلة اآللية للبياانت، أو هي عمل أو امتناع أيتيه اإلنسان إاإلجرامي اليت ترتكب اب
 .(3)تصال اخلاصة به، اليت حيميها قانون العقوابت ويفرض هلا عقاابً وشبكات اال

يف مجلة قوانينه    ساسيةة مبقتضى التعديالت اجلوهرية واألف اجلرمية اإللكرتونيتعري  حولسنعرض ما قننه املشرع القطري  و 
لذي كان يف قانون العقوابت رقم قانوانً خاصاً ملعاجلة هذا النوع من اجلرائم، واستدراكاً للنقص ا اأفرد هل يت، والالعقابية

لكرتونية وهو قانون مكافحة اجلرائم اإل  ،2015سنة    ون اجلديد حيز النفاذ والتطبيقدخل القان  إذ  ،1971  ( لسنة14)
عن  هاخرياً سوف نعرج على خصائص اجلرمية اإللكرتونية، مث سنذكر أهم الفروق اليت متيز أ، و 2014( لسنة 14رقم )

 هذه اجلرائم.  حولكامالً   وضوحاً اجلرمية مبفهومها التقليدي، لتتضح بعدها الصورة  

 اإللكرتونية يف القانون القطرياملطلب الثاين: تعريف اجلرمية  

أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية املعلومات، أو نظام معلومايت، ري اجلرمية اإللكرتونية أبهنا: "عرف املشرع القط
 .  (4)أو الشبكة املعلوماتية، بطريقة غري مشروعة، مبا خيالف أحكام القانون"

ستخدام ثالثة عناصر، إما أن تكون ابتوافر ب اإللكرتونية وقوع اجلرمية يف هذا التعريفوهكذا حدد املشرع القطري 
املقصود هبذه  وضح الشبكة املعلوماتية، كما أن تكون عرب ، أو أن تكون عرب نظام معلومايت، أووسائل التقنية ىحدإ

 : يتالعناصر الثالثة على النحو اآل

أو جمموعة وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة، تستعمل لتخزين   ،أوالً: تقنية املعلومات، وهي أي وسيلة مادية أو غري مادية"
زنة هبا، ويشمل ذلك املعلومات وترتيبها وتنظيمها واسرتجاعها ومعاجلتها وتطويرها وتبادهلا وفقاً لألوامر والتعليمات املخ
 مجيع املدخالت واملخرجات املرتبطة هبا سلكياً أو السلكياً يف نظام معلومايت أو شبكة معلوماتية.

اثنيا: نظام معلومايت، وهو جمموعة برامج وأجهزة، تستخدم إلنشاء أو استخراج املعلومات، أو إرساهلا، أو استالمها، 
 أو عرضها، أو معاجلتها، أو ختزينها. 

لثا: الشبكة املعلوماتية وهي ارتباط بني أكثر من وسيلة لتقنية املعلومات، للحصول على املعلومات وتبادهلا، مبا يف اث
 .(5)("اإلنرتنت)خلاصة والعامة والشبكة العاملية  ذلك الشبكات ا

 
اإلمارات،   –أكادميية شرطة ديب  -، علي حممود علي محيدة، جملة األمن والقانون  أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي(  3)

 .16، ص 2009، 1ع -17مج 
 . 2014( لسنة 14من الباب األول للقانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم ) 1املادة  (4)
 . 2014( لسنة 14من الباب األول للقانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم ) 1املادة  (5)
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 .من غري توافر هذه العناصر الثالث ري بوجود جرمية إلكرتونيةاملشرع القطوهكذا ال يقر  

 لب الثالث: خصائص اجلرائم اإللكرتونيةاملط

مل يكن هلا وجود سابق يف املاضي  جرمية حديثة ؛ كوهناها من اجلرائمللجرمية اإللكرتونية عدة خصائص متيزها عن غري 
يف املخاطر املرتتبة عليها، ، فهي ختتلف يف حمل اجلرمية ونطاق وقوعها، و قبل تداول التقنية التكنولوجية احلديثة بني الناس

ة من مبجموع  ا انفردتتقليدية، لذ ال  رميةاجلالرتكاب    ةتخذ عن الوسائل التقليدية امل  كما أن وسيلة ارتكاهبا ختتلف متاماً 
 :ابآليتهذه اخلصائص  ميكن إمجال  عن غريها من اجلرائم التقليدية، و   ميزهتااخلصائص 

تستهدف مادايت ملموسة كما   الفجرمية تستهدف ابلدرجة األوىل معلومات متواجدة على النطاق اإللكرتوين،    أهنا  -
 يف اجلرمية التقليدية وإمنا تستهدف معنوايت.

قام جمرم إلكرتوين من اجلنسية   حدث حنيهذا ما سائر يف اجلرمية التقليدية، و حجم اخلحجم اخلسائر فيها يفوق  أن  -
(، وقد انتشر هذا الفايروس يف خمتلف دول العامل عن طريق الربيد I Love Youالفلبينية بصنع فايروس يسمى )

 مليارات دوالر. 7اإللكرتوين، وقدرت اخلسائر النامجة عنه حبوايل  

إظهار يف  قد يكون جمرد الرغبة    فيها  الدافع اجلرمية التقليدية، ف  ختتلف عن دوافع ارتكاب  ب اجلرمية فيهادوافع ارتكاأن    -
أو قد يكون بغرض اللهو والتسلية، أو حتقيق انتصارات  ارتكاب اجلرمية، على تقنية والقدرة احلرفية العاليةالقدرات ال

 السرقة أو اإلتالف وغريها.ما يف  تقنية بدون توافر سوء النية يف ارتكاهبا، ك

اجملرم اإللكرتوين يعد من أذكى أنواع اجملرمني وأكثرهم حرفية، وذلك ملا يتطلبه هذا النوع من اجلرائم من دقة عالية أن    -
 إذ أهنا جرمية حتدث عرب نظام تقين حديث.  ؛وفهم حمكم هلذه التقنية احلديثة

تصنف اجلرمية اإللكرتونية على أهنا   إذاإلثبات يف اجلرائم التقليدية،  ن  مصعوبة    ثريعد أك  هااإلثبات فيها واكتشافأن    -
 جرمية حتدث يف اخلفاء، مما يصعب معها ضبط اجلاين. 

لكرتونياً بعدة نظم، سواء  إلتقنيات احلديثة، واملرتابطة  ل  البيئة اإللكرتونية احلاضنة  أما ابلنسبة حملل اجلرمية اإللكرتونية، فهي
جرمية عابرة للحدود   وعليه فهيظلها غري مرئية وغري ملموسة،    أصبحت احلدود اجلغرافية يف  إذخارجها،    داخل الدولة أو

ادة الوطنية ومالحقتهم، ومبدأ السي إجراءات التحقيق، وضبط املتهمنيمثل حتدايت أخرى  يرتتب عليهاوالقارات، 
خاصة  ،لواجب التطبيق، كما أن طول اإلجراءاتختصاص القضائي، وإشكالية حتديد القانون اللدولة، وإشكالية اال
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مع طبيعة اجلرمية اإللكرتونية اليت قد تزول أدلتها قبل إمتام  عارضمية وقعت يف أكثر من دولة، يتإذا كانت اجلر 
 .  (6)التحقيقات

 أن اجلرمية اإللكرتونية جرمية مستحدثة قائمة بذاهتا، سواء يف املفهوم أو يف اخلصائص، أو حمل اجلرمية، واضح مما سبق
لزم مواجهتها بتشريع متفرد خاص هبا قادر على حل حتدايهتا املتجددة بقدر يتناسب  اأو يف اإلثبات اجلنائي هلا، لذ 

 . (7)مع تطور تقنيتها

 جلرائم التقليدية وبني اجلرائم اإللكرتونية املطلب الرابع: التفرقة بني ا

 (جرم)  فاجلرمية لغة من  لغًة واصطالحاً،ف اجلرمية  يبني هذين النوعني من اجلرائم البد لنا من تعر   يقالتفر الشروع يف  قبل  
 . (8): مقطوعة: قطعه. وشجرة جرمية أيجرمه جيرمه جرماً  . يقال:: قطع أي

   .(9)هي اعتداء على املصاحل والقيم اليت حيميها املشرع بنصوص التجري والعقاب  العام ِ واجلرمية وفقاً لتعبريها  

انون عقوبة فعل غري مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القهنا "أبود جنيب حسين  الدكتور حمم  هاأما اصطالحاً، فيعرف
 ". أو تدبرياً احرتازايً 

  عموماً عناصر اجلرمية  تقومف السابق، وبناًء على التعري
ُ
 القانون، وهو السلوك الذي م بنص ِ ر  ج  على الفعل املادي امل

النتيجة للفعل اإلجرامي، وإن مل تكن  أيآاثره يف االعتداء،  ترتب هيشمل النشاط اإلجرامي واالمتناع، كما يشرتط في
 غم من عدم ترتب آاثره.الر  ى  عل اجلرمية معاقباً عليه قانوانً  عنصراً يف كل جرمية، إذ أن الشروع يف

 أن تكون للجرمية أصول    ميكن معاقبة اجلاين دون  هي من عمل اإلنسان نفسه، فالو اإلرادة اجلنائية،  ها أيضاً  من عناصر و 
 . (10)حرتازيل اإلجرامي، أو حتديد التدبري االميكن للقانون مسائلته عنها، لتحديد العقوبة املناسبة للفع  يف نفسيته

للعقوبة   هي اجلناايت، واجلنح، واملخالفات، وحيدد نوع اجلرمية وفقاً للحد األقصى  ،نواعأتقسم إىل ثالثة    عموماً ة  جلرميوا
نجد أن املشرع قد قام ، س2004( لسنة 11) رقم لعامنظران يف قانون العقوابت القطري افإذا  ،املقررة هلا يف القانون 

هي اإلعدام،  ،قوابتثالث عيف حدد اجلناايت  إذ، (25-21)من املادة  نواع اجلرائم يف الفصل األولأابلنص على 
قل أنون على خالف ذلك ابلنسبة للحبس بد، أو احلبس الذي يزيد على ثالث سنوات، مامل ينص القاؤ أو احلبس امل

 
 .17، ص2015وقي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، ، حممد كمال الدس احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة (6)
 . 21املرجع السابق، ص (7)
 ، مادة )جرم(، جمموعة من احملققني. 604، ص 7، ابن منظور، دار املعارف، القاهرة، جلسان العرب( 8)
 .19حممود علي محيدة، ص علي أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي، ( 9)
 . 40، ص 1988، حممود جنيب حسين، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون العقوابت، القسم العام( 10)
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لف أسنوات، وابلغرامة اليت تزيد على يزيد احلبس فيها على ثالث  ائم اليت الفهي اجلر  سنوات، أما اجلنحمن ثالث 
اقب فهي اجلرائم املع نون على خالف ذلك، أما املخالفاتقطري، أو إبحدى هاتني العقوبتني، مامل ينص القا ايلر 

 لف رايل قطري.أتزيد على    الو عليها بعقوبة مالية فقط 

ل اجلرمية يف ن حمإالوسيلة، إذ و  حمل اجلرميةاجلرائم التقليدية عن اجلرائم اإللكرتونية من حيث  وقد بينا سابقًا اختالف
املعلومات   ملموسة على أرض الواقع، بينما حمل اجلرائم اإللكرتونيةموال، أو حمررات مادية  أشخاص، أو  أاجلرائم التقليدية  

لكرتونية جلرائم اإللكرتونية فهي النظم اإلأما وسيلة ا ،افرتاضي نية يف عامل إلكرتويناملوجودة على الدعامات اإللكرتو 
 احلديثة.  

شروعة املري غ مية اإللكرتونية أبهنا: األفعالأنه ميكن تعريف اجلر  ةى الباحثرت ى اختالف الوسيلة وحمل اجلرمية فوبناًء عل
، والشبكة املعلوماتيةام التقنية اإللكرتونية  ابستخد   على دعامات إلكرتونية  الواقعة على املعلومات احملفوظة  ،بنص القانون 

 .  اقانوني    اً واليت ترتب أثر 

التقليدية، أن األوىل ترتكب عن طريق وسيلة تقنية املعلومات، أو نظام ي بني اجلرميتني اإللكرتونية و ختالف اجلوهر فاال
أن   ختالف اآلخرالقانون السائدة يف كل دولة، واالحكام  أمشروعة ختالف  وماتية بطريقة غري  معلومايت، أو الشبكة املعل

 حمل اجلرمية يف اجلرائم التقليدية هو مادايت، بينما يف اجلرائم اإللكرتونية هي الدعامات اإللكرتونية.

رها اليت متيزها عن هلا عناص إذقانون العقوابت، لقسم اخلاص وتعد دراسة اجلرمية اإللكرتونية يف القانون من مواضيع ال
 أصدر املشرع قانوانً إذ  ،، كما هو احلال يف التشريع القطري(11)يتبعها أيضًا عقوابت خاصة هبا ما اجلرمية التقليدية،

من مجيع اجلرائم   رتونية، والذي جعلكافحة اجلرائم اإللكاخلاص مب  2014لسنة    (14)هو القانون رقم    مستقال   اخاص  
لف رايل أمئة  100.000ترتاوح الغرامة من إذ  ،العقوبة ظوذلك من حيث تغلي املنصوص عليها يف تصنيف اجلنح

 .(12)قطري  لف رايلأمخسمئة    500.000ىل إقطري  

 

 

 

 
 . 11، ص 2015، فؤاد حسني العزيزي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، اجلرائم املعلوماتية دراسة مقارنة (11)
 .2014( لسنة 14ة اجلرائم اإللكرتونية رقم )الباب الثاين للقانون القطري ملكافح (12)
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 تهاالتعاون الدويل يف جمال مكافحصور اجلرائم اإللكرتونية يف القانون القطري وطرق إثباهتا و   املبحث الثاين:

 ول: صور اجلرائم اإللكرتونية اليت نص عليها القانون القطرياملطلب األ

، ثاين منهيف الباب ال كافحة اجلرائم اإللكرتونيةمب اخلاص ِ  2014( لسنة 14وفقًا للقانون رقم )قس م املشرع القطري 
حتيال االلكرتوين، عدي على النظام اإللكرتوين، وجرائم احملتوى، وجرائم التزوير واالاجلرائم اإللكرتونية إىل جرائم الت  صور  

 .(13)وجرائم بطاقة التعامل اإللكرتوين، وجرمية التعدي على حقوق امللكية الفكرية

 املعلومات واملواقع اإللكرتونية:أوالً: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات  

 نص ا عليها د العقاب يف حاالت نص  وشد  به،  نوع بعقاب خاص    كل    ها املشرع القطري إىل ثالثة أنواع، وخص  م  قس  
 :يتكاآل  ، وهييف القانون   اً وصرحي ادً حمد  

مؤسساهتا أو هيئاهتا أو جهزة الدولة أو النوع األول: جرمية الدخول إىل موقع إلكرتوين أو نظام معلومايت اتبع ألحد أ
 الشركات التابعة هلا.و   اجلهات

لها فص  و لغائها أو إحلاق الضرر، إالدخول احلصول على البياانت أو  ب على هذاورأى املشرع تشديد العقوبة إذا ترت  
 :يتنحو اآلعلى ال

 احلصول على بياانت أو معلومات إلكرتونية.  •

 قتصاد الوطين.أو اال  ،الداخلي أو اخلارجي للدولةاألمن    بياانت أو معلومات متس  احلصول على    •

 ة بطبيعتها أو مبقتضى تعليمات صادرة بذلك.ي  احلصول على بياانت حكومية سر ِ   •

 ة.احلصول على أموال أو خدمات أو مزااي غري مستحق    •

 إحلاق الضرر ابملستفيدين أو املستخدمني.  •

 اانت أو املعلومات اإللكرتونية أو إتالفها أو تدمريها أو نشرها.إلغاء البي  •

ملوقع إلكرتوين أو نظام معلومايت أو شبكة معلوماتية  ،وسيلة أبي ِ  جرمية الدخول العمدي بدون وجه حق   النوع الثاين: 
 بذلك.  العلم  بعد  اهبالتواجد    اراستمر و ، أو جتاوز الدخول املصرح به،  أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها

 
 . 2014( لسنة 14من الباب الثاين للقانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم ) 13 - 2املواد  (13)
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 :يتب على هذا الدخول ما أيإذا ما ترت  ورأى املشرع تشديد العقوبة 

 هاأو تغيري   هاأو إتالف  ئهااأو إفش  تهاأو إضاف  هاأو حذف،  نة يف النظام املعلومايتخمز    إلغاء بياانت أو معلومات إلكرتونية  •
  ها.أو إعادة نشر   هاأو نشر   هاأو نسخ هالتقاط اأو    هاأو نقل

 إحلاق ضرر ابملستخدمني أو املستفيدين.  •

 .هاأو تعطيل  هاأو إيقاف  تدمري املوقع اإللكرتوين أو النظام املعلومايت أو الشبكة املعلوماتية  •

ه أو كنتحال شخصية مالاتصميماته أو طريقه استخدامه أو  تعديل حمتوايته أو تغيري املوقع اإللكرتوين أو إلغائه أو •
 القائم على إدارته.

رسلة عرب الشبكة بياانت م ، على أي ِ عرتاض أو التنصت عمدًا ودون وجه حق   لتقاط أو االالنوع الثالث: جرمية اال
 على بياانت املرور.  حدى وسائل تقنية املعلومات أوإاملعلوماتية أو 

 حملتوى:اثنياً: جرائم ا

 :كاآليتوالً: اجلرائم املتعلقة ابلتنظيمات اإلرهابية وهي  أ

جلماعة أو تنظيم إرهايب على الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، أو  إلكرتوين أو إدارته موقع  إنشاء
من أعضائها، أو الرتويج ألفكارها، أو متويلها، أو نشر كيفية تصنيع  ل االتصال بقيادات تلك اجلماعات أو أي   يسهت

 أداة تستخدم يف األعمال اإلرهابية. األجهزة احلارقة أو املتفجرة أو أي ِ 

أو إحدى وسائل التقنية، هبدف نشر األخبار  عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إدارته موقع إلكرتوين اثنياً: جرمية إنشاء
 بقصد إحلاق الضرر.  اخلي أو اخلارجي أو نظامها العامأمن الدولة الد   اليت متس  وتروجيها و ة  صحيحالغري  

للبيع أو  هاأو عرض هاأو بيع هاأو استرياد - سنة 18ن يقل  عمره ع - مادة إابحية عن طفل اثلثاً: جرمية إنتاج
وال يعتد مبوافقة الطفل على هذه  ها،أو بث تهااتحأو إ هاأو نشر  اأو إرساهل هاأو توزيع هاأو نقل اأو تداوهل هااستخدام

 اجلرمية.

رابعاً: جرائم التعدي عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، وذكر املشرع يف هذه املادة ثالث 
 أنواع للتعدي وهي:

 جرمية التعدي على املبادئ والقيم األخالقية.  •
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 خلاصة. جرمية التعدي على احلياة ا  •

 جرمية التعدي على الغري ابلسب أو القذف.   •

 خامساً: جرمية التهديد واالبتزاز لشخص حلمله على القيام بعمل أو االمتناع عنه.

 اثلثاً: جرمية التزوير واالحتيال اإللكرتوين:

أو غري رمسي مع علمه بذلك، إال أن املشرع قد شدد العقوبة يف احملرر الرمسي  ،وال: جرمية تزوير حمرر إلكرتوين رمسيأ
 بضعف العقوبة، لتعلق املوضوع ابلثقة يف النظام العام.

 شخص طبيعي أو معنوي.نتحال هوية  التقنية املعلومات  اثنيا: جرمية استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل  

ختاذ وقيع عليه، بطريق االحتيال، أو ابسه أو لغريه على مال منقول، أو على سند أو التمن االستيالء لنف  جرمية التمكن
 .ة أو إحدى وسائل تقنية املعلوماتسم كاذب، أو ابنتحال صفة غري صحيحة عن طريق الشبكة املعلوماتيا

 رابعاً: جرائم بطاقة التعامل اإللكرتوين:

دون وجه حق  عليها صولاحلأو تسهيل  على أرقامها أو بياانهتا حلصولجرمية استخدام بطاقة تعامل إلكرتوين أو ا .1
 عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.

 جرمية تزوير بطاقة تعامل إلكرتوين أبي وسيلة كانت.  .2

أو  هادم يف إصدار مواد تستخو  أجهزةعلى بدون ترخيص  ةياز احلبطاقات التعامل اإللكرتوين أو  جرمية صناعة .3
 ها.تزوير 

 مع العلم بذلك. هابطاقة تعامل إلكرتوين مزورة أو تسهيل استخدام  جرمية استخدم  .4  

 ل بطاقات تعامل إلكرتوين غري سارية أو مزورة أو مسروقة مع العلم بذلك.و ق ب  .5

 خامساً: جرمية التعدي على حقوق امللكية الفكرية:

ويف أي   التعدي، أبي وسيلة  املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يف التعدي أو تسهيلاستخدم الشبكة  وهي  
صورة، على حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة، أو براءات االخرتاع، أو األسرار التجارية، أو العالمات التجارية، أو 

، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر املتكاملة، البياانت التجارية، أو األمساء التجارية، أو املؤشرات اجلغرافية
 احملمية وفقاً للقانون.
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 املطلب الثاين: اإلثبات اجلنائي للجرمية اإللكرتونية

 رتقاء العقل والفكرحني يزكي نفسه ابو لكرتونية،  إن االنسان مبا حباه هللا من علم وقدرة عقلية، هو صانع هذه الثورة اإل
مناط أإجرامية مبكره السيء، فتظهر لنا ساليب أا دس نفسه عن اخلري فإنه يبتكر فإنه حيصد مثارها اإلجيابية، أما إذ

اسوب يف جديدة من اجلرائم هلا طرق خاصة للكشف واالستدالل عليها وعلى فاعلها، وكلما زاد االعتماد على احل
ما يزيد من خطر هذه خطر حدوث اجلرائم اإللكرتونية، و زاد  والسياسية داخل الدولةدارية اجملاالت االقتصادية واإل

ثبات هذه إهذا النوع اجلديد من اجلرائم، ما يزيد معه صعوبة النصوص العقابية يف بعض الدول  عدم استيعاباجلرائم 
 . (14)دلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونيةاجلرائم عن طريق األ

 منها:  ،سبابأت يف اجلرمية اإللكرتونية ترجع إىل عدة  وصعوبة اإلثبا

اسويب ملدة ألن البياانت ختزن يف ذاكرة النظام احل ؛ وذلكغري ملموسة وقابلة للزوال بسرعة اإللكرتونية دلة اجلرميةأ •
 .ادائمقصرية وال ختزن  

دلة على االعرتاف هبذه األ  عنتشريعات  ال  دلة يف حالة العثور عليها من قبل اجلناة، مع قصور بعضإتالف األسهولة    •
 دلة معرتف هبا قانوانً.أأهنا 

 ساليب متجددة تتميز ابلطابع التقين والفين املعقد.أاستخدام وسائل و   •

 يستلزم الوصول له فحص كميات هائلة من املعلومات.  ، إذصعوبة الوصول للدليل  •

اإلبالغ خوفًا على مصلحته، اليت قد تتمثل يف اخلشية من فقدان ثقة إحجام اجملين عليه يف بعض احلاالت عن  •
 عمالئه به، مثل اجلرائم اليت تستهدف البنوك أو الشركات.

ا جرمية تتعدى التحدايت والصعوابت القانونية اليت تواجه اجلهات املختصة يف تتبع اجلناة يف اجلرمية اإللكرتونية، كوهن  •
 لقارات.حياانً اأاحلدود الوطنية و 

كافحة مب  اخلاص ِ   2014لسنة    (14)رقم    القانون   الباب الثالث من  املشرع القطري قد أفرد  جند فإننا  يف دولة قطر،  أما 
اشتمل هذا الباب على ثالثة فصول، تضمن الفصل األول األدلة وإجراءات التحقيق   إذاجلرائم اإللكرتونية لإلجراءات،  

 
 .3، علي حممود علي محيدة، ص أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي( 14)
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، أما الفصل (21)التزامات مزودي اخلدمة يف املادة  فنص علىما الفصل الثاين ، أ(20( إىل املادة )14)من املادة 
 .(22)املادة  يف  الثالث فهو خاص ابلتزامات أجهزة الدولة 

 أوالً: األدلة وإجراءات التحقيق:

هم  أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي أبن النيابة العامة ( يف هذا الفصل،20-14تقضي املواد القانونية )
 .دلةتصاص يف مباشرة التفتيش، ومجع األخاال  أصحاب

علومات تختص النيابة العامة، أو من تندبه من مأمور الضبط القضائي، أبمر تفتيش األشخاص، واألماكن، وأنظمة املف
الزمة ملصلحة معلومات إلكرتونية، أو بياانت مرور، أو معلومات حمتوى    أي بياانت، أو  ك مجعكذل،  ذات الصلة ابجلرمية

، أو التحفظ عليها، أو األدوات أو البياانت أو املعلومات اإللكرتونيةاألجهزة  وأمر تسليم  الفوري،    هاتسجيلو   التحقيقات
  ابحلفاظ عليها حلني صدور قرار اجلهات القضائية.  ختاذ التدابري واإلجراءات الكفيلةوا

 اثلثاً: التزامات مزودي اخلدمة: 

لى أن يلتزم مزود اخلدمة، بتزويد جهات التحقيق ابلبياانت واملعلومات الالزمة يف القضية، واختاذ ( ع21تنص املادة )
مبعلومات املشرتك ملدة سنة،  حتفاظب روابط الشبكة املعلوماتية، واالعدة تدابري احرتازية منصوصة ابلقانون، كحج

املرور، أو معلومات احملتوى، ملدة تسعني يومًا قابلة  حتفاظ املؤقت والعاجل ببياانت تقنية املعلومات، أو بياانتواال
 للتجديد.

 رابعاً: التزامات أجهزة الدولة:

ختاذ التدابري األمنية الوقائية، مع سرعة إبالغ اجلهة املختصة عن أي تلتزم أجهزة الدولة ابعلى أن  (22تنص املادة )
 .يوم  120حتفاظ ابلبياانت ملدة  اال  جرمية حال اكتشافها، مع 

 املطلب الثالث: التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم اإللكرتونية

مل رقمي افرتاضي ممتد ومتشعب يف يف عا تقع  إذ ن اجلرائم بصورهتا التقليدية،للجرمية اإللكرتونية طبيعة خاصة ختتلف ع
كة اإللكرتونية اليت تتيح هلا ابلشبعرف للحدود اجلغرافية أو السياسية أي معىن، فهي مرتبطة يحناء الكرة األرضية ال أ

لوصول ملكان ارتكاب اجملرم اإللكرتوين مشقة العناء واال يتكبد ، فةزر واحد  ةخمتلف دول العامل بضغطنتشار يف اال
 ألن مكان وقوعها يقع خلف شاشة جهازه اإللكرتوين وهو قابع يف منزله.اجلرمية،  
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 يعودختالف  وهذا اال  قم معدل اجلرائم اإللكرتونية،يف زايدة خطر تفا  دولشريعات القانونية بني الاختالف الت  وقد أسهم
ينتج ما  اثت الثقافية يف تلك الدول،  ختالف البيئات والثقافات اليت سنت من أجلها، فهي مل تشرع إال حلماية املورو ال

من عدمه تبعًا لقانون كل  ةمجمر  كوهنا يف  ارب املصاحل واألفعال تتض إذالدويل املطلوب،  ق التعاون يعنه صعوبة يف حتق
  هذا النوع من اجلرائم رتونية يزيد من خطر تفاقم عدم وجود تشريع موحد جيمع الدول ملواجهة اجلرائم اإللكفدولة، 

 .  وانتشارها

ملبدأ إقليمية  اً وصرحي اً واضح حتدايً  ما يشكلجرمية ذات طبيعة متعدية للحدود، أهنا  رتونيةاجلرمية اإللكومن خصائص 
 . (15)الذي يعين احرتام سيادة الدول يف إجراءات التحقيق، وإجراءات التفتيش، وتعقب اجملرمنيالقانون،  

ونية، يف جمال اجلرمية اإللكرت   وضوحتتجلى باليت  ختصاص اإلجرائي والقضائي  يمية القانون، فكرة تنازع االملبدأ إقلويضاف  
 . (16)دولخرى أو عدة  أإذا ما جتاوزت دولة 

أصبحت االتفاقيات فقد  يواجه الدول يف جمال مكافحة اجلرمية اإللكرتونية،    اً صعب  وملا كان توحيد التشريعات ميثل حتدايً 
للفعل  اً موحد  اً تعتمد تفسري "تفاقيات واملعاهدات فاال ،الدولية واملصادقة عليها البديل األنسب لتوحيد التشريعات

إضافة إىل حتقيق السرعة والفعالية يف إجراءات مالحقة   ،كثر من دولةأوتوقع عليه  ،أو إجراء تسليم اجملرمني ،اإلجرامي
مواجهة دولية فعالة   أن يوجد  كله  ن ذلكمن شأ،  وتعديل اآلليات التقليدية للتعاون الدويل  م،وعقاهب  مرتكيب هذه اجلرائم

مجيع ما سبق ضمن  ضعحبيث ت "،الختصاص القضائي بني الدولىل حل مشاكل اإضافة ، إهلذا النوع من اجلرائم
تفاقية، ملتزمة نضمام هلذه االعند االاإلطار القانوين التشريعي الفعال، وحتدد اآلليات الالزمة للتنفيذ، وتصبح الدولة 

حة اجلرائم اإللكرتونية تفاقيات الدولية اليت صادقت عليها دولة قطر يف جمال مكافمن االو دولياً مبا جاء فيها من بنود، 
، 2001  تفاقية بودابست سنةعلى سبيل املثال ال احلصر، اتفاقية اجمللس األورويب حول اجلرمية اإللكرتونية، واملعروفة اب

مكافحة اجلرمية اإللكرتونية، وسبل التعاون الدويل يف اإلثبات وتعقب  يف تفاقيات العامليةتفاقية من أهم االوهذه اال
 تفاقية.هبذه املصادقة أصبحت دولة قطر ملتزمة مبا جاء هبذه االاجملرمني، و 

صادقت  إذ، 2010 تفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، لسنةتفاقية األخرى، فهي االأما اال
دود الوطنية اجلرمية املنظمة عرب احلاتفاقية لتعزيز التعاون العريب يف جمال منع  ، وهي  28/05/2012ليها دولة قطر يف  ع

وإجراءات مكافحتها  ، وجتري األفعال املكونة هلذه اجلرمية، واختاذ تدابري منعهاتهاومكافح واألمين يف اجملالني القضائي
ظام الن  ، وفق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة، أو القوانني الوطنية، مع مراعاةتهمومعاقب  ومالحقة مرتكبيها وشركائهم

 
 .126، حممد كمال الدسوقي، ص احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة (15)
 . 650، ص 2010، فتحي حممد أنور عزت، دار الفكر والقانون، املنصورة، الطبعة األوىل، جرائم العصر احلديث (16)
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تفاقية مع دساتري عتبار عدم تعارض أحكام اال الدول الطالبة، مع األخذ يف االإىل املطلوبني العام لكل دولة، وتسليم
 . (17)الدول األطراف، أو أنظمتها األساسية

 عد على احلدتعاون، ما يساالتقارب بني األنظمة العقابية يف خمتلف دول العامل املصادقة على هذا ال  التعاون الدويل يزيد ف
 قدر اإلمكان من اجلرائم العابرة للحدود مثل اجلرائم اإللكرتونية.

كافحة اجلرائم اإللكرتونية مب  اخلاص ِ   2014لسنة    (14)  القانون رقم  الباب الرابع منالقانون القطري، فقد أفرد املشرع  أما  
تحديد اجلهات املختصة لالقواعد العامة    ولالثة فصول، تضمن الفصل األاشتمل هذا الباب على ث  إذللتعاون الدويل،  

تقدي املساعدة القانونية املتبادلة، وتسليم اجملرمني يف التحقيقات، واإلجراءات اجلنائية املرتبطة ابجلرائم املنصوص يف 
الثنائية أو متعددة يات  ليه، واالتفاقإاجلنائية املشار    عليها يف القانون القطري، وفقاً للقواعد اليت يقررها قانون اإلجراءات

ازدواجية جتري الفعل  كون القانونية  يف طلب املساعدة  االشرتاطواليت تكون دولة قطر طرفًا فيها، كذلك  األطراف
عن تلقي أساسياً  مسؤوالً حتديد النائب العام و ها، ومتحققة لدى الدولتني بغض النظر عن تصنيفها أو تسميت ةمستوفا

املنظمة الدولية واستثنائه يف احلاالت املستعجلة املرسلة من قبل رمني، ملتبادلة، أو تسليم اجملطلبات املساعدة القانونية ا
املختصة يف الدولة مباشرة، على أن يتم   ات األجنبية املختصة إىل اجلهةاجلهاملرسلة من قبل للشرطة )اإلنرتبول( أو 

تركها مفتوحة، حتدد بناء على أسرع وسيلة متوفرة، وهذا   ابلطلب، ويف حالة الطلب مل حيدد القانون الوسيلة، بل  هبالغإ
 من إجيابيات القانون لكون الوسائل قابلة للتغيري والتطور.

 جيب أن تتضمنه طلبات املساعدة القانونية، أو طلبات تسليم اجملرمني كما حدد القانون يف فصل القواعد العامة، ما
جلهة املختصة طلب معلومات إضافية إذا ما رأوا أمهيتها، لتنفيذ الطلب مور، وأجاز للنائب العام أو اأعدة وذلك يف 

 أو تسهيل تنفيذه.

 يف املادة األوىل كما نص ابب التعاون الدويل يف الفصل الثاين منه، على املساعدة القانونية املتبادلة يف تسعة مواد، بني  
د فيها احلاالت اليت جيوز رفض طلب املساعدة القانونية ثانية فقد حد  ا يف املادة المنه صور املساعدة القانونية املتبادلة، أم  

( من ذات الفصل، 32املتبادلة، مستتبعًا احلاالت اليت ال جيوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة فيها يف املادة )
( فقد 36-35أما يف املادتني ) ،(34-33ملؤقتة يف املادتني )كما نص على التدابري سواء كانت تدابري التحقيق أو ا

تفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف للجهة املختصة يف انص على جواز إبرام  كما  جراءات،  نص املشرع القطري على اإل
 الدولة، بغرض التحقيق واإلجراءات املشرتكة.

 
 نشورة على موقع امليزان اإللكرتوين، البوابة القانونية القطرية.االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، امل (17)

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1718&language=ar 

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1718&language=ar
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نص  إذ، 43-39ملادة يف مخس مواد من اأما الفصل الثالث من ابب التعاون الدويل، فقد تضمن تسليم اجملرمني 
 جيوز فيها املوافقة على طلب التسليم أو رفض طلب التسليم. املشرع على حاالت حمددة ال

 ،واليت تتطلب مهارات تقنية عالية تفوق قدرة مرتكبيها  صاً يف جمال اجلرائم اإللكرتونيةللتعاون الدويل أمهية ابرزة، خصو و 
قاليم أيف عدة   منتشرين الذين قد يكونون و   وتتبعهم  جملرمنيا دلة، ومالحقةاخلاصة يف اإلثبات، وكشف األ  نظراً لطبيعتها

غري متوفر يف   قد يكون هذا ما  متفرقة، األمر الذي يتطلب معه وجود كوادر مؤهلة تقنياً للتعامل مع النظم اإللكرتونية، و 
 ،(18)هبا هذه الكفاءات املتقدمة تقنياً   تتوفر  الدول اليت ال  نقص يفضرورة تسد هذا ال  الدول، فيصبح التعاون الدويل  بعض
م النظام اإللكرتوين اخلاص بوكالة األنباء القطرية )قنا(، يف يو  خرتاقُ ا ت   حصل يف قضية دولة قطر، حنيما  وهذا
ت التعاون   إذر الشيخ متيم بن محد آل اثين،  قطدولة  تصرحيات منسوبة ألمري    حولأخبار كاذبة    وبث    ،23/5/2017

وضحت أو  ،خرتاقااللكشف عن مرتكيب هذا ل، FBIبني النيابة العامة يف دولة قطر ووكالة االستخبارات األمريكية 
دواًل من املنطقة اخرتقت موقع وكالة األنباء القطرية وصفحات اتبعة للوكالة على مواقع التواصل   التحقيقات وأكدت أن  

 .(19)االجتماعي

ومن املثال السابق يتبني لنا ضرورة التعاون الدويل مبا يتفق مع طبيعة اجلرائم اإللكرتونية، واليت تتميز بطابع خاص خيتلف 
 عن اجلرائم يف صورهتا التقليدية، حيث تقتضي اجلرائم اإللكرتونية أن تكون هناك ردود فعل سريعة.

د متفق وذج موح  وجود منعدم  ومن أبرزهاجملال، حىت تكتمل الصورة يف هذا ا التعاون الدويلبد من ذكر صعوابت  الو 
هذه إذ ما زالت إىل اآلن حمل جدل يف حتديد إطارها العام، فتعريف ، اط اإلجرامي للجرائم اإللكرتونيةالنشحول  عليه  

، هومنهم من ضيقالتعريف هلذا النوع من اجلرائم،  منهم من وس ع نطاق  يُنظر إليها،    حسب مايف كل دولة  خيتلف  اجلرائم  
نصوص قانون العقوابت العام بل ال تزال تنزل  انني خاصة ابجلرائم اإللكرتونية،قو مل تشرع بعض الدول أن إضافة إىل 

 .(20)اإللكرتونيةلديها يف صورته التقليدية على اجلرائم  

 اجلرائم اإللكرتونية:: موقف الشريعة اإلسالمية من  بحث الثالثامل

ختتلف الشريعة اإلسالمية عن القانون الوضعي من حيث النشأة، فالقانون بدأ ضئياًل حمدود القواعد، مث تطور بتطور 
يواكب  هو عليه يف يومنا احلاضر، فهو اجلماعة اليت نشأ هبا، إذ قام على نظرايت خمتلفة وعديدة حىت أصبح على ما

 
 .130، حممد كمال الدسوقي، ص احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة (18)
 .2017/  7/  17ينظر هذا اخلرب على موقع اجلزيرة اإلخباري املنشور يف اتريخ  (19)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/17/ 
، عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الكتب قانونية متعمقة يف القانون املعلومايتمكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت يف القانون العريب النموذجي دراسة    (20)

 .35، ص 2007القانونية، مصر، 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/17/
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 القانون نشأةمغايرة متامًا عن الشريعة اإلسالمية  نشأة حسب حاجتها وتطورها، إال أن تطور اجلماعة اليت صاغته 
 . (21)ومكان ، فهي شريعة منزلة من عند هللا تعاىل، كاملة شاملة جامعة مانعة لكل زمان الوضعي

الشريعة اإلسالمية على مبادئ عامة، تضمن هلا صالحية التطبيق على خمتلف القضااي وعلى مر العصور،  لذا احتوت
من كتاب هللا ، ومثال ذلك وقدرة على مواجهة مستجدات العصر وذلك ملا حيتويه العموم من سعة ومرونة يف التطبيق

 لِيُ ْفِسد    اأْل ْرضِ   يف   س ع ىى   ت  و ىل ى   و ِإذ ا  :قوله تعاىل  وكذلك  ،(22)ْلف اِحش ةُ ا  ت ِشيع    أ ن  حيُِب ون    ال ِذين    ِإن    :قوله تعاىلعز وجل  
 من  لديهم  يستجد   ما  على  ا هذه النصوص  ملو حي  أن   عصر  كل  أهل  إبمكان وهكذا    ،  (23)و الن ْسل    احلْ ْرث    و يُ ْهِلك    ِفيه ا

 .(24)وقائع 

حكام أأي مل تشرع هلا    – عصر التشريع  قضااي مستحدثة مل تكن موجودة يف  احلاضرتواجه الشريعة اإلسالمية يف عصران  
على الفقهاء  لزاماً نية، واليت مع وجودها أصبح ومن هذه القضااي اجلرائم اإللكرتو  –خاصة هبا وقت نزول الوحي 

 .عام هلا  طارإيف أحكام الشريعة ومقاصدها لوضع تكي  يف حقل أحكام الشريعة اإلسالمية  واجملتهدين

من حيث إطار القواعد و سالمية، إطار القواعد الفقهية العامة، وإطار املقاصد الشرعية،  من األطر العامة يف الشريعة اإلو 
خذ هبا أتوهي نفس القاعدة القانونية اليت   (،ال بنصإعقوبة  جرمية وال ال)القاعدة الفقهية نقف عند لفقهية العامة ا

م هذه القاعدة على إطارين، اإلطار األول احملدد يف جرائم قس     ي اإلسالمياملعاصرة، إال أن النظام اجلنائالنظم القانونية  
يف  عليهمنصوص احلدود والقصاص اليت قد تقررت كلها يف زمن التشريع بنصوص خاصة بكل جرمية وحمددة بعقاب 

األصل فحد أو كفارة، مل ينص عليها عزير، وهي اجلرائم اليت القرآن والسنة، واإلطار الثاين هو اإلطار املرن يف جرائم الت
حبسب ظروف الزمان واملكان  هاديللسلطة املختصة يف الدولة حتد  واليت ترتك ،فيها أن ينص على اجلرمية دون العقوبة

يدل على وشخص اجلاين، فنصوص الشريعة العامة تنهى عن الظلم والعدوان والباطل، وعدم النص على اجلزئيات إمنا 
 .  (25)عموم الشريعة وصالحيتها ومالئمتها لكل زمان ومكان 

سالمية، فهو إطار املقاصد الشرعية الكلية اليت تسهم يف رعاية املصاحل ودرء املفاسد، خر للشريعة اإلطار العام اآلأما اإل
يف فقه  محايتها، كما حدد الفقهاءفهي ترى أن كل مصلحة تكون معتربة شرعاً، مبعىن أن هلا قيمة يتوجب على الشرع  

م م على املصلحة املظنونة، واملصلحة الكبرية تقد  ن املصلحة املتيقنة تقد  أزنة بني املصاحل إذا تعارضت، أي  املوااملصلحة  

 
 .24، ص 1997، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية (21)
 . 19سورة النور، اآلية  (22)
 .205سورة البقرة، اآلية  (23)
 .317، ص 2007، 4ج، سامل بن محزة بن أمني مدين، فكر وإبداع، مصر، مدى إمكانية تطبيق احلدود على اجلرائم اإللكرتونية (24)
 .58ص  ،1983، 2، حممد سليم العوا، دار املعارف، القاهرة، طيف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي (25)
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ة ة، واملصلحم على مصلحة القل  م على مصلحة الفرد، ومصلحة الكثرة تقد  على املصلحة الصغرية، ومصلحة اجلماعة تقد  
 . (26)م على املصلحة العارضة وهكذاالدائمة تقد  

ليس له  يفسد على الناس حياهتم كل مافرتى أن  درء املفاسد،  فهو اجلانب اآلخر من مقاصد الشريعة اإلسالميةأما 
املفاسد  وبناًء عليه فإن كل مفسدة غري معتربة شرعاً، ومن أمثلة ،جعلته حمرماً  وال تتوجب محايته، بل قيمة يف الشريعة

 .    (27)اجلرائم بشكل عام، وخنتص ابلذكر هنا اجلرائم اإللكرتونية حمل الدراسة

 الطاهر بن عاشور املقاصد االجتماعية اهتمامًا خاصاً ظهر يف النسق الذي اقرتحه، فجعل املقصد العام منوقد أوىل 
املفاسد اليت جتلب لألمة عن طريق اجلرائم  حفظ نظام األمة هو دليل إرشادي يف درء التشريع هو حفظ نظام األمة، و 

اإللكرتونية، واعترب من املقاصد األساسية للشريعة مراعاة الفطرة والسماحة واحلرية وغريها من األهداف العامة، وقسم 
 .   (28)كالً من هذه املقاصد إىل جانب خاص ابلفرد وآخر خاص ابألمة

الدين والعقل والنفس والعرض واملال، أي تسهم يف جعل املسلمني واعني فاملقاصد الشرعية هي اليت تسهم يف حفظ 
ومقدرين ألمهية حتقيق املصلحة العامة يف الفضاء املعلومايت، األمر الذي سيؤدي إىل أتطري التعامل مع هذه اجلرائم ضمن  

م، فهي تضع أولوايت سياسة إطار املقاصد الشرعية العامة اليت حتفظ عليهم دينهم وأنفسهم ونسبهم وعقوهلم وأمواهل
مكافحة اجلرائم اإللكرتونية يف نصاهبا الصحيح، وإضفاء مرونة الشريعة اإلسالمية يف حتديد املصلحة املقدمة حبسب 

 .   (29)ستغناء عنها يكون حبسب أولوايت اجملتمع ا، أو كوهنا جمرد كمالية ميكن االضرورايهتا، أو حاجيته

كرتونية جيب عليها حني تبين سياساهتا القانونية يف جمال مكافحة اجلرائم اإلل –املنظور الشرعي من  –فالدول وهكذا 
 عتبار األولوايت اليت تستلزمها جمتمعاهتا من وضع هذه السياسة واليت حتدد ابملقاصد الشرعية.األخذ بعني اال

للسياسة الوقائية والعالجية  ةسس علمية ومنهجييعة اإلسالمية أبأما فيما يتعلق ابلوقاية من اجلرمية، فقد جاءت الشر 
للجرمية بتطبيق املنهج األخالقي واملنهج التكافلي للوقاية من اجلرمية قبل وقوعها، واملنهج العقايب واإلصالحي على اجلاين 

 
 .25، ص 2005، 7يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، طيف فقه األولوايت دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة،   (26)
، 1، عطا عبد العاطي حممد السنباطي، دار النهضة العربية، القاهرة، طموقف الشريعة اإلسالمية من جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت دراسة مقارنة( 27)

 .2، ص2002
 .26، ص 2008، 3، جاسر عودة، املعهد العلمي للفكر اإلسالمي، الوالايت املتحدة األمريكية، طاملقاصد إانطة األحكام الشرعية مبقاصدها  فقه( 28)
- 4ملنعقدة يف ، جاسر عودة، ندوة تطور العلوم الفقهية، الفقه اإلسالمي واملستقبل، األصول املقاصدية وفقه التوقع ااالقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة ( 29)

 .917، ص 2010، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 2009إبريل  7
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والثانية  ،قائيةاألوىل سياسة إمنائية وو  ،بعد وقوعها، فالشريعة اإلسالمية جاءت متوازنة بسياستني يف مواجهة اجلرائم
 لكرتونية. كن تطبيقه على مكافحة اجلرائم اإلمي  ، وهو ما(30)سياسة عقابية وإصالحية

 

 نتائج البحث:

املشرع القطري التطور التشريعي لقوانني دول العامل بشأن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية كقضية عصرية حتتاج  واكب .1
 أن يفرد هلا حلول خاصة بطبيعتها.

للجرائم اإللكرتونية خصائص متفردة متيزها عن اجلرائم التقليدية، وذلك من حيث حمل اجلرمية، ووسيلة ارتكاهبا،  .2
 وقواعد إثباهتا.

كافحة مب اخلاص 2014لسنة  (14)نص املشرع القطري على صور اجلرائم اإللكرتونية صراحًة يف القانون رقم  .3
 اجلرائم اإللكرتونية.

 ، لسهولة ضياع األدلة.هاختاذاوسرعة    إجراءات التحقيقجلرائم اإللكرتونية تكثيف  يتطلب موضوع اإلثبات يف ا  .4

تفاقيات الدولية حملاولة توحيد وجهات فحة اجلرائم اإللكرتونية إال ابالبشأن مكايوجد سبيل لتحقيق تعاون دويل    ال  .5
 النظر الدولية بشأن هذه اجلرمية.

البشرية عرب العصور ويف طار العام للتعامل مع القضااي املستحدثة اليت تواجه سالمية حتدد اإلمقاصد الشريعة اإل .6
 ماكن.خمتلف األ

طار عام للتعامل مع القضااي املعاصرة مثل إىل جنب مع املقاصد الشرعية كإ الفقهية العامة جنباً مل القواعد تع .7
 اجلرائم االلكرتونية.

 

 

 

 

 
 .146، ص 2005، حممد شالل العاين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عوملة اجلرمية: رؤية إسالمية يف الوقاية  (30)
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 املصادر واملراجع
 :واجملالت  الكتب  :أوالً 

 .القرآن الكرمي
جملة األمن محيدة، ، علي حممود علي أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي-1

 .2009، 1ع  -17اإلمارات، مج   –أكادميية شرطة ديب -والقانون  
ندوة تطور العلوم الفقهية، الفقه اإلسالمي واملستقبل، األصول   ،عودة  ، جاسراالقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة-2

 .2010ة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،  ، وزار 2009إبريل    (7-4)  ما بنياملقاصدية وفقه التوقع املنعقدة  
 .2015دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   العزيزي،  فؤاد حسني  ،اجلرائم املعلوماتية دراسة مقارنة-3
جرائم املعلوماتية واإلنرتنت )اجلرائم اإللكرتونية( دراسة مقارنة يف النظام القانوين ملكافحة جرائم املعلوماتية -4

منشورات احلليب  عبد هللا، عبد هللا عبد الكري مع اإلشارة إىل جهود مكافحتها حمليًا وعربيًا ودولياً، واإلنرتنت
 .2007،  1احلقوقية، لبنان، ط

دار الفكر والقانون للنشر الدسوقي، ، حممد كمال احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة-5
 .2015 ،املنصورةوالتوزيع،  

 .2015،  1مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ططعباش أمني،  ،  احلماية اجلنائية للمعامالت اإللكرتونية-6
 .1988  ،دار النهضة العربية، القاهرةحسين،   حممود جنيب، شرح قانون العقوابت القسم العام-7
 .2005  ،األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر  وزارةالعاين، ، حممد شالل  عوملة اجلرمية: رؤية إسالمية يف الوقاية-8
ايت املتحدة املعهد العلمي للفكر اإلسالمي، الوال  ،عودة  ، جاسرفقه املقاصد إانطة األحكام الشرعية مبقاصدها-9

 .2008،  3األمريكية، ط
 .1983، 2دار املعارف، القاهرة، ط ،العوا  حممد سليم ،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي-10
، 7مكتبة وهبة، القاهرة، ط ،يوسف القرضاوييف فقه األولوايت دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة، -11

2005. 
 .جمموعة من احملققني، د.ت،  ، القاهرةدار املعارف  ،، ابن منظورلسان العرب-12
 .1997  ،مكتبة وهبة، القاهرة  ،يوسف القرضاوي،  مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية-13
، 4جفكر وإبداع، مصر،  مدين، سامل بن محزة بن أمني ،مدى إمكانية تطبيق احلدود على اجلرائم اإللكرتونية-14

2007. 
 ،مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت يف القانون العريب النموذجي دراسة قانونية متعمقة يف القانون املعلومايت-15
 .2007  ،دار الكتب القانونية، مصر  حجازي، الفتاح بيوميعبد  
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السنباطي، ، عطا عبد العاطي حممد  موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت دراسة مقارنة-16
 .2002،  1ط دار النهضة العربية، القاهرة،

 القوانني:
 .2014( لسنة 14)القانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم  

 املواقع اإللكرتونية:
 .ظمة عرب احلدود الوطنيةاالتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املن،  وين، البوابة القانونية القطريةلكرت امليزان اإل  موقع-1

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1718&language=ar 
 .يموقع اجلزيرة اإلخبار -2

ws/arabic/2017/7/17/http://www.aljazeera.net/ne 
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Abstract 

Juristic deduction (Ijtihad) is considered one of the pillars of the Principles of Islamic 

Jurisprudence (Uṣūl al-fiqh), as it is tightly correlated to The Purposes of Sharia (Maqasid al-

Shariah) that it is indispensable for any who is  dedicated to  the art of the principles of 

jurisprudence authorship .For the jusrist (mujtahid) to obtain such a status, the detailed 

comprehension of the Purposes of Sharia is sine qua non so that the jusrist be able to apply them 

to deduct the aimed jurisprudential ruling for the situation on the ground. However, there still some 

views that tend to undermine the significance role of learning such a subtle knowledge or pushing 

to eliminate it away as the matter  of Juristic Deduction concern, an approach that could lead the 

Umma to go astray. Therefore, this research statement will be about tackling this issue. Since the 

essence, wonders and objectives of Sharia are the chief support for the mujtahid for the Juristic 

Deduction accomplishment in absence of the Quran and Sunnah versions, the author considers 

handling it as the significance of this research as the research targets to confirm the correlation 

between the Juristic Deduction and the Purposes of Sharia. As postulated that it is Illicit for Ijtihad 

to counteract the Text, it is logic that Itjtihad is not an obverse to The Purposes of Sharia because 

these Purposes are considered to be the spirit and secret meanings of the honorable Sharia itself. 

The author utilized the analytical approach to analyze the he Provisions of the Islamic Sharia 

besides the scholars’ views that corroborate the profound relationship between The Purposes of 

Sharia and the Juristic Deduction which consequently led to the following results: the Provisions 

of the Islamic Sharia represent the essence of objectives of Sharia as a whole, the updating issues 

with their accompanying circumstances urges further surveys that bind  the juristic deduction to 

The Purposes of Sharia and  thus, the close link between The Purposes of Sharia and  the Juristic 

Deduction manifests. 

Keyword: Purposes, Texts, Juristic Deduction, Sharia, the Quran, the Sunnah. 
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 ملخص البحث

منه مؤلَّف أصويل،  لوخي االجتهاد يعترب ركيزة من ركائز أصول الفقه، وله عالقة محيمة باملقاصد الشرعية، والذي ال يكاد

رفة هاد إال بفهم مقاصد الشريعة على كماهلا لكي يطبقها على الوقائع اليت يراد معواجملتهد ال يتحصل على درجة االجت

حكمها، إال أنه قد يوجد من يقلل من أمهية تعّلم هذا العلم الرصني، أو إبعاده عن مسألة االجتهاد، وإن أخذت األمة 

دها عمدة الشريعة وأسرارها ومقاص بذلك فقد ينتهي هبا األمر إىل الضياع، وهنا تكمن مشكلة البحث، وحيث إن روح

اجملتهد يف اجتهاده حيث ال نص من كتاب وال سنة، ومن هنا تظهر أمهية هذا البحث، والذي يهدف إىل التأكيد على 

العالقة بني االجتهاد واملقاصد الشرعية، وكما أنه ال اجتهاد يف مقابل النص فإنه أيضا ال اجتهاد يف مقابل املقاصد 

ك ألهنا روح وأسرار الشريعة اإلسالمية الغراء، واتبعت يف هذا البحث املنهج التحليلي لتحليل النصوص الشرعية؛ وذل

الشرعية وأقوال العلماء اليت ختلص إىل العالقة احلميمة بني املقاصد الشرعية واالجتهاد، وقد ظهرت النتائج التالية: أن 

ن األساسية، وجيب دراسة الوقائع املتجددة وما حيتف هبا م النصوص الشرعية مبجملها متثل روح الشريعة ومقاصدها

 مالبسات لكي يتم االجتهاد باالرتباط باملقاصد الشرعية، وبذا تظهر العالقة الوثيقة بني املقاصد الشرعية واالجتهاد.

 : املقاصد، النصوص، االجتهاد، الشريعة، القرآن، السنة.الكلمات المفتاحية
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 اللغويالتحديد المفاهيمي 

 تعريف املقاصد لغة.

املقاصد لغة من القصد، والقاف والصاد والدال أصوٌل ثالثة، يدلُّ أحدها على إتياِن شيٍء وأَمِّه، والثاين: على 

 (.1اكتناٍز يف الشيء، والثالث: الناقة القصيد املكتنزة حلما)

 مقاصد الشريعة.

فظ المية، وهو مركب من لفظني: لفظ مقاصد، ولمقاصد الشريعة لقب يطلق على فن من فنون الشريعة اإلس

 الشريعة.

 ولتعريف هذا االسم املركَّب ينبغي التعريج على تعريف كّل من لفظيه.

 أواًل: املقاصد.

 تعريف املقاصد لغة.

املقاصد لغة: مجع مقصد، وهو من القْصد، و"القاف والصاد والدال أصول ثالثة، يدل أحدها على إتيان 

 (.2واآلخر على اكتناٍز يف الشيء" ... والثالث: الناقة القصيد: املكتِنزة املمتلئة حلماً)شيء وأَمِّه، 

 والقصد له معان لغوية كثرية ـ سأكتفي مبا له صلة مبوضوع البحث ـ:

 (.3)اأَلمُّ واالعتماد يقال: قصد الرجل األمر يقصده قصدا، إذا أَمَّه   -1

      "(4.)"واستقامة الطريق، قال تعاىل:   -2

 (.5أي: املستقيم الذي يؤمه السَّالك ال يعدل عنه)

 (.6وهو ما بني اإلسراف والتقتري)والتوسط يف الشيء،  -3
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 (.7" اآلية)...   "قال تعاىل: 

 (.8أي: "واسلك الطريقة الوسطى بني ذلك قواما")

حدا منكم عمله"، أ هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ قال: قال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ: "لن ينجيوورد عن أيب 

قالوا: وال أنت يا رسول اهلل، قال: "وال أنا، إال أن يتغمدين اهلل برمحة، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدجلة، 

 (.9والقصد القصد تبلغوا")

 (.10: الناقة القصيد: املكتِنزة املمتلئة حلماً)يقالواالكتناز، وهو االمتالء  -4

والكسر يف َأّي وجه كان، تقول: قَصْدت  الع ود َقْصداً كَسْرت ه، ور ْمٌح َقِصٌد وَقِصيٌد مكسور وتـََقصََّدِت الرماح   -5

 (.11تكسرت)

 تعريف مقاصد الشريعة: 

ري ممن كتب يف تعريفه مركبا، وقد ذكر كثبعد التعريج على تعريف لفَظي االسم املركب مقاصد الشريعة جيب 

 هذا الفن تعريفات خمتلفة ملقاصد الشريعة، وقد خرجت منها هبذا التعريف:

هي املعاين املقصودة يف األحكام الشرعية كما أرادها الشارع وراعاها يف التشريع جلباً للمصاحل ودفعاً للمفاسد 

 (.12عاجاًل وآجاًل)

 تعريف االجتهاد

َمل عليه ما يقارِب ه، يقال: َجَهْدت  نفسي وأْجَهدت أواًل: االجت هاد لغة: اجليم واهلاء والدال أصل ه  املشقَّة، مث حي 

(، واجَلْهد  واجل ْهد  الطاقة، تقول: اْجَهد َجْهَدك، وقيل: اجَلْهد املشقة، واجل ْهد الطاقة، اجَلْهد  ما َجَهد 13واجل ْهد الطَّاَقة)
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ر شاق فهو جمهود، واالجتهاد والتجاهد، بذل الوسع واجملهود، واالْجِتهاِد بذل الوسع يف طلب اإِلنسان من مرض أَو أَم

 (.14اأَلمر وهو افتعال من اجلهد، والطاقة)

 (.15فاالجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع يف حتقيق أمر من األمور مسلتزم للكلفة واملشقة)

 واالجتهاد ينقسم إىل اجتهاد ناقص، واجتهاد تام.

 فاالجتهاد الناقص: هو النظر املطلق يف تعرف احلكم، وختتلف مراتبه حبسب األحوال.

 واالجتهاد التام: هو استفراغ القوة النظرية حىت حيس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب.

ومثال ذلك: كمن ضاع منه درهم يف الرتاب، فقلب الرتاب برجله، فلم جيد شيئا، فرتك الدرهم وذهب. وآخر 

إذا جرى له ذلك، جاء بغربال، فغربل الرتاب حىت جيد الدرهم، أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه. فاألول: اجتهاد 

 (.16ناقص أو قاصر، والثاين: اجتهاد تام)

 (".17االجتهاد شرعاً: هو "بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين)

ة استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعيفاالجتهاد يف اصطالح األصوليني: هو عبارة عن "

 (".18على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه)

 المطلب األول: أهمية المقاصد الشرعية بالنسبة لالجتهاد.

مبحث االجتهاد هو من املباحث اليت تعترب ركيزة من ركائز أصول الفقه وله عالقة محيمة باملقاصد الشرعية، 

  يكاد خيلو منه مؤلَّف أصويل.والذي ال
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قال اإلمام الشاطيب ـ رمحه اهلل ـ "إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني، أحدمها: فهم مقاصد الشريعة 

 (".19على كماهلا، والثاين: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها)

قاصد ألساسي يف توفر صفة االجتهاد فهم مويعترب اإلمام الشاطيب ـ رمحه اهلل ـ "أّول أصويل جيعل الشرط ا

 (".20الشريعة على كماهلا)

فيظهر أمهية معرفة املقاصد الشرعية يف تطبيق اجملتهد هلا يف الوقائع اليت يراد معرفة حكمها وقد ورد فيها نص 

حكمها أصال  علىظين الورود والداللة أو أحدمها ظين فقط ففيهما لالجتهاد جمال، وكذا معرفة الوقائع اليت ال نص 

 (.21ففيها جمال متسع لالجتهاد، واجملتهد يف احلالتني حيتاج ملعرفة مقاصد الشريعة لتعينه يف اجتهاده)

فاجملتهد يهتدي ـ بعد توفيق اهلل ـ يف اجتهاده ويستنري بالقواعد األصولية اللغوية، ومقاصد الشارع ومبادئها 

حيث إن روح الشريعة وأسرارها "ومقاصدها عمدة اجملتهد يف اجتهاده  (؛22العامة، وسائر نصوصه اليت بّينت أحكاماً)

 (".23حيث ال نص من كتاب وال سنة)

 المطلب الثاني: أهمية معرفة المجتهد للمقاصد الشرعية.

الصحابة كانوا أفهم األمة ملراد النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وأتبع له فإهنم كانوا يدندنون حول معرفة مراده 

(، وكانت املصلحة لديهم هي القاعدة اليت كانوا حيتكمون إليها، واحملكِّمة آلرائهم، والطابعة الجتهاداهتم؛ 24ومقصوده)

ه ذلك بفضل رفقتهم للنيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فروح اإلسالم ومقصوده اليت بـ ثَّت فيهم، بل وتشرُّهبم لتلك الروح من

تهم أقدر الناس على فهم مقاصد الشريعة وأعلمهم مبراد الرسول ـ صلى اهلل عليه مباشرة، وإدراكهم لعصر التنزيل جعل

 (.25وسلم ـ)
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وطبيعة االجتهاد بالرأي ـ الصحيح ـ "يبني أن مقصد املشرع من التشريع، هو التكليف الذي ينبغي أن يتجه 

 (".26تشريع)فيه املكلف إىل أن يكون مقصده يف العمل والنتائج متفقاً مع مقصد املشرع يف ال

قال اإلمام الشاطيب ـ رمحه اهلل ـ: "قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف 

التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة ... فهي موضوعة ملصاحل العباد على اإلطالق والعموم، واملطلوب 

يقصد خالف ما قصد الشارع، وألن املكلف خلق لعبادة اهلل، وذلك من املكلف أن جيري على ذلك يف أفعاله، وأن ال 

خرة ... ؛ فينال بذلك اجلزاء يف الدنيا واآل-هذا حمصول العبادة-راجع إىل العمل على وفق القصد يف وضع الشريعة 

عبد، فال بد لوقصد الشارع احملافظة على الضروريات وما رجع إليها من احلاجيات والتحسينات، وهو عني ما كلف به ا

 (".27أن يكون مطلوبا بالقصد إىل ذلك، وإال مل يكن عامال على احملافظة)

فأقول بناء على ماسبق: إن األحكام مقصودة باملصاحل الراجعة للمكلف قطعاً وتستهدف غايات معينة قصدها 

 الشارع احلكيم.

 احملمدية معجز، وهو مشتمل على أمسىومن أجل أن الدستور اجمليد ـ القرآن الكرمي ـ الذي تستقي منه األمة 

طراز من البالغة، اجته أهل االجتهاد إىل فهم النص من منطلق اللغة العربية، وعليه فيجب أن يكون منطلق اللغة متكّيفا 

بإرادة غايتها البحث عن املصلحة حيث إهنا معتربة يف األحكام، وهي مل تشرع لذاهتا وإمنا ملعان أخر ومصاحل مرجوة 

رائها، فإذا واجه اجملتهد بعض النصوص اليت اعرتاها نوع من اخلفاء يف الداللة على معانيها، بذل طاقته يف استنباط من ج

معاين النصوص؛ ليتبنّي روحها املهيمنة عليها، فاستنبط تلك املعاين اليت من أجلها ش رعت النصوص، فاجملتهد ال يقف 

 (.28رة للذهن؛ إذ الوقوف عند حرفية النصوص منهج غري سديد)عند ظواهر املعاين اللغوية األوىل املتباد
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 المطلب الثالث: عالقة المقاصد الشرعية باالجتهاد.

اجملتهد ال يقف فقط على استبطان معىن النص، وحتديده إلرادة الشارع منه، مستعينا باللغة العربية، وأسرارها 

ستثمار رود النص، وإمنا ينبغي ، أو جيب ـ أن يتجاوز ذلك إىل ايف البيان، وظروف التنزيل، وأسباب التنزيل، وتاريخ و 

طاقات النص يف داللته على كافة ما حيتمله من معان بطرق الدالالت املشتقة من اللغة وخصائصها يف البيان، ومنها 

ي الذي قد ر إشارة النص، ويف هذا متسع للمجتهد "لالجتهاد بالرأي يف نطاق النص حتريا إلرادة الشارع، ذلك التح

 (".29حيدو باجملتهد ـ بناء على دليل قوي ـ إىل عدم األخذ بظاهر النص)

وورد يف اخلرب عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ أنه جاءه رجل فقال: ملن قتل مؤمنا توبة؟ قال: "ال، إال النار"، 

اليوم؟ قال: "إين  وبة مقبولة، فما بالفلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن ملن قتل مؤمنا ت

 (.30أحسبه رجال مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا"، قال: فبعثوا يف أثره فوجدوه كذلك)

وهذا وإن كان مراد ابن عّباس ـ رضي اهلل عنهما ـ حممول "على قصد التهويل والزجر؛ لئال جيرتيء الناس على 

 (".31قتل النفس عمداً، ويرجون التوبة)

هذا يعترب من الفقه يف الدين الذي كان يتمتع به عبد اهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ حيث نظر  فأقول أن

إىل املآل قبل إصدار اجلواب للسائل الذي يظهر من حاله البحث عن خمرج بعد جرمية سريتكبها، مث تفّكر هل سيؤول 

 إىل طاعة أو معصية، أو إىل منكر أو معروف.

ما عنده من دليل قوي من نص، أو قاعدة عامة، أو حكمة التشريع، مع اعتبار كل ذلك فاجملتهد جيتهد على 

يف التأويل، فيتم صرف "اللفظ عن ظاهره إىل معىن آخر أرشده الدليل إىل أنه هو املعىن املراد، أو هو احلكم الذي ميثل 

"بني النص  ة، بل يسري على منهج اجلمعإرادة املشرع يف غالب ظنه"، فال يقف اجملتهد عند ظاهر منطق اللغة العربي
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وامللكة الفكرية املقتدرة اليت تدبر األمر يف النص، على أساس من قواعد حتدد معامل االجتهاد بالرأي ... فكل من 

املنهج اللغوي احملض، واملنهج العقلي احملض، ال يتفق مع طبيعة التشريع مبا هو نصوص ودالالت وإرادة وروح 

 (".32ومقاصد)

الجتهاد ال يستند على النصوص فقط ـ كما مر ـ بل يتم استثماره استثمارا مضبوطا بالقواعد األصولية املعروفة فا

عند أهل األصول، على أن يكون اشتقاقه من منطق اللغة العربية، ومنطق التشريع بوجه عام، وكذا من منطق العقل، 

نيت د هبا نص من قرآن أو سنة، وال انعقد عليها إمجاع، وال ب  وكل هذا يستهدي به "اجملتهد يف استنباط، وأحكام مل ير 

 (".33على قياس خاص)

وكذلك مبحث دالالت النصوص وكيفية تكييف املعاين عليها، وهو مبحث يعترب من أهم املباحث األصولية 

يفية تقعيد هذه ك  اللغوية اليت متيزت بالعمق، وتفتقر إىل كبري تأمل، يليه حكم بتأين؛ حيث إن دوراهنا كائن حول

الدالالت الستنباط األحكام من األدلة الشرعية؛ حيث إن الوصول إىل استنباط األحكام من النصوص الشرعية البد 

وأن مير مبراحل عدة، كالتعرف على أنواع األلفاظ بالنسبة ملعانيها، وكيفية االستعمال اللفظي هلذا املعىن بالذات، مث 

اط األحكام الشرعية من النصوص عن طريق الدالالت، "وملَـّا كان النص قد يدل على أكثر يؤول األمر إىل كيفية استنب

من معىن بطرق خمتلفة، فقد أضحى ضروريا حبث طرق داللة النصوص على معانيها اليت تعترب قواعد أصولية لغوية ترسم 

ها استنباط أهم البحوث اليت يقوم علي منهج االجتهاد يف استثمار كافة طاقات النص يف الداللة على معانيه، وهو من

 (".34األحكام يف الشريعة ...)

فاملعاين املقاصدية مبثوثة يف قوالب األلفاظ، وتتسع وتضيق حسب نوعية الداللة، وهي كلها مرادة ومقصودة 

 هي املعاين املرادة؛ يتمن الشارع احلكيم، وال ينبغي إمهاهلا حبال، وإال يقع اجملتهد يف تعطيل املراد من قوالب األلفاظ ال

ألن استعمال املقاصد الشرعية يف استدرار املعاين واستنباط األحكام جيعل اجملتهد يتوخى املقصود شرعا، وحيث إن 
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، الكثري من املعاين واألحكام تغيب عن اجملتهد؛ لضيق العبارة احلرفية، فإنه ال يستنبط إال بتنزيل املقاصد الشرعية وإعماهلا

 (.35على املكلفني من جهة، ويوّسع أفق اجملتهد من جهة أخرى) وهذا يوّسع

 الخاتمة

احلديث عن املقاصد الشرعية ومدى عالقتها باالجتهاد، واستنادا على نصوص القرآن والسنة، خالل من 

 لنتائج التالية:اهذا البحث ظهرت يف 

 النصوص الشرعية مبجملها متثل روح الشريعة ومقاصدها األساسية. -1

 اسة الوقائع املتجددة وما حيتف هبا من مالبسات لكي يتم االجتهاد باالرتباط باملقاصد الشرعية.جيب در  -2

 العالقة بني املقاصد الشرعية واالجتهاد عالقة وثيقة ال ينفك أحدمها عن اآلخر. -3
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Abstract 

The issue of women is considered one of the most important issues in the life of 

mankind، which is preserved by Islamic law، and God revealed in his book verses that 

preserve and preserve the rights that have suffered in ignorance. It is the injustice of 

women and our knowledge of how to deal with them. The purpose of this article is to 

verify that God honored women and settled in the discourse between them and men. "The 

faithful"، "the sincere" and "the Muslims" are meant by women and men، and by the 

knowledge that God honored women The writer focused on the social issues related to 

women in the light of the Holy Quran through its link to contemporary life. In this article، 

the researcher relied on the analytical method of deduction through the verses of the Holy 

Quran and reference to the books of ancient and contemporary interpretations، ، And the 

most important results of this research is that Islamic law is concerned with the matter of 

women's attention، and took care of the aspects of guardianship in the family and 

inheritance and preserved dignity dignity of marriage upon marriage between wives، and 

care for women is the educator of generations and the partner of life، and attention to 

issues of women is a mother and sister and wife، Attention has a significant role and role 

in the social changes، which are interested in and care to order and leave them to carry 

out their duties. 

Keywords: Social issues related to women in light of the Holy Quran. 
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 البحث ملخص

تعترب قضية املرأة  من أهم القضااي املهمة يف حياة البشرية، واليت  حفظتها الشريعة اإلسالمية، وأنزل هللا يف كتابه آايت 

وتظهر مشكلة البحث يف  وحيفظ حقوقها، اليت عانتها يف اجلاهلية، وما تعاين يف احلياة املعاصرة بدعاوى كثريةـحيفظها 

يتمتع فيها رخيصة  أن املرأة تعرضت يف مسريهتا احلياتية لكثري من الظلم  حتت مسمى التقاليد واألعراف، و أبهنا سلعة  

ملرأة وعلمنا كيف نتعامل معها واهلدف من هذا املقال هو التحقق أن مث ترتك يف بعض اجملتمعات، ولقد صان القرآن ا

هللا كّرم املرأة وساوى يف اخلطاب بينها وبني الرجل، فمكانتها اإلنسانية واإلميانية هي نفس املكانة، والواجبات الدينية 

جملتمع املسلم على حٍد سواء، فالـ” مماثلة، وأستخدم النص القرآين صيغة اجلمع املذكر لإلشارة إىل النساء والرجال يف ا

املؤمنون” و ” الصادقون” يُقَصد هبا النساء والرجال، ومن خالل معرفة أن هللا كرم املرأة يف كتابه وراعى الظروف اليت 

جبلت عليها، فقد ركز الكاتب على القضااي االجتماعية املتعلقة ابملرأة يف ضوء القرآن الكرمي من خالل ربطها ابحلياة 

املعاصرة، وقد أعتمد الباحث يف هذا املقال على املنهج التحليلي االستنباطي من خالل آايت القرآن الكرمي والرجوع 

إىل بعض كتب التفاسري املعاصرة، ومن أهم نتائج هذا البحث أن الشريعة اإلسالمية أهتمت أبمر املرأة اهتماماً بليغاً، 

اث وحفظت كرامتها حال الزواج عليها ابلعدل بني الزوجات، واحلرص على وراعت جوانب القوامة يف األسرة، و املري 

املرأة فهي مربية األجيال وشريكة احلياة، واالهتمام بقضااي املرأة فهي أم وأخت وزوجة، وهذا االهتمام له أثر ودور كبري 

 نوطة هبا. يف التغريات االجتماعية، اليت هتتم هبا والعناية إلمرها وتركها تقوم أبعماهلا امل

 قضااي، القرآن الكرمي، اجتماعية، املعاصرة.   الرجل، املرأة،  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة 

 هلل الذي أعز من أطاعه، وأذّل من عصاه، وأختار واجتىب، وحث وأصطفى، وخلق الزوجني من ذكر وأنثى، احلمد 

حممد قائد اخلري، ورسول الرمحة، وعلى آله  ( 1) وصلى هللا على من أوصى ابلنساء خرياً فقال )واستوصوا ابلنساء خرياً( 

مجيع العصور على جوانب، تنطوي فيها مجيع املسائل الفرعية يف  تدور  قضااي املرأة  وصحبه املتأدبني آبدابه إىل يوم الدين.  

الثالثة الكربى  هي: الصفات الطبيعية،   قضااي واجلوانبأو حياهتا االجتماعية، وهذه الاليت تعرض هلا يف حياهتا اخلاصة  

  وحقوقها وواجباهتا يف األسرة، واملعامالت اليت تفرضها عليها األعراف والسلوك  وهي القدرة على كفاية نوعها وقومها.

 (2 ). 

نفسها ومع ذويها، ويف هذه املقالة احاول  والقرآن خياطب املرأة بصفتها اليت خلقت عليها، وهي التعامل مع

إبراز دور املرأة املسلمة مبينًا القضااي واألحداث اليت جاء السياق يف ذكر املرأة،  فال خيفى كثرة القائلني والكاتبني يف 

املتظاهر قضااي املرأة، وهم ذوو أفكار شىت وفلسفات خمتلفة، وكل يدىل دلوه فمنهم من خيالف املألوف، ومنهم املندس 

 ،( 3) حبرية املرأة، يريدها سلعة رخيصة، تزاحم الرجال يف العمل بعيدا عن الضوابط الفسيولوجية اليت خلقت عليها 

واألحرى بفتاة اإلسالم أن تعود للقرآن الكرمي واهلدى النبوي، ومتتثل أمهات املؤمنني ونساء الصحابة أمجعني وشعارهم 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَعْ َوَما َكاَن ٱ﴿ ه:قول ِص  ِلُمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاه

بِينًا َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضالاَلً مُّ  إىل  املؤدي  الفطري  التقسيم  إىل  الناس  يثوب  حىت  رشدها للحياة  تستقيم  فلن  (4)﴾َّللاه

فتؤدي املرأة وظيفة املرأة ألهنا ميسرة هلا، ويؤدي الرجل وظيفة الرجل ألنه ميسر    والغاايت،  املفاهيم  وحتديد  األدوار  زيعتو 

وصفه اخلاص زوجًا وزوجًة، أاًب وأماً، ابنًا أو بنتاً، أخًا أو أختاً، ولن تبلغ مسرية  هلا، وذلك عندما يكون لكل منهما

 

 .1091/ 2،ص: 1468، برقم، مسلم ،و صحيح مسلم  .26/ 7: ص ، 5186 ،برقم، البخاري،  صحيح البخاري (1)
 .5 :ص ،للعقاد ،(  املرأة يف القرآن الكرمي 2)
 .10 :ص ،مجال ابجالن  ،( املرأة يف الفكر اإلسالمي3)
 .٣٦:، آيةسورة األحزاب( 4)
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تزاحم املرأة  والرجل على موطئ القدم الواحدة من غري اعتبار لتوزيع األدوار بينهما توزيعا احلياة غرضها، وهي تشهد 

فطرايً الزمًا الختالف اجلنس بينهما عقاًل وعداًل، فال ميكن عقاًل أن يساوي هللا بني جنسني خمتلفني يف ما جيب أن 

وميكن تقسيم   ،( 5) عباده ال يسع العقل أن يتجاهلها  خيتلفا فيه ملصلحتهما ومصلحة اجملتمع أبسره، وهذه حكمة هللا يف

، مفهوم القضااي االجتماعية املتعلقة ابملرأة املسلمة يف ضوء القرآن الكرمياألول:  القضااي املتعلقة ابملرأة إىل مبحثني:

 وينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب.  املرأةقضااي  والثاين:  

 اعية املتعلقة ابملرأة املسلمة يف ضوء القرآن الكرمي.املبحث األول: مفهوم القضااي االجتم 

تسقط ؛ حيث هبا  شدها خطراً، على اجملتمع املسلمأإن قضااي املرأة وحقوقها يف األمة اإلسالمية، هي من أعظم العلل و 

واملتأمل لسرية أمهات املؤمنني، وكذا  دعياء التغريب من أعداء اإلسالم.أنتيجة احنرافها وغزوها فكراًي بواسطة  دول

العابدات الصاحلات يف التاريخ اإلسالمي اجمليد جيد ما يدعو للفخر ابملرأة املسلمة، ومن ذلك ما يرى من صربها 

 واحتساهبا على الفتنة والبالء الذي أصاهبا.

ه أم عمار بن ايسر رضي ويذكر املؤرخون مجاعة من النساء منهن أسلمن وكن يعذبن على اإلسالم ومنهن مسي

عنها أول شهداء اإلسالم، ومنهن من اشرتاهن أبو بكر رضي هللا عنه وأعتقهن. منهن زنرية اليت يذكرون إهنا عميت 

ومنهن أم شريك وهي إحدى نساء قريش مث إحدى بين عامر  ( 6) هلة  بعد إسالمها فزعمت قريش إن ذلك من عمل اآل

فأسلمت، مث جعلت تدخل على نساء قريش سرّا فتدعوهن وترّغبهن يف  ( 7) ّدوسي،بن لؤّي، وكانت حتت أيب العكر ال

 اإلسالم حىت ظهر أمرها ألهل مّكة، فأخذوها وقالوا هلا:

 

 .11 :ص ،مجال حممد ابجالن  ،( املرأة يف الفكر اإلسالمي5)
 . 151/ 8 :ص ،ابن حجز العسقالين ،و اإلصابة يف متييز الصحابة .152/ 7 :ص ،ابن األثري ،أسد الغابة  (6)
الذين أعتقهم أبو بكر رضي هللا ( قال املؤلف وملا رأى أبو بكر رضي هللا عنه ما يناهلا من العذاب، اشرتاها فأعتقها، وهي أحد السبعة 7)

 .124/  7عنه ، أسد الغابة البن األثري، ص: 
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أم عمارة وأم  (9)، وكانت املرأة املسلمة حاضرة يف بيعة العقبة ( 8) "لوال قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكنا سنردك إليهم"

املرأة املشركة اليت حاربت اإلسالم وحاولت تثبيت من حوهلا من أسرهتا   يسطر التاريخ ما كانت تفعلهويف املقابل  .  منيع 

طعم أوقالت أم سعد: أليس هللا قد أمرهم ابلرب؟ فو هللا ال  "يب وقاص رضي هللا عنه:  أروي سعد بن    حيث  على الشرك،

 .( 10)   جروها(أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا مث أذا  إ أموت أو تكفر مبحمد. فكانوا  طعاماً وال أشرب شراابً حىت

كثر من موضع، خماطباً إايها يف موضع األم جاعالً هلا قضااي وواجبات اجتماعية أواملرأة يف القرآن ورد ذكرها يف  

يذكر البنت وما هلا من أحكام وقضااي،  ة، واتر جتاه أوالدها، ويف موضع يذكر الزوجة وواجباهتا االجتماعية جتاه زوجها

البنت حية بدون   وأد، وقد عانت املرأة قبل زمن النيب صلى هللا عليه وسلم حالة اجتماعية سيئة، من  وكذا العمة واخلالة

َوإِذَا اْلَمْوُؤوَدةُ  ﴿ٱ  قال هللا تعاىل: ،لغى هذه العادة االجتماعية الذميمة وحرمهاأ، فجاء الشارع الكرمي و أمهارضى 

كل ؤ وخصومة األزواج وكيف التعامل مع هذه القضية، وقضية اإلرث فاملرأة يف بعض اجملتمعات ال ترث ويُ   (11)﴾ُسئِلَت

وأعداء ،  والواجباتيف احلقوق    حقها وحق أوالدها من بعدها، والقرآن الكرمي عاجل هذه القضااي مساوايً بني الرجل واملرأة

سالح املرأة، وإخراجها   إالسالحاً يصلوا إىل هدفهم    ااإلسالم يسعون بكل طريقة لفك ترابط األسرة املسلمة، ومل جيدو 

غراءات دنيوية، وزخارف فانية، وموديالت فاضحة إمن حصنها وبيتها، ملزامحة الرجال يف األسواق، مبا قدموا هلا من 

وابملرأة الغربية اليت تزعم الدفاع عن حقوق املرأة املهضومة، ورد احلرية والكرامة املسلوبة،  جذابة، حىت تلتحق ابلركب

ويكمن اخلطر يف الذين   وتكون نظرياً للرجل، ونظموا املؤمترات، وعقدوا الندوات، ووضعوا هلا التشريعات احمللية والدولية.

من تروج هلذه األفكار، مبسمى اللحاق ابحلضارة احلديثة،  ينادون هلذه احلرية من أبناء جلدتنا، فأصبحت املرأة هي

خالقنا وقيمنا حتلل اإلابحة والفساد اليت حتطم املرأة واجملتمع أ، فصار تعليمنا وثقافتنا اتبعة للغرب، و العصريوالتقدم 

 

 .339/ 7. وأسد الغابة، ابن األثري، ص: 417/ 8( اإلصابة يف متييز الصحابة،  ابن حجز العسقالين، ص: 8)
مها أم عمارة وأم منيع يف بيعة العقبة األخرى.   ( وذكر بيعة العقبة، وذكر عدة أصحاب بيعة العقبة، وأهنم كانوا ثالثة وسبعني رجال وامرأتني9)

 .4/70الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام أبو القاسم السهيلي ص: 
 .1878/ 4، ص: 1748( صحيح مسلم، مسلم، برقم، 10)
 .٨آية:  ،( سورة التكوير11)
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حركة التغريب،  فالبد من إعداد جيل متعلم متمسك بتعاليمه حيي الفكر الرابين ومواجهة ،كما نشاهده على الواقع 

 عقيدة راسخة رسوخ اجلبال.  ذوويكون هذا اجليل  

 

 .املبحث الثاين: قضااي املرأة

 املطلب األول: مرياث املرأة.

 ةمرياث املرأة نظام حمكم، تكفل هللا سبحانه وتعاىل إبقراره يف القرآن الكرمي، وبينه صلى هللا عليه وسلم وفصله يف السن

النبوية، وخيتلف نظام اإلرث يف اإلسالم عن سائر النظم الوضعية، أبنه يقوم على أسس وقواعد ال تتغري وفقًا لألهواء  

والرغبات ابلرغم من مرونتها واتساعها حلاجات الناس املتعددة، فتحقق العدالة االجتماعية بني أبناء اجملتمع وليس أدل 

َجاِل نَ ﴿ٱ  :من ذلك قوله تعاىل ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن  ل ِلر ِ مه ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَْقَربُوَن َوِللن َِساء نَِصيٌب م ِ مه صيٌِب م ِ

ْفُروًضا ا قَله ِمْنهُ أَْو َكثَُر نَِصيبًا مه  أهنا تزعم  اليت النسائية  التحرر حركات اإلسالمي العامل يف وقد ظهرت ،(12)﴾ِممه

فقالوا: إن اإلسالم مل يساوي يف املرياث بني الذكر واألنثى، بل جعل نصيب األنثى  ظلم من املرأة وقع على ما رفع  تريد 

 يف معظم األحوال على مقدار النصف من نصيب الذكر، وهذا تفريق ينايف العدل.

ملرأة نصف ولقد عرب املستشرق الفرنسي " جاستون فبيت " عن ذلك حني زعم أنه من الظلم الواضح أن أتخذ ا

الرجل يف املرياث، يقول" فبيت":" إن دور املرأة يف اجملتمع اإلسالمي على جانب كبري من الضآلة، وأن ضآلة مرتبتها 

  كانت أمرًا مسلمًا به يف مجيع مظاهر احلياة، حىت إنه يف مسألة املرياث مل يكن نصيبها إال نصف نصيب الرجل ".

 واملرأة، الرجل بني يساوي أن  جيب اإلسالم يف املرياث أن نظام النسائية  املؤمترات أحد  يف النساء إحدى وقالت    ،( 13) 

 

 . ٧( سورة النساء: 12)
 . 38 :ص ،للسمان   ،(  مفرتايت اليونسكو على اإلسالم13)
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 جرت اإلسالمية الدول بعض أن  املؤسف الشرع، ومن ينص كما وليس والبنت بني الرجل ابملساواة املرياث ،بتقسيم

  هللا. أمر على خروجاً  املرياث يف الرجل مع  املرأة مبساواة فقضت املتحررات لصيحات النساء واستجابت التقليد  وراء

 األاننية إلاثرة العواطف غامض بشكل املسلمة األجيال صفوف يف الشبهة هذه يقذفون  اإلسالم أعداء وإن 

اإلسالم والنيل من تشريعاته دون تفكري أو منطق، فنظام  على اهلجوم إال به  يقصد  ومل ابطل ادعاء فهذا  اإلانث، عند 

 كان  ملا خالفاً  املرياث حق أعطاها فاإلسالم حلقوقها، ورعايته للمرأة تقديره اإلسالم نظام مثايل واقعي، أثبتاإلرث يف  

وكثري من الشعوب املعاصرة، اليت  والنصرانية اليهودية الطوائف وبعض القدمية، الشعوب من وكثري اجلاهلية عليه عرب

ذا مات الزوج تزوجوا زوجته أو زوجوها، كما أخرج إبل كانوا يف اجلاهلية  ، ( 14) منعت املرأة من جّل حقوقها ومنها املرياث

البخاري عن ابن عباس، قال: »كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق ابمرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا 

بعض اجملتمعات اإلسالمية   والناظر إىل  ،( 15)   زوجوها، وإن شاءوا مل يزوجوها، فهم أحق هبا من أهلها فنزلت هذه اآلية«

 جيد املرأة حمرومة من املرياث، ويتحايلون عليه مع علمهم أنه ال جيوز هلم حبال من األحوال فهو حق اثبت شرعه هللا هلا

ْذَهبُواْ بِبَْعِض َما  يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُواْ الَ يَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُواْ الن َِساء َكْرًها َوالَ تَْعُضلُوُهنه ِلتَ ﴿ قال تعاىل:

 . (16) ﴾آتَْيتُُموُهنه 

قال ابن عاشور يف تفسريها: استئناف تشريع يف أحكام النساء اليت كان سياق السورة لبياهنا وهي اليت مل تزل   

آيها مبينة ألحكامها أتسيسا واستطرادا، وبدءا وعودا، وهذا حكم اتبع إلبطال ما كان عليه أهل اجلاهلية من جعل 

منوا للتنويه مبا خوطبوا به وخوطب الذين آمنوا ليعم اخلطاب مجيع زوج امليت موروثة عنه وافتتح بقوله: اي أيها الذين آ

األمة، فيأخذ كل منهم حبظه منه، فمريد االختصاص ابمرأة امليت يعلم ما خيتص به منه، والويل كذلك، ووالة األمور 

رادف معىن كذلك وصيغة ال حيل صيغة هني صريح ألن احلل هو اإلابحة يف لسان العرب ولسان الشريعة، فنفيه ي

 

 .27 :ص ،للسباعي  ،املرأة بني الفقه والقانون   و .587 :ص ،الرمحن الدمشقي( أجنحة املكر الثالثة  لعبد 14)
 .283/ 282/ 4حرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، ص: الت( 15)
 . 19: ( سورة النساء16)
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التحرمي إىل أن قال فتعدية فعل أن ترثوا إىل النساء من استعماله األول: بتنزيل النساء منزلة األموال املوروثة، إلفادة تبشيع 

وقال حممد رشيد رضا بعد ذكر آية املرياث واحلكمة يف جعل حظ الذكر كحظ  ،احلالة اليت كانوا عليها يف اجلاهلية

تاج إىل اإلنفاق على نفسه، وعلى زوجه، فكان له سهمان، وأما األنثى فهي تنفق على نفسها، األنثيني هي أن الذكر حي

فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها، وهبذا االعتبار يكون نصيب األنثى من اإلرث أكثر من نصيب الذكر يف بعض 

 .( 17) احلاالت ابلنسبة إىل نفقاهتما

ولكن قد أوثر  ،املرأة  وحفظ هلا مرياثها، وجعل للذكر مثل حظ األنثينيفجاءت الشريعة وحرمت أكل مرياث 

هذا التعبري لنكتة لطيفة وهي اإلمياء إىل أن حظ األنثى صار يف اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، إذ كانت مهضومة 

 مة املال تكون ابعتباراجلانب عند أهل اجلاهلية فصار اإلسالم ينادي حبظها يف أول ما يقرع األمساع قد علم أن قس

ُ فِي أَْوالَِدُكْم ِللذهَكِر ِمثُْل َحظ ِ األُنثَيَْينِ ﴿قال تعاىل:  ،( 18) عدد البنني والبنات وليس فيه ظلم أو  ،(19)﴾يُوِصيُكُم َّللا 

اخلاطئ يف هذه جور على املرأة، بل هو من ابب االنصاف هلا، فهي ال تنفق يف بيت أبيها وال يف بيت زوجها، فالفهم  

املسألة حيتاج إىل تدبر ومعرفة بنظام اإلسالم، وما القاه على كاهل الرجل من األعباء وااللتزامات املالية يتضح أن 

َوآتُواْ ﴿  قال تعاىل:  ،اإلسالم مل يظلم املرأة ومل يفضل الرجل عليها، فالرجل يف اإلسالم هو املكلف أبن يقدم مهراً للمرأة

قال  ،وهو املكلف ابلنفقة والشاملة من طعام وكسوة ومسكن وملبس وعالج للمرأة ،(20) ﴾اتِِهنه نِْحلَةً النهَساء َصُدقَ 

ن ُوْجِدُكمْ ﴿ٱ   تعاىل:  . (21) ﴾أَْسِكنُوُهنه ِمْن َحْيُث َسَكنتُم م ِ

الثروة لتنفقها على نفسها، إن مرياث الرجل وهو الوارث لثلثي الثروة  ينفقها على من يعول من أسرته، واملرأة أتخذ ثلث  

فإيهما يصيب أكثر مبنطق احلساب واألرقام، الرجل ينفق تكليفًا ال تطوعًا مهما كانت ثروة املرأة اخلاصة، فال حيق له 

 

 .333/ 332/ 4( تفسري املنار، حممد رشيد رضا، ص: 17)
 .257/ 4التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص: ( 18)
 . 11آية:  ،( سورة النساء19)

 . ٤آية:  ،( سورة النساء20)
 . ٦آية:  ،( سورة الطالق21)
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ومن جانب آخر تسوية الرجل ابملرأة، خيل ابلنظام العام للمجتمع، فاملرأة بطبيعتها   ،أن أيخذ منها شيئاً البتة إال ابلرتاضي

ائصها األنثوية ال ميكن أن تتحول إىل رجل أو تتحمل األعباء اليت يقوم هبا، بعكس األنثى فهي عاطفية ورحيمة، وخص

ومع هذا لقد قال املفكر الغريب" غوستاف  ال مبعونة رجلإوال تستطيع أن تتحمل احلمل الثقيل من تربية ومصاريف 

املرياث اليت ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل واإلنصاف، إن مبادئ   "لوبون " عن مرياث املرأة يف اإلسالم:

ويظهر من مقابليت بينها وبني احلقوق الفرنسية واإلجنليزية أن الشريعة اإلسالمية منحت الزوجات حقوقًا يف املرياث ال 

رياثها ليس حمصوراً يف هذه احلالة، وما علم الذين يشككون بظلم املرأة يف املرياث أن م، ( 22) جند هلا مثياًل يف قوانيننا "

وأن اإلسالم حني قرر  ،( 23) أو حتجبه من املرياث  وإمنا هناك حاالت أخرى قد تزيد فيها على الرجل أو تتساوى معه،

أن للمرأة نصف نصيب الرجل يف تلك احلاالت الفردية قد حقق بذلك توازان اجتماعياً، واعتدااًل اقتصاداًي بني أفراد 

 بصرف النظر عن وصف الذكورة واألنوثة.اجملتمع  

 املطلب الثاين: حرية املرأة.

، وجعل قاعدة يف الشريعة اإلسالمية حتفظ املرأة، وجاء النص ني اجلنسني جاء القرآن وأكد عليهوالتفريق والتفضيل ب

ينادي بتحرير املرأة عطاها حقوق سلبت منها، ومحاها مما كانت تعاين من اضطهاد وامتهان، ونسمع من أالقرآين و 

مبقتضى أحكام الشريعة  ورائسة األسرة إىل املرأة دون الرجل وجعل القوامة ومساواهتا ابلرجل يف احلقوق والواجبات،

، ولتحريض املرأة املسلمة حىت تتمرد على الطبيعة القضية تالقي رواج ومناصرين هلا  وهذه  ويطالبون ابملساواة  ،اإلسالمية

لكل من الرجل واملرأة، ويؤدي حتمًا إىل نقص واختالل نظام احلياة االجتماعية، واملرأة يف بعض التكوينية للفطرة 

الشعوب تبقى مسلوبة الرأي، مما يتيح هلؤالء أن جيدو هلم مستنقع يصطادون فيه، وهللا خلق عباده و تكفل حبفظهم 

 

 . 37 :ص ،لشحاتا ،(  تفنيد الشبهات حول مرياث املرأة يف اإلسالم22)
خ سواء يف حال الكاللة وترث األم واالب السدس ، وترث اخت األم واألأةمر ا( ترث البنت النصف مع وجود األب  وهو رجل وهي 23)

 فيتساواين فيها. 
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مة فهي مل تؤمر ابإلنفاق إمنا جعل اإلنفاق على وحفظ املرأة وأعطاها حقوق والزمها بواجبات، وبنّي بعض أسباب القوا

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن  ﴿ :الرجل  قال تعاىل اُموَن َعلَى الن َِساء بَِما فَضهَل َّللا  َجاُل قَوه الر ِ

و قيام احلفظ والدفاع، وقيام وهذه اآلايت فيها داللة على أصل تشريعي، وقيام الرجال على النساء ه ،(24)﴾أَْمَواِلِهمْ 

االكتساب واإلنتاج املايل، ولذلك قال: مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم أي: بتفضيل هللا بعضهم 

بعضهم، وابلذي أنفقوه على بعض وإبنفاقهم من أمواهلم، إن كانت )ما( يف اجلملتني مصدرية، أو ابلذي فضل هللا به 

أن قال فالتفضيل هو املزااي اجلبلية اليت تقتضي حاجة املرأة إىل الرجل يف الذب عنها وحراستها لبقاء  إىل من أمواهلم

 ذاهتا، كما قال عمرو بن كلثوم:

 يقنت جيادان ويقلن لستم... بعولتنا إذا مل متنعوان

حجة برهانية على كون فهذا التفضيل ظهرت آاثره على مر العصور واألجيال، فصار حقا مكتسبا للرجال، وهذه 

الرجال قوامني على النساء فإن حاجة النساء إىل الرجال من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف، وقوله: 

ومبا أنفقوا جيء بصيغة املاضي لإلمياء إىل أن ذلك أمر قد تقرر يف اجملتمعات اإلنسانية منذ القدم، فالرجال هم العائلون 

فاألصل أن هناك مساواة  بني الرجال والنساء يف احلقوق والواجبات، وجعل للرجال   ،( 25) اج وبناتلنساء العائلة من أزو 

ُ َعِزيٌز     ﴿   ٱ   قال تعاىل:  ،درجة فضله به على املرأة َجاِل َعلَْيِهنه َدَرَجةٌ َوَّللا  َولَُهنه ِمثُْل الهِذي َعلَْيِهنه بِاْلَمْعُروِف َوِللر ِ

 قال ابن عاشور:   ،(26)﴾َحُكيم

اإلمجال لكل  على اثبت التفضيل وهذا ابملعروف، قوله من املراد بيان ولزايدة مطردة، ابملعروف عليهن الذي مثل وهلن

ُ    ﴿:  وجل وقال عز،  ( 27) رجل، ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول املقتضيات الشرعية والعادية َوالَ تَتََمنهْواْ َما فَضهَل َّللا 

َ بِِه   ا اْكتََسْبَن َواْسأَلُواْ َّللا  مه ا اْكتََسبُواْ َوِللن َِساء نَِصيٌب م ِ مه َجاِل نَِصيٌب م ِ َ  بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض ل ِلر ِ  ِمن فَْضِلِه إِنه َّللا 

 

 . ٣٤آية: ،( سورة النساء24)

 .38/ 5( التحرير والتنوير،  ابن عاشور، ص:  25)
 .٢٢٨آية:  ،( سورة البقرة26)

 .401/ 2: ص  ،ابن عاشور ، ( التحرير والتنوير27)
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، آلية عاماً يف هذه اآلية هني عن التمين وتطلع النفوس إىل ما ليس هلا جاء يف هذه ا ،(28) ﴾َكاَن بُِكل ِ َشْيٍء َعِليًما

فكان كالتذييل لألحكام السابقة لسد ذرائعها وذرائع غريها، فكان من جوامع الكلم يف درء الشرور، وقد كان التمين 

من أعظم وسائل اجلرائم، فإنه يفضي إىل احلسد، وقد كان أول جرم حصل يف األرض نشأ عن احلسد، ولقد كثر ما 

رزق، أو فتنة نساء، أو نوال ملك، والتاريخ طافح حبوادث من هذا القبيل،   أموال، وقتلت نفوس للرغبة يف بسطةنتهبت  ا

والذي يبدو أن هذا التمين هو متين أموال املثرين، ومتين أنصباء الوارثني، ومتين االستئثار أبموال اليتامى ذكورهم وإانثهم، 

وإنصاف النساء يف مهورهن، وترك مضارهتن   ومتين حرمان النساء من املرياث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أمواهلم،

إجلاء إىل إسقاطها، ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم هللا هلم، وكل ذلك من تفضيل بعض الناس على بعض يف الرزق 

 (29 ) . 

احلضارات وحكم القرآن الكرمي بتفضيل الرجل على املرأة هو احلكم البني من اتريخ بين آدم، منذ كانوا قبل نشوء  

والشرائع العامة وبعد نشوئها، ففي كل أمة، ويف كل عصر، ختتلف املرأة والرجل يف الكفاية والقدرة على مجلة األعمال 

فالرجل واملرأة لكل واحد منهما ، اإلنسانية، ومنها أعمال قامت هبا املرأة طويالً، أو انفردت ابلقيام هبا دون الرجال

أابً أو أماً، أبنًا أو بنتاً، أخًا أو أختاً، فلكل واحد وضعه حسب اجملتمع الذي يعيشه،  وصفه اخلاص زوجًا أو وزوجًة،

مصطلح املماثلة واملساواة ال ميكن  ،نعيشهفالقضية ختص ابملقام االول مجلة من القيم والعادات لذلك اجملتمع الذي 

يف مجيع األشياء، وهذا التطابق ال ميكن حتقيقه على وجه   تطبيقه تطبيقاً دقيًقا وكامالً إال بني املتماثلني يف اجلنس والنوع

الدقة الكاملة يف النوع الواحد وعلى سبيل املثال؛ فيوجد تفاوت بني الرجال يف الصفات والقدرات واإلمكاانت، وكذلك 

فإننا نرى   يوجد هذا التفاوت بني النساء بعضهن مع بعض فمن ابب أوىل أن يوجد مثله بني الرجال والنساء، ومن هنا

أن التعبري املالئم لواقع احلياة ولطبيعة احلقوق بني النوعني أن يسمى ذلك ابسم العدالة واإلنصاف ورفع الظلم والغنب 

 

 . ٣٢آية: ،( سورة النساء28)
 .28/ 5 :ص ،عاشور( التحرير والتنوير، ابن 29)
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إن املرأة ذاهتا ال حترتم الرجل اليت تسريه فيخضع لرغباهتا، بل حتتقره بفطرهتا وال   ،( 30)   املرأة والرجل–عن مجيع األطراف  

ر، فنالحظ أن خصائص املرأة بشكل عام حتبب إليها أن جتد لدى الرجل ملجأ وسنداً، وقوة إرادة، تقييم له أي اعتبا

واستقرار عاطفة، وحكمة يف تصريف األمور، وسلطااًن ترى يف االنضواء إليه أنسها وطمأنينتها وأمنها وصالح ابهلا 

رة، مث مبا فرض على الرجال من واجب اإلنفاق والقوامة مستحقة بتفضيل الفط ،وراحتها من أعباء املسؤوليات اجلسام

على املرأة، وهو واجب مرجعه إىل واجب األفضل ملن هو دونه فضاًل، وليس مرجعه إىل جمرد إنفاق املال، وإال المتنع 

 .( 31) الفضل إذا ملكت املرأة مااًل يغنيها عن نفقة الرجل أو ميكنها من اإلنفاق عليه  

 يرجع الناس إىل التقسيم الذي أراده هللا من خالل توزيع األدوار وحتديد املفاهيم فلن تستقيم احلياة رشدها حىت

والغاايت، فتؤدي املرأة وظيفة املرأة سواء يف بيتها أو مكان عملها اليت مسحت هلا الشريعة اإلسالمية أن تعمل فيه وفق 

ن تبلغ مسرية احلياة غرضها، وهي تشهد تزاحم الضوابط فهي ميسرة هلا، ويؤدي الرجال وظيفة الرجل ألنه ميسر هلا، ول

زماً الختالف اجلنس بينهما دوار بينهما توزيعا فطرايً الاملرأة والرجل على موطئ القدم الواحدة من غري اعتبار لتوزيع األ

وعداًل أذ ليس من العدل وال من العقل أن يسوي هللا بني جنسني خمتلفني يف ما جيب أن خيتلفا فيه ملصلحتهما  عقال

ومصلحة اجملتمع أبسره، وهذه حكمة ال يسع العقل غريها، فالظاهرة االجتماعية ال بد أن تكون أثراً من آاثر التكوين 

لناحية الفكرية: فإن احلكمة يف اجملتمعات اإلنسانية تقضي أبن يكون الفطري للنفوس اإلنسانية ذكورها وإانثها، وأما ا

لكل جمتمع صغر أو كرب قّيم يقوده ويدير شؤونه، محاية له من الفوضى والتصادم والصراع الدائم، واألسرة أحد هذه 

 إىل رجعوا الشعوب عضب يف وجدانه ما وهذا ،اجملتمعات اليت حتتاج إىل قيِّم منها، توفر مؤهالت القوامة بشكل أمثل

 كان  مما اليوم يعاين ابملرأة املتعلق الفكر اإلسالمي يعد فلم، األحداث بفعل مكرهني أو طائعني فشيئا شيئا احلكمة

 

مؤمتر "املرأة يف جمتمعاتنا على ساحة  ،٢٦١ :ص ، آمنة نصريي ،( حقوق املرأة والرجل يف ميزان اإلسالم من خالل النوع االجتماعي30)
 .١٤- ١٦نوفمرب  ٢٠٠٦من   -جامعة عني مشس –أطر حضارية متباينة " املنعقد بدار الضيافة 

 .9 :ص ،مجال ابجالن ، آن الكرمي ( املرأة يف القر 31)
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والظلم للمرأة من جهات يعنيها جداً أن ابلتخلف  االهتام أبصابع إليه اإلشارة من، عاماً  ثالثني أو عشرين قبل يعانيه

 ابلتخلف والظلم.تتهمه  

 املطلب الثالث: تعدد الزوجات

إن تعدد الزوجات من املواضيع الذي حورب من الغرب بشكل صريح، واصبح تعدد الزوجات يراه أكثرهم شراً وابطاًل 

م مع بل يراه البعض أتخرًا حضاراًي وفسادًا فكرايً، فقد حاربته أوراب يف عصر النهضة حينما اتفق رجال الدين عنده

ومن ،  ( 32) على إلغاء حق الرجل يف الزواج أبكثر من واحدة مهما كانت األسباب والدوافع   ل القانون املدين الوضعيرجا

االهتامات اليت يثريوهنا، واحلمالت املغرضة اليت يشنوهنا: ]إابحة اإلسالم لنظام تعدد الزوجات، ومجع الرسول صلى هللا 

واحد[ ويتخذوهنا ذريعة للطعن يف الدين، وبرسالة النيب صلى هللا عليه وسلم، بل عليه وسلم بني تسع زوجات يف وقت  

يتهم عليه الصالة والسالم أبنه أهدر كرامة املرأة، واسقط اعتبارها الذايت يف احلياة، إن التعدد وحشية ال ترضى وشهوانية  

 .( 33) غري مقبولة، وأنه علة احنطاط الشرقيني

واهلنود، واآلشوريني، واملصريني،  ومل   ،األمم القدمية كلها تقريباً: عند األثينيني، والصينينيفالتعدد كان موجود يف  

يكن له عند أكثر األمم عدد حمدود، فقد مسحت شريعة "ليكي " الصينية بتعدد الزوجات إىل مائة وثالثني امرأة، وكان 

ة اليهودية كانت تبيح التعدد بدون حد، وأنبياء التوراة والداين ،( 34)  امرأةعند أحد أابطرة الصني حنو من ثالثني ألف 

أما يف الداينة النصرانية أن تعدد الزوجات مل يكن جمهوال حىت من  ،"( 35) كثرياتمجيعا بال استثناء كانت هلم زوجات  

واحدة القساوسة، وقد حدث بعد ذلك أن امللك " هيس فيليب " وامللك فردريك الثاين " والربوس تزوجا أبكثر من 

مبوافقة القساوسة اللوثريني وسن "فالفيوس فالنتيان" قانوان يبيح التعدد يف منتصف القرن الرابع امليالدي، وجعله مباحاً 

 

 .  3 :ص ،مازن مطبقاين ،( الزواج مثىن وثالث ورابع األسباب والضوابط32)
 . 65 :ص  ،للسباعي ،( املرأة بني الفقه والقانون 33)
 . 7: ص ،دار السالم ،عبدهللا علوان  ،النيب صلى هللا عليه وسلم( تعدد الزوجات يف اإلسالم وحكمة تعدد زوجات 34)
 . 71:ص  ،للسباعي ،( املرأة بني الفقه والقانون 35)
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ولو نظران إىل اجملتمعات  ،( 36) األابطرة أنفسهم الذين أتوا بعد لرعاايه أن يتزوجوا مبن شاءوا، ومل حتتج الكنيسة ومارس

لذكور لوجدان العدد يفوق الذكور، ويرجع ذلك إىل أن النساء أو أهاليهن يرفضون منهج كم نسبة اإلانث مقارنة اب

 .الزواج من شخص سبق له أن تزوج

واإلسالم جاء والرجل يتزوج مبا شاء من النساء حىت أسلم بعض أهل اجلاهلية وعنده عشره فحصر اإلسالم 

 ﴿: عباده، بل أابحه هلم بشروطه من العدل واالستطاعة بقوله تعاىلمل يوجبه على  وملا حدده العدد أبربع نسوة فقط،

َن الن َِساء َمثْنَى َوثاُلََث َوُربَاعَ  إذن فمقابله اجلمع   ،(37)﴾َوإِْن ِخْفتُْم أاَله تُْقِسُطواْ فِي اْليَتَاَمى فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم م ِ

اب لكم من النسآء مثىن وثالث ورابع فإن خفتم أال تعدلوا ابجلمع تقتضي القسمة آحادا، وقوله: }فانكحوا ما ط 

ثالث  فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا{ هو قول خياطب مجاعة، فواحد ينكح اثنتني وآخر ينكح 

إابحة، فلم واحلق سبحانه وتعاىل حينما يشرع احلكم يشرعه مرة إجيااب ومرة يشرعه ، نساء، واثلث ينكح أربع نساء

يوجب ذلك األمر على الرجل، ولكنه أابح للرجل ذلك، وفيه فرق واضح بني اإلجياب وبني اإلابحة. والزواج نفسه 

حىت من واحدة مباح. إذن ففيه فرق بني أن يلزمك هللا أن تفعل وأن يبيح لك أن تفعل. وحني يبيح هللا لك أن تفعل 

فاإلسالم جعل الزواج إبمراه واحدة، ومل ينفي الزايدة طاملا أوجب العدل بني   ،( 38) ما املرجح يف فعلك؟ إنه جمرد رغبتك

وقال النيب  ،(39) ﴾فَِإْن ِخْفتُْم أاَله تَْعِدلُواْ فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَِلَك أَْدنَى أاَله تَعُولُوا ﴿ قال تعاىل: ،الزوجات

 . ( 40) "صلى هللا عليه وسلم: "من كان له امرأاتن فمال إىل احدمها جاء يوم القيامة وشقة مائل

 

  .26 :ص ،إبراهيم اجلمل ،(  تعدد الزوجات يف اإلسالم الرد على افرتاءات املغرضني يف مصر36)
 .3 :، آيةسورة النساء( 37)

 .2001/ 4 :ص ،لشعراويا ، حممد( اخلواطر38)
 .3 :، آيةسورة النساء (39)

 . صححه األلباين ، 242/ 2 ،ص:2133 برقم، ، أبو داود السجستاين ،( سنن أيب داود40)
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ن قَْبِلَك َوَجعَْلنَا  ﴿ٱ:  قال تعاىل  ( 41) والتعدد سنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وسنة األنبياء قبله   َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً م ِ

يهةً لَُهْم   وقد تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر من واحدة، وفعل النيب عليه الصالة والسالم شرع   ،(42) ﴾أَْزَواًجا َوذُر ِ

َ َواْليَْوَم اآلِخَر َوذََكَر  ﴿    :لنا، قال هللا ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ل َِمن َكاَن يَْرُجو َّللاه َ َكثِيًرالَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه  ،(43) ﴾َّللاه

نكاره صلى هللا عليه وسلم  لبعض الصحابة يف احلديث " عن أنس، أن نفرا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إو 

سألوا أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم عن عمله يف السر؟ فقال بعضهم: ال أتزوج النساء، وقال بعضهم: ال آكل اللحم، 

فقال: »ما ابل أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكين أصلي وأانم، وأصوم   ،أانم على فراش، فحمد هللا وأثىن عليهوقال بعضهم: ال  

وهذا اللفظ العظيم منه صلى هللا عليه وسلم يعم الواحدة  ( 44) وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين«

فمن رغب عن سنيت فليس مين( معناه من تركها إعراضا والعدد، ذيل الشارح للحديث حممد فؤاد عبد الباقي  بقوله )

والتعدد يصل إىل الوجوب إذا كان قادرًا على تكاليفه، وخيشى الزان  ،"( 45) عنها غري معتقد هلا على ما هي عليه 

كان   ، فمن الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة، فال تندفع حاجته بواحدة، فأطلق له اثنية واثلثة ورابعة( 46) برتكه

ملن ال يشتهيه وينقطع (  48) ويكون التعدد حراما ومكروهاً    ،( 47) هذا العدد موافقا لعدد طباعه وأركانه، وعدد فصول سنته

 به عن العبادة ومل يعدل. 

النفقة والكسوة والسكن، قال ابن رجب يف فتح الباري "ولن  ( 49) ايموالعدل الواجب هنا يف القسمة بني النساء يف األ

تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء أشار بذكر اآلية إىل أن املنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وابحلديث إىل أن املراد 

 

 .2/461 :( مدونة الفقه املالكي وأدلته للغرايين ص41)
 .٣٨آية:  ،( سورة الرعد42)
 .٢١آية: ،( سورة األحزاب43)

  .1020 /2، ص: 1401، برقم، سلمم  ،مسلم صحيح. و 2/ 7، ص:5063صحيح البخاري، البخاري، برقم، (  44)
  .1020/ 2 :صم، تذيل صحيح مسل( 45)
 . 1400/ 2 ،للغرايين ،( املدونة 46)
 . 323/ 3:ص ،البن قيم اجلوزية ،( إعالم املوقعني عن رب العاملني47)
 . 189/ 4 :للقرايف ص ،( الذخرية 48)
  .305/ 7 :ص ،البن قدامة ،( املغين 49)
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ها مل يضره ما زاد على ابلعدل التسوية بينهن مبا يليق بكل منهن فإذا وىف لكل واحدة منهن كسوهتا ونفقتها واإليواء إلي

ذلك من ميل قلب أو تربع بتحفة وقد روى األربعة وصححه بن حبان واحلاكم من طريق محاد بن سلمة عن أيوب عن 

أيب قالبة عن عبد هللا بن يزيد عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقسم بني نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا 

وتعدد الزوجات قاعدة راسخة يف الطبيعة البشرية منذو خلق  ،"(50)ما متلك وال أملكقسمي فيما أملك فال تلمين في

هللا الذكر واألنثى يقول املفكر الغريب الدكتور "غوستاف لوبون ": إن مبدأ تعدد الزوجات هو ركن اإلسالم، وإنه علة 

لق اإلنصاف ن حب الشرقيني اجلم لكثرة األوالد وميلهم الشديد إىل حياة األسرة وخإن قال أاحنطاط الشرقيني إىل 

يردعهم عن ترك املرأة غري الشرعية بعد أن يكرهوها، كلها أمور حتفظ الشرائع إىل أتييد العادات اليت هي وليدة الطبائع 

فالتعدد قبل اإلسالم مل يكن له حد، وال يوجد له قانون، وال عرف، بل كان يفعل الرجل ما يراه لنفسه، وهو  ،( 51) "

واإلسالم جاء وراعى مصاحل العباد ابلفطرة  . ( 52) ن موجودًا قبله ويوجد اآلن أيضاً ليس خاص ابإلسالم وحده بل كا

والسماحة والضبط  تيسرياً لألمة يف دينها، وحفظ الرجل من الوقوع يف الزان، ومراعاة النسل والتكاثر الذي حث عليه 

سل وقيام الرجال على العدد الكثري من النيب صلى هللا عليه وسلم، فبالتعدد حيصل غض البصر وحفظ الفروج وكثرة الن

 النساء مبا يصلحهن وحيميهن من أسباب الشر واالحنراف أما من عجز عن ذلك وخاف أال يعدل فإنه يكتفي بواحدة. 

 اخلامتة:

وبعد أن انتهينا من ذكر بعض القضااي املتعلقة ابملرأة املسلمة وما يرتتب عليه من أاثر يطيب للباحث أن يسجل أهم 

 ما توصل إليه من نتائج:

أن ما يروج إليه أعداء اإلسالم من أن اإلسالم ظلم املرأة ومل يساويها ابلرجل ما هي أال ادعاءات كاذبة حىت تزاحم .  1

 الرجال.

 

 . 313/ 9 :ص ،البن حجر العسقالين ،( فتح الباري شرح صحيح البخاري50)
 .  La Civilisation des Arabes  Gustave Le Bon ،لغستاف لوبون  ،( حضارة العرب51)
 . 7:ص ،عبدهللا علوان  ،(  تعدد الزوجات يف اإلسالم52)
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 اإلسالم جاء وأكرم املرأة وأنصفها أي إنصاف فاملرأة تتساوى مع الرجل يف احلقوق والواجبات..  2

قوقها من املرياث، ومل يلزمها بواجب اإلنفاق على الزوج واألبناء بل جعلها مّكرمة مباهلا يف أعطى اإلسالم املرأة ح. 3

 بيتها، سواء كانت بنتاً أو زوجًة أو أماً ينفق عليها من يعوهلا.

حفظ هللا للمراءة يف الشريعة اإلسالمية حقها يف املرياث، يزيد عن حق الرجل وينقص، فهو نظام حمكم يقوم على . 4

 واعد ال تتغري ففيها حتقيق للعدالة.ق

ما ينادى إليه الغرب أن اإلسالم مل يكرم املرأة، ما هو اال  كذب وافرتاء بل اإلسالم كرمها وحفظ شرفها من الوقوع .  5

 يف احلرام.

 راعت الشريعة اإلسالم مصاحل العباد تيسرياً هلم من حيث ) الفطرة والسماحة والتحديد(..  5

 مبا أوجب على عباده من الفضل ابلقوامة للرجال و حفظ حق املرأة من املرياث واحلكمة من التعدد. التعبد هلل  .  6
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ABSTRACT 

Social Security is the triumph of man on himself is looking for the sources of security and will not 

find its elements in other book but Quran. The soul is eager to achieve its own self-realization at 

the same time self-hatred of limits and limits until it is blessed with happiness and gives others the 

blessing with security, serenity and justice. Security is a human obsession, but it is the greatest 

concern in humans since they are on Earth. Security from others this is what we call social security 

today. Through this, we deduce that social security has been, and will continue to be, a cherished 

hope and a supreme goal that man seeks in his life. It is enough to constantly review the problems 

that have plagued the human being since his existence, so that we can understand his fears and the 

reason for his quest for peace and tranquility. If we stop around the general concept of social 

security we found it includes all aspects of life that concern contemporary man. Social security 

includes the subsistence, economic and life stability of the citizen so that he feels that he has fixed 

pillars in his society reserved for himself and his family and his money and his entity and 

attachment to his land and homeland. Stability in the life of the individual is necessary to keep him 

mentally stable. Let us know that there are things if they found, the lives of societies of all kinds 

are stabilized. These things are a Qoran, a Religion is followed, a just authority, a comprehensive 

justice and a general security. 

Keywords: Elements, Security, Derived, Surah Albaqra.   
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 البحث ملخص

األمن االجتماعي هو انتصار اإلنسان على نفسه اليت تبحث عن منابع األمن وليت لن جتد مقوماته يف غري كتاب اهلل، 

لصفاء والعدل واألمن واوالنفس تواقة إىل حتقيق ذاهتا كارهة للقيود واحلدود حىت نعمت بالسعادة وأنعمت غريها باألمن 

هاجس اإلنسان بل هو اهلاجس األكرب لدى البشر منذ وجودهم على سطح األرض. األمن من الغري فهذا كله ما 

ومن خالل ذلك نستنبط أن األمن االجتماعي كان وسيبقى أمالً منشوداً وغاية قصوى  نسميه اليوم باألمن االجتماعي.

ي أن نستعرض دون توقف النوائب اليت حلت باإلنسان منذ وجوده حىت ندرك يسعى إليها اإلنسان يف حياته. ويكف

سبب خماوفه وسبب سعيه حنو السالم والطمأنينة وإذا ما توقفنا حول املفهوم العام لألمن االجتماعي وجدناه يشمل  

ادي واالستقرار االقتصكل النواحي احلياتية اليت هتم اإلنسان املعاصر، فاألمن االجتماعي يشمل االكتفاء املعيشي و 

احليايت للمواطن حبيث يشعر بأن له ركائز ثابتة يف جمتمعه حتفظ له نفسه وأهله وماله وكيانه وتعلقه بأرضه ووطنه 

فاالستقرار يف حياة الفرد عامل ضروري لبقائه مستقراً نفسياً. ولنعلم أن هناك أشياء إن توفرت استقرت حياة اجملتمعات 

 هي قُرآن ودين متبع وسلطان عادل وعدل شامل وأمن عام.بشىت أجناسها أال و 

 املقومات, األمنية, املستنبطة, سورة البقرة, األمن. :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

إن ظاهرة االنفالت األمين يف زمننا املعاصر هلا أسباهبا املختلفة منها ابتعاد اجملتمعات عن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 

تالشي األواصر األخوية، وأيضًا سبب ضعفًا يف  متاسك الدولة وظهور  اجلماعات املسلحة فغابت فأدى ذلك إىل 

السيطرة احلكومية، وظهر كذلك التدخل اخلارجي يف هذه احلالة بشكل واضح وجلي ونقصد به تدخل الدول يف الشؤون 

الح وأموال، أو يف إضعاف الدولة يف الداخلية للدول األخرى سواء يف مد اجلماعات املسلحة بأسباب قوهتا من س

السيطرة على حدودها مما يضطر الدول اجملاورة إىل إجياد مربر لتدخل وهو الدفاع عن حدودها اجملاورة للدولة املضطربة 

أو اليت فقدت األمن فيها. إذا البد على أهل احلل والعقد إجياد حلوالً جذرية كي يستتب األمن ويعود الناس إىل العيش 

من وأمان. فأخذت يف هذا البحث بالتنقيب يف سورة البقرة إلجياد بعض املقومات اليت من املمكن أن نستعني هبا بأ

من سورة  املقومات األمنية  املستنبطةحلفظ أمن أوطاننا من االنفالتات املنتشرة فقرر الباحث الكتابة حول موضوع)

ع املعاصر هذه املقومات اليت وردت يف سورة البقرة وارتباطها بالواقحيث سيتناول البحث بعضاً من البقرة حلفظ األمن( 

الدراسة من خالل ثالثة مباحث: املبحث األول: تعريف األمن و املقومات األمنية, واملبحث الثاين: االنفالتات األمنية 

 وأنواعها, واملبحث الثالث: املقومات األمنية املستنبطة من سورة البقرة.

تتجه إىل إجياد حلول مستنبطة من كتاب ربنا وجعل هناك  ترابط دقيق ووثيق بني القرآن  بحث القصري:وأمهية هذا ال

وما ورد فيه وبني احلكام فإذا قام احلكام مبا ورد يف القرآن حتما سيجدون األمن املنشود ألوطاهنم ولشعوهبم، والقرآن 

ى إىل إنعدام وغياب ظاهرة األمن. وقبل اخلوض يف صلب الكرمي قد أوجد املقومات ولكن عدم العمل هبا هو الذي أد

املوضوع ال بد أن منهد متهيداً بسيطاً وموجزاً إليضاح مفهوم حمور العنوان وهو مفهوم األمن لغة واصطالحاً واملقومات 

 األمنية.
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 تعريف األمن والمقومات األمنية. المبحث األول:

 المطلب األول: تعريف األمن.

 لغةالفرع األول: األمن 

مصدره أَِمَن يأمن فهو آمن، واألمان ضد اخلوف، كما يعين االستقرار والسالمة  بتسكني امليم وفتحها وكسرهااألمن: 

(، فهو الطمأنينة واإلطمئنان بعدم توقع مكروه يف  أمنأبادي ، القاموس احمليط، مادة ) والبعد عن املخاطر. )الفريوز

ه املفردات يف , وذكر األصفهاين يف كتاب)1(يت، وضده اخلوف الذي يعين الفزع وفقدان االطمئنانالزمن احلاضر واآل

أصل األمن : طمأنينة النفس، وزوال اخلوف، واألمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر، وجيعل غريب القرآن بأن )

مما سبق جند أن األمن يف اللغة قد ورد بعدة معاين , )2(األمان تارة إمسًا للحالة اليت يكون عليها اإلنسان يف األمن ..

 فورد مبعىن األمان، ومبعىن الثقة، ومبعىن السالم ، وأيضاً بأنه شيء يبعث على الطمأنينة، واإلستقرار للحالة النفسية.

 األمن اصطالحا.الفرع الثاني: 

لتحديد   لوا مصطلح األمن بالتعريف وامن خالل تتبع التعريف اإلصطالحي لألمن جند بأن الكثري من العلماء تناو 

فعرفه اهلوميل بأنه: " االستعداد واألمان حبفظ الضرورات اخلمس من أي عدوان عليها، فكل ما دل على معىن الراحة 

 )3(.والسكينة ، وتوفري السعادة والرقي يف أي شأن من شؤون احلياة فهو أمن"

 

 

 

                                                           

 م.1995ه _ 1415, مكتبة لبنان ناشرون _ بريوت, 11خمتار الصحاح, حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي,ص1 ()
القلم الدار الشامية _ دمشق , دار 25)( املفردات يف غريب القرآن، الراغب، أبو القاسم احلسني ابن حممد املعروف بالراغب األصفهاين, ص2

 ه.1412بريوت,
 .9،ص29، العدد 15)( مقومات األمن يف القرآن الكرمي، إبراهيم اهلوميل، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، اجمللد 3
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 المطلب الثاني: تعريف المقومات

َُقوَّم: ُمْفعَُّل من قوهلم: قَومت الشيء، الفرع األول: املقومات يف اللغة: 
مفردها ُمقوِّم، وهي مجع ملقومون ومقومات.امل

, والتقومي: إزالة االعوجاج كتقومي الرمح والقدح، مث يستعار )4(إذا سوَّيَتُه بعد اعوجاِجه، أَقوُِّمه، تقومياً. ومنه تقومي الرُّمح

 )5(.عملفيقال قوم ال

هي الوسائل اليت يقوم عليها الشيء وبه يصلح اعوجاجه، وهي األسس اليت يقوم هبا الفرع الثاين: ويف االصطالح: 

 )6(.الشيء الناجح

 نفالتات األمنية وأنواعهاالمبحث الثاني: اال

 المطلب األول: قتل النفس

 الفرع األول: تعرف القتل.

بقوله: زهوق نفسه بفعلة ناجزا أو عقب يف االصطالح , وقد عرفه ابن عرفه )7(إزهاق النفس وإذهاهبا القتل لغة:

، والقتل العمد: هو تعمد ضربه بسالح أو ما أجري جمرى السالح وعندمها وعند الشافعي ضربه قصدا مبا ال )8(غمرته

ع احلجر يف غري ضتطيقه البنية حىت إن ضربه حبجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد والقتل بالسبب كحافر البئر ووا

, فاجعة عصرنا وزماننا هي: تفشي القتل والتساهل بدماء األبرياء، فيظهر لنا بوضوح يف هذه األزمنة املتأخِّرة )9(ملكه

                                                           
 م.1991 -هـ 1411لبنان, –، دار اجليل، بريوت 46)(  االشتقاق, ابن دريد , أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي, ص4
, مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة 125)( الفروق اللغوية, أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري, ص5

 هـ. 1412املدرسني,
 م.2018لتوزيع، عيسى، دار اللؤلؤة للنشر وامقومات النجاح يف دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم وتطبيق ذلك على واقعنا املعاصر، سيف النصر علي  6()
 –, دار صادر 11/547لسان العرب, ابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى, 7()

 ه.1414بريوت,
 ه.1489-ه894اإلسالمي، بريوت لبنان, , دار الغرب 2/614)( شرح حدود ابن عرفة, حممد األنصاري الرصاع أبو عبد اهلل, 8
 م.1983-هـ 1403 ,لبنان–, دار الكتب العلمية بريوت 220)( التعريفات: اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين, ص9
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, وهذا )10(تلفيها يكثر اهلَرْج قالوا: "يا رسول اهلل وما اهلرج؟" قال: الق صلى اهلل عليه وسلم بقوله: أن النيب اليت أخربنا

ما قد رأيناه واقعاً يف حياة كثري من املسلمني والعياذ باهلل، فلقد مسعنا وقرأنا يف كثري من وسائل اإلعالم عن انتشار هذه 

ألسباب، حق، فلرمبا قتل اجلار جاره ألتفه االظاهرة اخلطرية أال وهي ظاهرة القتل واالقتتال وسفك الدماء بغري وجه 

ولرمبا قتل األب إبنه كذلك ألنه مل ميتثل ألوامره، واالبن أباه والعياذ باهلل، ولرمبا قتل املسلم أخاه املسلم على قطعة من 

ت ماألرض، ولرمبا قتل لشجار طفيف، أو اختالف سياسي كونه مرض عصرنا الذي نعاين منه، وإننا يف زمن قد تالط

 هذه فيه أمواج الفنت وحتري يف ظلماهتا أويل العقول والِفَطن، فنت تدع احلليم حرياَن، التبس فيها احلق بالباطل، وتوىل ِكربَ 

الفنِت دعاُة جهنم الذين أخربنا عنهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله : "دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها 

عظم تلك الفنت ضرراً وأشدها على الناس وقعاً وخطراً سفَك الدم احلرام بغري حق، وقد أخرب , وإن من أ)11(قذفوه فيها"

مىن النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم:أنه ستأيت فنت يف آخر الزمان يكثر فيها القتل والفنت حىت إن الرجل ليمر على القرب ويت

، وقال صلى )12(مير الرجل بالقرب فيقول: يا ليتين مكانهأن يكون فيه، قال صلى اهلل عليه وسلم: ال تقوم الساعة حىت 

اهلل عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليأتنيَّ على الناس زماٌن ال يدري القاتُل يف أي شيٍء قتل، وال يدري املقتوُل على 

جلاهلية اليت ا, وجند بأن سبب إنتشار القتل وتفشي هذه اجلرمية يف عصرنا هلو بسبب انتشار أخالق )13(أي شيٍء قتل"

مشلت شأننا السياسي، حيث استطاعوا إدخال كل عوامل اجلهل وجعلها حتت مظلته، وبالتايل استطاعوا حمو كل عوامل 

الثقافة يف جمتمعاتنا وصارت مسخا إنسانيا سخيفا, وكلمة اجلاهلية ليست بغريبة علينا فهي: احلقبة اليت سبقت ظهور 

                                                           
فاق اجلديدة, بريوت, بدون , دار اجليل بريوت + دار األ170/ص8)( صحيح مسلم, أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري,ج10

 تاريخ. 
, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 144/ص35)( صحيح البخاري, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, ج11

 ه. 1422حممد فؤاد عبد الباقي(,
, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 6698بخاري اجلعفي, رقم احلديث:)( صحيح البخاري, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ال12

 ه.  1422ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(,
, دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة, بريوت, بدون 289/ص9)( صحيح مسلم, أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري,ج13

 تاريخ. 

https://ar.beta.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
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عشرات من القرون فما زال عاملنا اإلسالمي غارقا ويغرق يوماً بعد يوم يف هذه احلقبة ديننا اإلسالمي، ورغما عن مرور ال

 حاليا، ويشهد تدهورا مريعا يف كل مناحي حياته اخلاصة والعامة.

فنجد أنه كان يف اجلاهلية تشتعل احلروب ألبسط وأتفه األسباب، ويستمر القتل وتندلع النزاعات الطاحنة، 

املهلكة زمنا طويال، ويستمر مسلسل األخذ بالثأر وحب االنتقام، وال جتد احلكماء أو العقالء الذين وتستمر احلروب 

يتصدون لوقف القتل واستمرار العنف والثأر، بل جند احلكماء والقادة والشعراء يستمرون يف حشد اجلهود وجتييش 

ة عانت وتعاين غة العقل, ويف الثالثة العقود األخري اجليوش، وتدريب الشباب على فنون احلرب والقتال، بدال من حتكيم ل

إىل يومنا هذا معظم الشعوب اإلسالمية من قسوة هذه احلقبة، واليت تقلد أهل اجلاهلية، حيث تفشي الفساد يف معضم 

الدول، وظهرت طبقة مقربة من سدة احلكم تفعل ما تشاء يف تلك الشعوب، تغلغلت يف مفاصل تلك الدول حىت 

نيل كل املكاسب االقتصادية ال سيما وإن إدارهتا حتت إشراف هؤالء األقارب واملفسدين من أهايل تلك  استطاعت

الطبقة احلاكمة الديكتاتورية وهذا ما حدث يف مصر، واليمن، وسوريا وغريها من بلداننا, هذه املعاناة القاسية والتغريب 

 اء.رون بالغنب والظلم، و أصبح القتل باهلوية واإلنتموالتهميش الذي أصاب شعوب هذه البلدان جعل سكاهنا يشع

 المطلب الثاني: التساهل في األمانة وضياع أموال الناس 

جاء هذا اللفظ القرآين يف إحدى وثالثني موضعًا من آيات القرآن، منها عشر آيات مدنية ، وإحدى وعشرون آية 

هلل تعاىل منها: ست سور مدنية ، وإحدى عشرة سورة مكية، وقد جاءت هذه اآليات يف سبع عشرة سورة من كتاب ا

مكية، وقد جاء هذا اللفظ بعدة صيغ واشتقاقات منها صيغة املضارع املبين للمعلوم والفعل املاضي املبين للمعلوم 

اخليانة، وأصل واألمانة معاكس ملعىن )14(, واجملهول، وجاء أيضاً امساً تارة مفرداً ، وأخرى مجعاً كما وجاء بصيغة املصدر

اأَلْمن: اطمئنان النفس وذهاب اخلوف، واألمانة مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمني، وقد استعمل املصدر يف األعيان 

                                                           
 ه.1364, دار الكتب املصرية,89-81املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي, حممد فؤاد عبد الباقي، ص)( 14
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َوََتُونُواْ ﴿: جمازًا، فقيل الوديعة أمانة وحنوه، واجلمع أمانات، فاألمانة اسم ملا يُؤمَّن عليه اإلنسان، حنو قوله تعاىل

لقد تساهل )16)(17( ,﴾ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَمانَةَ َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرضِ ، أي: ما ائتمنتم عليه، وقوله تعاىل: ﴿)15(﴾أََمانَاِتُكمْ 

د من املؤمنني أن يؤدوا يري -عزَّ وجلَّ -املسلمون يف كل شيء فلم يعودوا قدوة للبشرية  كما أراد اهلل هلم أن يكونوا فاهلل 

ليها يف مجيع األحوال، أمانة العبادات واملعامالت، واألخالق، أمانة العلم واالستقامة والدعوة، أمانتهم اليت اسُتحفظوا ع

واجلهاد يف سبيل اهلل الذي هو ذروة سنام اإلسالم، فيقفون يف وجه الشر والفساد والطغيان، وال خيافون لومة الئم، 

و املتسلطني باملال، أو األشرار املتسلطني باألذى، أ سواء جاء هذا الشر من احلكام املتسلطني بالسلطة، أو األغنياء

العامة املتسلطني باهلوى، وكل ما افرتض اهلل على العباد فهو أمانة، فتعم مجيع وظائف الدين، لكن كما نشاهد ويشاهده 

 غرينا فاألمانات قد ضيعت والتساهل هبا أصبح هو السائد يف زماننا.

 المستنبطة من سورة البقرةالمبحث الثاني: المقومات األمنية 

 المطلب األول: المقوم لحفظ النفس

 الحدودول: تعريف الفرع األ

املنع، ويكون مبعىن: طرف الشيء، فاحلد: احلاجز بني الشيئني، يقال: فالن  يكون مبعىن: مجع حد، ؛ احلدود لغة: 

شدته، مسي احلديد حديداً المتناعه وصالبته و  حمدود، إذا كان ممنوعاً، ويقال للبواب حداد ملنعه الناس من الدخول، ومنه

 )18(.ومنه مسيت العقوبات املقدرة حدوداً، ألهنا متنع من املعاودة إىل موجباهتا

 وللحد يف اصطالح الفقهاء ثالثة تعريفات: احلدود اصطالحاً:

                                                           
 .٢٧)( سورة األنفال, آية:15

 .٧٢)( سورة األحزاب, آية:16
الشامية _ دمشق , دار القلم الدار 90)( املفردات يف غريب القرآن، الراغب، أبو القاسم احلسني ابن حممد املعروف بالراغب األصفهاين, ص17

 ه.1412بريوت,
 م.1979ه _ 1399, دار الفكر,3/ص2)( معجم مقاييس اللغة, أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا, ج18
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وعليه رتبوا  رأي مجهور الفقهاء،أن احلد هو:"العقوبة املقدرة شرعًا وهي واجبة حلق اهلل تعاىل"، وهذا  التعريف األول:

, وبناء على هذا فعقوبات القصاص والديات ال تدخل يف مدلول مصطلح"احلد" ألهنا )19(أبواب العقوبات يف كتبهم

 )20(.وجبت حلق العبد، وعقوبات التعازير ال تدخل يف مدلوله ألهنا ليست مقدرة شرعاً 

, وهذا التعريف أعم من التعريف األول، فتدخل فيه عقوبات )21(رع""احلد هو العقوبة املقدرة يف الش التعريف الثاين:

 )22(.القصاص والديات؛ ألنه مل يشتمل على قيد"حلق اهلل تعاىل" وَترج منه عقوبة التعزير فقط؛ ألهنا ليست مقدرة شرعاً 

 سبحانه وتعاىل أطلق بعض الفقهاء مصطلح احلد على مجيع العقوبات الشرعية سواء كانت حقًا هلل التعريف الثالث:

"احلد"،  أو للعبد سواء كانت مقدرة أو غري مقدرة، وبناء على هذا اإلطالق تدخل عقوبات التعازير أيضاً يف مدلول كلمة

 )23(.ومن هؤالء العلماء شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم رمحهما اهلل تعاىل

 المقوم لحفظ النفس الفرع الثاني:

يقول ابن القيم: "احلد يف لسان الشرع أعم منه يف اصطالح الفقهاء؛ فإهنم يريدون باحلدود عقوبات اجلنايات املقدرة  

بالشرع خاصة، واحلد يف لسان الشارع أعم من ذلك، فإنه يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس اجلناية تارة كقوله 

رَُه فَِإن طَلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَليْ فَِإن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ تعاىل: ﴿ ِهَما َأن يـَتَـرَاَجَعا ِإن ظَنَّا أَن َلُه ِمن بـَْعُد َحىتََّ تَنِكَح َزْوًجا َغيـْ

وبناء , )25(, ويراد به جنس العقوبة وإن مل تكن مقدرة")24(﴾يُِقيَما ُحُدوَد الّلِه َوتِْلَك ُحُدوُد الّلِه يـُبَـيـِّنـَُها لَِقْوٍم يـَْعَلُمون

على هذا اإلطالق فاحلد هو: "العقوبة الشرعية", وإقامة احلدود مبعىن تطبيقها بشكل كامل ليس فيها َتصيص أو تعيني 

                                                           
 م.1986 -هـ 1406, دار الكتب العلمية,33/ص7)( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع, عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي,ج19
 الرياض, بدون تاريخ. –اململكة العربية السعودية  -, دار العاصمة للنشر 23ود والتعزيرات عند ابن القيم, بكر عبد اهلل أبو زيد،ص)( احلد20
 القاهرة,بدون تاريخ. –، دار احلديث 221)( األحكام السلطانية, أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي, ص21

 الرياض, بدون تاريخ.  –اململكة العربية السعودية  -, دار العاصمة للنشر 23احلدود والتعزيرات عند ابن القيم, بكر عبد اهلل أبو زيد،ص22() 

لبنان,  -ت , دار الكتب العلمية بريو 29/ص3)(. إعالم املوقعني عن رب العاملني, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, ج23
 بدون تاريخ.

 .٢٣٠)( سورة البقرة, آية:24
لبنان,  -, دار الكتب العلمية بريوت 29/ص3)( إعالم املوقعني عن رب العاملني, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, ج25

 بدون تاريخ.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 173 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

فإن كانت إقامة احلدود ُتطبق على الضعفاء وترفع عن الشرفاء فهنا مكمن اخلطأ وهنا اإلجحاف يف األمر  وإن تعطيلها 

و شقاوة الدارين، وكانت هذه هي الصفة السائدة يف األمم السابقة، وأيضاً  يف حق األقوياء، سبب اهلالك والدمار،

مانشاهده يف عصورنا احلالية، ولقد ورد يف صحيح البخاري ماخيربنا به النيب صلى اهلل عليه وسلم عن األمم السابقة 

كلم فيها ليت سرقت، فقالوا: ومن يوحاهلا مع احلدود ) عن عائشة رضي اهلل عنها أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية ا

لى اهلل عليه وسلم ص -فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

قال:  : أتشفع يف حد من حدود اهلل، مث قام فاختطب مث-صلى اهلل عليه وسلم  -، فكلمه أسامة، فقال رسول اهلل  -

ذين قبلكم، أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأمي اهلل "إمنا أهلك ال

َلى يَاأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف الْ , قال تعاىل: ﴿)26(لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها" َقتـْ

َوأََداء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك ََتِْفيٌف  ُد بِاْلَعْبِد َواألُنَثى بِاألُنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ فَاتِـَّباٌع بِاْلَمْعُروفِ احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َواْلَعبْ 

ه سيقتل إذا قتل يكون ذلك مبعىن أن من عرف وعلم أن )27(﴾مِّن رَّبُِّكْم َوَرمْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيم

رادعاً، وزاجراً له عن القتل، ولو كان االثنان ال يقتص منهما للواحد، لكان كل من أحب أن يقتل مسلماً، أخذ واحداً 

من أعوانه فقتله معه، فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أن املتمالئني على 

حد منهم أنه قاتل فيقتل، ويدل له أن اجلماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد القذف على القتل يصدق على كل وا

 )28(.مجيعهم، والعلم عند اهلل تعاىل

 

                                                           

, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 3288, رقم احلديث:3/1282صحيح البخاري, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي,26() 
 ه.  1422بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(,

 .١٧٨)( سورة البقرة, آية:27
ه _ 1415, دار الفكر _ بريوت,410/ص1املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي, جتفسري أضواء البيان, الشنقيطي، حممد األمني بن حممد 28() 

 م.1995
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 المطلب الثاني: المقوم لحفظ أموال الناس وفيه مسألتان

 الفرع األول: تعريف األمانة

األمانة يف اللغة هي مصدر أُمَن وأِمَن، ومجعها أمانات، وتُرادف األمانة يف اللغة عدة مصطلحات  األمانة يف اللغة:

منها: النزاهة والصدق واإلخالص، والثبات على العهد، والوفاء باحلقوق، وعكس األمانة اخليانة، وِخيانة األمانة تعين: 

ائض ريها، واألمانة كذلك تشمل ما ُفِرض على املسلم من فر تصرُّف الشخص فيما اؤمتن عليه مما ليس له من األموال وغ

وعبادات، وما طُلب منه من تكاليف، وااللتزام باالنتهاء عما هُني عنه، وتـََرَك ِعْنَد فالن أَمانًَة: أي ترك َوِديَعًة لديه، 

 )29(  .وشخٌص معروٌف بِاأَلَمانَِة: َأي أنه معروٌف بِاالسِتَقاَمِة والصِّْدقِ 

األمانة يف االصطالح َتعين: ِحفُظ احلقوِق اليت عنده للناس وأداؤها ألصحاهبا يف وقت طلبهم  نة يف االصطالح:األما 

، وقيل إّن املراد باألمانة اصطالحًا أهّنا: التَّعفُّف عن كلِّ ما ميكن لإلنسان أن يتصرَّف فيه ِمن 30هلا تامًة غري ناقصة

ون ا ليس يف ملكه، وما حُيفظ عنده لثقة الناس به مع القدرة على التصرُّف فيه داألموال واألشياء النفيسة وغري ذلك مم

 .أن يطلع عليه أحد، وردُّ مجيع ما ُيستودع لديه إىل مودعه حال طلبه تاماً غري ناقص

  الفرع الثاني: المقوم لحفظ األمانة

يقوم على صون ما استؤمن عليه، وأداؤه على األمانة ُخلق من األخالق اإلسالمية، وكذلك تُعد ُخلق إنساين رفيع 

الوجه احلسن املطلوب من غري تقصري، وال تفريط ويشمل ذلك األعيان واألشياء اليت توضع عند الشخص، كالودائع 

وما يدخل يف حكمها، وكذلك بقية أقسام وأنواع األمانة كأمنة الرسالة وتبليغها، وأمانة تربية األبناء وأمانة قول احلق 

م كتمانه...وغريها، واألمانة املادية أو أمانة الودائع هي اليت وردت يف سورة البقرة بوضوح وجتلي وهي أن يودع أحد وعد

األشخاص عنـد إنسـان يثق به وديعة عينية من مال أو ذهب أو أوراق نقدية أو متاع أو حنوه مما يسمى أمانات، وحينئٍذ 

                                                           
 . بتصّرف.2018 -10-31)( تعريف ومعىن األمانة، "معجم املعاين اجلامع"، اطّلع عليه بتاريخ 29
 .2018-01-31األمانة، حممد بن عبداهلل النونان، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ  -)( سلسلة أخالقنا30
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ِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر وَ ذه الوديعة حىت يرجعها إىل صاحبها، قال تعاىل: ﴿جيب على املسلم الذي يتقي اهلل يف حفظ ه

فهذه اآلية فيها   )31(﴾َيتَِّق الّلَه َربَّهُ لْ وملَْ جتَُِدوْا َكاتًِبا َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكم بـَْعًضا فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانـََتُه وَ 

يقة باحلقوق ، وهي الرهون والضمانات اليت تكفل للعبد احلصول على حقه سواء كان التعامل مع أمني مشروعية الوث

 فَِإْن أَِمنَ ، فقد روى ابن أيب حامت عن أيب سعيد اخلدري أن ﴿)32(أو خائن، فالوثائق حتفظ احلقوق وتقطع املنازعات

ال  إذا اؤمتن بعضكم بعضًا فال بأس أن تكتبوا أو﴾ هذه اآلية نسخت ما قبلها، وقال الشعيب: بـَْعُضُكم بـَْعًضا

، ولو أردنا التمعن أيضاً يف أيات سورة البقرة لوجدنا أيضاً أن من ضمن أنواع األمانات اليت جيب احملافظة )33(تشهدوا

وجاء يف معىن اللباس أقوال منها،  ،)34(﴾ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ عليها األمانة يف املعاشرة الزوجية قال تعاىل : ﴿

أن كال الزوجني مبنزلة اللباس لآلخر حيث إهنما يفضيان بأجسامهما لبعضهما البعض فكىّن عن اجتماعهما يف البيت 

باللباس، ألن كالً منهما يسرت صاحبه من العيوب ويصون عرضه وحيفظ شرفه، وجاء اللباس مبعىن اهلدوء والسكن وراحة 

ثناء  عن الليل باللباس وهو ميتاز باهلدوء والسكن بالنسبة للنفس اليت تعاين التعب والشقاء يف النهار أالنفوس حيث عرب

, وقد أوردنا يف املباحث السابقة الكالم حول النهي عن أكل )35(العمل وكسب القوت له، وملن يعوهلم داخل األسرة

َنُكم بِاْلبَ ال تعاىل: ﴿أموال الناس بالباطل، واالبتعاد عن الغش يف مجع املال، ق اِطِل َوتُْدُلواْ هِبَا ِإىَل َواَل تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ

ليس من صفة املؤمنني أكل أموال الناس بالباطل ، وإمنا  )36(﴾احلُْكَّاِم لَِتْأُكُلواْ َفرِيًقا مِّْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإِلمثِْ َوأَنُتْم تـَْعَلُمون

الرهبان الذين يصدون عن سبيل اهلل، وكذلك األمانة تستوجب حترمي الربا ، ألنه أكل ألموال هي من صفة األحبار و 

                                                           

 .283سورة البقرة, آية:31() 

 م.2000-ه 1420, مؤسسة الرسالة,244/ص1)( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان, السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي, ج32
 م.1994ه _ 1414,, دار الفكر1/450)( تفسري القرآن العظيم, ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي,ج33

 .87١سورة البقرة, آية:34() 
, دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بريوت _ 1/504)( جممع البيان يف تفسري القرآن, أمني اإلسالم أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي, ج35

 م.2005لبنان, 
 .88١)( سورة البقرة, آية:36
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، )37(﴾رََّم الرِّبَاَوَأَحلَّ الّلُه اْلبَـْيَع َوحَ الناس باإلمث ، وبدون بذل أي جهد أو مشاركة يف الربح واخلسارة ، قال تعاىل : ﴿

ية إىل حبٍث مستقل ويظهر لنا من خالل ما أوردناه هنا عن   فضل وأمهواآليات القرآنية اليت تتحدث عن األمانة حتتاج 

األمانة يف بناء اجملتمع الفاضل، واحملافظ على خلق األمانة، وباألخص يف عصرنا احلايل الذي فقد فيه الناس مصطلح 

الواحد  مانة يف البيتاألمانة فال جند أمانة بني الناس وال أمانة بني احلاكم ومن حيكمهم، وكذلك قد تفقد أسس األ

 واألسرة الواحدة .

َنُكم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلواْ هِبَا ِإىَل احلُْكَّاِم لَِتْأُكُلواْ َفرِيًقا مِّْن أَمْ قال تعاىل: ﴿ َواِل النَّاِس بِاإِلمثِْ َوأَنُتْم َوالَ تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ

اآلية يعم _ من جهة_ مجيع األمة، وهو وإن كان كذلك إال أن من هذا اخلطاب من اهلل عز وجل يف )38 (﴾تـَْعَلُمون

املعلوم أن عناية اهلل سبحانه وتعاىل باألموال شرعة قدمية، مل خيص هبا جياًل دون جيل، وال رسالة دون رسالة، وال أمة 

قه ممن عتوا ض خلدون أخرى، ولذلك نرى أن اهلل عز وجل قد قص علينا يف كتابه الكرمي، أنه عز وجل قد عاقب بع

عن أمره، وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، فالرشوة حرمها اهلل تعاىل بنص اآلية السابقة، ألهنا كانت للقضاء باجلور 

فهي ألكل مال بالباطل وليست هي أكل املال بالباطل فلذلك عطف على النهي األول، ألن احلاكم موكل املال ال 

ق فهي أكل مال الناس بالباطل، ألن القضاء باحلق واجب، ومثلها كل مال يأخذه آكل له، وإن كانت للقضاء باحل

احلاكم على القضاء من اخلصوم إال إذا مل جيعل له شيء من بيت املال ومل يكن له مال فقد أباحوا له أحذ شيء معني 

ه _ رشوة احلاكم من , قال عمر بن اخلطاب _ رضي اهلل عن)39(على القضاء سواء فيه كال اخلصمني أو احدمها

السحت، وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال : "يَا َكْعُب ْبَن ُعْجرََة، ِإنَُّه اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة 

                                                           

 .275سورة البقرة, آية:37() 

 .188البقرة, آية:)( سورة 38
ه 1420مؤسسة التاريخ العريب _ بريوت, 238، 118/ص2)( التحرير والتنوير, ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي,ج39

 م.2000_
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 ، وعن ابن مسعود _ رضي اهلل عنه_ أيضًا أنه قال: "السحت أن يقضي)40(حلٌَْم نـََبَت ِمْن ُسْحٍت النَّاُر، َأْوىَل بِِه"

 )41(.الرجل ألخيه حاجة، فيهدي إليه هدية فيقبلها

 الخاتمة

حنمد اهلل تعاىل الذي وفقنا ملا قدمناه وها حنن نضع ملساتنا األخرية بعد املشوار الذي خضعناه بني تفكر وتعقل يف 

اجلهد القليل وال بفقد كانت رحلة ممتعة ومل يكن هذا املقومات األمنية  املستنبطة من سورة البقرة حلفظ األمن موضوع 

 ندعي فيه الكمال  ولكن لنا عذر ويف هناية هذا البحث نتواصل إىل أهم النتائج:

. أن القرآن الكرمي كما كان هو الدواء الشايف ملا متر به األمة اإلسالمية قدمياً فهو كذلك دواء ألمتنا العربية واإلسالمية 1

 يف أحداثها احلالية.

 ب الرئيسي لضمان حقوق الناس من الضياع.. أن حفظ األمانة هو السب2

 . أن قتل النفس املنتشر حالياً ماهو إال نتاج لضعف الوازع الديين واإلبتعاد عن املنهج الرباين.3

 . أن إقامة احلدود وإحياء هذا التشريع هلو سببا لردع اجملرمني من القيام جبرائمهم.4

 

 

 

 

                                                           
, مؤسسة 14441, رقم:332/ص 22)( مسند اإلمام أمحد بن حنبل, أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين, ج 40

 م.2001 -هـ 1421الرسالة,
, دار الكتب العلمية _ 7/342)( اللباب يف علوم الكتاب, أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين,ج41

 م.1998ه_1419بريوت,
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 المراجع والمصادر

 *القرآن الكرمي.

كام السلطانية, أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي, دار . األح1

 القاهرة, بدون تاريخ. –احلديث 

. إعالم املوقعني عن رب العاملني, حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, دار الكتب 2

 خ.لبنان, بدون تاري -العلمية بريوت 

 م.1991 -هـ 1411لبنان, –. االشتقاق, ابن دريد , أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي, دار اجليل، بريوت 3

. التحرير والتنوير, ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, مؤسسة التاريخ العريب 4

 م. 2000ه _1420_ بريوت,

هـ 1403لبنان, –، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين, دار الكتب العلمية بريوت . التعريفات: اجلرجاين5

 م.1983-

الرياض,  –ودية اململكة العربية السع -. احلدود والتعزيرات عند ابن القيم, بكر عبد اهلل أبو زيد، دار العاصمة للنشر 6

 بدون تاريخ.

. الفروق اللغوية, أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري, مؤسسة النشر 7

 هـ. 1412اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني,

. اللباب يف علوم الكتاب, أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين, دار الكتب 8

 م. 1998ه_1419,العلمية _ بريوت
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 ه.1364. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي, حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب املصرية,9

. املفردات يف غريب القرآن، الراغب، أبو القاسم احلسني ابن حممد املعروف بالراغب األصفهاين, دار القلم الدار 10

 ه.1412الشامية _ دمشق بريوت,

يف ترتيب الشرائع, عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي, دار الكتب . بدائع الصنائع 11

 م.1986 -هـ 1406العلمية,

. تفسري أضواء البيان, الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي, دار الفكر 12

 م. 1995ه _ 1415_بريوت,

ه _ 1414ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي, دار الفكر, . تفسري القرآن العظيم,13

 م. 1994

ه 1420. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان, السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي, مؤسسة الرسالة,14

 م.2000-

 .2018-10-31الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ األمانة، حممد بن عبداهلل النونان، صيد  -. سلسلة أخالقنا15

-ه894. شرح حدود ابن عرفة, حممد األنصاري الرصاع أبو عبد اهلل, دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان, 16

 ه.1489

. صحيح األمام البخاري، اجلامع الصحيح املختصر, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, دار 17

 م.1987هـ _ 1407_ اليمامة_ بريوت,ابن كثري 

دار اجليل بريوت + دار األفاق  ,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ,. صحيح مسلم18

 , بريوت, بدون تاريخ.اجلديدة



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 180 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 . لسان العرب, ابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى19

 ه.1414بريوت, –اإلفريقى, دار صادر 

. جممع البيان يف تفسري القرآن, أمني اإلسالم أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي, دار العلوم للتحقيق والطباعة 20

 م. 2005والنشر والتوزيع، بريوت _ لبنان, 

 م.1995ه _ 1415_ بريوت, . خمتار الصحاح, حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي, مكتبة لبنان ناشرون 21

. مسند اإلمام أمحد بن حنبل, أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين, مؤسسة 22

 م.2001 -هـ 1421الرسالة,

اطّلع  ( https://www.almaany.comموقع املعاين لكل رسم معىن ) املعاين اجلامع، قاموس . معجم23

 .2018 -10-31عليه بتاريخ 

 م.1979ه _ 1399أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا, دار الفكر, ،. معجم مقاييس اللغة24

 .29عدد ، الدراسات األمنية والتدريب. مقومات األمن يف القرآن الكرمي، إبراهيم اهلوميل، اجمللة العربية لل25

نجاح يف دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم وتطبيق ذلك على واقعنا املعاصر، سيف النصر علي عيسى، . مقومات ال26

 م.2018دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، 

 .01/01/1900)مكتبة حبر العلوم للنشر والتوزيع(, تاريخ النشر 2. موسوعة أخالق القرآن, أمحد الشرباصي، ج27
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Abstract 

Modern management works to keep abreast of developments in information and communication 

technology to address administrative problems and develop mechanisms and means to improve 

the administrative performance of organizations and institutions. With the rapid development of 

technology and its uses, organizations have been competing to take advantage of technological 

development regarding new tools and applications to address management problems, improve staff 

performance, and thereby improve the overall performance of the organization. Social networks 

have contributed to a qualitative and quantitative shift in communication between the components 

of organizations, their human resources, and their clients. Organizations in Islamic countries, like 

other international organizations, seek to benefit from the development of social media in order to 

reach the best applications in this field. The researchers used analytical, descriptive, and inductive 

methods, as well as previous studies in the field of Islamic management, which dealt with the 

importance of using social media in management in Islamic organizations. 

Keywords: administration, social media, Islamic organizations. 
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 البحث ملخص

 وتطوير اإلدارية، املشاكل ملعاجلة واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا يف التطورات مواكبة على تعمل احلديثة اإلدارة    

 ،لتقنية واستخداماهتال التطور السريع  استمرارومع . واملؤسسات للمنظمات اإلداري األداء لالرتقاء والوسائل اآلليات

 املشكالتملعاجلة  اجلديدة    تطبيقاتالتطور التكنولوجي من حيث الوسائل وال  لالستفادة من  نافسأصبحت املنظمات تت

قد سامهت شبكات التواصل االجتماعي يف لعام.    وطوير أداء املنظمة بشكل  املوظفني، وابلتايل،وتطوير أداء    ،اإلدارية

البشرية، وعمالءها كذلك. املنظمات   مواردهابني مكوانت املنظمات، و لتواصل  فيما يتعلق اب  نوعية وكميةقلة  إحداث ن

، تسعى إىل االستفادة من التطور يف وسائل التواصل االجتماعي العامليةيف الدول اإلسالمية، كغريها من املنظمات 

املنهج التحليلي، والوصفي، واالستقرائي، كما  ون الباحث استخدمهبدف الوصول إىل أفضل التطبيقات يف هذا اجملال. 

ابلدراسات والبحوث السابقة يف جمال اإلدارة اإلسالمية اليت تناولت أمهية استخدام وسائل التواصل االجتماعي استعان  

 . يف اإلدارة ابملنظمات االسالمية

  .املنظمات االسالمية،  : اإلدارة، وسائل التواصل االجتماعيكلمات مفتاحية
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 :مقدمة

من أهم ما مييز جمتمع املعلوماتية واملعرفة واإلدارة يف العصر  االجتماعيإن التطور التكنولوجي السريع لوسائل التواصل    

، اليت انتشرت  االجتماعيواإلنستجرام والواتس أب وغريها من شبكات التواصل  وتوتريالفيس بوك أن احلايل، حيث 

على ظهور الثورة اهلائلة يف املعارف واملعلومات عرب الوسائل احلديثة، حىت  تساعد قد  العامل؛بشكل واسع النطاق يف 

نولوجيا االتصاالت، وتبادل اخلربات والتسابق يف املعلومات وتك  ،ُعِرف القرن احلادي والعشرون بعصر السماوات املفتوحة

 مذهلة.بسرعة  

 مشكلة الدراسة 

احلديثة جمموعة من التحدايت، واملؤسسات واملنظمات على األفراد واجملتمعات احلديثة تكنولوجيا االتصال لقد فرضة 

والتطورات اليت طرأت التغريات فق مع كافة واتتلجلوهرية من حيث الشكل واملضمون، اليت تتطلب بعض التحوالت ا

على ثقافة ومنط حياة الشعوب واألنظمة، ولعل من أهم األمثلة هلذه التحوالت او الثقافات اليت جيب أن تتبدل وتتغري 

 من:لتحول  استجابة لتأثري وسائل التواصل االجتماعي، هو ا

 من ثقافة املستوى األدىن إىل ثقافة اجلودة واإلتقان. -

  ثقافة االبتكار.من ثقافة التكرار إىل -
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 من ثقافة القهر إىل ثقافة املشاركة. -

 من ثقافة األخذ واالستهالك إىل ثقافة العطاء واإلنتاج. -

 .واإلشاعاتمن ثقافة املعلومات اجلاهزة إىل ثقافة االستخدامات   -

 .1ثقافة البحث والنقد والتقومي  والتسليم إىلمن ثقافة القبول   -

التحوالت اليت احدثتها وسائل التواصل االجتماعي يف احلياة بشكل عام تتشكل مشكلة هذا البحث ومن خالل هذه  

 وسؤاله الرئيس ملعرفة مدى أمهية وسائل التواصل االجتماعي على اإلدارة يف الدول اإلسالمية؟

 أهداف البحث

 .االسالميةالضوء على أمهية وسائل التواصل االجتماعي يف اإلدارة ابلدول  بيان وتسليط   .1

 .بيان االستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي يف اإلدارة ابلدول االسالمية .2

 أمهية البحث

 .أمهية وسائل التواصل االجتماعي يف اإلدارة االسالميةيسلط هذا البحث الضوء على   .1

 استخداماهتا يف جمال اإلدارة.يف ظل استخدامات وسائل التواصل االجتماعي املتعدد يربز هذا البحث   .2

 اإلدارة االسالمية.أييت هذا البحث كمسامهة من الباحث خلدمة   .3

 

 
رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية جامعة  2012أمحــــد علـــي سعــد.  ،شباعات املتحققة منهاواال التصالاطالب اجلامعة لتكنولوجيا  استخدامات 1

 ر بنها. مص
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 منهج البحث

لوسائل التواصل االجتماعي كتاابت الباحثني الذين تطرقوا  فضالً عن االستفادة من  اعتمد الباحث على املنهج التحليلي  

 وأتثرياهتا على اإلدارة.

 

 نظرة عامة على وسائل التواصل االجتماعي  املبحث األول:

 وسائل التواصل االجتماعيوأنواع  املطلب األول: مفهوم  

إىل: "الطرق اجلديدة يف االتصال يف البيئة الرقمية مبا يسمح للمجموعات مفهوم "وسائل التواصل االجتماعي" شري ي

فراد والتجمع على اإلنرتنت وتبادل املنافع واملعلومات، وهي بيئة تسمح لأل االلتقاءاألصغر من الناس إبمكانية 

 .  2مجعأواجملموعات إبمساع صوهتم وصوت جمتمعاهتم إىل العامل  

: "منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها أبهنا وسائل التواصل االجتماعيويعرف زاهر راضي 

واهلواايت    االهتمامات  ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم  ومن مثموقع خاص به،    إبنشاء

 .  3"نفسها

تعريفًا اجرائيًا لإلعالم اجلديد أبنه: "انواع االعالم الرقمي الذي يقدم  Sheridanوتضع كلية شريداين التكنولوجية 

فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلية   والصوت،يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو  يف شكل رقمي وتفاعلي، و 

 
2  )1(http://computing dictionary. The freedictionary.com/new+media                               

 .23، ص2003جامعة عمان األهلية، عمان،  ،15الرتبية، ع ، زاهر راضي، جملةواصل االجتماعي يف العامل العرب استخدام مواقع الت 3
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وميكن تقسيم  .4ية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزه وهي اهم مساتهاما التفاعل والعرض،رئيسة له يف عملية االنتاج 

 مواقع التواصل االجتماعي ابالعتماد على التعريفات السابقة اىل االقسام اآلتية:

وتطبيقاهتا، مثل الفيس بوك، وتويرت، اليوتيوب، واملدوانت، ومواقع الدردشة، والربيد  Online شبكة االنرتنت -1

 االلكرتوين... فهي ابلنسبة لإلعالم، متثل املنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكالسيكية الثالث.

تطبيقات قائمة على االدوات احملمولة املختلفة ومنها اجهزة اهلاتف الذكية واملساعدات الرقمية الشخصية وغريها.  -2

 وتُعّد االجهزة احملمولة منظومة خامسة يف طور التشكل.

واع قائمة على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون "مواقع التواصل االجتماعي للقنوات واالذاعات نا -3

 والربامج" اليت اضيفت اليها ميزات مثل التفاعلية والرقمية واالستجابة للطلب.

يف االشكال والتكنولوجيا  وميكن ان خنلص إىل شبه اتفاق، أن مواقع التواصل االجتماعي تشري إىل حالة من التنوع

   Individualityحاالت الفردية    إبعالءواخلصائص اليت محلتها الوسائل املستحدثة عن التقليدية، السيما فيما يتعلق  

. فإذا ما كان االعالم اجلماهريي واالعالم وأتتيان نتيجة مليزة رئيسة هي التفاعلية،  Customization  والتخصيص

فإن االعالم الشخصي والفردي هو اعالم القرن اجلديد. وما   العشرين،واسع النطاق وهو هبذه الصفة وسم اعالم القرن  

 ينتج عن ذلك من تغيري انقالب للنموذج االتصايل املوروث مبا يسمح للفرد العادي ايصال رسالته إىل من يريد يف الوقت

 
 .9م، ص2011، عباس مصطفى صادق، البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال،  مداخله النظرية وخصائصه العامةاالعالم اجلديد: دراسة يف 4
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وفق النموذج االتصايل التقليدي. فضال عن تبين هذه   أسفلالذي يريد، وبطريقة واسعة االجتاهات وليس من أعلى اىل  

 .5املواقع تطبيقات الواقع االفرتاضي وحتقيقه مليزات الفردية والتخصيص وجتاوزه ملفهوم الدولة الوطنية واحلدود الدولية

هلــا إبنشــاء الات اجتماعيــة، يقومــون مــن خد ابلتعريــف أبنفســهم واملشــاركة فــي شــبكهي مواقــع إلكرتونيــة تســمح لألفرا

 .التفاعل بينهم  استمراروتبادل املعلومات مع   ،وأعمال مشرتكة  ،عالقات كتكوين صداقات

بـح قاعـدة تكنولوجيـة ، وقد أصاالجتماعيأهـم مواقـع التواصل    حـدأموقع: الفيس بوك وهو  -ومن أبرز تلك الشبكات  

 6يشـاء(سـهلة إبمـكان أي شـخص أن يفعـل بواسـطتها مـا  

يسمح ملشرتكيه بتبادل الرسائل على أال تتجاوز الرسالة الواحدة  اجتماعيوكذلك موقع تويرت وهو موقع تواصل - 

وقد أجرى القائمون على املوقع عددا من التحديثات للتناسب مع رغبات مشرتكيها  ،حرفاً كرسائل قصرية (280)

 األخرى.وسوق املنافسة مع وسائل التواصل  

اإلنستجرام واليوتيوب والواتس اب والفايرب   ،خاصة يف اململكة العربية السعودية  ،وجدت مجهوراً واسعاً   واليتومن الوسائل  

 واإلسكاييب.

 
 . 17م، ص2008وق، ، عباس مصطفى صادق، عمان، دار الشر د: املفاهيم والوسائل والتطبيقاتاإلعالم اجلدي 5
رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم   م،2012  حسن،الفيسبوك ، هنادى    االجتماعي خدمات املكتبات اجلامعية السعودية املقدمة عن طريق مواقع التواصل   6

 جدة  داب والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز،علم املعلومات ،كلية اآل
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 االجتماعي: أمهية وسائل التواصل  الثايناملطلب  

ومهارات التواصل بني األفراد مع تعزيز   االتصاليف رفع كفاءة    االجتماعيأكدت الدراسات على أمهية وسائل التواصل  

 االجتماعية.املشاركة  

 منها:تربز يف جوانب متعددة   االجتماعيأن أمهية وسائل التواصل    7وذكر زيد

 التطور العقلي والتقين والنفسي للعصر الذي نعيش فيهلغة العصر كجزء من   •

 والتواصل والتفاعل  لالطالعأهنا صارت حقيقة واقعة يستخدمها الكثريون  •

 تعطي املستخدمني ساحة مفتوحة للتعبري عن الرأي واملشاركة ابألفكار ومناقشتها •

 الناس.املكان والزمان مع تيسري الوصول لعدد كبري جدا من    ابخرتاقهاتيسري إدارة الوقت بشكل أفضل   •

 االجتماعيمزااي وسائل التواصل   :الثالثاملطلب  

 ومنها:إال أهنا تشرتك يف عدد من املزااي    االجتماعيوتعدد وسائل التواصل    اختالفرغم  

 
رسالة ماجستري غري منشورة. أكادميية م،  2015  ،عبد هللا مجعة وايف  االجتماعي،تعبئة الرأي العام لدعم احلقوق الفلسطينية عرب مواقع التواصل    اسرتاتيجية.  7

 غزة. اإلدارة والسياسة للدراسات العليا. 
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راء واملعلومات ووجهات النظر حيث متتاز بسهولة التواصل والتفاعل بني مشرتكيها لتبادل اآل التفاعلية: -

 .  8يف حلقات "تفاعلية للتصحيح واإلضافة والتوضيح "  واألفكار،

حيث أن بناء احملتوى يقوم على فكرة التفاعل بني املشرتكني ابعتبار أهنم هم من يبنون احملتوى وليس   الالمركزية: -

 9وا املنصة " ومن مًث تتكون شبكة متفرعة ال هناية هلا من احملتوى اخلاص بكل مستخدم "مؤسس

ذات فضاء عاملي رحب ومفتوح ال حتده جغرافية املكان والزمان  االجتماعيةإذ أن مجيع املنصات  العاملية: -

على التحكم   املستخدمقدرة    ع قيود، موتصل الرسائل اىل مجيع أحناء العامل بسرعة كبرية للغاية " دون حواجز أو  

 10يف حتديد مجهور املتلقني "

مسمياهتا وأشكاهلا بسهول التواصل  اختالفوشبكاهتا على  االجتماعيإذ تتميز وسائل التواصل  السهولة: -

 بينهم.والتفاعل    االستخدامبني مجهورها وسهولة  

أنواعها واألجهزة املكتبية الثابتة  اختالفمن أجهزة خمتلفة كأجهزة احملمولة على  استخدامهاإذا ميكن  املرونة: -

 واملتنقلة.

 
 ملرجع السابق االجتماعي،تعبئة الرأي العام لدعم احلقوق الفلسطينية عرب مواقع التواصل  اسرتاتيجية ا  8
جملة  م،2012 عابد،دراسة وصفية حتليلية، زهري  -دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئة الرأي العام الفلسطيين حنو التغيري االجتماعي والسياسي 9

 6العدد  ،26جامعة النجاح ألحباث العلوم اإلنسانية، اجمللد 
 املرجع السابق ة الرأي العام الفلسطيين حنو التغيري االجتماعي والسياسي دور شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئ   10
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حيث أهنا توفر الوقت واجلهد واملال يف التواصل بني األفراد مقارنة بوسائل التواصل القدمية املكلفة  التوفري: -

 واملال.للوقت واجلهد  

 عياالجتماتصنيف وسائل التواصل    :الرابعاملطلب  

حيث هناك وسائل تواصل داعمة للغات املتعددة ومنها غري  11يف جوانب متعددة االجتماعيتتباين وسائل التواصل 

 أهتاشأنوسائل  واملتخصصة، ومنهاومن الوسائل العامة  اجملاين،جمانية ومنها غري  اجتماعيومنها وسائل تواصل  داعم،

  .ومنها ما يغلب عليه الرتاسل والتبادل النصي ومنها الصور ومنها مقاطع الفيديوهات  أفراد،وأخرى   ،مؤسسات

 اإلجيابيات والسلبيات  :اخلامساملطلب  

"إاتحة تكوين الصداقات   2015بعدد من اإلجيابيات ومنها ما ذكره كامل    االجتماعيمتتاز وسائل وشبكات التواصل  

 .  12عملية التواصل مع اآلخرين"  األفراد، وتسهلاليت هتدف اىل التقارب بني    واالجتماعيةوممارسة األنشطة الثقافية  

 التالية:اإلجيابيات    2012  13ويف دراسته رصد التميمي

 واإلبداع لدى اجلمهورحتريك الطاقات واملواهب   -

 
 .مكتبة الشروق، القاهرةم، 2008، صادق ، عباس مصطفىوالتطبيقاتاملفاهيم والوسائل  :اجلديد  اإلعالم 11
،  االجتماعية دراسة ميدانية يف األنثروبولوجيا ، م 2015 ،علياء احلسني كاملعلى وعي الشباب يف املشاركة السياسية،  االجتماعيوسائل التواصل  ردو  12

 . مصر311-235، ص ص 50داب جامعة املنوفية، مج جملة مركز اخلدمات البحثية بكلية اآل
شباعات املتحققة، دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة عجمان ابإلمارات العربية  واال االجتماعيالشباب اجلامعي لوسائل اإلعالم  استخدامات 13

 مصر.، 313-293ص  ، ص40مج  مشس،عني  باأد، حوليات م2012،عبد هللا عبد املؤمن التميمياملتحدة، 
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 تشجيع احلوار واملناقشات بني املسئولني واجلمهور -

 تقدمي اخلدمات للمستخدمني -

والقيادات -وأعضاء هيئة التدريس )كالطالبحتقيق التواصل بني أطراف جيمع بينها عوامل مشرتكة  -

 واملرؤوسني(.

 عالجها.فشل اإلعالم التقليدي يف   اليتتغيري بعض السلوكيات   -

 ومنها:من انحية أخرى مت رصد عدد كبري من السلبيات  

 عدم التحكم يف خصوصية املشرتكني ابلقدر الكاف واملأمول  -

 إضاعة الوقت وإهداره بشكل كبري فيما ال جدوى منه وال فائدة -

 للفردوغلبتها على واجبات الوقت واألعمال األكثر أمهية   استخدامهاإدمان   -

 14" التعرض للجرائم اإللكرتونية واخلداع " -

 

 

 

 
 املرجع السابق  14
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 أمهية وسائل التواصل االجتماعي يف االدارةاملبحث الثاين:  

 االجتماعيالتوظيف اإلداري لوسائل التواصل    األول:املطلب  

وابلعرب  2013وكونزالس  2013وعوض  2012و الدحدوح  2010روبلري – )كدراساتأثبتت عدة دراسات 

 االجتماعيقوة التأثري اإلجياب لوسائل التواصل  (2016وعواج وسامية  2015والبابطني  2014والسعيد  2014

 واإلبداع.اون  يف دعم ومساندة عمليات اإلدارة ورفع مستوى تفاعل املستفيدين واملشاركني وتطوير مهارات القيادة والتع

 يف املؤسسات احلكومية االجتماعيوسائل التواصل    استخدامحتدايت   :ثاينالاملطلب  

يف كافة اجملاالت ومع كافة الفئات اجملتمعية إال أنه يف بعض   االجتماعيالكبري لوسائل التواصل    االنتشارعلى الرغم من  

 :  15املؤسسات احلومية توجد حتدايت ميكن أن نربز أمهها على النحو التايل

 واإلعالمية  اإللكرتونيةعلى اخلدمات    االنفتاحاخلوف والرتدد من بعض القيادات العليا يف   -1

 املوظفني.عبء ضغوط العمل على   -2

 حدوث أخطاء أمام الرأي العاماملخاوف من  -3

الفورية وأسلوب اخلطاب   واالستجابةكالرصد    االجتماعياملتطلبات الالزمة إلدارة مواقع ووسائل التواصل   -4

 والشفافية.

 
15 E-Governance & Social Media, Special issue of European Journal of E-practice, No. 16 June/July 
2012. 110 pp. 
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وعدم قدرة بعض املؤسسات على  االجتماعيدرجة توقعات اجملتمع من خالل شبكات التواصل  ارتفاع -5

 للمجتمع.مواكبة املطالب اخلدمية  

 االجتماعياملؤسسات لشبكات التواصل    الستخدام: التأثري اإلجيايب  الثالثطلب  امل

وكذلك تعميق  ،يف حتسني األداء العام وتعزيز الشفافية وحتسني السمعة االجتماعيشبكات التواصل  استخداميساهم 

التفاعل بني املؤسسات احلكومية وقطاعات اجلمهور من املواطنني كما أكدته دراسات " هوارد والصبيحي " أبن شبكات 

 استخدامأصبحت أهم وسائل التواصل بني مؤسسات احلومة واملواطنني ومن أهم أجبدايت  االجتماعيالتواصل 

 :16يتاآل  االجتماعياملؤسسات احلكومية لشبكات التواصل  

  االجتماعيسرعة تقدمي اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات احلكومية عرب شبكات التواصل   •

 رفع معدالت الوصول إىل شرائح املواطنني وتطوير عملية التواصل احلكومي •

 العمومية بتجاوز احلدود املكانية واجلغرافية لتقدمي خدمات للجمهور يف حمل اإلقامة •

 تلبية توقعات املواطنني فيما خيص تنظيم اخلدمات احلديثة وتعزيز مسعة املؤسسات  •

 تعزيز الشفافية بني املؤسسات احلومية واملواطنني •

 تعزيز العالقة بني احلكومة واملواطنني •

 
 هيئة تقنية املعلومات. سلطنة عمان.  .2013 يف القطاع احلكومي. االجتماعيأدوات التواصل  واستخدامالسياسة احلكومية للمشاركة اإللكرتونية   16
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 تعزيز األداء احلكومي من خالل الرتكيز على عملية التواصل وحتسينها •

 ة ابلتكلفة على املدى الطويلزايدة فعالية عملية التواصل مقارن •

 من فعالية القنوات غري احلكومية االستفادة •

 ومداخالهتم  املواطننيسرعة احلصول على ردود أفعال   •

 بشأن قضااي حمددة  املواطننيإمكانية الوصول إىل فئة معينة من   •

 على وسائل اإلعالم املعمول هبا ومواجهة التغطية الصحفية غري الدقيقة  االعتمادالتقليل من   •

شعبية بني املؤسسات احلكومية  اتصالقناة  االجتماعيكل هذا يف الوقت الذي أصبحت فيه الشبكات التواصل 

 واملواطنني.

 خامتة

اإلدارية بشكل عام ولذا فإنه يتطلب على كبرية يف العملية أمهية   لوسائل التواصل االجتماعيخلصت الدراسة إىل أن 

يف حتسني مستوى   االجتماعيمن وسائل ومنصات وشبكات التواصل    الستفادةا  املنظمات اإلدارية يف الدول اإلسالمية

 .املنشودةاألداء اإلداري مما ينعكس بشكل إجياب على مستوى األداء وحتقيق األهداف  
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Abstract 

With the change in people’s lifestyle and its development in many areas, the modes of direct 

communications with people differed from the past. In the past, the reformers meet the people in 

their forums, mosques and markets to invite them to God. This matter differed today with the 

development of modern technology. Nowadays the preacher is able to talk to millions via radio or 

television or through the printing of books, magazines, tapes and others, and the same applies to 

the Internet. The Internet is a very wonderful way to call to God. Hence, the internet is one of the 

most modern technologies in the current era, because of its great importance and its many benefits 

in various fields and levels, Where this technology was able to make the world as a small village, 

Working to make it connected to each other, To facilitate the dissemination of news and 

information between different places in all details and forms, Thus, the Internet has become one 

of the most widely  technical means used., Which makes a significant contribution to the 

dissemination and collection of information and news from a variety of sources; reaching a mass 

of people as soon as possible; It is widely used today by many different Islamic groups,  and section 

spite of the contemporary global trend in the application of electronic dawa’a (calling to god) in 

all stages of dawa’a as many countries around the world began to race towards the use of electronic 

dawa’a in public religious centers and the implementation of technology in this area. Hence, this 

research is intended to demonstrate the importance of the electronic dawa’a and to urge the 

students to learn it, to be a weapon for every student who calls to god in a clear vision, and to 

defend the Islamic religion from suspicions raised by enemies.  

Keywords: Technology - herald, an official messenger bringing news - internet- Electronic- 

missionary work, inviting others to Islam supplication  - Electronic missionary work 
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 ملخص البحث

مع تغري أسلوب احلياة و تطورها يف جماالت عديدة اختلف أسلوب االحتكاك املباشر بالناس عما مضى، فقد كان يف 

السابق ينزل املصلحون إىل الناس يف منتدياهتم و مساجدهم و أسواقهم لدعوهتم إىل اهلل تعاىل و قد اختلف هذا األمر 

طباعة الكتب  الداعية يتكلم إىل املاليني عرب املذياع أو التلفاز أو عرب اليوم بتطور الوسائل احلديثة )التكنولوجية( فصار

و اجملالت و األشرطة و غريها، وهذا األمر نفسه ينطبق على شبكة املعلومات العاملية "اإلنرتنت" فهي وسيلة رائعة جداً 

، ولل  ألّمّيته ستددمة يف العصر احلاييعّد اإلنرتنت من أكثر الوسائل التكنولوجيا املللدعوة إىل اهلل تعاىل، ومن هنا 

البالغة، وملا فيه من فوائد عديدة يف خمتلف اجملاالت واألصعدة؛ حيث استطاعت هذه التقنية أن جتعل العامل كقرية 

اصيله متصالً ببعضه البعض، بتسهيل نشر األخبار واملعلومات بني خمتلف األماكن بكافة تفه صغرية، إل تعمل على جعل

له، بذل  أضحى اإلنرتنت من أكثر الوسائل التقنية استدداًما، إل يسهم إسهاًما كبريًا يف نشر املعلومات واألخبار وأشكا

ومجعها والوقوف عليها من مصادر متنوعة؛ لتصل إىل مجهرة من الّناس بأسرع وقت ممكن؛ لذا ُيستددم اليوم على 

ب اإلسالمية املتعددة وغريها، وعلى الرغم من التوجه العاملي نطاق واسع لدى العديد من اجملموعات والفرق واملذاه

املعاصر يف جمال تطبيق الدعوة اإللكرتونية يف كافة مراحل الدعوية حيث بدأت كثري من الدول يف مجيع أحناء العامل يف 

ال، ومن هنا يأيت هذا البحث جملالتسابق حنو استددام الدعوة اإللكرتونية يف املراكز الدينية العامة وتفعيل التقنية يف هذا ا

لبيان أّمية الدعوة اإللكرتونية واحلث عليها وتعلمها وأن تكون سالحا لكل طالب علم يدعوا إىل اهلل على بصرية ودفع 

 الشبهات عن الدين اإلسالمي .

 .الدعوة اإللكرتونية -الدعوة  –اإلنرتنت  –الداعية  -التكنولوجياالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة

إن احلمد هلل، حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره، ونعول باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 

مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال شري  له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى 

 اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني... أما بعد:

فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل على بصرية هي أشرف ما قضى اإلنسان به وقته، و هي وظيفة األنبياء و املرسلني  

و قال النيب 1"ومن أحسن قواًل ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلاً وقال  إنين من املسلمني"عليهم السالم، قال اهلل تعاىل: 

فمن هذا املنطلق القرآين الكرمي  2"احدًا خري ل  من محر النعملئن يهدي اهلل ب  رجاًل و "صلى اهلل عليه و سلم: 

وهدي سيد املرسلني وجب على املسلم إتباع سبيل األنبياء و املصلحني و الدعاة الصادقني، و مع تغري أسلوب احلياة 

املصلحون  لو تطورها يف جماالت عديدة اختلف أسلوب االحتكاك املباشر بالناس عما مضى، فقد كان يف السابق ينز 

إىل الناس يف منتدياهتم و مساجدهم و أسواقهم لدعوهتم إىل اهلل تعاىل و قد اختلف هذا األمر اليوم بتطور الوسائل 

احلديثة )التكنولوجية( فصار الداعية يتكلم إىل املاليني عرب املذياع أو التلفاز أو عرب طباعة الكتب و اجملالت و األشرطة 

إىل اهلل تعاىل  فهي وسيلة رائعة جداً للدعوة "اإلنرتنتق على شبكة املعلومات العاملية "سه ينطبو غريها، وهذا األمر نف

 ألسباب عديدة منها:

 ملتزايد على هذا االكتشاف املذهل.( إقبال الناس ا1

 ( قلة تكلفة هذه الوسيلة الدعوية.2

 ( سهولة استددام هذه الوسيلة.3

                                                           

 .33فصلت، اآلية سورة ( 1
 .3009( ح4/60( رواه البداري، باب فضل من أسلم على يديه، )2
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 الوسائل التكنولوجيا املستددمة يف العصر احلاي، ولل  ألّمّيته البالغة، وملا فيه منيعّد اإلنرتنت من أكثر ومن هنا 

فوائد عديدة يف خمتلف اجملاالت واألصعدة؛ حيث استطاعت هذه التقنية أن جتعل العامل كقرية صغرية، إل تعمل على 

له وأشكاله، بذل  كن بكافة تفاصيمتصاًل ببعضه البعض، بتسهيل نشر األخبار واملعلومات بني خمتلف األما ه جعل

أضحى اإلنرتنت من أكثر الوسائل التقنية استدداًما، إل يسهم إسهاًما كبريًا يف نشر املعلومات واألخبار ومجعها والوقوف 

عليها من مصادر متنوعة؛ لتصل إىل مجهرة من الّناس بأسرع وقت ممكن؛ لذا ُيستددم اليوم على نطاق واسع لدى 

 .موعات والفرق واملذاهب اإلسالمية املتعددة وغريهاالعديد من اجمل

لدعوية حيث بدأت  اعلى الرغم من التوجه العاملي املعاصر يف جمال تطبيق الدعوة اإللكرتونية يف كافة مراحل و  

 وتفعيل التقنيةة ة العامراكز الدينياملستددام الدعوة اإللكرتونية يف يع أحناء العامل يف التسابق حنو ايف مج كثري من الدول

 . يف هذا اجملال

ومن هنا يأيت هذا البحث لبيان أّمية الدعوة اإللكرتونية واحلث عليها وتعلمها وأن تكون سالحا لكل طالب  

 علم يدعوا إىل اهلل على بصرية ودفع الشبهات عن الدين اإلسالمي .
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 المبحث األول: تفعيل الدعوة اإللكترونية

 لدعوة.: تعريف االمطلب األول

جاء يف خمتار الصحاح: دعا الدعوة إىل الطعام بالفتح، ويقال كنا يف دعوة فالن، ومدعاة فالن وهو مصدر،  

 و"الدعوة" بالكسر يف النسب، و"الدعوى" أيضا هذا أكثر كالم العرب، و"الدعي"و املراد هبما: الدعاء إىل الطعام، 

 .(4()3)" أبناءكم وما جعل أدعياءكم"من تبنيته، ومنه قوله تعاىل: 

وت" و"دعصاح به، واستدعاه أيضاً،  و"دعاه" سم الدعوى، و تداعت احليطان أي هتادمت،وادعى عليه كذا، و اإل

واحد األدعية، وتقول للمرأة: أنت تدعني وتدعوين  "، و"الدعوة" املرة الواحدة، و "الدعاء"دعاءً اهلل له وعليه أدعوه "

ما يدعو اللنب: ما يرتك يف الضرع ل أننت تدعون مثل الرجال سواء، و "داعية" وتدعني بإمشام العني الضمة، وللجماعة

 .بعده، و يف احلديث "دع داعي اللنب"

: ورد لفظ الدعوة يف القرآن الكرمي يف آيات كثرية و مبعان متعددة يهمنا هنا معنيان، (5)وقال حممد أمني حسن         

ومن أحسن "الدعوة مبعىن التبليغ والبيان، ونقل هداية اهلل إىل الناس، وقد ورد هبذا املعىن آيات كثرية منها قوله تعاىل: 

قل هذه "، وقوله تعاىل: (7)"ين دعوت قومي لياًل وهنارارب إقال "، وقوله تعاىل:(6)ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا" قوالً 

 . (8)"سبيل أدع  إىل اهلل على بصرية

                                                           

 .4األحزاب، اآلية سورة ( 3
 205.4( خمتار الصحاح، الرازي، ص 4
 .16الدعوة اإلسالمية، حممد حسن أمني، ص( خصائص 5
 .33فصلت، اآلية  سورة (6
 .5نوح، اآلية  سورة (7
 .108يوسف، اآلية سورة ( 8
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فمفهوم الدعوة من خالل مدلوهلا اللغوي يشري إىل النداء و الطلب لالجتماع على شيء أو االشرتاك فيه، فدعا الرجل 

عىن عاماً بغري بيان املقصود يبقى امل، و النداء أو الطلب و دحدد املراد من ناداه أو طلبه، و االصطالح هو الذي يعنِي 

 شاماًل.

 الدعوة اصطالحا:

 الدعوة يف لسان الشرع قد وردت فيها عدة تعاريف، نذكر منها:

، إل يقول:"الدعوة إىل اهلل، هي الدعوة إىل اإلميان به، ومبا -رمحه اهلل-تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1

 (9)فيما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا".جاءت به رسله، بتصديقهم 

تعريف د. السيد حممد الوكيل: الدعوة إىل اهلل هي مجع الناس إىل اخلري، وداللتهم على الرشد، بأمرهم  (2

 (11).(10)والتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري": "باملعروف وهنيهم عن املنكر، قال تعاىل

إىل األرض، وهي هدية اخلالق إىل املدلوق،وهي دين اهلل تعريف الشيخ الصواف: الدعوة هي رسالة السماء  (3

 ،القومي، وطريقه املستقيم، وقد اختارها اهلل وجعلها الطريق املوصل إليه سبحانه، "إن الدين عند اهلل اإلسالم"

وهو لن يقبل منه ومن يتبع غري اإلسالم دينا ف"وفرضها عليهم، ومل يرض بغريها بديالً عنها مث اختارها لعباده 

 .(13)(12)"يف اآلخرة من اخلاسرين

                                                           

 157/ 15( جمموع الفتاوى البن تيمية، ج9
 103آل عمران، اآلية سورة ( 10
 9( أسس الدعوة وآداب الدعاءة، للدكتور السيد حممد الوكيل، ص11
 .185 آل عمران اآليةسورة ( 12
 .22( الدعوة والدعاء للصواف، ص13
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وخالصة التعاريف فإننا نقول بأن الدعوة إىل اهلل هي قيام الداعية املؤهل بإيصال دين اإلسالم إىل الناس كافة  

)أمة الدعوة وأمة االستجابة( وفق األسس واملنهج الصحيح، ومبا يتناسب مع أصناف املدعوين ويالئم أحوال وظروف 

 املداطبني.

 المطلب الثاني: فضل الدعوة إلى اهلل وأهميتها.

ال خيفى على مسلم أّمية الدعوة إىل اهلل تعاىل فهي الطريق إىل صالح البالد و العباد، وهي وظيفة صفوة اخللق من 

األنبياء و املرسلني عليهم الصالة و السالم، وقد دلت نصوص الكتاب و السنة على أّميتها و بينت جزيل ثواب من 

م هبا، فمما ورد يف الكتاب العزيز قوله تعاىل: "وادع إىل رب "، وقوله عز وجل: "ادع إىل سبيل رب  باحلكمة واملوعظة قا

 .(14)احلسنة" وقوله تعاىل: "ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئ  هم املفلحون"

اهلل عليه وسلم  صلى -ون إىل اخلري هم الداعون إىل كتاب اهلل وسنة رسوله : "والداع-رمحه اهلل-قال ابن القيم  

عين بقل هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتوقوله تعاىل: "، (15)، ال الداعون إىل رأي فالن وفالن" ا.هـ .-

 .(16)"وسبحان اهلل وما املشركني

اإلنس آمراً له أن إىل الثقلني اجلن و  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسوله : "يرسل تعاىل -رمحه اهلل-قال ابن كثري  

خيرب الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له، 

لى اهلل عليه وسلم ص -يدعو هبا على بصرية من لل  ويقني وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إىل ما دعا إليه رسول اهلل 

 ( 17)على بصرية ويقني وبرهان عقلي شرعي" ا.هـ  -

                                                           

 .104آل عمران، اآلية سورة ( 14
 . -الرياض –دار ابن اجلوزي  1/508( انظر بدائع التفسري 15
 .108يوسف، اآلية سورة ( 16
 .2ج 513تفسري القرآن العظيم البن كثري ص (17
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: "فبني سبحانه أن الرسول يدعو على بصرية وأن أتباعه كذل ، فهذا فيه فضل الدعوة، -رمحه اهلل  -وقال ابن باز 

ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلاً ومن أحسن قوالً .وقوله تعاىل: "(18)هـ -وأتباع الرسول هم الدعاة إىل سبيله على بصرية" ا

 .(19)"وقال إنين من املسلمني

رمحه -.وقال الشيخ ابن باز  (20)قال احلسن البصري رمحه اهلل "هذه اآلية عامة يف كل من دعا إىل اهلل" 

عمل به، و :"واملعىن ال أحد أحسن قواًل منه لكونه دعا إىل اهلل وأرشد إليه وعمل مبا يدعو إليه، يعين دعا إىل احلق اهلل

مث قال:  -وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع لل  يصرح مبا هو عليه مل خيجل به، بل قال: )إنين من املسلمني( ..." 

 .(21)وهذه اآلية الكرمية من أوضح اآليات يف الداللة على فضل الدعوة، وأهنا من أهم القربات وأفضل الطاعات"

من دل على خري فله مثل أجر :"-صلى اهلل عليه وسلم  -ه أن قولومن األحاديث الواردة يف هذا الش 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص : "-صلى اهلل عليه وسلم  -و قوله ، ( 22)"فاعله

( 23)ئا"ينقص لل  من آثامهم شيلل  من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال 

 (.24) "جالً واحداً خري ل  من محر النعمفواهلل ألن يهدي اهلل ب  ر " - صلى اهلل عليه وسلم -وقوله 

فالدعوة إىل اهلل هي وظيفة رسل اهلل مجيعاً، ومن أجلها بعثهم اهلل تعاىل إىل الناس كافة، فكلهم بال استثناء دعوا أقوامهم 

 بالعبادة على النحو الذي شرعه هلم، ونفيها عمن سواه وهو معىن ومقصد الومن أرسلوا إليهم إىل اإلميان باهلل وإفراده 

 إله إال اهلل.

                                                           

 (.19وأخالق القائمني عليها البن باز )ص ( فضل الدعوة إىل اهلل وحكمها18
 33فصلت، اآلية سورة ( 19
 .109ص 4، وتفسري القرآن العظيم البن كثري ج-بريوت  –، دار إحياء الرتاث العريب 15/360( انظر اجلامع ألحكام القرآن 20
 (.20-19( فضل الدعوة إىل اهلل وحكمها وأخالق القائمني عليها البن باز )ص21
 . 1893( ح 3/1506رواه مسلم، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهلل، )( 22
 .2674( ح 4/2060رواه مسلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، )( 23
 .2406(، ح 4/1872رواه مسلم، باب فضائل علي بن أيب طالب، )( 24
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 .المطلب الثالث: حاجة الناس إلى الدعوة والدعاء

ىل إإن من رمحة اهلل تعاىل بالبشرية أنه كلما احنرفت البشرية عن دينها يرسل اهلل إليهم نبياً جيدد هلم أمر دينهم ويردهم 

مث أرسلنا رسلنا ترتا كلما جاء أمة رسوهلا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا وجعلناهم أحاديث القوية: قال تعاىل: "اجلادة 

 .(25)"فبعداً لقوم ال يؤمنون

صالة يه الويعد طي سجل الرسل مبحمد وانقطاع الوحي من السماء جعل اهلل هذه املهمة إىل أتباعه عل 

. وعلى (26)رسول عليكم شهيداً"أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون ال وكذل  جعلناكموالسالم، قال تعاىل: "

هذا فإن هذه األمة مسئولة عن هداية البشر هداية إعالم وإرشاد وإظهار للحجة، ومستشهدة وموقوفة لتحاسب عن 

 تبليغ الرسالة إىل البشرية .

يأس أن ينطلق قت فيه العزائم وأصيبت قلوب كثرية بالإنه ملن املفيد النافع يف هذا العصر الذي فرتت فيه اهلمم وحم

الداعية يف دعوته من شعوره مبسؤولية الدعوة وأمانتها اليت جعلها اهلل يف عنقه ال من منطلق كسب األتباع واحلصول 

 قبل أن يفكر يف قبول املدعو لدعوته . على النتائج، بل عليه أن يفكر يف مسؤولية الدعوة أوالً 

إن إن كثرياً ممن يبدؤون الطريق بالتفكري يف النتائج قبل التفكري باملسؤولية وامللقاة على عواتقهم ينتهون هناية خاطئة، ف

موا الناس إلا بدئوا بالتفكري يف النتائج فلم دحصل هلم يقني بالنتيجة ومل يروا شيئاً واضحاً يف األفق يغريهم بالتقدم أحج

 . .عودالقبأنفسهم من القيام بالدعوة، ظناً أن معهم املربرات اليت تسمح هلم  عن السري يف الطريق وعفوا

إن أمر القيام بالدعوة ليس كأمر القيام باملشاريع والصفقات الدنيوية اليت إن مل يظهر جناحها تركها اإلنسان  

كلفوا حبمل   شأن أنبياء اهلل الذيندون حرج، وإمنا القيام بالدعوة مسؤولية ال ميل  املسلم التنصل منها، شأنه يف لل  

                                                           

 .44املؤمنون، اآلية سورة ( 25
 .143البقرة، اآلية  سورة (26
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الرسالة، فإن منهم من يأيت يوم القيامة ومعه الرجالن ومنهم من يأيت ومعه الرجل الواحد، ومنهم من يأيت وليس معه 

أحد، ولو أن اهلل تعاىل أراد من األنبياء والدعاة القيام بالدعوة جملرد احلصول على النتيجة ما بعث مثل هؤالء األنبياء 

 كلفهم كل هذا العناء إلا كانوا سيأتون وليس معهم أحد وهو عليم بذل  جل وعال، ولكنه جل وعال أراد منهم وال

القيام مبسؤوليتهم، وحساهبم إمنا هو على إبالغهم الدين هلذه البشرية وإقامتهم احلجة عليها، حىت ال يكون للضال 

رساًل تعاىل: " همة الرسالة، قالذا كاف لقيام الرسل وأتباعهم مبحجة على اهلل، وليظهر عدله تعاىل وإعذاراً للدلق، وه

 .(27)هلل حجة بعد الرسل"مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على ا

إن الواجب على الدعاة أن ينطلقوا اليوم يف دعوهتم هبذا املفهوم، لئال يكون للناس على اهلل حجة يوم القيامة،  

 الصادق يسعى يف حتقيق مراد حمبوبه، وسواء استجاب الناس وتغري اجملتمع أم مل فإن اهلل دحب لل  ويريده، واحملب

حتدث استجابة، فإن مراد اهلل من عمل املرسلني والدعاة يتحقق بقطع حجة اخللق على اهلل حىت ال يكون هلم عذر يف 

ليأس أو الوهن دعوته دون أن يصبه اضالهلم، وإن هذا ليفتح باباً واسعاً أمام الداعية فال يقلق، وينطلق من خالله يف 

مهما ضعفت النتائج أو انعدمت، حنسبه أن يسعى يف حتقيق مراد اهلل من اإلعذار إىل اخللق حىت ال يكون هلم حجة 

 حني دحاسبهم .

لدعوة افلو مل يكن إال هذا الباب الذي يلج من خالله الداعية ليقوم بدعوته لكفى، فكيف وهناك أبواب كثرية جداً يف 

ل غريه بقيامه بدعوته ورسالته، قب !.وإن القيام بالدعوة تطهر الداعي نفسه وتزكيه، وجتعل له قيمة وحلياته معىن هو املنتفع

 يف إن يف القرآن من النصوص ما يلقي ضوءًا ساطعًا على نوعية ومسؤولية الداعي ودحدد موقفه حتديدًا واضحاً كماو 

م كت أمة منهم مل تعظون قوماً اهلل مهلكهم أو معذهبم عذاباً شديداً قالوا معذرة إىل ربوإل قالقول املوىل جل وعال: "

 .(28)" ولعلهم يتقون 

                                                           

 .165اآلية ( سورة النساء، 27
 .164األعراف، اآلية سورة(25
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 تفعيل الدعوة عبر شبكة اإلنترنتالمبحث الثاني: 

 .المطلب األول: تعريف اإلنترنت

هي عبارة عن شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من شبكات أصغر، حبيث ميكن  (NET)اإلنرتنت أو ما يسمى ب

ألي شدص متصل باإلنرتنت أن يتجول يف هذه الشبكة وأن دحصل على مجيع املعلومات يف هذه الشبكة )إلا ُُسح 

 .(29)له بذل ( أو أن يتحدث مع شدص آخر يف أي مكان من العامل

 وبعض المسائل الشرعية المتعلقة به. ضوابط استخدام اإلنترنتالمطلب الثاني:

 عربة االنرتنتالضوابط ألصحاب الدعوة بعض وهذه 

نشر  -جيب أن ينحصر استددام هذه الشبكة فيمن يستفيد منها، وفيما يفيد مثل: االستفادة الشرعية )دعوة  -1

 علم(، وكذل  أصحاب رسائل املاجستري والدكتوراه، األطباء..اخل.

 ملواقع.ستفادة من تل  اية الصحيحة العقيدة واملنهج، واالاإلنرتنت يف البحث عن املواقع اإلسالمم استددا -2

أن يكون على قدر من العلم الشرعي، وعنده قدرة على احلوار واإلقناع، وما على الداعية إال أن يستعني باهلل  -3

 لة.ويساهم هبذه الوسيلة مبا دحقق االستغالل األمثل واملساّمة الفاع

 بعض المسائل الشرعية المتعلقة باستخدامها

هذه جمموعة من األسئلة واألجوبة تتعلق باستددامات اإلنرتنت، انتقيناها من موقع سؤال وجواب  

www.islam-qa.com  لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل املنجد حفظه اهلل، واألسئلة واالستفسارات حول ما

                                                           

 :( موقع املوسوعة العربية للكمبيوتر واإلنرتنت29
http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440 

file:///H:/kamel%20work/قسم%20النشر/umpty%20tamplet/www.islam-qa.com
http://www.c4arab.com/showac.php?acid=440
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دحدث يف هذه الشبكة كثرية جداً ومبا أن املقام يقتضي االختصار فنذكر بعضاً من األسئلة واالستفسارات يف كربيات 

 املشاكل اليت حتدث دائماً يف الشبكة.

 السؤال األول :

 اإلنرتنت ملهامجة اإلسالم وعنوانه )؟؟؟؟( مالا ميكننا أن نفعل ؟لقد وجدت موقعا على شبكة  

 الجواب:  

 احلمد هلل 

األخت السائلة: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد فقد اطلعت على بعض صفحات املوقع املذكور ورأيت  

ائق ولكن األمر  قواالفرتاءات وتشويه احلبالفعل احلقد على دين اإلسالم والسدرية بنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 .(30) أن يتّم نوره ولو كره الكافرون" يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأىب اهلل إالكما قال تعاىل: " 

وال أرى من احلكمة إعالن اسم صفحتهم يف أّي صحيفة إسالمية يرتادها املسلمون حىت ال ننشر خربها وال  

ة وغريها كقوله ة املذكور غري مباشر، والذي أراه أن يُرسل من يستطيع من األفراد برتمجة معىن اآليندعو إليها بطريق 

وا إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون والذين كفر  تعاىل: "

 .(31)" إىل جهنم دحشرون ليميز اهلل اخلبيث من الطّيب .. 

                                                           

 .32التوبة، اآلية سورة ( 30
 .32األنفال، اآلية سورة ( 31
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ّز وجّل عن كما أخرب عويكفي إرسال مثل هذا يف الرّد عليهم وإغاظتهم وهذا من العبادات والتقّرب إىل اهلل   

.. وال يطئون موطئاً يغيظ الكفار وال ينالون من عدٍو نياًل إال ُكِتب هلم به عمٌل صاحل إن اهلل ال يضيع أجر املؤمنني: "

 .(33)(32)" احملسنني

 السؤال الثاني:

خويف من األفكار اخلاطئة اليت يبثها بعض املسيحيني من خالل االنرتنت، فهم يرسلون رسائل يدعون فيها املسلمني 

إىل املسيحية عن طريق القصص امللفقة، أريد أن أعرف مبالا جيب أن نرد عليهم فيما يتعلق باألكسندر األعظم الذي 

 أنه تويف يف سن الكهولة . سنة بينما يف القرآن ثابت  33يزعمون أنه تويف عن 

 الجواب: 

 احلمد هلل 

ال جيوز قراءة ما يبثه النصارى من شبهات عرب اإلنرتنت وغريها من الوسائل، وال الدخول معهم يف شيء من  

زم جاحلوارات واملناقشات الدينية إال ملن كان أهال لذل ، ممن لديه العلم واحلجة واملعرفة بطرق احملاجة واملناظرة، وقد 

صدقهم ؛ ألننا مأمورون أال نهل الكتاب إال للراسدني يف العلممجع من أهل العلم بتحرمي النظر يف شيء من كتب أ

وأال نكذهبم فيما دحكونه من أخبار ال وجود هلا يف شريعتنا، والعامي ال يؤمن عليه أن يصدق مبا هو باطل أو يكذب 

تاوى ف ، وقد تستقر الشبهة يف القلب، فيعسر إخراجها . جاء يفخطافة ةمبا هو حق، وألن القلوب ضعيفة، والشبه

الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثري من التحريف والزيادة والنقص كما لكر اهلل لل ، اللجنة الدائمة ما نصه: " 

                                                           

 120التوبة، اآلية  سورة (32
 ( نفس املوقع33

http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=216&dgn=4 
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ا ورد فيها من يان مفال جيوز للمسلم أن يقدم على قراءهتا واالطالع عليها إال إلا كان من الراسدني يف العلم ويريد ب

 3/311التحريفات والتضارب بينها ( 

 السؤال الثالث:

 شركة تبيع الذهب عن طريق اإلنرتنت، هل جيوز أن أشرتي منها أو أن أجلب هلا الزبائن وأخذ أجرة على لل ؟. 

 الجواب:  

 احلمد هلل  

نيب صلى لتقابض عند العقد لقول المن املعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود يف اإلسالم أن دحصل ا 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثاًل مبثل سواء بسواء يد بيد ...، فإلا اختلفت هذه األصناف  "اهلل عليه وسلم: 

 ( . 1578رواه مسلم )  "فبيعوا كيف شئتم إلا كان يداً بيد 

بعد  هلم القيمة مث يرسلون ل  الذهبوأنا أظن أن شراء الذهب عرب اإلنرتنت ال دحصل يداً بيد ألن  ترسل  

وال هلل تعاىل: "هلذه الشركة، لقول ا مدة، فإلا كان األمر كذل  فالبيع هبذه الطريقة حمرم، ودحرم علي  أن جتلب الزبائن

 . على اإلمث والعدوان" تعاونوا 

ركة وأخذ أجرة زبائن هلذه الشلكن لو حصل االستالم والتسليم فورًا يف جملس العقد جيوز ل  القيام بالداللة وجلب 

 . (34)على هذه الداللة. ونسأل اهلل أن جيعل رزقنا حالاًل وصلى اهلل على نبينا حممد وأله وصحبه وسلم

 .(35)فما جاءك من رسائل النصارى فبادر بالتدلص منها

                                                           

 ( نفس املوقع34
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=34325&dgn=4 

 ( نفس املوقع35
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=22029&dgn=4 
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 : الدراسات التطبيقية للدعوة عبرة اإلنترنتالمبحث الثالث

 إجراءات البحث

الفصل الطريقة واإلجراءات اليت استددمت يف تنفيذ الدراسة ومجع بياناهتا ووصفًا ألفرادها وبناء أدواهتا يتناول هذا 

 وإجراءات التحقق من صدقها وثباهتا. كما يتضمن إجراءات تطبيقها، وتصميمها واملعاجلة اإلحصائية املستددمة.

 أدواة البحث

( فقرة موزعة على ثالثة جماالت: جمال واقع تطبيق الدعوة  ٥٠اشتملت على )  استبانهقام الباحث بإعداد  

اإللكرتونية على املراكز )املساجد( العامة وجمال يقيس الصورة اليت جيب أن يكون عليها الدعوة يف املساجد يف ضوء 

 ز العامة.ين على املراكتفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين، وجمال املعيقات اليت تواجه تطبيق الدعوة اإللكرتو 

 صدق األداة:

من لوي االختصاص، وخرباء فيمجال واقع تطبيق الدعوة من صدق األداة، مت عرضها على حماضريّن  للتأكد 

على املساجد واملراكز العامة، وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومتدصصني آخرين ملعرفة آرائهم ومالحظاهتمحول مدى 

جامها مع أهداف الدراسة، وقد مت إعادة صياغةبعض فقرات االستبانة وفقا هلذه املالحظات اتساق أسئلة االستبانة وانس

 مما كان هلا دوراً مهماً يف االرتقاء بأداةالدراسة.

 ثبات األداة:

رونباخ كبعد التأكد من صدق أداة الدراسة جرى التأكد من ثباهتا باستددام طريقة معامالالتساق الداخلي  

( وهو  ٠،٨٢الستدراج درجة ثبات أداة الدراسة حسب األبعاداملدتلفة، حيث بلغ معامل الثبات لألداة ككل)  ألفا

 ( معامل الثبات يف جماالت أداة القياس .3.1ويوضح اجلدول رقم ) مقبول لغايات هذه الدراسة، 

 : معامل الثبات يف جماالت أداة الدراسة3.1جدوا 
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 مل الثباتمعا اسم المجال رقم المجال

 0.81 واقع تطبيق الدعوة اإللكرتوين على املساجد العامة 1

الصورة اليت جيب أن يكون عليها الدعوةاملساجد يف ضوء تفعيل مفهوم الدعوة  2

 اإللكرتونية

0.83 

 0.82 املعيقات اليت تواجه تطبيق الدعوة اإللكرتوين يف املساجد واملراكزالدعوة 3

 0.82 ككلمعامل الثبات لألداة  

 

مت استددام االختبارات واألدوات اإلحصائية املتاحة؛ حلساب املتوّسطات التحليل والمعالجات اإلحصائية:

احلسابّيةواالحنرافات املعياريّة يف استجابات أفراد عّينة الدراسة، كما مت استددام عدد من أساليباإلحصاء الوصفي، وهي  

 كما يلي:

 املعيارية.حنرافات املتوسطات واال -

- T- test 

( فقرة موزعة على ثالثة جماالت، ولل  هبدف حتقيقالغرض  ٥٠: اشتمل هذا احملور على ) سييمحور الدراسة الرئ

ديدها مخمسة اخلماسيوحت ليكرتمن إجراء هذه الدراسة.مت تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة من فقراهتا وفق مقياس 

يد ( درجات، ومستوى حما٤ومستوى موافق ويعطى ) ( درجات،٥شدة ويعطى )النحو اآليت: موافق بمستويات، على 

( درجة واحدة. ١ ومستوى غري موافق بشدة ويعطى ) ( درجتني،٢( درجات، ومستوى غريموافق وتعطى ) ٣ويعطى )

ئات األداة، ف وجرىاستددام مقياس احلكم على النتائج الذي مت تقسيمه إىل )موافق، حمايد، غري موافق (،باالعتماد على

(ولل  بتقسيم عدد الفئات على عدد ٥-٤(،  )٣-٣،٩٩(، )٢-٢،٩٩(،)١،٩٩،-١وعددها أربع فئات هي )

 البدائل اخلمسة وهي متثل )موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غي
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 منهج البحث

ي من دون الظاهرة كما ه استددم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وهذا املنهج يصف الواقع, أو

، ويعد املنهج الوصفي أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم (36)أي تدخل شدصي، مث دحللها حتليال علميا

لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كميا عن طريق مجع بيانات ومعلومات مقننة الظاهرة أو املشكلة، وتصنيفها 

.فالباحث قام جبمع البيانات من خالل أجوبة أفراد عينة البحث، ومن خالل (37)قيقةوحتليلها وإخضاعها للدراسة الد

 لها يلحتما توصل إليه من الدراسات السابقة واملصادر املعتمدة يف الدراسة مث وصفها و 

 ومت لل  يف اخلطوات التالية:

 مجع البيانات. -

 وصفها وتصنيفها. -

 حتليلها. -

 تفسري النتائج. -

 يف أثناء تطبيق هذا املنهج األمور التالية:هذا، راعى الباحث 

 تضم خانات وفق أهداف البحث  استبانهإعداد  -

 تطبيق االستبانة على عينة من الدعاة املثقفني كما سيأيت مزيد من اإليضاح يف عنوان عينة البحث. -

 حتليل االستبانة واستدراج نتائجها. -

                                                           

 (.1/187، )1( املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الرياض، شركة العبيكان، ط1989-1409( صاحل بن محد العساف )36)
، ص 1201/العدد الثالث والرابع/ 27( انظر: عارف أسعد مجعة "واقع املفاهيم الرتبوية البيئية يف مناهج الرتبية اإلسالمية"، جملة جامعة دمشق/ )37)
(896.) 
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 مجتمع البحث

وطالب العلم , الدارسني يف املراحل العليا )ماجستري ودكتوراه( يف اجلامعة جمتمع البحث هم جمموعة من الدعات 

ختياري هلذه ا دولة،مت 150ه.وهذه اجملموعة متثل أكثر من  1439/ 1438اإلسالمية باملدينة املنورة للعام اجلامعي: 

 .حىت يكون البحث شاماًل أغلب الدول الصنف من الدعات، ااجلامعة إلهنا هي الوحيد اليت وفرت هذ

 عينة البحث

 واملراد بعينة البحث هنا:

( 234( طبقت االستبانة فعال على )1970عينة الطالب الذين أجري عليهم الدراسة )حسب نظام كريسي و موجان,

ة املنورة، وهذه ملدين( داعية، وكلهم من الدارسني يف مرحليت املاجستري والدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية با631من )

العينة متثل أهم الدول اليت فيها نشاطات الشيعة. وعلى هذا فإن هذه العينة لديها قدر من الثقافة مما يبعث االطمئنان 

 بإجاباهتم، وهذا العدد مناسب يف مثل هذا البحث.

 

 خصائص عينة البحث البشري( 1اجلدول رقم: )

 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 3 1 2 االردن  .1

 1 - 1 اريرتيا  .2

 2 1 1 إسبانيا  .3

 3 1 2 اسرتاليا  .4
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 6 2 4 افغانستان  .5

 2 1 1 االمارات العربية املتحدة  .6

 4 1 3 اندونيسيا  .7

 2 - 2 اوزباكستان  .8

 3 1 2 اوغندا  .9

 1 - 1 اوكرانيا  .10

 3 1 2 ايران  .11

 1 1 - ايطاليا  .12

 7 2 5 باكستان  .13

 3 1 2 البانيا  .14

 2 - 2 البحرين  .15

 3 - 3 بنغالديش  .16

 3 1 2 بنني  .17

 2 1 1 بوركينافاسو  .18

 2 - 2 بورما  .19

 3 - 3 تايالند  .20

 4 1 3 تركيا  .21

 4 2 2 تشاد  .22

 1 - 1 تنزانيا  .23

 2 - 2 توغو  .24
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 3 1 2 تـونس  .25

 2 1 1 جاميكا  .26

 5 3 2 اجلزائر  .27

 1 1 - جزر املالديف  .28

 3 1 2 جزرالُقمـــر  .29

 2 - 2 جنوب افريقيا  .30

 2 - 2 جيبويت  .31

 2 1 1 رواندا  .32

 4 2 2 روسيا االحتادية  .33

 2 1 1 زامبيا  .34

 2 - 2 زميبابوى  .35

 3 1 2 ساحاللعاج  .36

 5 2 3 سريالنكا  .37

 12 4 8 السعودية  .38

 4 2 2 السنغال  .39

 6 2 4 السودان  .40

 3 1 2 سوريا  .41

 1 - 1 سويسرا  .42

 3 2 1 الصومال  .43

 1 - 1 طاجكستان  .44

 2 1 1 العراق  .45
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 3 1 2 غامبيا  .46

 8 3 5 غانا  .47

 4 1 3 غينيا  .48

 2 - 2 فرنسا  .49

 4 1 3 الفليبني  .50

 1 - 1 فنزويال  .51

 1 1 - فيتنام  .52

 3 1 2 قطر  .53

 2 - 2 كازاخستان  .54

 5 2 3 الكامريون  .55

 3 1 2 كندا  .56

 3 2 1 الكويت  .57

 2 - 2 لبنان  .58

 2 1 1 ماالوى  .59

 4 1 3 ماىل  .60

 3 1 2 ماليزيا  .61

 2 1 1 املانيا  .62

 4 1 3 مصر  .63

 2 1 1 املغرب  .64

 3 1 2 اململكة املتحدة  .65

 3 2 1 موريتانيا  .66

 1 - 1 موريشيوس  .67
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 م
 الدولة

 عدد الطالب
 المجموع

 الدكتوراه الماجستير

 1 1 - موزمبيق  .68

 2 - 2 ناميبيا  .69

 7 3 4 النيجر  .70

 9 4 5 نيجرييا  .71

 6 2 4 اهلند  .72

 3 1 2 األمريكيةالواليات املتحدة   .73

 2 - 2 اليابان  .74

 5 2 3 اليمن  .75

 234 78 156 اإلجمالي

 

 خطوات إعداد أداة البحث

وضح هذا اجلزء اإلجراءات املتبعة عند إعداد أدواة البحث وضبطها واهلدف األساس من لل ، وتوضيح اإلجراءات 

يف لل ، ليكون متهيدا لعرض النتائج النهائية اليت مت التوصل إليها، وفيما يلي عرض للدطوات اليت اتبعها الباحث 

 وتطبيق االستبانة على عينة البحث. إلعداد هذه األدوات

 مصادر إعداد االستبانة

ن املصادر ل  ملرسائل العلمية واملقاالت وغري لاقام الباحث مبراجعة عدد من الكتب ومواقع االنرتنت وا -

 الشيعة والسنة.

 تضمنت استبانة البحث ما يلي:
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 .مقدمة توضح للمحكمني اهلدف من إعداد االستبانة 

  احملكمني إبداء الرأي فيه.املطلوب من 

 جابة اليت تدل على رأي احملكم.كيفية تعبئة اإل 

 عرض االستبانة على المحكمين

ميثل اهلدف من حتكيم االستبانة يف التثبت من الدقة العلمية واللغوية للمؤشرات احملددة، ولتحقيق هذا اهلدف  

 بوية.الدعوة والرت  عرض االستبانة على مخسة حمكمني وهم خمتصون يف جمال العلوم

 توزيع االستبانة على العينة

قام الباحث بعد حتكيم االستبانة وصياغتها يف صورهتا النهائية بتوزيعها على جمتمع البحث البشري، وهو عبارة  

 . ةلنبوياعن جمموعة من الدعات، وكانوا مجيعا دارسني يف مرحليت املاجستري والدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث

حاول الباحث أن يستددم بعض املعادالت واألساليب اإلحصائية، ولل  للتأكد من صدق وثبات بعض األدوات، 

للتوصل إىل  (SPSS v. 20.0)والتوصل إىل نتائج الدراسة، وعلى وجه التحديد استددم الباحث احلزمة اإلحصائية 

 بعض النتائج.

هدفت الدراسة احلالية إىل تفعيل الدعوة اإللكرتونية بالدعوة يف املساجد العامة واملراكز الدعوية يف ضوء أهداف  

وفيما يلي عرضا للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة عن أسئلة وأدوات  .الدعوة اإلسالمية

 .سلة حسب أسئلة الدراسةالدراسة، متسل
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 المطلب األول: حول تطبيق الدعوة اإللكترونية في المساجد وغيرها. 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمال يوضح ( 5.1اجلدول )  

 واقعتطبيق الدعوة اإللكرتونية على املساجد أو مراكز العامة.

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

 مستوى المرتبة

 التأثير

 مرتفع ١ ٠،٥١ ٤،٦٦ تتابع الداعيةاملدعوين يف املنزل باستددام شبكة االنرتنت. ٧

 –املناقشة  –يشرح الداعيةالنصوص من خالل أساليب الدعوة املعتادة )الشرح  ١

 والتدريب واملمارسة(. -واحلوار

 مرتفع ٢ ٠،٥٥ ٤،٦٥

 مرتفع ٢ ٠،٥٥ ٤،٦٥ يف شرح النصوصة يستددم الداعيةالدعوة املدجم ٣

يشرح الداعيةالنصوص باستددام احلاسب ويقوم بعرض الدعوة على املدعوين من  ٢

 خالل الكمبيوتر.

 مرتفع ٤ ٠،٦٠ ٤،٦٠

 مرتفع ٤ ٠،٥٩ ٤،٦٠ يستددم الداعيةالشاشات الذكية يف الدعوة. ١٦

شاركة م لعلى التعليم الذايت والتعلم وسط اجملموعات من خاليشجع الداعيةاملدعوين  ٦

زمالئه يف بلد آخر من خالاللشبكة أو من خالل مؤمترات الفيديو يف مشاهدة فيديو 

 عن املعلومة الدينية.

 مرتفع ٦ ٠،٦٨ ٤،٤٩

 مرتفع ٧ ٠،٧٣ ٤،٤١ دحل الداعية التمارين الكرتونيا مع املدعوين ويتشارك معهم يف احلل. ٤

يوفر الداعية نظام تفاعلي يعتمد على بيئة الكرتونية متكاملة، ويستهدف بناءاملقررات  ٨

الدعوية بطريقة يسهلتوصيلها، بواسطة الشبكات اإللكرتونية، وباالعتماد على الربامج 

 والتطبيقات املدتلفة.

 مرتفع ٨ ٠،٨٩ ٤،٣٢

 مرتفع ٩ ٠،٩١ ٤،٢٣ .ةتطلبها الدعوة اإللكرتونيجمهز باألدوات اليت ت الداعية ٥

دحرص الداعية على استددام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل النرتانت،  ١٠

 اإللاعة، القنوات احمللية أوالفضائية،األقراص املمغنطة.

 مرتفع ٩ ٠،٧٦ ٤،٢٣
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ائط النظام حبيث تتضمن احملتوى الرقمي يف بيئة متعدد الوس ةتقدمي مراكز الدعوة العام ١١

نصوص مكتوبة أومنطوقة، مؤثرات صوتية، رسومات خطية بكافة أمناطها، صور 

 متحركة، صور ثابتة،لقطات فيديو.....اخل

 مرتفع ٩ ٠،٩١ ٤،٢٣

 مرتفع ١٢ ٠،٧٣ ٤،٢٢ تطبيقه. عات السلبية حنونظرا الجتاهات الد   ةمن الصعب تطبيق الدعوة اإللكرتوني ١٤

 مرتفع ١٢ ٠،٩٧ ٤،٢٢ يستددم الداعية املدترب االفرتاضي لتوضيحالدعوة. ١٣

دحرص الداعية على إثراء املعلومات من خالل الروابط إىل مصادر املعلومات يف مواقع  ٩

 خمتلفة.

 مرتفع ١٤ ٠،٩٦ ٤،٢٠

ستددام املدعوين السلبية حنو امن الصعب تطبيق الدعوة اإللكرتوين نظرا الجتاهات  ١٥

 أدوات الدعوة اإللكرتوين.

 مرتفع ١٥ ٠،٧٥ ٤،١٩

 مرتفع ١٦ ٠،٩١ ٤،١٤ يستددم داعية التصوير اجملسم اهلولوغرافيفي الدعوة. ١٩

يوفر املركزللداعية مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فرص املقارنة واملناقشة  ١٢

 والتحليل والتقييم.

 مرتفع ١٧ ٠،٥٩ ٤،١١

 مرتفع ١٨ ٠،٨١ ٤،٠٩ يستددم داعية شاشات العرض باختالف أنواعها يف الدعوةإىل اهلل. ١٨

 تفتقر املراكزالدعوية إىل توفر الدعات الذين ميتلكون القدرة على استددام التقنية ٢٠

 املطلوبة.

 مرتفع ١٨ ٠،٨٤ ٤،٠٩

 مرتفع ٢٠ ٠،٨٤ ٤،٠٥ الدعوة إىل اهلل.يستددم الداعية نظارات العرض اإللكرتونية يف  ١٧

 مرتفع ٠,٧٥ ٤,٣٢ المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري العام

 

النتائج المتعلقة بواقع تطبيق مفهوم الدعوة اإللكتروني على المراكز الدعوية العامة من خالل اللوائحوالتعميمات المنظمة للدعوة 

 ة.اإللكتروني

 راكزواالحنرافات املعياريةلكل فقرة من فقرات جمال واقعتطبيق الدعوة اإللكرتوين على امل مت حساب املتوسطات احلسابية

وة  املتوسطات واالحنرافات املعياريةللفقرات اليت تتعلق مبجال واقع تطبيق الدعنّي بـ  ( السابق يُـ 5.1، واجلدول ) العامة

(. فقد جاءت الفقرة اليت ٤،٦٦  - ٤،٠٥هلا بني) اإللكرتوين على املساجد العامة حيث تراوحت املتوسطات احلسابية
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(واحنراف  ٤،٦٦تنص على " تتابع الداعيةالناس  يف املنزل باستددام شبكةاالنرتنت" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب) 

األخرية  ة(، وجاءت الفقرة " يستددم الداعية نظارات العرض اإللكرتونية يف الدعوة إىل اهلل" باملرتب٠،٥١معياري بلغ ) 

 (. ٠،٨(، واحنراف معياري بلغ )  ٤،٠٥مبتوسط حسايب بلغ ) 

 المطلب الثاني: النتائج التي يجب أن يكون عليها الدعوة إلى اهلل في ضوء تفعيل الدعوة اإللكترونية 

يها الدعوة إىل اهلل املتعلقبالصورة اليت جيب أن يكون عل(  يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمال 5.2اجلدول )

 يف ضوء تفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين.

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 مستوى التأثير المرتبة نحرافالمعيارياال

 مرتفع ٢٠ ٠،٧٣ ٤،٠٤٢ يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تطبيق شامل للدعوة اللكرتوين. 25

ا التدلص تفعيل الدعوة اإللكرتوين إىل فرته انتقاليةتكون مبثابة تدريب جيد يتم فيهدحتاج  22

 من الطرق التقليدية املتبعة.

 مرتفع ٢٢ ٠،٦٠ ٤،٠٤

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين توجيه اهتمام الدعوة العامة إىل هذا النوع من الدعوة  26

 يعمل على جناحه.لكي يتم تطبيقهعلى أسس دعوي وعلى تصميم علمي 

 مرتفع ٢٣ ٠،٧٩ ٤،٠٣

سهولة ومرونة التحديث املستمر للنصوص مع إمكانية مواكبة التطورات الدعوية دون   29

 كلف إضافية.

 مرتفع ٢٤ ٠،٧٥ ٤،٠١

دحتاج تفعيل الدعوة اإللكرتوين إىل إجياد طرق أكثر سهوله وأدق لإلشراف والتقومي  23

 الدعوي تقم علىأسس الكرتونية.

 مرتفع ٢٥ ٠،٧٢ ٤،٠١

ميكن الدمج بني الدعوة التقليدي والدعوة االلكرتوين كمرحلة انتقالية للتحول الكامل  21

 للدعوة االلكرتوين .

 مرتفع ٢٦ ١،١٠ ٣،٩٩

 مرتفع ٢٧ ٠،٨١ ٣،٩٦ دحتاج تفعيل الدعوة اإللكرتوين التدريب على املتابعة املنزلية للمدعوين. 24

البد من استددام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل النرتانت، اإللاعة،  27

 القنوات احمللية أوالفضائية، األقراص املمغنطة.

 مرتفع ٢٨ ٠،٦٨ ٣،٨٩

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين إعادة هندسة العملية الدعوية بتحديد دور  31

 الداعيةواملدعوين واملؤسسة الدعوية.

 مرتفع ٢٩ ٧٥, ٣،٨٦

سهولة إتاحة احملتوى الدعوة الرقمي للناس من خالل الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر  28

 وشبكاته.واليت تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف دعوة حمددة.

 مرتفع ٢٩ ٠،٨٠ ٣،٨٦
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حتقيق مستوى أعلى من التفاعل بني املدعو من جهة، و الداعية و املؤسسة الدعوة،  30

 الربامج والتطبيقات من جهة ثانية.و 

 مرتفع ٢٩ ٠،٧٥ ٣،٨٦

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تنمية مهارات وقدرات املدعوين وبناء شدصياهتم  34

إلعداد جيل قادرعلى التواصل مع اآلخرين وعلى التفاعل مع متغريات العصر من خالل 

 الوسائل التقنية احلديثة.

 مرتفع ٣٢ ٠،٨٠ ٣،٨٢

يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين استددام وسائط الدعوة اإللكرتوين يف ربط وتفاعل  32

 املنظومة الدعوية)الداعية، املدعوين، واملؤسسة الدعوة، والبيت، واجملتمع، والبيئة(.

 مرتفع ٣٣ ١،١٠ ٣،٨٢

 مرتفع ٣٤ ٠،٩٦ ٣،٧٩ يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تطوير معلومات الناس يف جمال استددام االنرتنت. 39

مراعاة أن يكون املنهج املقرتح يف املراحل الدعوية كافة موجه حنو النظم والتطبيقات  38

والربامج شائعةاالستددام، واليت ميكن تطوير مهارات الطلبة يف استددام احلاسوب من 

 خالل نشرها.

 مرتفع ٣٥ ٠،٥٥ ٣،٧٨

ليم اخلربات الدينية من خالل وسائط التعيتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين تبادل  33

 اإللكرتوين.

 مرتفع ٣٦ ٠،٥١ ٣،٧٦

 مرتفع ٣٧ ٠،٧٥ ٣،٧٤ تطوير مهارة استددام احلاسوب يف اجملالت الدعوةوالتوعية باملساجد بشكل عام. 36

 يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين نشر الثقافة التقنية مبا يساعد يف خلق جمتمع إلكرتوين 35

 علىمواكبة مستجدات العصر.قادر 

 مرتفع ٣٨ ٠،٧٦ ٣،٦٩

مرحلة حىت و  مرحلة املسجداحلاسوب من  يتطلب تفعيل الدعوة اإللكرتوين استمرار دعوة 38

 امليدان.

 متوسط ٣٩ ٠،٧٣ ٣،٦٣

تامني خدمة االتصال بشبكة االنرتنت يف كل صف، على ان تكون موجهه لإلغراض  40

دائما حجب خدمة التحاورمن خالل الدعوةوالتوعية فقط. ويفضل 

 كوهنا تشتت اهتمام الناس لقضايا ال ختدم العملية الدعوة.Messengerبرامج

 متوسط ٤٠ ٠،٧٩ ٣،٥٨

 مرتفع ٠,٧٧ ٣,٨٦ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

عيل مفهوم الدعوة ضوء تفالنتائج المتعلقة برأي عينة الدراسة في الصورة التي يجب أن يكون عليها الدعوة في 

 اإللكترونية

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات اجملاالملتعلق بالصورة اليت جيب أن يكون عليها 

 ( السابق يبني املتوسطات واالحنرافات املعيارية٤الدعوة إىل اهلل يف ضوء تفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين، واجلدول) 
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ث للفقراتاليت تتعلق مبجال املتعلق بالصورة اليت جيب أن يكون عليها الدعوة فيضوء تفعيل مفهوم الدعوة اإللكرتوين، حي

وة يتطلب تفعيل الدعفقد جاءت الفقرة اليت تنص على "(. 4.042 – 3.75تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )

 (، ٠،٧٣( واحنراف معياري بلغ ) ٤،٠املرتبة األوىل مبتوسطحسايب) اللكرتوين " يف ااإللكرتوين تطبيق شامل للدعوة 

وعية ن تكون موجهه لإلغراض الدعوةوالتيف كل صف، على أ مني خدمة االتصال بشبكة االنرتنتوجاءت الفقرة "تأ

كوهنا تشتت اهتمام الناس لقضايا ال ختدم Messengerفقط. ويفضل دائماحجب خدمة التحاور من خالل برامج

 (.٠،٧٩(، واحنرافمعياري بلغ )  ٤،٠٥لعملية الدعوية " باملرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ) ا

 المطلب الثالث: النتائج حول المعيقات التي تواجه الدعوة اإللكترونية.

يقات اليت تواجه ع( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن اجملاالملتعلق بامل٥اجلدول ) 

 تطبيق الدعوة اإللكرتوين :

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 مستوى التأثير المرتبة نحرافالمعيارياال

 مرتفع ٦ ١،١٠ ٣،٨١ راكزالدعوةمضعف البنية التحتية يف غالبية  41

 متوسط ١٠ ٠،٩٦ ٣،٥٧ صعوبة االتصال باالنرتنت ورسومه املرتفعة 42

 متوسط ٨ ٠،٧٣ ٣،٦٥ يف تصميم وإنتاج الربجميات الدعوية التكلفة العالية 43

 متوسط ٧ ٠،٥٥ ٣،٦٦ عدم اقتناع الدعات يف املراكز الدعوة باستددام الوسائط االلكرتونية احلديثة  44

 متوسط ٩ ٠،٥١ ٣،٦٠ عدم إملام الدعات مبهارات استددام التقنيات احلديثة 45

 مرتفع ٢ ٠،٧٢ ٤،٠١ ملالتعامل االلكرتوين، وعدم اإلملام مبتطلبات هذا التعاعدم وعي اهليئة اإلدارية بأّمية  46

ختوف أعضاء الدعوة من التقليل من دورهم يف العملية الدعوة وانتقال دورهم إىل  47

 مصمميالربجميات الدعوة واختصاصي تكنولوجيا 

 مرتفع ٣ ٠،٨١ ٣،٩٦

 مرتفع ٤ ٠،٦٨ ٣،٨٩ صعوبة تطبيق أدوات ووسائل الدعوة 48

 مرتفع ١ ٠،٥٠ ٤،٠٣ نظرة أفراد اجملتمع إىل الدعوة االلكرتوين بأنه لو مكانة أقل من الدعوة النظامي 49

 مرتفع ٥ ٠،٨٠ ٣،٨٨ عدم اعرتاف اجلهات الرُسية يف بعض الدول بالدعوة اليت تقوم هبا املراكز 50

 مرتفع ٠,٧٦ ٣,٨٥ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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 النتائج المتعلقة بالمعيقات التي تواجه تطبيق الدعوة اإللكتروني

وة مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات اجملاالملتعلق باملعيقات اليت تواجه تطبيق الدع

واجه تطبيق الدعوة تتعلق باملعيقات اليت ت( يبني املتوسطات واالحنرافات املعيارية للفقرات اليت ٥اإللكرتوين، واجلدول) 

(. فقد جاءت الفقرة اليت تنص على " نظرةأفراد 4.03 – 3.57اإللكرتوين، حيث تراوحتاملتوسطات احلسابية هلا بني )

(  ٤،٠٣اجملتمع إىل الدعوة االلكرتوين بأهنا لي مكانة أقل من الدعوة النظامي " فياملرتبة األوىل مبتوسط حسايب) 

(، وجاءت الفقرة "صعوبة االتصال باالنرتنت ورسومه املرتفعة" باملرتبة األخرية مبتوسط  ٠،٥٠راف معياري بلغ ) واحن

 (. ٠،٩٦(، واحنراف معياري بلغ )  ٣،٥٧حسايب بلغ )

 .الخاتمة

وهي  ،تعد الدعوة عملية قدمية قدم اإلنسان ارتبطت بوجوده على األرض، وهي مستمرة وستبقى ما بقي هذا الوجود

عملية إنسانية موضوعها األساسي هو اإلنسان جبوانب شدصيته املدتلفة، بكل ما دحتويه من عقل ووجدان وجسد 

وروح، وآمال وآالم،وماضي وحاضر، وضعف وقوة، وعلم وجهل، والدعوة كذل  عملية اجتماعية تعرب عن ثقافة اجملتمع 

ة فقد أدى تمع والرتبية، ونظرًا الختالف النظرة إىل الطبيعة اإلنسانيوأهدافه، ونظرًا لالرتباط الوثيق بني اإلنسان واجمل

 لل  إىل اختالف مفهوم الدعوة وأهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها لذا تعددت النظريات واألهداف واملمارسات الدعوية.

وجيا احلديثة، لو حسب هذه النتيجة أقر حبث احلاي  بضعف قدرة اجملتمع اإلسالمي على التعامل مع التكنو  

وعدم اإلميان بالدعوة الذايت للفرد، والتاي غياب اإلدراك ألّمية الدعوة االلكرتوين.أخريا اقرتح هذا البحث على العمل 

اجلاد على اإلفادة من اخلربات والطاقات البشرية اإلسالمية يف هذا امليدان الدعوي ، واحلرص على دعوة الُعلماء والدعاة 

فكرين وامل
ُ
دتصني يف هذا اجملال للمشاركة الفاعلة واإلجيابية يف هذا الشأن إشرافًا ، وطرحًا ، وحوارًا ، ونقاشًا ، وامل
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ستهدفني من الدعوة إىل اهلل تعاىل خيتلفون يف مدى تقبلهم 
ُ
ودعوًة ، ورداً على االستفسارات والشبهات، ومراعاة أن امل

شتغلنيهلا باختالف العوامل االجتماعية والثقافية والس
ُ
بالدعوة  ياسية والتعليمية والُعمرية ؛ األمر الذي يوجب على امل

إىل اهلل تعاىل تفهم وإدراك تل  الفروق ، والعمل قدر املستطاع على مراعاهتا عند ممارسة الدعوة معهم بأي وسيلٍة من 

 الوسائل احلديثة، فلكل حادٍث حديث ، ولكل مقاٍم مقال .
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Abstract 

This research examines the phenomenon of revolutions historically and realistically The Concept 

of the Revolution linguistically and its Concept in the Texts of Sharia, He also studied the concept 

of revolution in the definition of philosophers and politicians, And the compatibility of revolutions 

with the rules of Sharia and its maqasid, Including the legitimacy of the revolution in changing the 

regime, The study also dealt with the extent of overlap and interlock the linguistic  of the word 

revolution with other legitimate terms such as jihad and rebellions .. Which affected and affects 

the consideration and fatwa of the scholars. The researcher followed in this study the historical 

method inductive and then followed the comparative analytical method. The researcher reached a 

synthesis between theoretical, historical and applied studies to reach a precise definition of 

revolution, through this study the researcher reached to distinguish the term of revolution from 

other terms that interlock and overlap with them such as the terms of Jihad and bughat, The 

researcher explained when these terms correspond and when they are different In order to help 

scholars to specify their fatwas because several Islamic rules is related to the terminology. The 

research also concluded that the revolutions by their achievements do not match the objectives of 

sharia in the five essential elements, And that their utilities - if there are any- were weak and 

transient. 

Key words: Revolution, the relationship of revolution with other terms, a terminology study, a 

proposal study. 
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 البحث ملخص

الشريعة،   يف نصوصمفهومها مفهوم الثورة لغة و من خالل ظاهرة الثورات تارخييا وواقعيا  لبحثاا هذ يدرس
لشريعة اومدى توافق الثورات مع قواعد اصطالحا يف تعريف الفالسفة والسياسيني هلا،  الثورة مفهومكما تناول 

ومقاصدها، ومن ذلك مدى مشروعية الثورة يف تغيري نظام احلكم، كما تناول البحث مدى التداخل والتعانق اللغوي 
يف النظر والفتوى  ثرويؤ  ممّا أثر واحلكم بالغلبة والقهر.. لكلمة الثورة مع غريها من املصطلحات الشرعية كاجلهاد والبغي

صل الباحث الدراسة املنهج التارخيي االستقرائي مث أتبعه باملنهج التحليلي املقارن. وتو ألهل العلم. انتهج الباحث يف هذه 
مجعا بني الدراسة النظرية والتارخيية والواقعية إىل وضع حد إصطالحي للثورة حسب إجتهاده، ومن خالله توصل الباحث 

غي، وبنّي مىت ها كمصطلحي اجلهاد والبإىل متييز مصطلح الثورة عن غريه من املصطلحات اليت يتشابك ويتعانق مع
جتتمع ومىت ختتلف لغة واصطالحا معهما مبا يساعد أهل العلم يف التأصيل لفتاويهم وذلك لتعلق الكثري من األحكام 

ا الثورات ال تتوافق مع مقاصد الشريعة يف الضروريات اخلمس يف م أنّ البحث برز أكما   الشرعية هبذه املصطلحات.
 .كانت ظرفية ضعيفة–إن وجدت -وأّن فائدهتا  ،آلت إليه

 الثورة، عالقة الثورة مع غريها من املصطلحات، دراسة اصطالحية، دراسة مقاصدية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

إّن احلمد هلل حنمده ونستتتتعينه ونستتتتغفره ونعوذ باهلل من نتتترور أنفستتتنا وستتتيصات أعمالنا، وأصتتتلي وأستتتلم عل  
 وبعد:  وعل  آهلم وصحبهم أمجعني، ،صفوة نبينا وعل  كل األنبياء واملرسلني

يل مآالت وخيمة، متكررة ومتجددة يف تارخيها تكرر اللمرت األمة اإلسالمية عرب تارخيها بثورات عنيفة ذات 
ها االجتماعي، ومنوالنهار، فكانت تقوم هذه الثورات بدوافع نىت فمنها السياسي ومنها الديين ومنها االقتصادي 

، 2اخلروج املسلح، الفتنة، قتال الظلمةفأطلق عليها  ،1ومسيت عرب التاريخ االسالمي وإىل وقتنا املعاصر بأمساء نىت
، 8، احلرب األهلية7، احلركة التحريرية لتصحيح األوضاع6، السيف5، االنقالب، الثورة املسلحة4، الثورة اإلسالمية3اخلروج

..كل هذه التسميات تدل عل  نيئ واحد وهو اسقاط نظام احلكم املستبد .9، احلراك العريبالعريباملغالبة، الربيع 
 املنحرف يف رأي الثائرين. 

وها هي األمة اإلستتتتتتتتتتالمية وخاصتتتتتتتتتتة منها العربية تعصتتتتتتتتتتف هبا من جديد ثورة مدمرة  ت ما يستتتتتتتتتتّم  بالربيع 
وفق  هلذا املصتتتتتتطلح حستتتتتتب ما يؤول إليهبدراستتتتتتة دقيقة و   عميقة، حيّتم علينا أن ننظر إىل هذه الظاهرة نظرة 10العريب

داء مث تراجع بعد أفىت بالثورة إبت قدميا وحديثا فكم من عامل قواعد الشتتريعة ومقاصتتدها يف جلب املصتتا  ودفع املضتتار،
لكثري من الدعاة ل ا، وكما فعالشعيب وغريه رمحهم اهلل يف ثورة ابن األنعث عل  احلجاجمفاسدها كما فعل  تبني لهما 

نقص إدراك ل  ا يدل ععل  نتتتتتتتتتتتتيئ ف  ّ  واملنظمات واهليصات فيما نعيشتتتتتتتتتتتته اليوم من ثورات الربيع العريب، وهذا إن دلّ 
وفق  الستتتتياستتتتة ائلمستتتتفقه املصتتتتطلحات وما يتعلق هبا، وكذلك يدل عل  قلة إدراك يف فقه املآل يف  العلماء يف بعض

                                                           
 .113ص، 1ج، دار ابن حزم، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، يُنظر: حممد خري هيكل 1
، 1بريوت: مؤسسة الرسالة، ط) م750-661ه / 132-40العائدة للعصر األموي : الوثائق السياسية واإلدارية، محادةحممد ماهر يُنظر:  2

 .354، 337، 332صم( ، 1974
 .664 - 645ص، اإلسالم وفلسفة الحكم، يُنظر: حممد عمارة 3
 .471ص، الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي، يُنظر: حممد سيد عبد التواب 4
 .327، 310ص، معالم الخالفة، يُنظر: حممود اخلالدي 5
 .451ص، ميينمقاالت اإلسال، يُنظر: األنعري 6
 .111ص، نظام الحكم في اإلسالم، يُنظر: تقي الدين النبهاين 7
 .149ص، 1ج، التشريع الجنائي اإلسالمي، يُنظر: عبد القادر عودة 8
 30املوافق : ه 1432من ذي احلجة سنة  3 (،19)ملحق  ،توقيع نيخ األزهر أمحد الطيب، بيان األزهر والمثقفين لمناصرة الحراك العربييُنظر:  9

 م.2011من أكتوبر سنة 
 (، Springtime of the Peoples) م  ت ما مسي بربيع الشعوب1848استعمل مصطلح الربيع تعبريا عن الثورات مبكرا يف الثورات األوروبية سنة  10 

 .( ,p715PresentA History of Modern Europe: From The French Revolution to The Merriman, John ,1996 ,)ينظر:
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، ها كل عاملعرفالفتنة اذا أقبلت  " إّن هذهوصتتتتدس احلستتتتن البصتتتتري يف قوله:  ،قواعد الشتتتتريعة االستتتتالمية ومقاصتتتتدها
 . 11عرفها كل جاهل"وإذا أدبرت 
 

 أول ثورة في التاريخ وأول ثورة في االسالم: 

واليت امتدت  ،ل ثورة عنيفة يف النطاس االجتماعي يف مصرانفجرت أوّ  -واهلل أعلم -حسب ما توقفت عليه 
لذي ا (بيىب الثاين)قبل امليالد( يف عهد امللك  2500ألكثر من قرنني يف عهد األسرة السادسة )هناية الدولة القدمية 

احلكم ست سنوات، وكان من بني أبرز أسباهبا: إغارة البدو األجانب  وكان عمره ملا توىلّ  (بيىب األول)خلف أخاه 
 د إىل احلروب الداخلية، والسبب الثاين يعو (بيىب األول)تقاما هلزائمهم الفضيعة يف عهد عل  البالد طمعا يف خرياهتا وان
بسبب الثورة اإلجتماعية اليت فجرها الشعب بسب اجلوع واملعانات والظلم املسلط من  وانفصال أصحاب الواليات

لك ضعف املعود إىل ثالث والرئيس يوالسبب ال ،أصحاب النفوذ احمليطني بامللك ومستغلني يف الوقت نفسه غارة البدو
سنة حبيث كان يعيش  يف طمأنينة يف قصره  94والذي حكم ألكثر من  ،سنة100حوايل من عمره الذي كان يبلغ 

خلوف وعّم ا عل  إثر هذه الثورة غذى باألكاذيب من قبل حانيته كما أخربه حكيم يدع  )إبور(، حبيث سادويُ 
ذكر احلكيم )إبور( أنياء ، و عدم املباالت بالتقاليد الدينية واملعتقدات املوروثةعّم الد و االحنالل اخللقي والفوض  يف الب
 .12فضيعة حيسن دراستها وتأملها

اجتمعت فيها البواعث الداخلية اجملسدة  حبيث ،هت(35) ثورة ابن سبأوكانت أول ثورة يف االسالم وأخطرها 
صله من اليمن، أ ،امسه عبد اهلل ابن سبأصاحبها  اجملسدة يف مؤامرة العدو.يف غفلة وسذاجة الثوار، والبواعث اخلارجية 

اف بالد وطاإلسالم، كان يهوديا وأظهر ،   -وهم الغالة من الرافضة -الذي تنسب اليه السبصية"و ه، 30سنة  هباظهر 
جارية سوداء، وكانت اليمن قبل اإلسالم مقاطعة  هأم .13" ويدخل بينهم الشر، ئمةاملسلمني ليلفتهم عن طاعة األ

ل ضفارسية، فتعلم الكثري عن اجملوسية، وبدأ يفكر مبكرا كيف يقضي عل  الدولة اإلسالمية الفتية الصاعدة، فلم جيد أف
من نشره لشبهات ُمهِلكة مل يعهدها املسلمون من قبل، وهي خليط من اليهودية واجملوسية اليت أفرزت فيما بعد 

 . 14لتشيعا
                                                           

 .122ص، 7ج، م(1990 -هت 1410، 1ط، )بريوت: دار الكتب العلمية الطبقات الكبرى، أبو عبد اهلل حممد بن سعد، ابن سعد 11
م( 2001)مصر: مهرجان القراءة للجميع، د ط،  هناسيقبل التاريخ إلى نهاية العصر اإل موسوعة مصر القديمة، في عصر ماينظر: سليم حسن،  12
 .406  -384، ص 1ج
ه / 1415)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  دمشقتاريخ  علي بن احلسن بن هبة اهلل أبو القاسم،  قيق عمرو بن غرامة العمروي، ابن عساكر، 13

 . 3ص، 29ج مرجع سابق، م (1995
 .47ص، مصدر سابق، قصة الفتنة، يُنظر: راغب السرجاين 14
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د بكتم حقائق نرعية ب حراقه للمصاحف وبأنياء أخرى كثرية، ومل يكتفي هبذا احل إهتّم عثمان رضي اهلل عنه
 . 15الرجعة معتقد بينها فكار ومعتقدات ال تستقيم مع العقيدة اإلسالمية منأبل خاض ب

هت( إىل 35موسم احلج عام ) عل  مسريهم يف  االتفاس معهموبعد مراسالت عديدة بينه وبني رؤوس الثوار مت
املدينة يف وقت واحد؛ خللوها من الوالة والعمال والوجهاء وذلك النتغاهلم باحلج. توافد ثوار من البصرة والكوفة ومصر 

الذي بلغ عددهم مايقارب األلف وأمجعوا عل  خلع اخلليفة، فلما دخلوا  إىل مدينة رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم
اسرتضاهم، وكادت األمور تنتهي إىل خري لوال ما قام به ابن السوداء من مكر بدّس رسالة إىل  -ه عنت رضي اهلل -عليه 

 وايل مصر، يذكر فيها كذبا أّن عثمان حيثه فيها عل  معاقبة الثوار.
يفة يف بيته لا بعزل نفسه أو معاقبة والته، أو قتله، فحوصر اخلفعاد الثوار إىل املدينة، وأمروا اخلليفة الراند إمّ  

 -أكثر من نهر، مث منعوه حىت الصالة يف املسجد، ومنعوا عليه الطعام واملاء، بل أساؤوا حىت ألم املؤمنني أم حبيبة
بة " فضربوا وجه بغلتها ... وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت بأم حبيملا أرادت أن تزوده باملاء،  -رضي اهلل عنها

 16"..ا فتعلقوا هبا وأخذوها وقد كادت تقتل فذهبوا هبا إىل بيتها.فتلقاها الناس وقد مالت راحلته
بن ال ويف يومهم املشؤوم، تسّوروا حمرابه، وانتهكوا حرمة بيته وأهله، وقتلوه وهو صائم يقرأ القرآن." وهبذا متّ 

 ان يف األمر مع عمرك  فاخلليفة مل يقتل يف الغلس خفية كما ،جهاز عل  خليفة رسول اهلل يف رابعة النهارإلمراده با أسب
 ".17وإّ ا يقتل اخلليفة يف وضح النهار، وفوس ذلك ميسك الثوار بزمام املدينة ويتولون أمرها مخسة أيام رضي اهلل عنه

 عليه وسلم إىل هلل، ومن وقتها وضع السيف يف أمة حممد صل  اوكانت هلذه الثورة آثارا عميقة عل  اخلالفة اإلسالمية
، وكف  18يوم القيامة مصداقا لقوله صل  اهلل عليه وسلم :"وإذا وضع السيف يف أميت مل يرفع عنها غل  يوم القيامة"

 هبا وبال و نر عل  األمة انتشر بسبب الثورة.
 

 مفهوم الثورة لغة واصطالحا/ 1
صوص مفهوم الثورة لغة ومفهومها يف نيشتمل هذا املبحث عل  مطالبني تناول الباحث يف املطلب األول 

 اجتهد الباحث صطالحا يف تعريف الفالسفة والسياسيني هلا، مثثاين تناول الباحث مفهوم الثورة إالشريعة، ويف املطلب ال
 صطالحي للثورة جامعا بني الدراسة النظرية والتارخيية والتطبيقية.تعريف إيف وضع 

                                                           
 .49-36ص.م(1978، 2)بريوت:دار اآلداب، ط عشر ثورات في اإلسالم اخلربوطلي، علي حسين،يُنظر:  15
 . 672ص، 2ج، مصدر سابق، تاريخ األمم والملوك، الطربي 16
 .5ص، (2ط ، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع أثره في أحداث الفتنة في صدر اإلسالمعبد اهلل بن سبأ و ، سليمان بن محد العودة 17

باب ذكر الفنت   قيق حممد حمي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتبة العصرية، دط، دت( سنن أبي داود،أبو داود، سليمان بن األنعث السجستاين،  18
 .97، ص4( ج4252ودالئلها، حديث )
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 مفهوم الثورة لغة:  1/1
 العرب: لسان يف جاءالثورة يف اللغة العربية فمنها ؛ اهليجان، والغضب، والوثوب والظهور كما  تعددت معاين

 ثائرة   ثَارَ  قد يكون: ما جأَْهيَ  للغضتتتتبان ويقال الغضتتتتباُن، والثائُر: ...هاجَ  تثوَّر: و ثورانا   و  ثؤورا   و  ثَتْورا    الشتتتتيءُ  ثَارَ  "
 .19"وَسَطع... هرَ ظَ  وغريمهُا: والُغبار الُدَخان وثَارَ  ، َوَثَب.... :.إليه.. وثَار َغَضَبه. وهاجَ  َغِضبَ  إذا فائرة ، وفارَ 

 الَغضتتَب: وثَار ... اجَ هَ  ثَور ا...وثَتَورَان ا: يثُورُ  الُغَبار ثَارَ "  املنري: املصتتبا وجاءت مبعىن احلدة والنهوض كما يف 
 .20" نَتَهض... الشَّر: إىل وثَارَ  احَتّد،

مبعىن ، و 21"تشتتتتتتتتر...وان هاجَ  وثَتْورة : وثَتْورا   ثَتَورَانا   يثُور ثارَ "  الوستتتتتتتتيط: املعجم يفوجاءت مبعىن اإلنتشتتتتتتتتار كما 
 .22التمرد واإلندفاع بعنف

وتلخص من التعريفات السابقة أن كلمة الثورة  مل الطابع العنفي فهي ال خترج من معىن اهليجان والغضب 
 التمرد واإلندفاع.والوثوب والظهور والنهوض و 

 مفهوم الثورة في نصوص الشريعة: 
حوت نصوص الشريعة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة والنصوص األثرية الكثري من مصطلح الثورة فكان من 

ِقي احلَْْر ََ قَاَل ِإنَُّه يَتُقوُل ِإنتََّها بَتَقرٌَة الَّ َذُلوٌل تُِثرُي اأْلَْرَض َواَل َتسْ كما جاء يف قوله تعاىل: ﴿23معانيها التقليب للزراعة
ُهْم قُتوَّة  َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعمُروَها َأْكثَتَر ممَّا  [71﴾: ]البقرة:ُمَسلََّمٌة الَّ ِنَيَة ِفيَها  وكذلك يف قوله تعاىل: ﴿ َكانُوا َأَندَّ ِمنتْ

كما يف قوله تعاىل: ﴿َواللَُّه الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَ    24نيها اإلزعاج والتحريك والنشرا[، وجاء من مع09اِ  ﴾]الروم:َعَمُروهَ 
َنا ِبِه اأْلَْرَض بَتْعَد َمْوهِتَا﴾:]فاطر: قوله كما يف   25[، وجاءت مبعىن اهليجان09فَتُتِثرُي َسَحاب ا َفُسْقَناُه ِإىَلٰ بَتَلٍد مَّيٍِّت فََأْحيَتيتْ

 [. 04تعاىل: ﴿ فَأَثَتْرَن بِِه نَتْقع ا﴾:]العاديات:

                                                           
 .108، ص4، ج (ه4141، 3ط دار صادر،: )بريوت لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  19
 .121(، ص5املطبعة األمريية، ط :)القاهرة ، المصباح المنيرالفيومي، امحد بن حممد بن علي 20
 .102ص ، 1م (، ج1392/1972، 2دار الدعوة، ط :)استنبول المعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  21
 .223-222(،  ص1989، ، )الروسالمعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية ومتعلميهاينظر:املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أليسكو،  22
، مجاعة من علماء  المختصر في تفسير القرآن الكريم؛  14، دت(، ص1دار احلديث، ط :)القاهرة تفسير الجاللينينظر: احمللي والسيوطي،  23
 .405)مكتبة روائع اململكة، بريوت، دت(، ص  سريالتف
 . 844، ص(1هت ، ط1415دار القلم،  :دمشق) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو احلسن علي بن أمحد،  ،ينظر: الواحدي 24
 .599، ص (الشريف، دط، دتجممع امللك فهد لطباعة املصحف  :الرياض) التفسير الميسرجمموعة من العلماء، ينظر:  25
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 كتاب املعجم املفهرس  -مثال  -كما حوت الكثري من النصوص األثرية عل  مادة كلمة ثور، فقد حوى 
أكثر من أربعني حديثا حول  مادة )ثور(، نذكر منها مثال  27وهو كتاب جامع للكتب التسعة26أللفاظ احلديث النبوي

كأهّنا   : "كيف تصنعون يف فتنة تثور يف أقطار األرضما رواه مرة البهزي قال: قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم  
فأسرعت  :صياصي البقر" قالوا: نصنع ماذا يا رسول اهلل؟ قال: "عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه" قال

وصياصي البقر:   28"حىت عييت، فأدركت الرجل فقلت: هذا يا رسول اهلل؟ قال: "هذا"، ف ذا هو عثمان بن عفان..
ا أن يقتتلوا...." و قروهنا، وتثور تنتشر. وجاء يف حديث عائشة الذي رواه الشيخان:" فثار احليان، األوس واخلزرج، حىت مهّ 

 مبا يدل عل  معىن اهليجان والغضب.
مل   سواءا من مصادرها اخلاصة أو العامة  أن كلمة الثورة والنصية تبني لنا مما سبق من التعريفات اللغوية

الظهور والنهوض والوثوب و فهي تدور غالبا حول تقليب األمور واإلزعاج والتحريك واهليجان والغضب  الطابع العنفي
 والتمرد واإلندفاع.

   مفهوم الثورة اصطالحا:  2/ 1
 الثورة في اصطالح الفالسفة: مفهوم 

 حيمل جديد نظام إىل بايل قدمي نظام من اجملتمع حياة يف  ول نقطة ابأهنّ  الفلسفية املعاجم يف الثورة عرفت
 .29ألخرى يد من السلطة نقل يف يتلخص الذي اإلنقالب من تتميز أهّنا عل  اجملتمع، تطلعات معه

 ذلك بعد املؤلف قال مث ."دستورية طرس فيه تتبع ال اجملتمع أوضاع يف جوهري تغيري"  أهّنا: عل  أيضا وعرفت
 رجال بعض به قومي احلكم نظام قلب أنّ  حني عل  الشعب، هبا يقوم الثورة أنّ  احلكم، نظام وقلب الثورة بني والفرس:"

 وهدف ،االقتصادي أو جتماعياال أو السياسي النظام تغيري الثورة هذف أنّ  وهو األمرين، بني فرس ومثّة الدولة،
 الدستور، سقوط إىل يؤدي الثورة جنا  أنّ  ومع املختلفة. احلكم هيصات بني السياسية السلطة توزيع اعادة جمرد االنقالب
 ر:للتطو  مقابلة والثورة الدولية. لتزاماهتاإ لغاءإ اىل وال الدولة، نخصية تبديل اىل يؤدي ال هنّ  ف القائم، احلكم نظام واهنيار
 .30" تدرجيي تبدُّل وهو مفاجئ  وُّل وهي بطيء، وهو سريعة فهي

                                                           
 .314 -313ص  ، 1، ج)م1936مكتبة بريل، ، ( ،  قيق حممد فؤاد عبد الباقيالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبويفنسنك، أ. ي،  26
 املوطأ، الصحيحان، السنن األربعة، مسند أمحد، مسند الدارمي. 27
 ( اسناده جيد.315/ 7الصحيحة )قال األلباين يف السلسلة و  ،35، ص5،جالمسند ،أمحد 28
 .58ص، م(1983 -هت 1403جممع اللغة العربية )القاهرة: ، المعجم الفلسفي 29
 .381ص، 1ج، م(982، )دار الكتاب اللبناين المعجم الفلسفي، مجيل صليبا 30
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 إىل يتطرس مل وأنّه نقالب،اإل إىل باملقارنة  ديده مت نظري، تعريف للثورة الفلسفي التعريف أنّ  لدينا يتلخص
 املرتتبة واملفسدة املصلحة نميزا إىل الثورة خيضع مل أنّه مبعىن أهدافها،  قيق حتمية إىل وال الثورات يف التغيري آليات
 .عليها

 مفهوم الثورة في اصطالح السياسيين: 
إتفق السياسيون يف تعريف الثورة عل  أهّنا عملية معقدة غري مرتبة تتسم باإلنفجار والعنف تتصارع فيها عدة 
أطراف للوصول إىل السلطة. فقد جاء يف قاموس الفكر السياسي والذي ألفه جمموعة من املختصني األجانب يصل 

ري الثورات تغيريات سياسية أساسية غالبا ما جت "عددهم إىل مصة ومخسة عشر اختصاصيا من ذوي الشهرة العاملية: 
الء عل  يستبصورة دراماتيكية ووفق سريورة معقدة دائما ... وتتصارع عدة جمموعات، مبا فيها احلكومة القائمة، لال

السلطة املركزية. وهذا الصراع عل  السلطة ميكن أن يتحول إىل حرب أهلية وأن يؤدي إىل انقالبات سريعة أوحروب 
ة. وهذه العناصر حمل الُبىن السابق نشاء ُبىن سياسية ) واقتصادية غالبا( لتحلّ إصابات مستمرة. و اول كل جمموعة ع

ن بعضها ال جتري وفق مراحل مفصولة ع –اهنيار الدولة، الصراع عل  السلطة، قيام مؤسسات جديدة  –الثالثة للثورة 
 .31"فصال واضحا وال برتتيب منطقي

من السياسيني من يشّبه الثورة بعملية بركانية انفجارية جتيئ بعد تكدس األوضاع االقتصادية  كما أّن هنالك
والسياسية والفكرية، يتخلص الشعب من خالهلا من كل القيود واحلدود اليت كان ُمكَرها عليها، حماوال صناعة أوضاع 

ألساس اجلديد؟ من الذي يضع ا عويصة يف خمتلفة جملتمع جديد يتسم بالسيادة واحلرية كشعار. ولكن بقيت أسصلة
 .32ومىت؟ وكيف؟ بدون جواب عل  طوال التاريخ، بالرغم يف كل ما نُظّر عن قوانني الثورة

يدور غالبا ياسية سأو الفلسفية أو ال أو النصية اللغوية التعريفاتمصطلح الثورة سواءا يف  يتلخص لدينا أنّ 
تتسم باإلنفجار والعنف لتغيري األوضاع من غري آلية واضحة، فهي عملية رد فعل باهلروب من الواقع إىل حول معاين 

االندفاع، و التمرد، و النهوض، و احلدة، و اهليجان، تتصف ب وهياألمام اجملهول يستغلها بعد ذلك أصحاب املكر والنفوذ. 
 ويف كل احلاالت تؤدي بالوقوع يف األسوأ. ولةاهنيار الدويف حاالت كثرية تؤدي إىل الفوض ، و الصراع، و 

 التعريف المختار للثورة: 
أّن  أرىائج، ها وبني الدراسة امليدانية وما أفرزته من نتومجعا بين من التعريفات املختلفة ما أسلفنا إىلاستنادا 

ية كانت أو احلاكمة، نعب"الثورة هي كل حركة احتجاجية ضد السلطة :اإلصطالحي املناسب للثورة ما يلي  تعريفال

                                                           
 .201-199ص، 1ج، م(1994، الثقافةترمجة الدكتور أنطون محصي )دمشق: منشورات وزارة ، قاموس الفكر السياسي، جمموعة من املختصني 31
 .9ص، 6ط ، م(2002 -هت 1422، )القاهرة: دار الشروس مدافع آية اهلل قصة إيران والثورة، يُنظر: حممد حسنني هيكل 32
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، يقصد هبا 33ذات نوكة، سلمية كانت أو عنيفة، مدبرة كانت أو عفوية، يغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائي
، يرى أصحاهبا أهّنا (..اجتماعية.، اقتصادية، عقدية، )سياسيةالتغيري اإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومه ا بدوافع نىت 

  .34نرعية"
 تحليل التعريف:

ضد السلطة احلاكمة( فهذا يعين أّن ما يكون من احتجاج ودفع  أّن )الثورة هي كل حركة احتجاجية فقولنا 
للعدو األجنيب ال يسم  ثورة، فقد يسم  مقاومة أو جهادا أو حرب التحرير.. حبسب النية، ولكن ال يسم  ثورة 

ب نوايا  ريرها ضد احملتل الفرنسي الصلييب )وهذا حبساصطالحا كما حد َ يف اجلزائر اليت ال تنعت جهادها أو حرب 
أصحاهبا( إال بالثورة اجمليدة! فالذي نراه من خالل التحديد االصطالحي ملصطلح الثورة أهّنا ثورة يف حق الفرنسيني 

كن يف املقابل ، ول35وخاصة اليسارين منهم الذين وقفوا مع اجلزائريني ضذ بين جلدهتم ودولتهم الفرنسية احملتلة للجزائر
ال نستطيع إطالس مصطلح الثورة يف حق اجلزائريني الّلذين حنسبهم أهّنم كانوا من اجملاهدين من أمثال العريب بن مهيدي 

، ومن قبلهم 36ومصطف  بن بولعيد وسي احلواس وعمريوش الذي كان ضابطه الشرعي الشيخ طاهر آيت علجت
هّنم يف رأينا جماهدين )حنسبهم كذلك(، أل -رمحهم اهلل  -داد...فهؤالء األمري عبد القادر والشخ بوعمامة والشيخ احل

مل يكونوا يعتقدوا يوما أّن اجلزائر فرنسية كما كان يُرّوج يف تلك احلقبة. بل كانوا يرون أّن اجلزائر جزائرية، وأّن نعب 
 . 37اجلزائر مسلم وإىل العروبة ينتسب

فقولنا نعبية بأهّنا ليست نظامية، فقد تكون الثورة نعبية جمردة عن وقولنا )نعبية كانت أو ذات نوكة( 
ه ( عل  اخلليفة عثمان بن 35السال  كما هو حال الثورات الربيع العريب، أو تكون نعبية مسلحة كثورة ابن سبأ )

عليه )نوكة  َأطِلق عفان رضي اهلل عنه. وقولنا ذات نوكة فيقصد هبا أهّنا نظامية إّما جبزء من جيش النظام وهذا ما
الثورة( كثورة عبد الرمحان بن األنعث الذي كان قائد جيش احلجاج يف امرة عبد امللك بن مروان يف فتو  سجستان 

ه( واليت انتهت مبآالت كارثية سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، واليت اتعظ هبا الكثري من أهل العلم ممّن أيدوها 80سنة )

                                                           

 الغوغائية: مصدر صناعي من غوغاء : حالة سياسية تكون فيها السلطة بيد اجلماهري 33

ومآالت الثورات وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية دوافع ينظر: صا  الدين يوسف عزيز،   34
 .21م، ص2018حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه جبامعة مااليا، كواالملبور، ماليزيا،  المعاصرة،

مبعىن أهّنا ُحررت باجلهاد  ،أّن الجزائر ُحررت بالجهاد وُحكمت بالثورةلفرنسي، أقل ما يقال يف الظاهرة اجلهادية أو الثورية يف اجلزائر ضد احملتل الصلييب ا 35
 وهو يصلح أن يكون حبثا مستقال.خارجيا وحكمت بالثورة داخليا، 

وعمله وأن يقيه أرذل سنوات، أسأل اهلل أن يبارك يف عمره  103رئيس جلنة الفتوى باجلزائر وال يزال عل  قيد احلياة ويبلغ من عمره اآلن أكثر من  36
 .العمر
  .م(1940 -1931)يف الفرتة املمتدة بني هذا البيت من قول الشيخ عبد احلميد ابن باديس رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  37
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إّما أهّنا نظامية بشوكة ثورية نظمتها مجاعة منشقة عن الدولة بتأويل مستساغ وغالبا تكون ، و 38شعيببداية كاإلمام ال
يف الثورات ذات الدوافع السياسية، وهؤالء هم البغاة نرعا، أو غري مستساغ كثورات اخلوارج قدميا وحديثا، والثورة 

 -1993جلماعة االسالمية املسلحة باجلزائر )ه(، وثورة ا151ه(، وثورة نقنا بن عبد الواحد الرببري )122الزيدية )
 م(، والثورة احلوثية اآلن يف اليمن...1999

ومن هنا علينا أن  ّيز بني ما مسيته ب :)نوكة الثورة( و)نوكة الدولة( كما أنرنا يف ثورة ابن األنعث، فشوكته  
التاريخ االسالمي  وكة الدولة، ومل يثبت يفكانت متثل نوكة الثورة وجيوش اخلليفة )عبد امللك ابن مروان( كانت متثل ن

أن متكنت نوكة الثورة بالنجا  والوصول إىل احلكم قط. أّما إذا متردت نوكة الدولة عل  السلطة السياسية فهذا يسم  
م وكما جرى 1952)إنقالبا عسكريا( كما جرى يف الثورة املصرية يف انقالب الضباط األحرار عل  امللك فاروس سنة 

م يف اجلزائر يف انقالب العقيد هواري بومدين )والذي أصبح رئيسا بعد ذلك( عل  رئيسه أمحد بن بلة. 1965سنة 
وكذلك يف حال تغلب نوكة دولة قوية صاعدة عل  نوكة دولة ضعيفة كما جرى يف قيام الدولة العباسية عل  أنقاض 

لبة دولة املرابطني يف املغرب فهذا يسّم  )احلكم بالغالدولة األموية يف املشرس، أو قيام دولة املوحدين عل  أنقاض 
 والقهر( والذي مجع فيه بني العصبية والشوكة الغالبة، اللذان ميثالن القدمان اللتان تقوم عليهما الدولة.

وقولنا )سلمية كانت أو عنيفة( مبعىن قد تكون الثورات سلمية كما جرى يف ما مسي بثورة اليسامني بتونس، 
يف مصر، و بداية يف ليبيا واليمن وسوريا والبحرين...يف ما مسي بثورات الربيع العريب، وقد تكون عنيفة كما  وبعد ذلك

  ول األمر يف ليبيا واليمن وسوريا.
ه(، وكذلك 35وقولنا )مدبرة كانت أو عفوية( فقد تقوم الثورات بعد تدبري مسبق كما رأينا يف ثورة ابن سبأ )

م(،  وقد 1916يونيو  10ه / 1334نعبان  9عل  اخلالفة العثمانية بتدبري من االجنليز ) يف ثورة الشريف حسني
 تنفجر عفويا كثورات الربيع العريب )تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا..(.  

ف ذا ، 39( مبعىن أّن الثورات غالبا ما توصف هبذين الصفتنييغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائيوقولنا )
أهّنا "حالة إنفعالية معقدة موجهة حنو نخٍص معنٍي أو نيٍء حمدٍد، تدعو صاحبها إىل القيام بسلوٍك  عل  العاطفة عرّفنا

خاص أمام فكرة أو حالة أو ظرف يتعرض له اإلنسان... وهي استعداد للقيام بنوٍع معني من االستجابات وفقا  للحالة 
أّن الطابع العاطفي ال ختلوا منه ثورة، إذ اجلماهري أو اجلماعة تبني لنا  .40الشعورية الراهنة ولطبيعة املوقف اخلارجي..."

الثائرة تتحرك بالعاطفية، وهي من أبرز احملركات للثوار والثورة، مث القائد هو الذي يوجه هذه العاطفية إجيابا أو سلبا، و 
                                                           

 .49ص، 9ج،  مصدر سابق ،البداية والنهاية، ابن كثري 38
وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية دوافع ومآالت الثورات صا  الدين يوسف عزيز، ينظر:  39

 .201 -198ص م، 2018حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه جبامعة مااليا، كواالملبور، ماليزيا،  ،المعاصرة
  ency.com/ar/-https: //www.arab م، 15/07/2017وثق بتاريخ ،املوسوعة العربية 40
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طفية للثوار و احلال يف زماننا، فاالستمالة العاهذه العاطفة غالبا ما تؤجج باخلطباء املتفوهون أو بوسائل اإلعالم كما ه
ه( ملا رأى أنّه خذل 65انطلق باكرا يف األمة االسالمية بدءا من ثورة التوابني بقيادة سليمان بن صرد رضي اهلل عنه )

تظاهر ه( بقيادة الدعي علي بن حممد الذي 270 -255احلسني بن علي رضي اهلل عنهما، مث مررورا بثورة الزنج )
احلديث بدءا من  وجند هذا جليا يف ثورات العصر، بالتشيع ألهل البيت لكي يستميل الزنج بالعاطفة اجتاه أهل البيت

، فنجد األحوال العاطفية 41نتهاء إىل ثورات الربيع العريباثورة اخلميين يف إيران، مرورا باحلراك السياسي الثوري يف اجلزائر و 
تجمعات واملساجد اليت كانت تلق  يف ال احلماسيةاليت سادت الشعوب لعبت دورا كبريا يف إهلاب مشاعرهم عرب اخلطب 

ونس حيث يف أول الثورات الربيع العريب يف ت هذا ما رأيناه جلياو أو يف بعض وسائل اإلعالم من طرف زعماء املعارضة. 
ن حبثا مستقال وحيتاج هذا املطلب أن يكو ...عاطفي وانتقامي جراء حادثة انتحار حممد البوعزيزي  انتعلت الثورة بدافع

 .42يونيو( 30يناير و 25) يدرس فيه عامل العاطفة يف الثورات والثوات املضادة كما جرى يف التجربة املصرية يف ثورتيها
مر ال حيسنون بل ويُهّيجها أحيانا زعماء يف غالب األ مشكلة الثورة عرب التاريخ أهّنا متر بنفق عاطفي حيركهاإّن 

توجيه هذه الثورة إىل النهاية املرجوة. ألّن الدافع العاطفي كما نراه له عالقة مبانرة بزعيم احلركة، يقول هتلر يف كتابه  
 .43"اهري الشعب أحيانا ال تعي، وتنقاد بعواطفها وال بد من قائد حكيم يُوجههامج نّ إكفاحي: "

مبعىن الشعبوية يف التسيري فهذا ظاهر يف بعض الثورات اليت انفجرت بعفوية وكانت  44أما صفة الغوغائية
 خالية من القيادة الراندة اليت توجهها.  

واملالحظ يف الثورات أهّنا تقوم إما بعاطفية وغوغائية معا إذا كانت خالية من قيادة توجهها، وإّما إذا كانت 
 لو منها اجلاين العاطفي. متتلك قيادة فال خي
، اقتصادية، ةعقدي، )سياسيةبدوافع نىت  يقصد هبا التغيري اإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومه اوقولنا )

( مبعىن قد تنفجر الثورات مبقاصد حقيقية سواء أصاب أصحاهبا أم أخطؤوا يف العمل،  كالثورة الزيدية .(.اجتماعية.
 ه(، وثورات الربيع العريب يف زماننا.61عنه )ه(، وحركة احلسني رضي اهلل 122)

                                                           

نقال ، 28، 26ص، م(2011يوليو ، )الدوحة: املركز العريب لألحبا َ ودراسة السياسات تونس: ثورة المواطنة.."ثورة بال رأس"، صديقي يُنظر: العريب 41
 من: 

https: //www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_87269316.pdf 
دوافع ومآالت الثورات وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية صا  الدين يوسف عزيز، ينظر:   42

 .111ص م، 2018حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه جبامعة مااليا، كواالملبور، ماليزيا،  ،المعاصرة
 .178م(، ص2005، 1العريب، ط ، عرض و ليل فريد الفالوجي ) القاهرة: دار الكتابكفاحيأدولف هتلر،  43

 الغوغائية: مصدر صناعي من غوغاء : حالة سياسية تكون فيها السلطة بيد اجلماهري 44
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وقد تنفجر الثورات مبقاصد ومهية وهذا غالب ما يكون يف الثورات املدبّرة كما جرى يف ثورة ابن سبأ 
 9ه(، وثورة الشريف حسني عل  اخلالفة العثمانية مبعية االجنليز )151ه(، وثورة نقنا بن عبد الواحد الرببري )35)

 م(، وكثورة احلوثيني يف زماننا.1916يونيو  10ه / 1334نعبان 
بدوافع  (( فهذا يعين أّن الثورات قد تقوم..اجتماعية.، اقتصادية، عقدية، )سياسيةبدوافع نىت وأما قولنا )

لس عية يف األندأول حماولة إلقامة دولة نيعقدية كثورة ابن سبأ، وثورات اخلوارج، والثورة الزيدية، وثورة نقنا اليت كانت 
 -1993، ويف العصر احلديث ثورة اجلماعة االسالمية باجلزائر )45حبيث سبقت قيام دولة األدارسة بنحو عشر سنني

 م(، والثورة احلوثية.1999
ه(، 80ه(، وكحركة عبد الرمجان بن األنعث )61وقد تقوم بدوافع سياسية كحركة احلسني رضي اهلل عنه )

م( عل  1916يونيو  10ه / 1334نعبان  9)م (، وكثورة الشريف حسني 1744وكحركة حممد بن عبد الوهاب )
 اخلالفة العثمانية.

هم  ه( اللذين270 -255يب يف عصرنا، وكثورة الزنج )وقد تقوم بدوافع اقتصادية واجتماعية كثورات الربيع العر 
فجر  غري أجرة. أي من بنظام السخرة يستخدمون رقيق األرض مبعىن الفالحني املسخرين خلدمتها ويف بعض األحيان

-279املعتمد ) اخلليفة ويف عهد هت(255-256يف عهد اخلليفة املهتدي )و ديدا  يف العصر العباسي الثاينالزنج 
 . 46عنيفة تركت نتائج وخيمة ثورة (هت256

ا (: مبعىن أّن الثورات يف ميزان الشرع والقانون أو الدستور فهي غري نرعية، فممّ يرى أصحاهبا أهّنا نرعيةوقولنا )
ال نك فيه أّن الدولة ال تسمح قانونا بالثورات، وكذلك الشريعة الغراء ال تسمح بالطرس العشوائية أو مبا يؤول إىل 

إال أّن أصحاب الثورات مبا يرونه ويؤولونه سواء بتأويل مستساغ أو غري مستساغ يرون أّن حركاهتم الثورية هذه الضرر. 
نرعية عند انسداد السبل، بل هناك من جيعلها مندرجة  ت باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما فعل اخلوارج 

  َّ حج هبمب خب حب جب ٱُّٱ:أذن بالتحكيم، كفروه وخرجوا عليهوتأولوا قوله تعاىليف تأويلهم الغري مستساغ مع علي رضي اهلل عنه ملا 

فقال علي رضي اهلل عنه: كلمة حق أريد هبا باطل، لكم علينا ثال َ: ال  نعكم مساجد اهلل أن تذكروا فيها  ،[57]األنعام:
  .47ْهِل اْلَعْدلِ َواَل نَتْبَدؤُُكْم بِِقَتاٍل َفَجَعَل ُحْكَمُهْم ُحْكَم أَ َواَل َ ْنَتُعُكْم اْلَفْيَء َما َداَمْت أَْيِديُكْم َمَعَنا، اسم اهلل، 

                                                           
 .317ص، هت1431، تعدد الخلفاء ووحدة األمة فقها وتاريخا ومستقبال، يُنظر: حممد خلدون 45
 .264ص، م (2004-هت1425، 1ط، )رياض: مكتبة نزار مصطف  الباز تاريخ الخلفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، السيوطي 46

 –ه 1415 ، 1ط)دار الكتب العلمية،  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  ،حممد بن أمحد اخلطيب مشس الدين ،الشربيين  47
 .401، ص5ج م(1994
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س ويأمرهم اثورة زيد بن علي رمحه اهلل حبيث أمده باملال، وكان ينصح النّ  جمتهدا رمحه اهلل د أبو حنيفةأيّ وكما 
الّناس ال خيذلونه ويقومون معه قيام لو علمت أّن " ، وقال حلامل الرسالة اليت جاءته من زيد : 48بالوقوف إىل جانبه

 أخاف أن خيذلوه كما خذلوا أباه احلسني رضي اهلل صدس لكنت أتبعه، وأجاهد معه من خالفه ألنه إمام حق، ولكينّ 
  .وكان هذا بتأويل مستساغ منه رمحه اهلل 49عنه لكين أعينه مبايل فيتقوى به عل  من خالفه"

 

 واصطالحا وعالقته بالثورةمفهوم الجهاد والبغي لغة / 2
ا ومدلوالهتا، عل  حقائقه للوقوفبدراسة بعض املصطلحات دراسة لغوية ونرعية خمتصرة  هذا املبحث منوط

فيه املفاهيم  اختلطت حبيث ، ظاهرها اإلصال  وباطنها اخلراباليت تعومي املصطلحات وذلك لكي نبتعد من ظاهرة 
لشهيد عل  املنتحر وا ، واجلهاد عل  الثورة، واجلهاد عل  البغي،رة عل  اجلهاد)ك طالس الثو  يف هذا العصر بشيء كبري

 . ةاإلسالمي اتاجملتمعالتأصيل للمسائل والفتوى يف النوازل يف ...( فنشأ عن ذلك أخطاء مهلكة يف 

 مفهوم الجهاد لغة واصطالحا وعالقته بالثورة:   2/1
يف  تحمسونكلمة باللسان يتفوه هبا املجمرد  اجلهاد ليست ألّن ، يف االصطال  الشرعي ف اجلهادعلينا أوال أن نعرّ 

اجلهاد أّن  كمافضال عن جماهدهتم هواهم والشيطان،   وهم عاجزون عن اإلتيان بأدىن درجاته التجمعات والتظاهرات
وفقهه اخلاص به  ه ونروطهله أسباب، عيةواقعبادة ربّانية يتسم  بالليس نظرية من النظريات اليت ختضع للتجارب، ولكّنه 

 .50توضح صورته احلقيقية اليت طاملا سع  أعداء اإلسالم لتشويههاذلك لكي ت، و الذي يعرفه الراسخون يف العلم
القتال يف سبيل اهلل ضدَّ الكفار الذين  هو": ، واصطالحا51اجلهاد لغة هو بذل الوسع واجملهود من قول أو عمل

قامة أما الغاية من اجلهاد: فهي إاملطلوبة ملشروعية هذا القتال ...  وذلك بعد توفر الشروط ... ال عهد هلم وال ذمة
 .52"...اجملتمع اإلسالمي، ومحايته، ومحاية املسلمني من العدوان

 
 

                                                           
حممد زاهد بن ، ؛ يُنظر: الكوثري86ص، 1ج، م(1992، )بريوت: دار احياء الرتا َ العريب أحكام القرآن، أبو بكر الرازي، أمحد بن علي، اجلصاص 48

 .141ص، م(1990 -هت1410، )دم تأنيب الخطيب على ما ساقه من ترجمة أبي حنيفة من األكاذيب، تعليق أمحد خريي، احلسن
 . 260ص، 1ج، مناقب اإلمام األعظم أبو حنيفة، املوفق بن أمحد، املكي 49
 .384ص، (1ط، م2044-هت1424، دار الرناد اإلسالمية :)بريوت ال يرفع البالء عن العباد إال بتغيير واقع الفساد، يُنظر: حيىي بن عبد الغين صايف 50
؛ ابن 848ص ،1ج، هت(1399، )بريوت: املكتبة العلمية النهاية في غريب الحديث، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد، يُنظر: ابن األثري 51

 .333ص، 3ج، لسان العرب، منظور
 .1703ص، 3ج، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، حممد خري هيكل 52
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 عالقة الجهاد بالثورة: 
ية، استحالل األمر باملعص بعيدا عن آراء العلماء والفقهاء عن مسألة احنراف احلاكم مبا يكون )ارتكابه املعاصي،

، 53املنكرات، مواالة األعداء...(، ومسألة مشروعية الثورة املسلحة إلسقاط احلاكم املنحرف اليت يرجع إليها يف مظاهنا
، منها: الفتنة، 54علينا أن نعلم بأن مصطلح الثورة عرب التاريخ استعمل يف كتب القدام  واحملدثني  ت عدة تسميات

، احلركة التحريرية 59، السيف58، االنقالب، الثورة املسلحة57، الثورة اإلسالمية56، اخلروج55روج املسلحاخل، قتال الظلمة
..كل هذه التسميات تدل عل  نيئ .62، احلراك العريب، املغالبة، الربيع العريب61، احلرب األهلية60لتصحيح األوضاع

 واحد وهو اسقاط نظام احلكم املستبد املنحرف يف رأي الثائرين. 
فمن خالل التعريفات السالفة للثورة واجلهاد، جند مثة تعانق أو تداخل لغوي غري اصطالحي بني الكلمتني، مبعىن 
قد يتفقان يف املعىن اللغوي، وخيتلفان يف املعىن اإلصطالحي، ويوضح هذا إطالس كلمة الثائر عل  اجملاهد والثورة عل  

حملتل رن املاضي وخاصة يف احلرب التحريرية اليت خاضتها اجلزائر ضد ااجلهاد وبالعكس، وكان هذا منشرا يف منتصف الق
الفرنسي، فقد أطلق عل  اجلهاد املبارك الذي قاده اجملاهدون ضد احملتل الصلييب الفرنسي بالثورة اجمليدة، وأطلق عل  

ة كما هو احلال للثائر ة الوطنياجملاهدين لقب الثوار، بل أطلق لقب اجملاهد حىت عل  غري املسلمني ممن كان ينصر القضي
. ولست أعين مبا أسلفت عدم جواز تكرمي هذين الشخصني وغريمها عل  صنيعهما 63بيار نويل وزوجته كلودين نويل 

                                                           
، دليل الفالحين شرح رياض الصالحين؛ 37-36-35ص، 8ج، شرح النووي على صحيح مسلم ؛451ص، مقاالت اإلسالميين، يُنظر: األنعري 53
، 2ج، الروضة البهية، صديق بن حسن القانوجي ؛8ص، 13ج، فتح الباريشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين ؛460-457-456ص، 1ج
 .707ص، 6جالفقه اإلسالمي وأدلته، ؛ وهبة الزحيلي520ص
 .113ص، 1ج، دار ابن حزم، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، يُنظر: حممد خري هيكل 54
م( 1974، 1بريوت: مؤسسة الرسالة، ط) م750-661ه / 132-40العائدة للعصر األموي : واإلداريةالوثائق السياسية ، محادةحممد ماهر يُنظر:  55
 .354، 337، 332ص، 
 .664 - 645ص، اإلسالم وفلسفة الحكم، يُنظر: حممد عمارة 56
 .471ص، الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي، يُنظر: حممد سيد عبد التواب 57
 .327، 310ص، الخالفة معالم، يُنظر: حممود اخلالدي 58
 .451ص، مقاالت اإلسالميين، يُنظر: األنعري 59
 .111ص، نظام الحكم في اإلسالم، يُنظر: تقي الدين النبهاين 60
 .149ص، 1ج، التشريع الجنائي اإلسالمي، يُنظر: عبد القادر عودة 61
 30املوافق : ه 1432من ذي احلجة سنة  3 (،19)ملحق  ،أمحد الطيبتوقيع نيخ األزهر ، بيان األزهر والمثقفين لمناصرة الحراك العربييُنظر:  62

 م.2011من أكتوبر سنة 
ط حضور نويل، وس نية بالعاصمة، جثمان اجملاهد بيارم( :" نيع أمس باملقربة املسيحية يف املد10/10/2012اجلزائرية املؤرخة ) الخبرجاء يف جريدة  63

يف  ريره ومحل جنسيته  مغفري من أفراد عائلة الفقيد ورمسيني ومواطنني، جاؤوا لتوديع الفرنسي الذي اختار مساندة الثورة اجلزائرية والعيش يف البلد الذي ساه
ة املتخصصة يف احلروس لقاب، مثل )املؤسسة االستشفائي". بل جاء ترسيم ذلك يف تسمية بعض املؤسسات الرمسية يف العاصمة اجلزائرية هبذه األبعد االستقالل

 واجلراحة الرتميمية  اجملاهدين كلودين نويل وبيار نويل(.
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احلسن، بل أعين عدم جواز خلط املصطلحات الشرعية بغريها ملا يرتتب عل  ذلك من األحكام الشرعية. فكان األوىل 
ئر، ألن ظاهرة الثورة ال تكون إال بني السلطة ومعارضيها فهو نيئ داخلي، أّما حرب إطالس عليهما مصطلح الثا

 التحرير فتكون مع احملتل األجنيب، وأّما اجلهاد فال يكون إال ضّد الكافر إلعالء كلمة اهلل تعاىل. 
اله، بل وجب، حّل قت.وباجلملة ف ذا كفر اخلليفة ب نكار ضروري من ضروريات الدين .."ية: بهجاء يف الروضة ال 

 .65واملقتول من الثائرين يف وجه احلاكم الكافر يكون نهيدا ب ذن اهلل 64"وإالّ ال...فكان قتاله من اجلهاد يف سبيل اهلل 
اجلهاد  عرفنابق وقد س هفضال عل  أن يعترب جهادا. ألنّ  )الثورة املسلحة( ا إذا مل يظهر الكفر البوا  فال حيل القتالأمّ 

حي. ألنّه ليس كل بتعريفه اإلصطال ال ينطبق عل  الثورةوهو كلمة اهلل   ءقتال الكفار إلعالأنّه صطالحي بتعريفه اال
قتال مشروعا وإن كان مربرا يعترب جهادا كقتال أهل البغي، وقتال احملاربني من قطاع الطرس، وقتال الصائل، وقتال 

وقتال مغتصب السلطة، والقتال من أجل إقامة الدولة الدفاع عن احلرمات العامة، والقتال ضد احنراف احلاكم، 
 .66اإلسالمية، وغري ذلك من أنواع القتال

هو جهاد يف  للغويباملعىن ا واخلالصة أنّه إذا كفر احلاكم وأيدته نوكة عل  باطله فالقتال إلزاحته أو الثورة عليه
فلو طرأ " :شرط توفر القدرة عل  ذلك، ألنّه ينطبق عليه قتال كافر إلعالء كلمة اهلل .قال القاضي عياض بسبيل اهلل 

 . 67"وجب عل  املسلمني القيام عليه، وخلعه، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ... عليه كفر أو تغيري للشرع
 كلمة الشهيد على من يقتل اليوم في الساحة السياسية في المواجهات بين الحكومة والشعب؟   يحل اطالق هل

ل لتكون  من قتل يف سبيل اهلل، وهو من قات عل  أنّه قبل اإلجابة عن هذا السؤال علينا أن نعرف الشهيد إصطالحا
املطعون، واملبطون، والغرس،  69اب يف اآلخرةويلحق هبم يف الثو . 68املقتول ظلما  يف غري قتال كلمة اهلل هي العليا، أو

ل  اهلل عليه صعن جابر بن عتيك أّن النيب ثبت يف السنة املطهرة  وصاحب اهلدم، ومن قتل دون ماله ودمه وأهله كما
قال: " الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل اهلل املطعون نهيد، والغرس نهيد، وصاحب ذات اجلنب نهيد،  وسلم

كما ثبت و ، 70، وصاحب احلرس نهيد، والذي ميوت  ت اهلدم نهيد، واملرأة متوت جبمع نهيدة "واملبطون نهيد

                                                           
 . 364 ص، 2ج، )دار املعرفة(شرح الدرر لبهية  الروضة البهية أبو الطيب، ،جينوَ الق   بن حسنخان  صديق حممد  64
 .350ص، 1ج، مغني المحتاج، يُنظر: اخلطيب الشربيين 65
 .1703ص، 3ج ،دار ابن حزم ( الجهاد والقتال في السياسة الشرعية )، يُنظر: حممد خري هيكل 66
 .35ص، 8ج، شرح النووي على صحيح مسلم، النووي 67
 .253ص، القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيبينظر:  68
 .87ص، 3ج، فقه السنة ، يُنظر: سيد سابق 69

(، باب يف فضل من مات بالطاعون، 20كتاب اجلنائز )  ،دت(، دط، )صيدا: املكتبة العصرية سنن أبي داود، السجستاينسليمان بن األنعث ، أبو داود 70
 .40ص، هت(1406، 4ط، )بريوت: املكتب اإلسالمي أحكام الجنائز. وصححه األلباين يف 188ص، 3ج، (3111رقم )حديث 
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و قال: " من قتل دون ماله فهو نهيد، ومن قتل دون دمه فه صل  اهلل عليه وسلمعن سعيد بن زيد أّن النيب أيضا 
 .71نهيد، ومن قتل دون أهله فهو نهيد"

 امات.يف املظاهرات، واالعتصمن مات نرى اطالس مصطلح الشهيد عل  كل نا نسمع و من العجب يف هذا الزمان أنّ 
الذي مات  وال يهم األمر إذا كان الفعل صاحب قضية وطنية حىت عل  غري املسلم إذا كانو بل وحىت عل  املنتحر، بل 

أو قُتل بسببه قصد به مرضاة اهلل أم ال، املهم أن يكون صاحب قضية وطنية، بل وصل األمر إىل الرجم بالغيب قي 
. وقد بوب البخاري 72كتاب موسوعة نهداء احلركة اإلسالمية يف عصر احلديثالتأليف حول الشهداء كما جاء يف  

ه،  يقول فالن نهيد قال أبو هريرة عن النيب صل  اهلل عليه وسلم :" اهلل أعلم مبن جياهد يف سبيليف صحيحه :" باب ال
. وقال ابن حجر نارحا:" أي عل  سبيل القطع بذلك إال إذا كان بالوحي، وكأنّه 73واهلل أعلم مبن يكلم يف سبيله""

ر ومات فالن نهيدا ولعله قد يكون قد أوقأنار إىل حديث عمر أنّه خطب فقال تقولون يف مغازيكم فالن نهيد 
راحلته أال ال تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول اهلل صل  اهلل عليه وسلم:" من مات يف سبيل اهلل أو قتل فهو 

 .74نهيد" وهو حديث حسن أخرجه أمحد وسعيد بن منصور وغريمها"
عليهم أم ال؟  قتتالن فيقتل بينهما قتل ، أيصل سصل ابن القاسم عن الطائفتني من املسلمني ي "قال ابن رند:

وهل يدفنون بدمائهم أم يغسلون؟ وكيف إن كانت إحدامها باغية واألخرى عادلة؟ قال: وجه مامسعنا من مالك أنه 
وكل القتل  عند مالك يغسلون ويصل  عليهم، إال  ... يغسل مجيع املسلمني، ويصل  عليهم كان ظاملا أو مظلوما

، قال مالك: وما ه ال يغسل وال يصل  عليه، ويدفن بثيابه وال جترد لهسبيل اهلل، الذي ميوت يف املعركة، ف نّ الشهيد يف 
من يقول : إنه من يقتل اآلن عل  الساحة املصرية بني  سصل األلباين : " هناك يانيخو . 75«علمت أنه ينزع منه نيئ

اتل واملقتول هما فالقيديث يقول: " إذا التق  املسلمان بسيفنهيد، واحلإنّه ؛ بعض اإلخوة يقول : 76احلكومة واإلخوة
لة وبني من يقتل يف هذه اجملاهبات اليت تقع بني الدو  فأجاب: " أوال اجلواب عن هذا السؤال باختصار: " أنّ  يف النار".

 وبني بعض أفراد اهللفأقول : بني الدولة اليت ال  كم مبا أنزل ، بعض أفراد الشعب املسلم، وأستدرك هنا عل  نفسي

                                                           

أحكام . وصححه األلباين يف 246ص، 4ج، (4772) (، باب يف قتال اللصوص ، رقم 39كتاب السنة )،  مصدر سابق، سنن أبي داود، أبو داود 71
 .42ص، الجنائز

 (.1م، ط2004-هت1425)الكويت: دار البحو َ العلمية،  موسوعة شهداء الحركة اإلسالمية في عصر الحديثتوفيق يوسف الواعي، يُنظر:  72
 .37، ص4هت(، ج1422، 1)دار طوس النجاة، ط الجامع الصحيحالبخاري،   73
  .90، ص6هت(، ج1379)بريوت: دار املعرفة، دط،  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حجر،  74
 .272-271، ص2،  قيق سعيد أعراب، جالبيان والتحصيلابن رند، أبو الوليد،  75
 لقرن املاضي.هذا ما كان جيري يف تسعينيات ا 76
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الشعب الذي يطالب الدولة بأن  كم مبا أنزل اهلل، فما يقع من قتل  بني الطرفني، فليس فيهم من يصحُّ أن يقال فيه 
 .77هؤالء الذين أنت تسأل عنهم ال يصدس فيهم ال الشهادة احلقيقية وال الشهادة احلكمية" ... نهيد

اكم السابقة أّن املقتول من الثائرين الذي يقصد إعالء كلمة الدين يف وجه احليتلخص لدينا مبا رأينا يف الفقرة 
الكافر املنكر لضروري من ضروريات الدين هو مبعىن اجملاهدين مع توفر القدرة عل  ذلك يكون نهيدا ب ذن اهلل تعاىل  

 ة وطنية ليست يف مرضاة اهلل. وأما من مات منتحرا أو قاتل  ت راية عمية أو قاتل يف قضي78كما قرره أهل العلم
 قصدا وسبيال ف نّه ال تصدس فيه صفة الشهادة احلقيقية أو احلكمية.

 البغي لغة وإصطالحا وعالقته بالثورة:  مفهوم 2/ 2
ا عَ للبغي عدة معاين لغوية، فقد  ِلَك َما ُكنَّا نَتْبِغ فَاْرَتدَّ آثَارمِِهَا َلٰ  جاء مبعىن الطلب كما يف قوله تعاىل: ﴿قَاَل ذَٰ

نَتَنا َماِن بَتَغٰ  بَتْعُضَنا َعَلٰ  بَتْعٍض فَاْحكُ خص[.وجاء مبعىن الظلم كما يف قوله تعاىل: ﴿64]الكهف: :َقَصص ا ﴾ م بَتيتْ
ن ﴿ فَ ِ وجاء مبعىن العدول عن القصد كما يف قوله تعاىل : [22]ص: :بِاحلَْقِّ َواَل ُتْشِطْط َواْهِدنَا ِإىَلٰ َسَواِء الصِّرَاِط﴾

 [.09جرات: ]احل:َغْت ِإْحَدامُهَا َعَل  اأْلُْخَرٰى فَتَقاتُِلوا الَّيِت تَتْبِغي َحىتَّٰ تَِفيَء ِإىَلٰ أَْمِر اللَِّه﴾بتَ 
 م. والِفَصةُ َوَمْعىَن البَتْغي قصُد اْلَفَساِد. َويُتَقاُل: ُفاَلٌن يَتْبِغي َعَل  النَّاِس ِإَذا ظََلَمُهْم َوطََلَب أَذاه" : قال ابن منظور

ويح ابن مسية تقتله  ": رايب صل  اهلل عليه وسلم لعمّ الَباِغَيُة: ِهَي الظَّاِلَمُة اخْلَارَِجُة َعْن طَاَعِة اإِلمام اْلَعاِدِل. وقال النّ 
 .79"  الشَّْيِء بَتْغيٌ دُّ وكلُّ جُمَاَوزٍَة َوِإفْتَراٍط َعَل  اْلِمْقَداِر الَِّذي ُهَو حَ …  ". وَأصُل البَتْغي جُمَاَوزَُة احلَْدّ  الفصة الباغية

ويتلخص لدينا أّن البغي جيمع عدة معاين لغوية تدور عموما حول الطلب، وجماوزة احلد، والظلم، وقصد 
 الفساد.

: وعرفه ابن عرفة املالكي .80: "اخلروج عن طاعة إمام حق بغري حق"يعرف احلنفية البغأما اصطالحا فقد 
وعرف الشافعية البغاة بأهنم : " خمالفو   .81" غري معصية مبغالبة، ولو تأوال   االمتناع من طاعة من تثبت إمامته يف "

 ابن قدامة وعرف.82فيهم " ومطاعٍ  ،تأويلٍ و توجه عليهم بشرط نوكة هلم  عليه وترك االنقياد ، أو منع حق اإلمام خبروجٍ 
، خَيُْرُجوَن َعْن قَتْبَضِة احلنبلي البغاة َماِم، َويَتُروُموَن َخْلَعهُ لََتْأِويلٍ : "قَتْوٌم ِمْن َأْهِل احلَْقِّ ائٍِغ، َوِفيِهْم َمنَتَعٌة حَيَْتاُج يف َكفِِّهْم سَ  اإْلِ

                                                           
 ( من سلسلة اهلدى والنور.470/1نريط رقم ) 77
 .350ص، 1ج، مغني المحتاج، ؛ اخلطيب الشربيين 364 ص، 2ج مصدر سابق، ،الروضة البهية، القنوجي صديق بن حسنحممد يُنظر:  78
 . 123ص، 2ج، م(2003، )دار صادر لسان العرب، ابن منظور 79
 .99ص ، 6ج)دار الفكر، دط، دت( باب البغاة  فتح القديرحممد بن عبد الواحد كمال الدين،  ، ابن اهلمامينظر:  80
 .298ص، 4ج، على الشرح الكبير )دار الفكر، دط، دت( حاشية الدسوقي حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 81
،  م(1994 –ه 1415 ، 1ط)دار الكتب العلمية،  إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  ،حممد بن أمحد اخلطيب مشس الدين ،الشربيين 82
 .400 -399ص ، 5ج
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ومجعا بني املذاهب عرف صاحب التشريع اجلنائي اإلسالمي البغي بأنّه: " اخلروج  .83إىل مَجِْع اجْلَْيِش، فَتَهُؤاَلِء اْلبُتَغاُة"
 84" عل  االمام مغالبة

ي أن يكون إلعتبار الثائرين من أهل البغ )املالكية، والشافعية، واحلنابلة( كما أسلفنا فقهاءوانرتط مجهور ال
ِننَي اقْتَتتَتُلوا َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤمِ أنّه ال يششرتط التأويل واستدل بقوله تعاىل: ﴿ 85غريهممعهم تأويل سائغ، ورجح 
نَتُهَما  فَِ ن بَتَغْت  بأّن اآلية جاءت مطلقة،  للَِّه ﴾ِإْحَدامُهَا َعَل  اأْلُْخَرٰى فَتَقاتُِلوا الَّيِت تَتْبِغي َحىتَّٰ تَِفيَء ِإىَلٰ أَْمِر افََأْصِلُحوا بَتيتْ

إاّل أّن الفرس بني من خيرج بتأويل سائغ والذي خيرج بغري تأويل، أّن األوىل جمتهدة، بل قال ابن حزم بأهّنم مأجورون 
كما جاء يف   -بل وسع غريهم معىن البغي .86، والثانية اليت خرجت من أجل دنيا فهي آمثةأجرا واحدا لقصدهم اخلري

كل من يستعني من القوى الثورية مبا يؤدي إىل إراقة الدماء أو   إىل - بيان بيان األزهر واملثقفني ملناصرة احلراك العريب
السلطة  تهم وعل  نرعية دوهلم، وجيب عل فمن فعل ذلك فهو من البغاة اخلارجني عل  أم، يستعني بشوكة خارجية

 .87حينصذ أن تردهم إىل وحدة الصف الوطين الذي هو أول الفرائض وأوجب الواجبات
 ثالثة أمور: يتلخص مما سبق تعريفه أّن البغاة هم طائفة جامعة ل

ا الزمان يف هذ اخلروج، أو التمرد، أو الثورة عل  احلاكم سواءا كان خليفة أو من ينوبه أو من هو يف حكمه -1
مصا  لسياسة أمور دولته يف حفظ دينها و مّمن يُفرتض أنّه القائم  (، ملك...)رئيس دولة، رئيس اجلمهورية

 . دنياها
إال باملقاتلة  الشوكة هذه وجود نوكة ) قوة مسلحة( يتمتع هبا الثوار املسلمني )وهذا نرط يف البغي(، وال تندفع -2

، وأرجح بأنّه ال يتصور وجود نوكة ممتنعة خارجة عن 88د املطاع يف البغاةأو الصلح. وهنالك من انرتط وجو 
  السلطة من غري وجود زعيم فيها.

وجود نبهة نرعية يقصد هبا  قيق املصا  أو درء املفاسد وإال ألصبحت حرابة وليس بغيا يف التعريف  -3
 .االصطالحي..

                                                           
 .242ص، 12ج، المغني، ابن قدامة املقدسي 83
 .674ص، 2ج، التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة 84
 .64ص، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، يُنظر: حممد خري هيكل 85
 . 97ص، 11ج، المحلى، يُنظر: ابن حزم 86
، م2011من أكتوبر سنة  30املوافق : ه 1432من ذي احلجة سنة  3، توقيع نيخ األزهر أمحد الطيب، بيان األزهر واملثقفني ملناصرة احلراك العريبيُنظر:  87

 .31ص، م(2014 -ه  1435، 2ط، )القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع فقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي اإلسالمي، أمحد الريسوين
، 7، جم(1984 -ه1404)بريوت: دار الفكر، دط، إلى شرح المنهاج  نهاية المحتاجمشس الدين ،  ،حممد بن أيب العباس أمحد  ،الرملييُنظر:  88
 .403ص
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 الثورة: بعالقة البغي 
البغي مع الثورة هي عالقة اصطالحية، وبينهما عموم وخصوص وهذا ما أن عالقة  - واهلل أعلم -رى أ

. فكلمة البغي ال إنكال فيها ألّن ليس هلا مدلول وضعي يقابل مدلوهلا -إن ناء اهلل تعاىل -سنحاول توضيحه 
 ألدبية أواقصد باملدلول الوضعي: التعاريف املوجودة يف الكتب السياسية أو االجتماعية أو أو  الشرعي. االصطالحي
مدلوالن؛ مدلول إصطالحي نرعي، ومدلول إصطالحي وضعي. ويف كال ويف املقابل أّن مصطلح الثورة له الفلسفية. 

 : عالقة البغي مع الثورة ال خترج عن هذه احلاالت  املدلولني ف نّ 
ال  يف دين اإلصالثورة إذا قام هبا مسلمون هلم منعة ونوكة، وكانت مسلحة يغالبون هبا حاكما مسلما، قاص -

 فهذا يسم  يف بدايتها ألهّنا احنرفت يف آخرها، م(2199-8199ذلك كما جرى يف األحدا َ اجلزائرية )
ا لغة ونرعا، وال فرس بني الثوار والبغاة لغة ونرعا. وتتعامل السلطة معهم مبا يستحقونه كما هو مبسوط بغي  

 يف كتب الفقه.
ونوكة وكانت مسلحة يغالبون هبا حاكما مسلما مكفرين له باملعصية الثورة إذا قام هبا مسلمون هلم منعة  -

ة معهم مبا وتتعامل السلط من أركان الدولة والرعية املساندة له، فهذا حكمهم حكم اخلوارج ن تبعهمكفرين ملو 
 يستحقونه كما هو مبسوط يف كتب الفقه.

وكة. ويف يا ألهنّا تفتقد نرط من نروطه وهي الشالثورة إذا قام هبا مسلمون ومل تكن مسلحة ف هّنا ال تسّم  بغ -
هذه احلالة يطلق عليها عدة تسميات )مظاهرات، احتجاجات، مسريات، احتشادات، اإلضرابات، العصيان 

 املدين...( وتدرس حالتها عل  حسب واقعها ومآالهتا.

بغاة وتتعامل معهم  فهم ال يسمون الثورة إذا قام هبا غري املسلمني يف بالد املسلمني وتوفرت فيهم نروط البغاة -
 السلطة حسب ماهو مبسوط يف كتب الفهه.

مسلحة يقوم هبا مسلمون هلم نوكة ومنعة متردوا عل  حاكم مسلم قصدوا بذلك إصال   كانت الثورةالخالصة: إذا 
 األوضاع فهي بغي لغة ونرعا.

 ؟يتعامل الحاكم معهم؟ وكيف -تعالى -هل قتال أهل البغي هو من الجهاد في سبيل اهلل 
 جهادا يف سبيل اهلل مبعناه االصطالحي وان توافق معه يف معناه اللغوي، ألّن قتال البغاة هوقتال البغاة اليعد 

 ن أصروا يرسل إليهم ف ن ذكروا مظلمة أو نبهة أزاهلا، فقبل قتاهلم  لتأديتها، واحلاكم قتال ملسلمني خرجوا عن الطاعة
 هو قتال الكافرين إلعالء كلمة اهلل. اصطالحا .واجلهاد89م بالقتالمث آذهنوأنذرهم  نصحهم

                                                           
 .405  -404ص ، 5ج،  ،مصدر سابق إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المحتاجمغني   ،حممد بن أمحد اخلطيب مشس الدين ،يُنظر: الشربيين 89
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 الخاتمة

يدور غالبا حول ية سياسأو الفلسفية أو ال أو النصية اللغوية التعريفاتيف  مصطلح الثورة سواء أنّ  تبني لنا
تتسم باإلنفجار والعنف لتغيري األوضاع من غري آلية واضحة، فهي عملية رد فعل باهلروب من الواقع إىل األمام معاين 

االندفاع، و ، التمردو النهوض، و احلدة، و اهليجان، تتصف ب وهياجملهول يستغلها بعد ذلك أصحاب املكر والنفوذ. 
إىل زعزعة  صرواقعنا املعا وإىلالتاريخ اإلسالمي  مبا جرى يفمرورا و اإلسالم أّول ثورة يف  منأدت الفوض ، و الصراع، و 

. كما تبني أّن  ذى بهميثل  وذجا حيت ايب قطجياألسوأ، ومل تؤد إىل تغيري إاالستقرار وإثارة األطماع اخلارجية والوقوع يف 
، والبغي ،اجلهادك  ذات الصلةا من املصطلحات غريهمثة تداخل وتعانق يف املعىن اللغوي واإلستعمال بني كلمة الثورة و 

خروج من لواحلكم بالغلبة والقهر.. مبا أدى بالباحث من خالل هذه الدراسة وغريها إىل التمييز بني هذه املصطلحات ل
كل من هذه لوإبراز أّن هلذه املصطلحات،  العشوائي  بينها واخلروج كذلك من االستعمال التداخل املعنويالتعانق و 

 لغوية واصطالحية ترتبط هبا أحكام نرعية. املصطلحات تعريفات
فمن خالل التعريف االصطالحي الذي اجتهدنا يف وضعه يف ظل فقه القراءة الرتخيية واملعاصرة للثورات وفق 
قواعد الشريعة ومقاصدها تبني لنا أهّنا قد تكون من آليات تغيري احلكم السياسي مبقتض  السياسة الوضعية ال الشرعية، 

ألنظمة وهذا الذي أقنعنا إىل استنتاج أن املنهج الثوري يف تغيري اثبت عدم جدواها تارخييا وواقعيا ومقاصديا،  إاّل أنّه
ة الثورة استعملت أّن كلمكما تبني لنا م وذلك لكثرة مضاره عل  منافعه.  ليس منهجا نرعيا كما ذكر الكثري من أهل العل
عي ا ال يكفي يف حد املصطلحات، بل جيب أن يضاف إليه املدلول الشر تارخييا وإىل يومنا مبدلول وصفها وحسب، وهذ

 وفق مقاصد الشريعة وضوابطها.
 

 أهم النتائج 
 احلاكمة، سلطةال ضد احتجاجية حركة كل  هي الثورة:" يلي امب للثورة مناسب إصطالحي تعريفاخلروج ب -1

 العاطفي ابعالط عليها يغلب عفوية، أو كانت  مدبرة عنيفة، أو كانت  سلمية نوكة، ذات أو كانت  نعبية
 اقتصادية، عقدية، ،سياسية) نىت بدوافع ومه ا أو حقيقة لألوضاع اإلجيايب التغيري هبا يقصد والغوغائي،
 ".نرعية أهّنا أصحاهبا يرى ،...(اجتماعية

كري، سالتمييز بني مصطلح الثورة عن غريه من املصطلحات ذات عالقة كاجلهاد، والبغي، واالنقالب الع -2
 بتعريفه اهلل سبيل يف اجلهاد عن ختتلف االصطالحي بتعريفها الثورة أنّ  وإبراز واحلكم بالغلبة والقهر..
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 فك مت هبذاو  معينة، جوانب يف والبغي الثورة بني اصطالحية عالقة وجود وعل . الشرعي اإلصطالحي
 .هلا العشوائي واالستعمال املصطلحات بني الفوضوي والتداخل التعانق

 حممد أمة يف السيف وضع ائمة ومن ذلكتوصل الباحث إىل إبراز أّن الثورات موجبة للفنت اخلطرية والد -3
 مل أميت يف يفالس وضع وإذا:" وسلم عليه اهلل صل  لقوله مصداقا القيامة يوم إىل وسلم عليه اهلل صل 
 . 90"القيامة يوم غل  عنها يرفع

 قواعد وفقالتعريف االصطالحي هلا و  وفق احلكم نظام تغيري يف الثورات منهج حول نرعي حبكم اخلروج -4
 اليت وراتالث هذه مآالت إىل بالنظر املنهج هذا مشروعية عدم الباحث يُرّجح والذي ومقاصدها الشريعة
 .  املعاصرة أو تارخييا سبقت اليت سواء وضررُها مفاسُدها َرَجَحت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

باب ذكر الفنت   قيق حممد حمي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتبة العصرية، دط، دت( سنن أبي داود،أبو داود، سليمان بن األنعث السجستاين،  90
 .97، ص4( ج4252ودالئلها، حديث )
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  ،(.1989 ،، )الروسبالعربية ومتعلميهاالمعجم العربي األساسي للناطقين املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أليسكو 
 ،شرح النووي على صحيح مسلم النووي. 
 (1هت ، ط1415دار القلم،  :دمشق) الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو احلسن علي بن أمحد،  ،الواحدي. 
 الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي. 
 (.1ط، م2044-هت1424، دار الرناد اإلسالمية :)بريوت بتغيير واقع الفسادال يرفع البالء عن العباد إال ، حيىي بن عبد الغين صايف 
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Abstract 

 

The idea of establishing the company has been linked to human being since ancient time. It 

was based on the cooperation and participation of two people or more in order to achieve a project 

which has a commercial entity that participants share its success. They also share out the profits 

between them.Perhaps the motivation behind this cooperation is that there are many commercial 

projects which a person unable to achieve it individually because of many reasons, for example, 

insufficient material resources, lack of technical expertise or the lack of substantial mental ideas 

that necessary for the success of the project. Therefore, the importunity desire to cooperate with 

individuals between them by financial, expertise and working to achieve the objectives of those 

commercial projects. The aim is clear in reaching the supreme goal which has a valuable economic 

output. This goal is not limited to the level of the people involved in the success of the work, but 

at the level of growing up the national economy. In view of the continuous and clear development 

of the social and economic conditions, The large companies have appeared which have a huge 

amount of money, the material and human resources that contributed in pushing the advancement 

to develop. These companies have achieved huge scientific, economic projects. The shareholding 

companies are stand up on financial consideration, in other words, these companies do not give 

the partner importance so the company is not affected by belonging to or withdrawing from it. The 

shareholder’s responsibility is limited to performing the value of stocks that he subscribed to. The 

shareholder does not ask about the company’s debt except within the limits of what he has 

subscribed stocks. These companies have their own moral character and their independent 

financial resources. The shareholding companies consist of a large number of shareholders who 

may have a small share of stocks. Moreover, most of them are not experienced in the management 

and commerce or even in the company’s field and its systems. Therefore, their participation in the 

management of the company according to the general rules cannot be relied on in order to carry 

on its work if not possible 
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 البحث ملخص

قيق أساسها التعاون واملشاركة بني شخصني أو أكثر، لتحارتبطت فكرة تكوين الشركة باإلنسان منذ القدم، وكان 
اء هذا التعاون هو ولعل الدافع ور  .مشروع ذات كيان جتاري يشرتكون ىف إجناحه، ويقومون بتقسيم األرباح فيما بينهم

عدم كفاية  :منها ،وذلك لعدة أسباب ؛أن هناك العديد من املشاريع التجارية الىت قد يعجز اإلنسان مبفرده عن حتقيقها
أو عدم توافر اخلربات الفنية أو األفكار الذهنية الضرورية والالزمة إلجناح املشروع، فمن هنا وجدت  ،اإلمكانات املادية

الرغبة امللحة لتعاون األفراد فيما بينهم باملال واخلربة والعمل لتحقيق أهداف تلك املشاريع التجارية، واهلدف واضح ىف 
لسامية الىت هلا مردود اقتصادي كبري، ليس فقط على صعيد األشخاص املشرتكني ىف إجناح العمل، الوصول إىل الغاية ا

قد ونظرًا للتطور املستمر والواضح لألوضاع االجتماعية واالقتصادية، ف وإمنا على صعيد التنمية االقتصادية القومية.
لة ت املادية والبشرية الىت سامهت يف دفع عجظهرت الشركات الكربى الىت متلك رؤوس األموال الضخمة، واإلمكانا

 :مبعىن ،تقوم شركات املسامهة على االعتبـار املايلو  .احلضارة إىل التطور، وحققت معها مشاريع اقتصادية وعلمية هائلة
ساهم ملأهنـا ال تعطي للشخص الشريك أمهية حبيث ال تتأثر الشركة بانتمائه إليها أو بانسحابه منها، وتقتصر مسئولية ا

سهم، وتكون أال يف حدود ما اكتتب فيه من إوال يسأل عن ديون الشركة  ،سهم اليت اكتتب فيهاداء قيمة األأعلى 
هلذه الشركات شخصيتها املعنوية وذمتها املالية املستقلة، وتتكون من عدد كبري من املسامهني، ورمبا ميلك الواحد منهم 

وبالتايل  ؛تهانظمأو حىت جمال عمل الشركة و أغلبهم يف اإلدارة والتجارة أربة قدرا ضئيال من األسهم، ناهيك عن عدم خ
فإن اشرتاكهم كلهم يف إدارة الشركة حسب ما تقتضيه القواعد العامة أمر ال ميكن االستناد إليه للنهوض والسري بأعماهلا 

 .ان مل يكن مستحيالً 
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 مقدمة الدراسة
والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه والتابعني، احلمد هلل رب العلمني، 

 أما بعد؛
يتميز عصرنا احلايل بوجود املشاريع الضخمة وبروز دورها يف ممارسة النشاط االقتصادي، حيث تقوم هذه املشاريع ف

م به الشركات ن القيام به، فتقو علدور يعجز الشخص الطبيعي مبفرده بدور كبري ومهم يف اقتصاديات الدول، هذا ا
ووضعها بني يدي  ربتجميع املبالغ الضخمة لالستثما ،للقيام بأهداف ومشاريع حمددة -غالبا  -الضخمة اليت تؤسس 

الندمـاج بني التعطينا منطا اقتصاديا متقدما يدلل على أروع صور ؛ دارهتا واستثمارهاإاشخاص مهنيني قادرين على 
 .اخلبـرة والعمل :والعوامل البشرية املتمثلـة يف ،رأس املال :املتمثلة يف ،العوامل املادية

وتعترب شركة املسامهة النموذج األمثل لشركة األموال اليت تقوم بتجميع رؤوس األموال الضخمة وتركيزها ألجل  
 لدول لتكون شركات دولية.القيام مبشاريع صناعية وجتارية ضخمة رمبا تتعدى حدود ا

"، العماين نوالقانو  اإلسالمية الشريعة ىف( وأنواعها خصائصها) املسامهة الشركات"  ويأتي هذ البحث بعنوان:
التعريف بالشركات املسامهة ىف اللغة واالصطالح، مث توضيح جوانب من ط الضوء على يسلوقد حاولت من خالله ت

 اإلسالمية والقانون العماين.خصائصها وأنواعها ىف الشريعة 
 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة للتايل:
 ىف الشريعة اإلسالمية والقانون العماين.التعريف بشركات املسامهة  -
 القانون العماين بشكل خاص. و نواعها وخصائصها يف الشريعة االسالمية أالتعريف ب -

 :الدراسة منهج
 االستقرائية العلمية بطريقته عام، بشكل التحليلي الوصفي املنهج على اعتمدنا الدراسة أهداف حتقيق سبيل يف

 .املسامهة شركات بنظام املتعلقة القانونية األحكام إلبراز العماين للمشرع االستنتاجية
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 والقانون العمانيفى الشريعة اإلسالمية  التعريف بشركات المساهمة : األول المبحث

 .المساهمة فى اللغة والفقه والقانونتعريف شركة : المطلب األول
 .التعريف اللغويأوال: 

(، فالشركة مصدر من شرك شركاً وشركة، 2( أو خلط املالني)1أو خلط الشريكني) ،االختالط :تعين الشركة ىف اللغة
 ( 3وشركت بينهما ىف املال وأشركته، جعلته شريكته. )

السهم واحد السهام، والسهم النصيب احملكم للسهم احلظ واجلمع أما عن كلمة )املسامهة(: فمصدرها سهم وتعين 
(، ويعين سهم البيت: 4سهمان وسهمه األخرية كأخوة، وىف هذا األمر سهمه، أي: نصيب وحظ من أثر كان يل فيه )

 ( 5جائزه، والسهم: الربد املخطط، والسهمة بالضم :القرابة. )
 .التعريف الفقهيثانيا: 

شركة املسامهة هي أهم أنواع شركات األموال يف هذا العصر، وقد شركة مستحدثة، مل تكن على عهد النىب صلى 
ريفات وليدة القرون األخرية، وقد عرفها العلماء املعاصرون بتع هياهلل عليه وسلم وال عرفها أئمة املذاهب األربعة، بل 

 :يأيتمتعددة، جتمع عناصرها وأركاهنا، وذلك كما 
 بأهنا: " اليت يقسم فيها رأس املال إىل أجزاء صغرية متساوية، يطلق على كل منها سهم غري يعرَّفها الدكتور الزحيل

قابل للتجزئة، ويكون قابالً للتداول، وتتحدد مسؤولية املساهم بقدر القيمة اإلمسية ألسهمه، ويعترب مدير الشركة وعماهلا 
صة، سواء أكانوا مسامهني أم غري مسامهني، وليس ملدير الشركة أن يستدين عليها أجراء عند املسامهني، هلم مرتبات خا

بأكثر من رأس ماهلا، فإن فعل ضمن هو، وال ضمان على املسامهني إال يف حدود أسهمهم، وتوزع األرباح بنسبة 
 األسهم، أي: بنسبة رؤوس األموال. 

شخصية وإمنا االعتبار األول يف تكوينها هو للمال، وليس لوتسمى: شركة مْغَفلة؛ إلغفال االعتبار الشخصي فيها، 
الشركاء، بل ال يعرف الشركاء بعضهم بعضاً، وال يعرفون شيئاً عن إدارة الشركة إال ما يعرضه جملس إدارهتا على اجلمعية 

 (.6العمومية عند اجتماعها كل سنة ..." )

                                                           

  .52، 51اجمللد الثالث عشر، دار الكتب العلمية، لبنان، صابن منظور ، ( لسان العرب ،  1)
 ( الدر املنتقي شرح ملتقي األحبر، حملمد عالء الدين اإلمام، مطبعة دار السعادة. 2)
 .311م، ص1977( املصباح املنري للمقري الفيومي، مادة )شرك(، حتقيق عبد العظيم الشناوي، الطبعة الثانية، دار املعارف، القاهرة،  3)
 .362: 358( لسان العرب ، اجمللد الثاين عشر، دار الكتب العلمية، لبنان، ص 4)
 ( الصحاح ىف اللغة، مادة )سهم(، لإلمام أبو نصر إمساعيل بن مجاد اجلوهري. 5)
 .5/3975م، 2001سوريا  –ط دار الفكر  -َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي  –الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه  (  6)
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ألسهم ال، يقسم إىل أسهم متساوية القيمة، وتطرح هذه اوعرفها الشيخ علي اخلفيف بأهنا: "شركة يكون هلا رأس م
يف السوق لشرائها وتداوهلا، فيكون لكل شريك عدد منها، بقدر ما يستطيع شراءه، وال يكون كل شريك فيها مسئواًل 

 ( 7إال يف حدود أسهمه")
 رة.أن هذا التعريف قد مجع عناصر هذه الشركة وأركاهنا بعبارة سهلة وخمتص ويرى الباحث:

ن شركات املسامهة هي الشركات الىت تقسم رأس املال فيها إىل أسهم متساوية إ ميكن القول:أنه  والحاصل:
وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمي الشركاء فيها باملسامهني، وهم ليسوا جتاراً، وال يسألون عن ديون الشركة  ،القيمة

 إال ىف حدود قيمة األسهم الىت ميتلكوهنا ىف الشركة.
 .التعريف التشريعيثالثا: 

 :( منه بتعريف شركة املسامهة بأهنا56ذهب قانون الشركات التجارية العماين )احلايل( بعد التعديل ىف )املادة  
"هي شركة جتارية ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة ويتم تداوهلا على الوجه املبني ىف القانون، وتقتصر مسئولية 

فيها وال يسأل عن ديون الشركة إال ىف حدود القيمة االمسية لألسهم الىت  املساهم على أداء قيمة األسهم الىت اكتتب
 اكتتب فيها.

يكون للشركة رأس مال مصدر، وجيوز أن حيدد النظام األساسي رأس مال مرخصًا به جياوز رأس املال املصدر، 
من ذلك الشركات  ، ويستثينوتتألف شركة املسامهة من ثالثة أشخاص على األقل من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني

 ( 8الىت تنشئها احلكومة مبفردها أو باالشرتاك مع آخر".)
ني وذلك على األقل معنوي من ثالثة أشخاص طبيعيني أو -وفقاً ملا ورد بالتعريف  -تتألف شركة املسامهة أنه يالحظ: 

 ر.من ذلك الشركات الىت تنشئها احلكومة منفردة أو باالشرتاك مع آخ استثناءً 
 .لتوصيف الفقهي لشركة المساهمة فى الشريعة اإلسالمية: االثانيالمطلب 

 .أوال: التوصيف الفقهي لشركة المساهمة
 اختلف الفقهاء املعاصرون يف توصيف شركة املسامهة إىل أربعة أقوال:

ذا القول: قال هبنوع من القراض. وممن ي قبيل شركات املضاربة. وعليه؛ فهأن شركة املسامهة من  القول األول:
 ( 9الشيخ على اخلفيف رمحه اهلل. )

 (10أن شركة املسامهة من قبيل شركة العنان، وممن قال هبذا القول: الدكتور وهبة زحيلي.) القول الثاني:
 هناك من اعترب شركات املسامهة شركة عنان ومضاربة مًعا. القول الثالث:

                                                           

 (.96م، )ص 1999ت ، بريو العريبط دار الغد  –علي اخلفيف  – اإلسالمي(  الشركات وحكمها ىف الفقه  7)
 م4/1974( من قانون الشركات التجارية العماين 56( راجع، الباب اخلامس: شركات املسامهة، الفصل األول منه: تأسيس شركة املسامهة، نص املادة ) 8)
 (.96مرجع سابق )ص علي اخلفيف، ( الشركات،  9)
  .5/3975( الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، مرجع سابق  10)
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إذا كان عضو جملس اإلدارة مسامها، فإن الشركة املسامهة واحلالة أن شركة املسامهة يديرها جملس إدارة، ف ووجهه:
 هذه جتمع بني شركة العنان واملضاربة.

 فالعنان: ألن الشركة مكونة من جمموع املالني: مال جملس اإلدارة، ومال الشركاء.
ة جدا احلنابلة صورة قريبومضاربة: من حيث إن جملس اإلدارة سيعمل يف مال الشركاء بالوكالة عنهم. وقد ذكر 

 لصورة الشركة املسامهة: حبيث يكون من أحد الشركاء مال وعمل، ومن اآلخر مال فقط.
قال يف اإلنصاف: " ... شركة العنان: وهي أن يشرتك اثنان مباليهما ... ليعمال فيه ببدنيهما بال نزاع، والصحيح 

 هذا شركة ومضاربة. وقاله يف الكايف والشرح .. وقال الزركشي:من املذهب، أو يعمل فيه أحدمها ... وقال يف املغين: 
هذا الشركة جتمع شركة ومضاربة، فإن حيث إن كل واحد منهما جيمع املال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدمها 

 ( 11يعمل يف مال صاحبه يف جزء من الربح هي مضاربة")
 ( 12يشرتط أحدمها أو كالمها لنفسه دراهم معلومة")قال ابن املنذر: "وأمجعوا على إبطال القراض الذي 

 وإن قلنا: إن جملس اإلدارة ال يساهم، فإما أن يكون أجره نسبة من الربح، أو يكون أجره مكافأة.
فإن كان أجره مكافأة معينة: فإن الشركة تكون شركة عنان حبتة؛ ألن جملس اإلدارة حينئذ يعمل بالوكالة عن مجيع 

 اء دفعوا املال، وقاموا بالعمل أيًضا عن طريق استئجار جملس اإلدارة.الشركاء، فالشرك
ومل يصح أن يكون عمل جملس اإلدارة مضاربة؛ ألن عملهم حينئذ من قبيل التوظيف، وليس من قبيل املشاركة، 

 حيث ال يتحمل اجمللس أي خسارة للشركة، وال يناله أي ربح فيها.
نسبة من ربح املسامهني، فهذه شركة مضاربة، وال توجد شركة عنان؛ ألن عمله وإن كان جملس اإلدارة يأخذ أجره 

 (13وهو القول األخري للشيخ وهبة الزحيلي)، يف الشركة يأخذ طابع املشاركة يف الربح واخلسارة
التحقيق؛ و أن شركة األموال تعترب من الشركات احلديثة اليت مل يتناوهلا الفقهاء املتقدمون بالدراسة  القول الرابع:

 ألهنا مل تكن معروفة يف عهدهم، مما جيعلها حمل اجتهاد املتأخرين.
والدليل على أهنا نوع جديد مل يكن معروفًا: أن الشركات اليت ذكرها الفقهاء من شركة املضاربة، والعنان، والوجوه، 

( واليت ال )الشركات املسامهةواملفاوضة، واألبدان تكاد تتفق على اعتبار شخصية الشريك، خبالف شركات األموال 
يكون للشريك فيها، وشخصيته أي اعتبار، بل يكون قيامها على املال فقط، فتطرح أمواهلا على اجلمهور، ويستطيع 
أن حيصل عليها كل من يقدر على دفع قيمتها، ويكون اهتمام الشركة موجًها إىل مجع رأس املال الالزم هلا، دون حبث 

  (14يف شخصية الشركاء.)
                                                           

/ 5م، )2001ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  –عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،  11)
408.) 

 (.124م، )ص 1985الرياض  -ط دار طيبة  –أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  –( اإلمجاع  12)
 (.415م، )ص 2002ط دار الفكر، دمشق  -بة الزحيلي وه –( املعامالت املالية املعاصرة  13)
 (.93( الشركات، مرجع سابق )ص  14)
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وكوهنا تشبه من بعض الوجوه شركة املضاربة، أو شركة العنان، فإن هذا الشبه من بعض الوجوه ال يعين أهنا مطابقة 
هلا من كل الوجوه؛ ألن التشابه بني الشركات يف بعض اخلصائص قائم حىت يف تلك الشركات القدمية، فإن من املعلوم 

املضاربة، ومل جيعل الفقهاء هذه الشركات شركات واحدة، وال أن بعض خصائص شركة العنان مشاهبة خلصائص شركة 
يعلم دليل شرعي يربط مشروعية الشركات احلديثة بكوهنا مشاهبة للشركات القدمية املذكورة يف كتب الفقهاء، بل القاعدة 

 ( 15الشرعية تنص على أن األصل يف املعامالت احلل واإلباحة إال ما دل الدليل على حترميه منها.)
وهذا القول ليس فيه تكلف، وينسجم مع القول جبواز إحداث عقود وشروط جديدة إذا كانت خالية من احملظور 

 الشرعي، ومن مَثَّ فهو ال جيعل هذا النوع مندرجا حتت أصل، بل جيعله قائما بذاته، ونوعا جديداً. 
 ثانيا: حكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية.

 فى المسألة. أوال: األقوال الواردة
 اختلف العلماء املعاصرون يف حكم الشركة املسامهة على قولني:

جواز املسامهة يف الشركات املسامهة لتحقيق غرض مباح، بناء على أن األصل يف العقود احلل القول األول: 
 والصحة.

(، وندوة 16اإِلسالمي)وقد ذهب إىل هذا القول كل من: أعضاء جممع الفقه اإِلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر 
 (.17)الربكة

(، والشيخ حممَّود شلتوت رمحه 18وهو قول عامة أهل العلم يف هذا العصر، كالشيخ علي اخلفيف رمحه اهلل )
 (..وغريهم.21(، والدكتور عبد العزيز اخلياط)20(، والشيخ حممَّد أبو زهرة رمحه اهلل )19اهلل)

اء بأن تكون هذه الشركات رأس ماهلا حالل، وتتعامل باحلالل، وهذا القول باجلواز قد قيده أكثر هؤالء العلم
وينص نظامها التأسيسي على أهنا تتعامل يف حدود املباح، وال تتعامل بالربا إقراًضا واقرتاضا؛ وال تتضمن امتيازا خاصا، 

 أو ضمانًا ماليًّا لبعض دون اآلخر. 
 ركات املسامهة مطلقاً.ذهب بعض العلماء املعاصرين إىل حترمي ش القول الثاني:

                                                           

 (.45م،)ص 1995ط دار الفقهاء، الرياض  -حممد على السيف  –( أحكام االكتتاب يف الشركات املسامهة  15)
 (.669/ ص 2/ 14الفقه اإِلسالمي )جملة جممع  :ظرين(  16)
 (.126( قرارات وتوصيات ندوة الربكة )ص  17)
 (.97( الشركات يف الفقه اإِلسالمي، مرجع سابق )ص  18)
 ( ..355م، )ص 1999ط دار التأصيل، مصر  –حممود شلتوت  –( الفتاوى  19)
 (.206هــ، )ص 1432ط مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض  -حممَّد شبري  –( املعامالت املالية املعاصرة 20)
 (206/ 2م، )1997ط دار الكتب العلمية، بريوت  -عبد العزيز اخلياط  –( الشركات يف الشريعة اإِلسالمية والقانون الوضعي  21)
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(، 24(، والدكتور علي عبد العال عبد الرمحن)23(، والدكتور عيسى عبده )22وبه قال الشيخ تقي الدين النبهاين)
 (.25والشيخ هارون خليف جيلي)

 
 ثانيا: أدلة كل قول.

 دليل من قال بالجواز: -أ
 :يأيتوقد استدل القائلون جبواز املسامهة والعمل ىف هذه الشركات مبا 

أنه ال يوجد دليل صحيح صريح سامل من النزاع يذهب إىل حترمي الشركات يف اإِلسالم، ومنها شركات  أوال:
 (.26) ملنع؛ فإن األصل اإلباحة والصحةاألموال، وإذا كان ال يوجد دليل على ا

ركة العنان، أو من ش أن اإِلسالم أقر مببدأ الشراكة، ومل مينعه، فإن كانت توصيف الشركة املسامهة على أهنا ثانيا:
 كان اإلمجاع نصًّا يف جوازها.  -كما نقلته عند الكالم على توصيف شركة املسامهة   -املضاربة 

قال ابن عبد الرب: "والقراض مأخوذ من اإلمجاع الذي ال خالف فيه عند أحد من العلماء، وكان يف اجلاهلية، 
 (.27يف اإِلسالم") -صلى اهلل عليه وسلم  -فأقره الرسول 

 (.28وقال ابن قدامة عن شركة العنان: "وهي جائزة باإلمجاع، ذكره ابن املنذر، وإمنا اختلف يف بعض شروطها")
وإن كان توصيف الشركة املسامهة على أهنا من الشركات احلديثة: كان القياس هو احلجة، فإن جواز شركة املضاربة 

 شرعي، ومنها الشركات املسامهة املنضبطة، وإذا كان الفقهاء والعنان دليل على جواز كل شركة مالية ليس فيها حمذور
املتقدمون أجازوا الشركات اليت كانت سائدة يف عصرهم مما ليس فيها حمظور شرعي، فال يعين ذلك حصرًا ألنواع 

 الشركات اجلائزة، وإمنا أجازوها ألهنا هي اليت كانت سائدة يف عصرهم.
أيب مسلم، قال: سألت أبا املنهال عن الصرف يداً بيد؟ فقال: اشرتيت أنا روى البخاري من طريق سليمان بن 

وشريك يل شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا الرباء بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد ابن أرقم، وسألنا النيب 
 (.29وه ")عن ذلك فقال: ما كان يًدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذر  -صلى اهلل عليه وسلم  -

 دليل من قال بالتحريم: -ب
 :يأيتوقد استدل القائلون بالتحرمي مبا 

                                                           

 (.133م، )ص 2000ط دار العلم للماليني، بريوت  -تقي الدين النبهاين  –( النظام االقتصادي يف اإِلسالم  22)
 (.19، 18م، )ص 1995الكتب العلمية، بريوت ط دار  -عيسى عبده  -( العقود الشرعية  23)
 (.63م، )ص 1990ط دار البيان، الرياض   -علي عبد العال عبد الرمحن  –( القراض يف الفقه اإِلسالمي  24)
 (.791، 789/ 1/ 4( جملة جممع الفقه اإِلسالمي ) 25)
 .65/ 1/ 17( قرار رقم:  26)
 (.120، 119/ 21م، )2000بريوت  –ط دار الكتب العلمية  –أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب  –( االستذكار  27)
 (.10/ 5م، )1999ط مكتبة القاهرة، مصر  –موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة  –( املغين  28)
 (.2497، رقم )3/275دا بيد، باب البيع ي –كتاب البيوع   –( صحيح البخاري  29)
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أن العلم باملبيع شرط لصحة البيع، فإذا كان املبيع مشتماًل على جهالة؛ بطل البيع، واجلهالة موجودة يف  أوال:
 (.30شركات املسامهة؛ حيث ال يعلم املشرتي علًما تفصيليا حبقيقة السهم)

بأن العلم يف كل شيء حبسبه، فال بد أن يطلع املشرتي على ما ميكن االطالع عليه بال حرج وال مشقة،  وأجيب:
وال بد أن يكون هناك معرفة عن حال الشركة وجناحها، وأرباحها، وهذا مما ال يتعذر علمه يف الغالب؛ ألن الشركة 

دة،  تبني ممتلكاهتا من عقارات، ومكائن، وأرصتصدر يف كل سنة نشرات توضح فيها بيان أرباحها وخسائرها، كما 
كما هو معلوم من الواقع، فاملعرفة الكلية ممكنة والبد، وتتبع اجلزئيات يف مثل هذا فيه حرج ومشقة، ومن القواعد 

 (.31املقررة: أن املشقة جتلب التيسري..." )
 ة أمور:فة يف الفقه اإِلسالمي لثالثأن شركات األموال )الشركات احلديثة( ال تتفق مع الشركات املعرو  ثانيا:

عدم توفر أركان عقد الشركة فيها من إجياب وقبول؛ ألن العقد هو إجياب وقبول بني طرفني .. أو  األمر األول:
أكثر, أي: أنه ال بد أن يكون هنالك طرفان يف العقد، أحدمها: يتوىل اإلجياب ... كأن يقول: شاركتك. واآلخر: يتوىل 

 يقول: قبلت، أو رضيت.القبول، كأن 
 فإن خال العقد من وجود طرفني، أو من اإلجياب والقبول؛ مل ينعقد، وال يسمى عقدا شرعا.

وأما يف شركة املسامهة: فإن االلتزام فيها هو تصرف باإلرادة املنفردة، وعقد الشركة باإلرادة املنفردة عقد باطل 
من أحد العاقدين بقبول اآلخر، على وجه يظهر أثره يف املعقود  شرعا؛ ألن العقد شرعا: هو ارتباط اإلجياب الصادر

عليه، وعقد شركة املسامهة مل حيصل فيه ذلك، بل إن املؤسسني يتفقون على شروط االشرتاك، وال يباشرون االشرتاك 
كة، مث بعد ر بالفعل حني يتفقون على شروط الشركة، بل يتفاوضون ويتفقون على الشركة، مث يضعون صكًّا هو نظام الش

ذلك جيري التوقيع على هذا الصك من كل من يريد االشرتاك، فيعترب توقيعه قبوال به، وحينئذ شريكا، وهذا واضح فيه 
أنه ال يوجد فيه طرفان أجريا العقد معا، وال يوجد فيه إجياب، وقبول، وإمنا هو طرف واحد يوافق على الشروط، فيصبح 

 ( 32ة ليست اتفاقًا بني اثنني، وإمنا هي موافقة من شخص واحد على شروط)مبوافقته شريًكا، فشركة املسامه
ال نسلم أن عقد الشركة ال يتوفر فيه ركن العقد، وهو اإلجياب والقبول، فإن توقيع وثيقة ونوقش هذا بأنه: 

 االكتتاب من املسامهني يعد إجيابًا، وختصيص األسهم يعد قبواًل من الشركة.
جياب والقبول رمبا كان كتابيا بداًل من كونه قوليا، وأن جملس اإلجياب وجملس القبول غري متحد، غاية ما فيه: أن اإل

 واإلجياب والقبول يف العقود حيكمه العرف، فما عده الناس إجيابا وقبواًل اعترب ذلك.
جود البدن، أي: و عدم حتقق العنصر الشخصي يف شركة املسامهة، فالشركة يف اإِلسالم يشرتط فيها  األمر الثاني:

 وجود الشخص املتصرف، فإذا مل يوجد كانت الشركة غري صحيحة.
                                                           

 (.91/ ص 1/ 7( انظر جملة جممع الفقه اإِلسالمي ) 30)
 (.43، 42/ 7م، )1998ط دار العصماء، الرياض  –( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممَّد بن إبراهيم  31)
(. العقود الشرعية، مرجع سابق 206مرجع سابق، )ص  (، املعامالت املالية املعاصرة،134( انظر: النظام االقتصادي يف اإِلسالم، مرجع سابق )ص  32)

 (.19، 18)ص 
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وشركة املسامهة ال يوجد فيها بدن مطلقا، بل تتعمد إبعاد العنصر الشخصي من الشركة، وال جتعل له أي اعتبار؛  
كة شخصا معنويا  الشر ألن عقد شركة املسامهة عقد بني أموال فحسب، وال وجود للعنصر الشخصي فيها, ولذلك تعترب

يكون هلا وحدها حق التصرفات الشرعية، من بيع، وشراء، وصناعة شكوى، وغري ذلك، وال ميلك الشركاء أي تصرف، 
وإمنا التصرف خاص بشخصية الشركة، مع أن الشركة يف اإِلسالم إمنا يصدر فيها التصرف عن الشركاء فقط، وبناء على 

 الشركة بوصفها شخصية معنوية باطلة شرعا. ذلك تكون التصرفات اليت حتصل من
: ليس هناك من قائل بأن هذه األموال تنمو بنفسها، بل وراء هذا النمو جمهودات بأنه ونوقش هذا القول

شخصية، سواء يف اإلدارة، أو يف اإلشراف، أو يف املراقبة تسعى إىل حتقيق الربح، ولكن هذا اجملهود منظم من أجل 
ل الشركة، وعدم العبث هبا، مث إن اعتبار الشخصية املعنوية ال مينع من االشرتاك باملال والعمل، احملافظة على أموا

 ( 33والشخصية املعنوية هلا أصل يف الشريعة اإِلسالمية، وذلك كالوقف على املساجد واجلند وجهات اخلري )
من املعلوم أن الشركات يف اإِلسالم من العقود اجلائزة شرًعا، تبطل باملوت أو باحلجر أو باجلنون أو  األمر الثالث:

 ( 34بالفسخ من أحد الشركاء، واستمرار شركات املسامهة مع وجود مثل هذه احلاالت يعترب باطاًل.)
: حاشية ابن عابدينليس من شروط صحة الشركة أن تكون مؤقتة، فقد جاء يف  ونوقش هذا القول بأنه:

 ( 35"والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه املشاركة، واملضاربة")
فليس هناك ما مينع شرعاً من اتفاق الشركاء على دميومة الشركة، وإذا دخل الشريك مع علمه هبذا الواقع دل ذلك 

ان يف استدامة ل وارثه إذا كعلى رضاه به؛ إذ املعروف كاملشروط، وقد أجاز بعض الفقهاء أن حيل الوارث غري الرشيد حم
 الشركة مصلحة له.

 ( 36جاء يف أسىن املطالب: "لو مات أحد الشريكني، وله طفل، ورأى الويل املصلحة يف الشركة استدامها")
والقول بفسخ الشركة بأحد أسباب الفسخ إمنا هو فيما إذا كانت الشركة بني اثنني، أما إذا كانت بني ثالثة فأكثر؛ 

 ال تنفسخ مطلقا، إمنا تنفسخ يف حق من قام به أحد هذه األسباب.فإن الشركة 
قال ابن جنيم: "ولو كان الشركاء ثالثة، فمات أحدهم حىت انفسخت الشركة يف حقه، ال تنفسخ يف حق 

 ( 37الباقني")

                                                           

 (.124م،)ص 1999ط مكتبة السنة، القاهرة  -عطية فياض  –( انظر:  سوق األوراق املالية يف ميزان الفقه اإِلسالمي  33)
 (.141 - 136( انظر: النظام االقتصادي يف اإِلسالم، مرجع سابق )ص  34)
 (.312/ 4م، )1992بريوت -ط دار الفكر -حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين  –( حاشية ابن عابدين  35)
(، وانظر : مغين 253/ 2م،  )1991ط دار الكتاب اإلسالمي، بريوت  -زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري  –( أسىن املطالب ىف شرح روض الطالب  36)

 (.2/213م، )1994ط دار الكتب العلمية، بريوت  -بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي  حممد –احملتاج إىل معرفة معاىن الفاظ املنهاج 
/ 5م، )1991ط دار الكتاب اإلسالمي، بريوت  -زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم املصري  –( البحر الرائق شرح كنز الدقائق  37)

199.) 
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للقول  اوعلى فرض أن تكون شركات األموال ال تشبه الشركات املعروفة يف الفقه اإِلسالمي، فإن هذا ليس كافيً 
مبنعها, وال يعلم دليل شرعي يربط مشروعية الشركات احلديثة بكوهنا مشاهبة للشركات القدمية املذكورة يف كتب الفقهاء، 
بل القاعدة الشرعية تنص على أن األصل يف املعامالت احلل واإلباحة إال ما دل الدليل على حترميه منها؛ وال يوجد 

 كات، بل املصلحة العامة داعية إىل قبوهلا بالضوابط الشرعية.حمظور شرعي يف قيام مثل هذه الشر 
القول باملنع قول وجيه، وال املربرات اليت ساقها من يطالب مبنع مثل هذه الشركات ميكن أن تكون أدلة  نرى وال

لشركات ا شرعية باستثناء الدليل األول، وقد أجبت عنه، وكل جهده أن يوجد فرقًا بني هذه الشركات احلديثة، وبني
القدمية يف الفقه اإِلسالمي، وهذا الفرق ال حيتاج إىل عناء، فهو ظاهر وواضح، ولكن ليس هذا كافيا يف رد الشركات، 
وإمنا النظر يف أي معاملة مستحدثة إىل احملاذير الشرعية، فإن ترتب على هذه املعاملة معامالت حمرمة، كالدخول يف 

دخول يف التغرير، واخلداع، والقمار، وامليسر ؛ حرم من أجل ذلك، ال من أجل الشركة، الربا، أو الدخول يف الغرر، أو ال
وما دامت الشركة قد تبني فيها مقدار املال، وتبني فيها نوعية العمل، وأنه من األعمال املباحة، وتبني فيها مقدار الربح 

الم ال ربح، وحتملهما اخلسارة مًعا، فإن اإِلس واخلسارة بطريقة عادلة، وهي االستواء فيما حيصل للشركاء من كسب أو
 مينع من قيام مثل هذه الشركات، وإن كانت شركات مستحدثة على غري مثال سابق، فاألصل يف املعامالت احلل.

ومع قولنا باجلواز، إال أن هذا من حيث اجلملة، فال مينع أن يوجد يف أنظمة الشركة املسامهة ما ميكن االختالف  
 ه، وبالتايل جيب تعديله حذرا من الوقوع يف حمذور شرعي، وال يكفي وجود مثل هذا للقول بالتحرمي مطلقا.على جواز 

 ب فيها، والعمل هبا. واهلل أعلم.وعليه؛ فإن الباحث مييل إىل القول جبواز هذه الشركة، وجواز االكتتا
 .العمانيوالقانون  فى الشريعة خصائص وأنواع شركات المساهمة: المبحث الثاني
 العمانيوالقانون  ةفى الشريعة اإلسالمي خصائص الشركات المساهمة: المطلب األول

 .خصائص الشركات المساهمة فى الشريعة اإلسالميةأوال: 
ذكرت فيما سبق: أن كثرياً من العلماء قد كيَّف شركات املسامهة حتت شركة العنان؛ وعليه؛ فإهنا ختتص خبصائص 

 تلك اخلصائص ما يأيت:تلك الشركة، وأهم 
 .شرط العمل أوال:

ون أن يشرتط الشريكان العمل عليهما أو على أحدمها د )وينطبق ذلك على شركة املسامهة( جيوز يف شركة العنان 
اآلخر، كأن يشرتط على أن يبيعا ويشرتيا على أن ما رزق اهلل من التجارة فهو بينهما على شرط كذا، أو أن يبيع 

 (.38ويشرتي أحدمها دون اآلخر)
 
 

                                                           

 .5/3904الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق (  38)
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 .توزيع الربحثانيا: 
مناصفة(  :اًل، فإن كان رأس املال متساويًا بينهما )أيوأما الربح فيكون على قدر رأس املال متساويًا أو متفاض 

أو  ،يكون الربح بينهما متساوياً، سواء شرط العمل عليهما أو على أحدمها؛ ألن استحقاق الربح عند احلنفية إما باملال
 (، وقد وجد التساوي يف رأس املال، فينبغي التساوي يف الربح.39أو بالتزام الضمان) ،بالعمل

 أن يتفاضل الشريكان يف الربح حالة التساوي يف رأس املال، بشرط أن -ما عدا زفر  -ويصح أيضاً عند احلنفية 
 يستحق إما باملال أو بالعمل أو -كما قالوا   -يكون العمل عليهما أو على الذي شرط له زيادة الربح؛ ألن الربح 

العمل؛ ألنه قد يكون أحد الشريكني أحذق وأهدى وأكثر  بالضمان، وزيادة الربح يف هذه احلالة كانت بسبب زيادة
 ( 40«)الربح على ما شرطا، والوضعية على قدر املالني»عمالً وأقوى، فيستحق زيادة ربح على حساب شريكه، حلديث: 

وإن شرط العمل على أقلهما رحباً، فال جتوز الشركة؛ ألنه شرط ألحد الشريكني زيادة ربح بغري عمل وال ضمان، 
الربح ال يستحق إال مبال أو عمل أو ضمان. وكذلك ال تصح الشركة إذا شرط مجيع الربح ألحد الشريكني، ويالحظ و 

 .(41أنه ليس املراد بالعمل وجوده، وإمنا يكفي شرط العمل )
 اخلسارة فهي على قدر رأس املال باتفاق املذاهب. (. وأما42: جيوز أن يتفاضل الشريكان يف الربح)بعضهمورأي 
بتهما؛ ألن نس :: يشرتط لصحة شركة العنان أن يكون الربح واخلسران على قدر املالني، أيبعض العلماءوقال 

رتط أن الربح يشبه اخلسران، فكما أنه لو اش :الربح مناء ماهلما واخلسران نقصان ما هلما، فكانا على قدر املالني، أي
ز، كذلك إذا اشرتط جزءًا من الربح زائدًا عن رأس ماله ال مل جي ؛أحد الشريكني أن يتحمل فقط جزءًا من اخلسران

 جيوز، فكان الربح واخلسران تابعني للمال. 
أنه لو شرط الشريكان التفاضل يف الربح واخلسران مع تساوي املالني، أو التساوي يف الربح أو  :ويرتتب عليه

ون الربح ى الشركة، فلم يصح، كما لو شرط أن يكمل يصح العقد؛ ألنه شرط ينايف مقتض ؛اخلسران مع تفاضل املالني
  .(43ألحدمها)

                                                           

حقاق فألنه شبيه باألجرة، ألنه جزاء العمل وناتج عنه. وأما است :فألنه يعد مناء للمال. وأما استحقاقه بالعمل يف املال :أما استحقاقه باملالقلت: (  39)
سبب من األسباب الشريك ب=  =     مستحق بسببه، فإذا صار املال مضموناً على :أي« اخلراج بالضمان»فلقوله صّلى اهلل عليه وسلم:  :الربح بالضمان

 ألسباب بالشرط.االيت توجب ضمانه، وأصبح غري أمني فيه، فإن مجيع الربح يكون له لضمانه إياه، ألنه خراج املال. ويعرف استحقاق الشريك من الربح هبذه 
ديث: غريب جدًا )أي ال أصل له( ويوجد يف بعض كتب ( أي اخلسارة يف الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. قال احلافظ الزيلعي عن هذا احل 40)

 (.3/457األصحاب من قول علي )راجع نصب الراية: 
بدائع الصنائع ىف ترتيب  ،5/21هــ،1414 دمشق –دار الكلم الطيب  ط  - حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين – فتح القديرينظر: (  41)

ر الكتب العلمية، ط دا - عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي – ا، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائقبعده وما ،6/62 الشرائع، مرجع سابق
 .3/318م، 1999بريوت 

ريوت ط املكتب اإلسالمي، ب - مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي – مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،5/27 ، مرجع سابقاملغينينظر: (  42)
 .2/165م، 1998

وهناية  ، بداية اجملتهد284ص  م،1993ط دار الكتب العلمية، بريوت  - حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي – القوانني الفقهيةينظر: (  43)
 .2/216 ، مرجع سابقمغين احملتاج ،2/250 م،2004 القاهرة –دار احلديث ط - حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب –املقتصد 
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 .هالك مال الشركة ثالثا:
: إذا هلك مال الشركة أو أحد املالني قبل الشراء وقبل اخللط، بطلت الشركة؛ ألن املعقود عليه يف بعضهمقال  

 عقد الشركة هو املال، وقد تعينت الشركة فيه، وإذا هلك املعقود عليه يبطل العقد، كما يف البيع. هذا إذا هلك املاالن. 
الذي مل يهلك ماله، ما رضي بشركة صاحبه يف ماله إال فألن الشريك  :وأما بطالن العقد حال هالك أحد املالني

ليشركه يف ماله، فإذا فات املقصود مل يكون راضياً بشركته، فيبطل العقد لعدم فائدته، وأي مال هلك يهلك من مال 
 صاحبه. وهذا خبالف ما بعد اخللط حيث يهلك على الشركة.
الشراء، فيكون ما اشرتاه بينهما؛ ألنه اشرتاه حالة قيام وإن اشرتى أحد الشريكني مباله، وهلك مال اآلخر بعد 

الشركة، فيصبح مملوكاً للشريكني، فهالك املال بعدئذ ال يغري حكم املالك، وإذا وقع املشرتى على الشركة يرجع الشريك 
  .(44على شريكه حبصته من الثمن، ألنه اشرتى نصفه بوكالته، ونقد الثمن من مال نفسه)

الشركة مبجرد العقد ويصري به رأس املال مشرتكاً بني الشركاء. فإذا هلك أحد املالني قبل اخللط أو قبل : تنشأ يلوق
 .(45التصرف يهلك على حساب الشركاء)

 .التصرف بمال الشركة رابعا:
لكل واحد من شريكي العنان أن يبيع مال الشركة؛ ألهنما بعقد الشركة أذن كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة،  

 وألن الشركة تتضمن الوكالة، فيصري كل واحد من الشريكني وكيالً عن صاحبه بالبيع.
ع مطلقاً ه وجد اإلذن بالبيألن ؛بالدفع حااًل أو مؤجاًل( :ولكل شريك أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة )أي

 مبقتضى الشركة، وألن الشركة تنعقد على عادة التجار، ومن عادهتم البيع نقداً ونسيئة.
 .(46وال جيوز البيع نسيئة عند الشافعية. وعند احلنابلة فيه روايتان، أرجحهما أنه جيوز البيع نسيئة)

السرتباح ال الناس يف مثله؛ ألن املقصود من العقد وهو اوللشريك أن يبيع بقليل الثمن وكثريه إال مبا ال يتغابن 
 حيصل به، فكان مستثىن من العقد داللة.

وللشريك أيضًا أن يشرتي بالنقد وبالنسيئة إذا كان يف يده نقود )دراهم أو دنانري( أو مكيل أو موزون، فاشرتى 
وكيل بالشراء لًا نسيئة؛ ألن الشريك وكيل بالشراء، وابالدراهم والدنانري شيئًا نسيئة، أو اشرتى باملكيل أو املوزون شيئ

 ئة، وألنه ميكنه حينئذ وفاء الثمن مما حتت يده من هذا املال يف احلال.يميلك الشراء بالنس
فإن مل يكن يف يده دراهم وال دنانري، وصار رأس مال الشركة كله أعياناً وأمتعة، فاشرتى بدراهم أو بدنانري شيئاً 

املشرتى له خاصة دون شريكه؛ ألنه لو صح يف حق شريكه صار مستديناً على مال الشركة، والشريك  نسيئة، فيكون

                                                           

 .11/167 ، مرجع سابقاملبسوط، 5/23 ، مرجع سابقفتح القديرينظر: (  44)
 .2/166، مرجع سابق ( مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى 45)
 .2/214سابق ، مرجع ، مغين احملتاج2/167، مرجع سابق مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىينظر: (  46)
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ميلك االستدانة على مال الشركة من غري أن يؤذن له هبا، كالشريك املضارب؛ ألنه يصري رأس مال الشركة أكثر مما  ال
 .(47رضي الشريك باملشاركة فيه، فال جيوز من غري رضاه)

 العماني.ئص الشركات المساهمة فى القانون خصاثانيا: 
نص على أن (، ولكن القانون العماين 48بالشخصية املعنوية مبجرد تأسيسها) -عمومًا  -املسامهة تتمتع الشركة 

شركات املسامهة ال تكتسب حياة قانونية جديدة إال برتخيص من مدير عام التجارة بالسلطنة يتضمن موافقته على 
 (.49والنظام األساسي للشركة)عقد التأسيس 

وهي   ،وىف ضوء التعريفات السابقة لشركات املسامهة؛ فإن هلا خصائص رئيسية متيزها عن غريها من الشركات
 كاآليت:
 : أن رأس مال شركة املسامهة ينقسم إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وذلك مبقتضي القانون.أوالا 
من الشركات التجارية أياً كان الغرض منها ولعل هذا االجتاه حممود من جانب املشرع : تعد شركة املسامهة ثانياا 

 لالعتداد بشكل الشركة إلسباغ الصفة التجارية عليها بداًل من حصرها ىف الضابط املادي ىف طبيعة غرض الشركة.
ص أو الذى ميلكه من حص : أن كل شريك بالشركة ال يكون مسئواًل عن أي من ديوهنا إال ىف حدود القدرثالثاا 

أسهم فيها، وعلى هذا فال يكتسب الشخص صفة التاجر جملرد دخوله الشركة، على عكس احلكم بالنسبة للشركاء 
املتضامنني ىف شركات التضامن والتوصية الذين يعتربون جتاراً ويسألون عن ديون الشركة ىف أمواهلم اخلاصة، ويتفرع على 

  .ال يرتتب عليه إفالس الشركاء فيه ذلك أن إفالس شركة املسامهة
فمسئولية الشريك حمدودة مبقدار مسامهته ىف رأس مال الشركة، وإذا ما استغرقت ديون الشركة أمواهلا فالشريك ال 

 تتعدى خسارته املبلغ الذى دفعه لقاء األسهم الىت اكتتب فيها أو اشرتاها.
ستقلة عن ذمم الشركاء، وتعد ذمة الشركة املالية مستقلة عن الذمة وهبذا نفيد: أن الذمة املالية للشركة املسامهة م 

 (50املالية للشركاء، فهي تعد الضمانة العامة حلقوق دائين الشركة. )
: ضرورة أن يكون للشركة رأس مال مصدر، مع إجازة املشرع بتحديد النظام األساسي لرأس املال املرخص به رابعاا 

 در للشركة.والذى قد يتجاوز رأس مال املص
                                                           

 .3/377عل ى الدر املختار، مرجع سابق  رد احملتار ،6/68 بدائع الصنائع ىف ترتيب الشرائع، مرجع سابق(  47)
م وتعديالته حيث نصت على "فيما عدا شركات احملاصة، 1974لسنة  4( من قانون الشركات التجارية العماين رقم 3( استثناء فيما ورد ىف املادة ) 48)

 تتمتع مجيع الشركات التجارية بالشخصية املعنوية".
ؤلف د/ حممد صاحل بك، الشركات املسامهة ىف القانون املصري مشار إليه مب .(94/83رقم  السلطاين)كما عدلت باملرسوم   60( راجع نص املادة  49)

 .120م، ص1949مقارن ومشروع قانون الشركات، مطبعة جامعة قؤاد واألول، اجلزء الثاين من شرح القانون التجاري، الطبعة األويل،  والقانون ال
تعترب الذمة املالية للشركة املسامهة العامة عن الذمة املالية لكل مساهم ( من قانون الشركات املصري عندما نصت على "91( هذا ما أوضحته املادة ) 50)

ك الديون وااللتزامات إال لفيها، وتكون الشركة مبوجوداهتا وأمواهلا مسئولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة عليها، وال يكون املساهم مسئواًل جتاه الشركة عن ت
( والقانون اللبناين 704ري املسددة عن األسهم الىت ميتلكها ىف الشركة": وهبذا يأخذ به كل من القانون املصري املادة )مبقدار ما تبقي ىف ذمته من األقساط غ

 (.167املادة )
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من  من ثالثة أشخاص على األقل -وفقًا لقانون الشركات العماين والعريب  -: تتشكل شركة املسامهة خامساا 
 .(51األشخاص الطبيعيني أو املعنويني)

ركة املسامهة، تنفرد هبا ش وننوه إىل أن تقسيم رأس مال الشركة إىل أسهم متساوية القيمة هي السمة البارزة الىت
 متيزها عن غريها من الشركات األخرى. واليت

 واليت ا تتمتع به من مزايا ومساتاألعمال تأسيس شركات املسامهة بداًل من غريها من الشركات، مل منظمويفضل 
 تتمثل ىف اآليت:

تتمتع شركة املسامهة بشخصية معنوية قانونية منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس األموال، كما أهنا  .1
 شطة اإلنتاجية والتسويقية واالستثمارية والتمويلية بامسها وليس باسم الشركاء.تقوم مبمارسة األن

استقالل شخصية الشركة ميكنها من االستمرار بصرف النظر عن استمرار عالقة محلة األسهم احلاليني  .2
 هبا.

 الديون املستحقة على الشركة لصاحل الغري ليست مسئولية محلة احلصص واألسهم فيها، وعدم وجود .3
مسئولية شخصية على محلة األسهم "املالك" وذلك ألن دائنو الشركة املسامهة هلم حقوق على األصول املوجودة 

 فيها وليس مالكها.
جتزئة رأس املال على عدد من األسهم ميكن من إشراك عدد كبري من املستثمرين ىف متويل رأس املال  .4

ا األنواع األخرى من الشركات، ويظل كل منهم مسئواًل عن وبالتايل توفري رؤوس األموال الضخمة الىت ال توفره
 الشركة مبقدار ما ميلكه من أسهم فقط.

املسئولية احملدودة حلملة األسهم وانفصال رأس املال عن اإلدارة يساعد ىف تداول أسهم الشركة ىف  .5
 .سوق مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذى يرغب ىف التخلص مما لديه من أسهم

باإلضافة إىل سهولة مجع رأس املال ألن تقييم رأس املال إىل أسهم ذات قيمة صغرية نسبياً ىف متناول  .6
املستثمرين شراء هذه األسهم دون حاجة إىل مبالغ كبرية، وهذا األمر جيعل االستثمار أسهل ىف شركات املسامهة 

يع األسهم دون حاجة إلجراءات كثرية أو عن غريه من األنواع سهولة نقل امللكية من شخص آلخر عن طريق ب
 استغراق وقتاً أو جهداً من املساهم.

نظرًا النفصال اإلدارة عن امللكية، فإنه ميكن احلصول على إدارة ماهرة وذات كفاءة عالية للشركة،  .7
ضاء عحيث ميكن تعيني أعضاء جملس اإلدارة ذو خربة وحنكة ودراية، فضاًل عن قدرة الشركة إىل استقطاب األ

 (52املتميزة مبا متلكه من مقدرة على دفع الرواتب واملكافآت الكبرية. )
 

                                                           

 . 1974لسنة  4( من قانون الشركات العماين رقم 65( هذا ما أوضحته املادة ) 51)
 .343، 342اً  أصول القانون التجاري، مرجع سابق، ص؛ أيض21، 20( انظر: حماسبة شركات األموال، مرجع سابق، ص 52)
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 فى الشريعة اإلسالمية والقانون العماني أنواع الشركات المساهمة: المطلب الثاني
 فى الشريعة اإلسالمية . الشركات المساهمةأوال: أنواع 

ال يوجد ىف الشريعة اإلسالمية أنواع للشركة املسامهة؛ حيث إهنا نوع حديث من الشركات مل يكن على عهده 
لقول وليدة العصر احلديث، كما أهنا على ا األئمة الفقهاء األربعة، وإمنا هيصلى اهلل عليه وسلم وال صحابته وال 

 وضة؛ فإنه ال يوجد هلذه األنواع من الشركات أنواع.بتكييفها حتت نوع من الشركات املعروفة كالعنان أو املفا
 فى القانون العماني. أنواع الشركات المساهمة ثانيا:

إىل نوعني مها: شركة املسامهة العامة، وشركة املسامهة اخلاصة؛ ىف القانون العماين مت تقسيم شركات املسامهة 
وباإلضافة إىل هاتني الشركتني فإن املشرع قام بتنظيم بعض أنواع خاصة من الشركات املسامهة، وهي الشركة القابضة،  

 .والشركات البحرية
 الشركة المساهمة العامة: 

الكتتاب ا: شركات املسامهة الىت تعرض رأس ماهلا ىف شكل أسهم ليطلق عليها )الشركة املسامهة املفتوحة( ويقصد هب
، (53)العام، وميكن للجمهور شراء هذه األسهم وبالتايل تكون امللكية فيها مفتوحة ألفراد اجملتمع على اختالف طوائفهم

 أسواق ولإلدراج ىفوتتألف من عدد من املسامهني ويكون رأمساهلا مقسمًا إىل أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول 
 األوراق املالية وتكون مسئولية املساهم فيها حمدودة بالقيمة االمسية لألسهم الىت ميلكها ىف الشركة،.

 الشركة المساهمة الخاصة: 
ويطلق عليها الشركة املسامهة املنغلقة أو املقفلة، وهي: تلك الشركات الىت ميتلك أسهمها جمموعة قليلة من املسامهني 

 . لبعضهم البعض تكون بينهم عالقات خاصة، وال تطرح هذه الشركات أسهمها لالكتتاب العاممعروفني
 :الشركة القابضة

( من قانون الشركات التجارية العمانية وذهب إىل "الشركة 127ونظم أحكامها على هذا األساس ىف املادة ) 
القابضة هي شركة مسامهة أو حمدودة املسئولية تقوم بالسيطرة املالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى 

ألقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات سواء كانت من على ا %51الىت تصبح تابعة هلا وذلك من خالل متلكها 
شركات املسامهة أو من الشركات حمدودة املسئولية وتضاف عبارة "شركة قابضة" إىل جانب اسم الشركة ىف مجيع أوراقها 

ال جيوز " مليون لاير عماين، 2وإعالناهتا والوثائق األخرى الصادرة عنها. جيب أال يقل رأس مال الشركة القابضة عن "
للشركة القابضة متلك خصص ىف شركات التضامن أو ىف شركات التوصية كما حيظر عليها متلك أي أسهم ىف الشركات 
القابضة األخرى تكون أغراض الشركة القابضة وفقا ملا يلي: إدارة الشركات التابعة هلا أو املشاركة ىف إدارة الشركات 

 األخرى الىت تساهم فيها.

                                                           
 .19نظر: حماسبة شركات األموال، مرجع سابق، ص ( 53)
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 ا ىف أمواهلا ىف األسهم والسندات واألوراق املالية.استثمار أمواهل -
 تقدمي القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة هلا. -
متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات وغريها من احلقوق املعنوية واستغالهلا وتأجريها  -

 للشركات التابعة هلا ولغريها.
 :الشركة البحرية

صوص وهي الشركة الىت تنشأ لتعطي النشاطات واألعمال البحرية املن لبحريةاملشرع العماين الشركة ااعترب وقد 
( من قانون الشركات التجارية العماين 135عليها ىف القانون البحري، شركة مسامهة عمانية. وذلك ىف املادة )

املنصوص  امهة مع التعديالت واالستثناءات"ختضع الشركة البحرية إىل أحكام هذا القانون املتعلقة بالشركات املس
 (54)عليها ىف القانون البحري".

 :الخاتمة
بعد هذا العرض املوجز للتعريف بشركات املسامهة ىف الشريعة والقانون العماين، وخصائصها وأنواعها، فقد توصل 

 الباحث إىل عدة نتائج، من أمهها ما يأيت:
ا الىت تقوم على االعتبار املايل وليس االعتبار الشخصي، فال يعتد فيهشركات األموال نوع من أنواع الشركات  -1

  بشخصية الشريك، بل مبا يقدمه من حصة مالية.
تشكل شركات املسامهة ىف حقيقة األمر األساس الفعلي للنظام الرأمسايل، فهي تتيح قدر كبري من احلرية  -2

  دولة.االقتصادية ملزاولة النشاط الفردي دون تدخل من جانب ال
تتميز شركة املسامهة بعدة مميزات، فهي شركة ال تتجمع فيها األموال فحسب، بل أهنا جتمع بني عدد كبري من  -3

املسامهني ومحلة السندات، ومحلة حصص األرباح، جبانب جمموعة من أعضاء جملس اإلدارة واملديرين واملوظفني 
 وآالف العمال.

، عن ذمم الشركاء، وتعد ذمة الشركة املالية مستقلة عن الذمة املالية للشركاءالذمة املالية للشركة املسامهة مستقلة  -4
   فهي تعد الضمانة العامة حلقوق دائين الشركة.

تقسيم رأس مال الشركة إىل أسهم متساوية القيمة هي السمة البارزة الىت تنفرد هبا شركة املسامهة، والىت متيزها  -5
  عن غريها من الشركات األخرى

اعترب املشرع العماين الشركة احلديثة وهي الشركة الىت تنشأ لتعطي النشاطات واألعمال البحرية املنصوص عليها  -6
 .العماين( من قانون الشركات التجارية 135ىف القانون البحري، شركة مسامهة عمانية. وذلك ىف املادة )

                                                           
م وتعديالته؛ وكذلك ذهب املشرع 1974( الفصل السابع )الشركات البحرية( من قانون الشركات التجارية العمانية ىف السنة 135راجع: نص املادة ) ( 54)

املنصوص عليها ىف  ة( من قانون الشركات إىل التعريف بالشركة البحرية "الشركة البحرية هي شركة تنشأ فقط لتعاطي النشاطات البحري134العماين ىف املادة )
 القانون البحري".
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Abstract  

The phenomenon of democracy is one of the most important issues that have raised and still raise 

a wide controversy between the systems and governments of countries in the world, especially the 

Islamic countries, where Islamic thought differs from Western thought regarding the purposes and 

objectives that achieve human freedom, equality and justice among individuals in the state , And 

this is what was done by the State of Kuwait, which is one of the most successful Islamic countries 

that have taken the democratic experience. 
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 البحث ملخص 

أكثر املسائل اليت أاثرت وال تزال تثري جدال واختالفا واسعا بني أنظمة وحكومات الدول   تعد ظاهرة الدميقراطية من 
يف العامل، وخصوصا الدول اإلسالمية، حيث أن الفكر اإلسالمي خيتلف عن الفكر الغريب فيما يتعلق ابملقاصد 

لة، وهذا ما قامت به دولة الكويت، اليت تعد والغاايت اليت حتقق احلرية االنسانية واملساواة والعدالة بني االفراد يف الدو 
 .من أجنح الدول اإلسالمية اليت أخذت ابلتجربة الدميقراطية

  .الكويت _الدول اإلسالمية   _الدميقراطية _ظاهرة   :الكلمات املفتاحية
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  التمهيد

 وجيب اجملتمعات، كل هتم عاملية وقضية العصر هذا موضوع هو لنفسه اإلنسان  وحكم الدميقراطية موضوع إن         
 اإلنسان، كرامة على احلفاظ من أدىن حد  هناك يكون  أن تتطلبان  زمنية وحقبة وضعية يف نعيش بتنا أبننا االعرتاف

 عقيدة ضمن يؤمن، مباذا أو يقول ماذا وال يفكر، كيف وال يكتب، ما على يعاقبه ال جمتمع  يف ودميقراطية حبرية ليحيا
 .اإلسالمي اجملتمع  وتراث وتقاليد  ونظم
 انتهجت حيث اخلليج، منطقة يف الدميقراطية التجارب وأرسخ أقدم من إذا   الكويت يف الربملانية الدميقراطية التجربة وتعد 

 ما، نوعا   الدميقراطية مرتكزات على واحملكوم احلاكم بني للعالقة يؤسس شوراي ، هنجا   األوىل نشأهتا منذ  الكويتية الدولة
 جتسد  وقد  البالد،  وإدارة  احلكم بشؤون  يتعلق ما كل يف ومساءلته ومبايعته   احلاكم اختيار حق للمواطنني يضمن حبيث
 بناء حنو حقيقة انطالق نقطة شكل الذي ، م1938  سنة البالد يف تشريعي جملس أول خالل من مؤسسيا   ذلك

 والرقابة السياسية املشاركة آليات توفري وضمان  احلكم يف واملشاركة السلطات تقسيم على يقوم دميقراطي جمتمع 
 الدميقراطي النهج هذا ترسيخ لتزيد  البالد  دستور وإقرار م،1961 سنة الكويت دولة استقالل مرحلة التشريعية،لتأيت

 .دستورية دميقراطية بناء على ابلعمل
 من به حيفل وما الدويل للواقع  مستوعبة رؤية خالل من الدراسة، هذه يف الدميقراطية مسألة إىل نظرت الزاوية هذه من

ات،  ابعتبار للموضوع املختلفة اجلوانب فبحثت حتدرايت، من به يعج   وما العصر لطبيعة الواضح الفهم منطلق ومن متغرير
 اجلوهر حيث من يتعارض ال اإلسالمي، العامل بلدان  يف الواقع  مع  للتكيرف قابل إجرائير  سياسير  نظام الدميقراطية أن 

 .الكويتية التجربة يف تتحقق ما وهو  اإلنسانية، والكرامة  واملساواة والعدل الشورى مبادئ مع  النبيل، والقصد 
 
 .الدراسة إشكالية 

 الدول يف جناحها ومدى اإلسالمية، اجملتمعات يف الدميقراطية بفكرة األخذ  آاثر بيان  يف الدراسة اشكالية تتمثل
 . كنموذج الكويتية التجربة حالة دراسة خالل من اإلسالمية،

  الدراسة أسئلة 

 :التايل يف الدراسة أسئلة تتمثل

  أنواعها؟ وبيان الدميقراطية؟ ظاهرة ماهية •
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  االنتخابية؟ لدميقراطية اإلسالمية الدول استخدام آاثر •

 االنتخابية؟  الدميقراطية تطبيق يف الكويت دولة جتربة هي ما •

  الدراسة أهداف

  :التايل يف الدراسة أهداف تتمثل

 .وأشكاهلا أنواعها وبيان  الدميقراطية بظاهرة التعريف •

 .االنتخابية للدميقراطية اإلسالمية الدول الستخدام والسلبية  اإلجيابية اآلاثر إبراز •

  .االنتخابية الدميقراطية تطبيق يف الكويت دولة جتربة بيان  •

 الدراسة أمهية

 :التايل يف الدراسة أمهية تتمثل

 .املختلفة أبنواعها االنتخابية الدميقراطية ظاهرة معرفة •

 .اإلسالمية الدول وحكومات أنظمة يف الدميقراطية ظاهرة أتثري •

    .االنتخابية الدميقراطية تطبيق يف الكويتية  التجربة جناح أسباب على الرتكيز •

  الدراسة ومفاهيم مصطلحات

  :التايل يف الدراسة ومفاهيم مصطلحات تتمثل

  HYPERLINKمراقبته ميكن حدث أي على يطلق لفظ هي :ظاهرة •

HYPERLINK  "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF"

"https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8

HYPERLINK  %A9"

"https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF"،  االستخدام يف و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF
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 ميكن حدث أي هي الظاهرة العلمي، االستخدام يف .عادي غري حدث إىل تشري ما كثريا   الظاهرة العام،
  .رصده و قبته مرا و مالحظته

 األول لفظني من مكونة وهي القدمية اليواننية اللغة إىل يعود األساس يف الدميقراطية لفظ :الدميقراطية •
"Demos" كلمة و الشعب، وتعين "Krtos" كلمة تصبح وبذلك السلطة، أو احلكم  وتعين 

"Demoskratos" ملصطلح عليه متفق مانع  جامع  تعريف إجياد ويصعب .الشعب حكم مبعنلى 
 أو الشعب حكم :يف يتمثل هلا عام مفهوم الفقهاء أطلق ذلك ومع  السياسية، األنظمة مجيع  يف الدميقراطية

 ابسم أيضا وحتكم الشعب، من منبثقة والقضائية والتشريعية التنفيذية فالسلطة بنفسه، نفسه الشعب حكم
 .حكامه بتنصيب يقوم إبختياره والشعب الشعب،

 مصدرا اإلسالمية الشريعة تتخذ  اليت الدولة إىل مفهموها ويشري إسالمية، دولة مجع  وهي :اإلسالمية الدول •
 .اإلسالم هو الدولة هذه أفراد ودين معتقد  أن  عن فضال منها، والقوانني األحكام استنباط  يف رئيسيا ومرجعا

 

  السابقة الدراسات

  : يف السابقة الدراسات تتمثل

 للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات :الرابط إسالمي، منظور من الدميقراطية عثمان، بن العزيز عبد  التوجيري، •
 .م2015_ هــــ1436 ،2الثقافة،ط و العلوم و

 للبلدان  عام خمطط بعمل تتعلق دراسة العربية،  البالد يف الدميقراطية مستقبل خليفة، علي الكواري، •
 .م1996 مكان، بدون  اإلسالمية،

 الوحدة دراسات مركز :بريوت واملستقبل، الواقع  :الكويت دولة يف الربملاين النظام علي، حسني الصباغة، •
 .سنة بدون  العربية،
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  الدراسة منهج

 :التايل يف الدراسة مناهج تتمثل

 الدميقراطية، ظاهرة استخدام يف واألنظمة احلكومات بداية ملعرفة استخدامه يتم  سوف :التارخيي املنهج •
  .الكويت دولة يف وحتديدا

 الدول وأنظمة حكومات تطبيق  على املرتتبة اآلاثر لتحليل استخدامه يتم سوف :التحليلي الوصفي املنهج •
 .االنتاخبية الدميقراطية لظاهرة اإلسالمية

 .االنتخابية للدميقراطية الكويتية التجربة  الستقراء استخدامه يتم سوف :االستقرائي املنهج •

  الدراسة حدود

  :التايل يف الدراسة حدود تتمثل

 .الكويت دولة وأمهها الدميقراطية بظاهرة عملت اليت اإلسالمية الدول يف تتمثل :املكانية احلدود •

 اإلسالمية الدول وأنظمة حكومات استخدام منذ  املمتدة الزمنية الفرتة يف تتمثل :الزمانية احلدود •
 .املعاصر واقعنا إىل م1938 سنة منذ  أي حتديدا ، الكويت دولة ويف عامة بصفة الدميقراطية لظاهرة

  الدراسة حمتوى

 :التايل يف الدراسة حمتوى يتمثل

 .أنواعها وبيان  الدميقراطية بظاهرة التعريف :األول املطلب

 .اإلسالمية الدول وحكومات أنظمة على الدميقراطية ظاهرة أتثري :الثاين املطلب

 .الكويت دولة يف االنتخابية الدميقراطية تطبيق جتربة :الثالث املطلب

  اخلامتة

    .واملصادر املراجع قائمة
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 األول املطلب
 أنواعها  وبيان الدميقراطية بظاهرة التعريف 

 
 . الدميقراطية ماهية : أوال

 ابلدميقراطية ويُقصد  حكومة، مبعىن والثاين شعب، مبعىن األول مقطعني؛ من تتكون  األصل يواننية كلمة الدميقراطية

 فالدميقراطية مباشرة، شبه أو مباشرة بطريقة الدولة إقليم حكم يف نصيب   للشعب فيه يكون  الذي السياسي النظام

 اجملتمعات يف إالا  تطبيقه يستحيل نظام وهو بنفسه، نفسه الشعب حيكم مبقتضاه الذي النظام هي املباشرة

 فهي املباشرة، شبه الدميقراطية أما السكان، الكثيفة اإلقليم الفسيحة الدول يف له مكان ال هلذا  املقفلة، الصغرية

 .الشعيب االعرتاض أو االقرتاع أو االستفتاء طريق عن أو ممثلني طريق عن الشعب فيه  يشرتك  الذي احلكم نظام

  .النيابية الدميقراطية ابسم ويعرف

 ابلدميقراطية املعمق للتعريف  )اإلسالم يف الدميقراطية( كتابه من األول الفصل العقاد حممود عباس ويفرد 

 مركبة كلمة معلوم، هو كما إهنا" : يقول حيث الدميقراطية عن أسئلة بطرح فيبدأ ،)هي؟ ما الدميقراطية: ( عنوان  حتت

 هي هل ؟ الشعبية احلكومة من أو الشعب حكم من نفهم فماذا الشعب، حكم معنامها اليواننية ابللغة كلمتني من

 ." ؟ إليها ويطمئن الشعب يرتضيها اليت احلكومة هي هل ؟ بنفسه الشعب يتوالها اليت احلكومة

 اليوانن  بالد يف الدميقراطية احلكومات ابسم مسيت اليت احلكومات جتارب من " :القول إىل العقاد يذهب ث 

 الشعب كان  ولو ،توجد أن  ميكن  وال قط توجد مل بنفسه الشعب يتوالها الت  احلكومة أن  لنا يبدو والرومان،

 اليواننية  املدن يف كان  كما العدد قليل
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 حكم وغري املطلق، الفرد حكم غري الدميقراطي احلكم أن  هبا يُراد سلبية تسمية هنا التسمية أن  نعترب أن  لنا وجيوز

 فيها للشعب ليس اليت احلكم ضروب من ذلك عدا وما العسكريني، القادة حكم وغري الكهان، حكم وغري األشراف،

 ". نصيب

 ابلصحيح ليس " :قوله يف يلخصها واليت والتأمل التفكري إىل تدعوان اليت األمهية البالغة النتيجة هذه إىل العقاد خيلص ث 

 ابلصحيح، وليس حكومته، شؤون  بنفسه يتوىل الشعب أن  مبعىن الشعَب، الشعب   حكمُ  هي الدميقراطية إن  يقال أن  إذن 

 هاتني غري أخرى صفة من فالبد  إليها، ويطمئن الشعب يرتضيها  اليت احلكومة هي الدميقراطية احلكومة أن  كذلك

 على تصدق اليت الصفة هذه لبيان  الواقع  إىل الرجوع من والبد  هلا، املخالفة األنظمة من الدميقراطية لتمييز الصفتني

 ."األقدمني عرف يف الدميقراطية

 عليهم يُفرض وأالا  أمرهم، ويسوس حيكمهم من الناس خيتار  أن  يف يتمثل الدميقراطية جوهر إن  ذلك من نلخص

 ال و  احنرف، إذا وتغيريه عزله وحقر  أخطأ، إذا احلاكم حماسبة حق هلم يكون  وأن  يكرهونه، نظام أو يكرهونه، حاكم

 يرضون  وال يعرفوهنا ال سياسية أو ثقافية أو اجتماعية اختيارات أو اقتصادية مناهج أو اجتاهات إىل األفراد يرغم

  عنها،

 واالستفتاء االنتخاابت مثل عملية، وأساليب صيغا   هلا  البشرية وجدت اليت احلقيقية الدميقراطية جوهر هو وهذا 

 .املعارضة يف األقلية وحقر  السياسية، األحزاب وتعدرد األكثرية، حكم وترجيح العام،

 وميزة اإلسالم، صميم من أنه جيد  الدميقراطية جوهر يتأمل الذي إن  القرضاوي يوسف الدكتور ذلك يف يقول و

 مل وإن  املتجربين،  تسلط من الشعوب حلماية الضماانت أمثل  اليوم إىل  تعدر  ووسائل صيغ إىل أهنااهتدت الدميقراطية

 .بشري عمل منها خيلو ال اليت والنواقص املآخذ  بعض من ختلُ 
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 .أنواعها :اثنيا

 هذه وتنقسم التطبيقي، والعملي الفكري، النظري املستويني حيث من تتباين اليت األمناط حيث من الدميقراطية تنقسم

  :التالية األقسام إىل األمناط

 التنفيذية، السلطة مبهام والقيام التشريعات سنر  مهام بنفسه فيها الشعب ميارس حيث  :املباشرة الدميقراطية •

 .لألحكام إصدار ومن التشريعية، القرارات بتطبيق املكلفني للموظفني تعيني من

 التشريعات وليست العامة، والقوانني القضااي ملناقشة نوااب   الشعب ينتخب حيث :املباشرة شبه الدميقراطية  •

 الرئيَسة املسائل تقرير حبق املواطنني جسم احتفاظ بشرط ولكن أعماهلا، على وحياسبها التنفيذية السلطة وليعني شأهنا،

 .االستفتاء طريق عن بنفسه الشعب فيقر ها

 الدستور احرتام عدا حتفظ بدون  ابمسه السلطة  ملمارسة النوابَ  الشعبُ  ينتدب حيث :التمثيلية الدميقراطية  •

 .االنتخاابت ودورية

 أنظمتها وتعدرد أنواعها متيرز على عالوة بشأهنا، النظرايت وتعدرد للدميقراطية العام املعىن مقورمات تشعرب فإن  وابلتايل

 مسألة جيعل خمتلفة، واترخيية اجتماعية وتكوينات قيم ذات جمتمعات يف تطبيقها وحماولة غاايهتا حول واالختالف

 .عمليا   واردة غري مسألة واثبت دقيق  دميقراطي منط   حتديد 

 الثاين املطلب
 اإلسالمية الدول وحكومات أنظمة على الدميقراطية ظاهرة  أتثري

 

 األغلبية خضوع هو الدميقراطية، األنظمة على احملسوبة  احلديثة للمجتمعات السياسي  التنظيم  إليه وصل ما أقصى إن 

 اليت الكالسيكية للصيغة متاما   خمالفة صيغة أتخذ  الدميقراطية أصبحت هنا ومن األغلبية، برضى  ولكن األقلية، حلكم
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 صيغة أيخذ  ذلك عوض أضحى إذ الشعب، لصاحل ابلشعب الشعب حكم عنها، للبحث الدميقراطي الفكر انطلق

 ".الشعب لصاحل الشعب من  بنخبة الشعب حكم"

 ففي متعدردة، وأمناطا   صيغا   اليوم، عامل يف للدميقراطية العملية التطبيقات اختذت فقد  الدميقراطية، نظام طبيعة وحبكم

 الدميقراطية تطبيقات ختتلف األورويب، االحتاد يف وحىت دميقراطيا ، منطا   عشر مخسة  عن يزيد  ما املعاصرة احلديثة اجملتمعات

 الدميقراطي النظام فإن  كذلك أملانيا، يف غريها املثال، سبيل على إجنلرتا، يف اطيةفالدميقر  أخرى، إىل دولة من

 مزعومة   دميقراطية   إسرائيل ويف سويسرا، يف به املعمول الدميقراطي النظام غري هو األمريكية املتحدة الوالايت يف القائم

 .الدويل القانون  ينتهك عدواين عنصري استعماري نظام ظلر  يف

 واحد  دميقراطي نظام فرض حماولة فهو اخلصائص، هذه مع يـََتعاَرضُ  ما وأما الدميقراطية، خصائص من الفروق وتلك

 .اإلسالمي العريب العامل على أوابألحرى العامل، على

 العادلة، السمحة اإلسالم مبادئ يطبق الذي اإلسالمي اجملتمع  يف هلا وجود ال اإلشكالية هذه أن  من وللعلم

 و العملية الدميقراطية بني خاصة دميقراطية اإلسالم يف فالدميقراطية

 دميقراطية نسميها وال احلديثة، حضارتنا يف هذه أايمنا إىل البداوة أايم من التاريخ، حوادث هبا تطورت اليت النظرية

 الدميقراطيات ختالف  ألهنا خاصة ولكنها تعميم، بعد  ختصيص كل يضيق كما غريها عن تضيق ألهنا خاصة،

 الكونية،  بل اإلنسانية الصبغة إىل احمللية الصبغة من هبا خترج حىت احلكم أبصول وتتسع  وغايتها، نشأهتا يف األخرى

 ضمريه، وأمام ربره أمام وتبعته اإلنسان  حقر  على قامت عداها، دميقراطية كل من أعمر  ألهنا خاصة، دميقراطية وهي

 .الدميقراطية هذه يف احلق صاحب فهو إنسان  وجد  فحيثما

 )وافد ( هو ما كل ضدر  مغلقا   ليس  وفلسفاته مقاصده حتقرق اليت واآلليات والنظم احلياتية األمور يف  اإلسالم إن 

 الفكر يف دينية  فريضة االجتهاد كان  وإذا واجتهاد، نظر دومنا )وافد ( أي يقبل ابلذي ليس أنه كما ،)أجنيب(و

 .أيضا الدميقراطي الفكر يف واردا   االجتهاد هذا يكون  أن  أوىل ابب فمن اإلسالمي،
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 بني للعالقة والفاحصة املوضوعية اإلسالمية النظرة فإن  للدميقراطية، بديال   اإلسالمية الشورى يضع  البعض أن  وحيث

 الذي النحو على بينهما، التمييز وتزكي إبطالق، تطابقهما أو إبطالق، تناقضهما تنفي الدميقراطية، وبني الشورى

 .بينهما االختالف ومساحة االتفاق مساحة يكتشف

 الضوابط له ويضع  اإلسالم، يقرره وسياسي اجتماعي مطلب هو  عادلة، إجراءات خالل من للحكام احلرر  فاالنتخاب

 السياسي النظام شأن  يف  التفاصيل عن النصوص سكوت مؤداى أن  مبقتضى وذلك العامة، واملبادئ واألخالقية الدينية

 السياسية جوانبها يف حياهتا حلكم  املالئمة التفصيلية  النظم وضع  يف  لالجتهاد، فيها املؤهلون  أو األمة جتتهد  أن 

  .إليها وما واالجتماعية

 رسله أرسل اّللا  إن  ": اجلوزية قيم  ابن قول مع  هذا ويـََتطاَبقُ  قول يف جليا ذلك ويظهر

 هللا شرع  فـََثما  كان، طريق أبي وجهه أسفر أو العدل أمارات ظهرت فإذا العدل، وهو ابلقسط الناس ليقوم كتبه وأنزل

 ." ودينه

 أن  جند  العصور، كل ويف هذا، عصران يف الدميقراطية تطبيقات مدلول فهم يف التعمرق عند  إن  ابلقول نلخص إذا

 وتنظيم  السلطات، وفصل كاالنتخاابت، وتعديلها، العملية اآلليات اقتباس على يقتصر ال الدميقراطية مع  التعامل

 العصر يف األصلي الدميقراطي النمط أساسها على قام اليت لإليديولوجيا ونقدا   خالقا   تفهما   يتطلب بل األحزاب،

 .عشر الثامن ابلقرن  مطلعه أتريخ ميكن والذي احلديث،

 الشعيب، والتمثيل  األكثرية، حكم مبوجب القرار أخذ  مثل سياسية،  إجراءات تشمل الدميقراطية أن  حني ففي 

 الطابع  ومعنوية أخالقية مببادئ التزامات عن عبارة أيضا   فهي القانون، وحكم السياسات على املواطنني وموافقة

 اإلسالم هبا جاء اليت املبادئ صميم من هي األخالقية املبادئ هذه أبن  القول  وميكن واملساواة، واحلرية كالعدالة

 .اإلنسان  كرامة واحرتام واإلنصاف العدل أنوار إىل والقهر، واجلور الظرلم ظلمات من العباد ليخرج
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 الثالث  املطلب
 الكويت دولة يف االنتخابية الدميقراطية تطبيق  جتربة

 
 الدولة انتهجت حيث اخلليج، منطقة يف الدميقراطية التجارب وأرسخ أقدم من  إذا   الكويت يف الدميقراطية التجربة  تعترب

 حبيث ما، نوعا   الدميقراطية مرتكزات على واحملكوم احلاكم بني للعالقة يؤسس شوراي ، هنجا   األوىل نشأهتا منذ  الكويتية

 .البالد وإدارة احلكم بشؤون  يتعلق ما كل يف ومساءلته ومبايعته احلاكم اختيار حق للمواطنني يضمن

 حقيقة انطالق نقطة شكل الذي م1938 عام البالد يف تشريعي جملس أول خالل من مؤسسيا   ذلك جتسد  وقد  

 السياسية  املشاركة آليات توفري وضمان  احلكم يف املشاركة و السلطات تقسيم على يقوم دميقراطي، جمتمع  بناء حنو

 النهج هذا ترسيخ لتزيد  البالد  دستور وإقرار م1961 عام الكويت دولة استقالل مرحلة لتأيت التشريعية، والرقابة

 .دستورية دميقراطية بناء على ابلعمل الدميقراطي

 يف أتسيسه ت  الذي الدستور على أتسيسا منتخب نيايب جملس أول تشكيل ت  م1963/يناير/29 يف 

   .م1961/يونيو/19 يف استقالهلا على البالد حصول من سنة بعد  أي م،1962/نوفمرب/11

 دستور قررها اليت الدميقراطية، والقيم  املبادئ من ملحوظ أدىن حد  هنالك الكوييت اجملتمع   أن  إىل اإلشارة وجتدر

 . الشعبية املشاركة من درجة حتقق ومؤسسات آليات من نظمه وما حرايت من كفله ما جانب إىل م،1962

 القانون، وسيادة األمة سيادة مبدأي تكفل أهنا عن فضال دميقراطي، احلكم نظام أنر  الدستورية النصوص تؤكد  حيث

 على التنفيذية السلطة لسيطرة  الفرصة تتيح ذاته الوقت يف ولكنها السلطات، بني الفصل ملبدأ واضحة قواعد  وتقرر

 ،(80)م ) "وظائفهم حبكم اجمللس هذا يف أعضاء األمة مبجلس املنتخبني غري الوزراء يعترب" حيث التشريعية،  السلطة

 وإعالن  الوزراء أحد  يف الثقة طرح حاليت عدا فيما اجمللس عن الصادرة والقوانني  القرارات على التصويت يف احلق هلم 

 !الوزراء جملس رئيس مع  التعاون  عدم
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 الدستور أبن  علما الكويت، يف الدميقراطية التجربة يف واضحا غيااب تسجل السياسية األحزاب أن  املالحظ ومن

 شديدة سياسية  قوى أتثري حتت جتري الكويت يف السياسية احلياة ولكم أتسيسها، من مينع  ما يتضمن ال الكوييت

 .القانون  مبوجب رمسيا معلنة تكن مل وإن  املمارسة دائرة يف واقعيا موجودة السياسية فاألحزاب الفاعلية، و التنظيم 

 سياسية تيارات ثالثة توجهها الكويت يف السياسية احلياة أن  االجتماعية واألحباث الدراسات أغلب تبني حيث

 وتفرض السياسية احلياة على هتيمن القوى وهذه ،"القبلي والتيار الليربايل، التيار اإلسالمي، التيار" يف تتمثل كربى

  .سياسية وتوجهات وفعاليات برامج طريق عن ومؤيدينها أنصارها وتستقطب الناخبني، على وجودها

 هو الفرنسي النظام أنا  العامل يف املعروف ومن الرائسي، والنظام الربملاين النظام بني الكويت يف السياسي النظام وخيلط

 تغريت  اجلمود من قرن  نصف بعد  أن  حيث بينهما، تشابه وجه هناك يوجد  ال ولكن املختلط، النظام هذا ميثل ما خري

 عليها، االنقالب وليس  وتطويرها التجربة يف التغيري وقت حان  وابلتايل ككل، العامل وتغري اإلقليمية،   واملنطقة الكويت

 .إليه يرنون  الكويتيني أن  يبدو ما وهذا

 فال الكوييت األمري أما الشعب من مباشرة ينتخب الفرنسي فالرئيس الكوييت، والنظام الفرنسي النظام بني َشَبه وقد 

 الذي الكوييت النظام عكس على مباشرة، الشعب من ينتخب الفرنسي النواب جملس وكذلك الشعب، من ينتخب

 ."الوزراء" خالل من معينني أعضائه من جزء يكون 

 .اخلامتة

 إىل ننظر وحتدايت متغريات من به حيفل وما الدويل للواقع  حيدث ما أن  نتيجة إىل نصل الدراسة يف استعراضه ت  مما

 حيث من تتعارض مبا اإلسالمي العامل بلدان  يف الواقع  مع  للتكيف قابال  إجرائيا سياسيا نظاما ابعتبارها الدميقراطية

 .اإلنسانية والكرامة واملساواة الشورى مبادئ مع  النبيل  والقصد  اجلوهر

 ومقاصد  اإلسالمية احلضارية مرجعيتنا مع  يتناسب ما منه أنخذ  أن  البد  اختيار الدميقراطية فإن  ذلك على وأتسيسا

 ويؤخذ  اإلسالمية، العربية الدول من بغريها مقارنة ذلك يف جناحها أثبتت الكويتية الدميقراطية والتجربة احلنيف، ديننا
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 العوامل أتثري يقل حيث السياسية العملية يف احليوي دورها متارس زالت ما الكوييت اجملتمع  يف التقليدية البنية أن  عليها

 بشكل الكويتية الدميقراطية التجربة جناح لضمان  لذا للمرشحني، السياسية واملشاريع  ابلربامج تتصل اليت الدميقراطية

 عندها و تساندها، اليت االجتماعية والبىن التقليدية العقلية األمناط وتفكيك الذهنيات حتديث من البد  وهنائي كامل

 الدين هدف وهو اإلنسانية  واحلرية  واملساواة العدالة مبدأ لتحقيق اإلسالمية الدول يف الدميقراطية التجربة تصل

 .اإلسالمي
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 .م2001 للنشر، الساقي  دار :بريوت والغرب، الشرق  بني احلداثة وحتدايت الدميقراطية إيليا، حريق، _
 بدون  العربية، الوحدة دراسات مركز :بريوت واملستقبل، الواقع  الكويت يف الربملاين النظام علي، حسني الصباغة، _
 .سنة
 .السيف قصر يف م،11/11/1962 الصادر الكويت دولة دستور _

 ."األنرتنت" املعلومات شبكة من  املراجع :اثنيا

 . www. HYPERLINKم 2009الكوييت، األمة جملس يف البحوث إدارة الكويت، يف الدميقراطية احلياة مسرية _

"http://www.majlesalommah.net/"majlesalommah. HYPERLINK 

"http://www.majlesalommah.net/"net 

  www. HYPERLINKيف منشورة مقالة م، 2007الدميقراطية، واالنتخاابت الكويت أمحد، الديني، _

"http://www.arabrenewal.org/articles"arabrenewal. HYPERLINK 

http://www.majlesalommah.net/
http://www.majlesalommah.net/
http://www.majlesalommah.net/
http://www.arabrenewal.org/articles
http://www.arabrenewal.org/articles


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 295 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

"http://www.arabrenewal.org/articles"org/ HYPERLINK 

 "http://www.arabrenewal.org/articles"articles 
 بتاريخ نشرت األلوكة، شبكة ، متعددة؟ مفاهيم أم واحد  مفهوم :اإلسالمي العامل حممد، بن زيد  الرماين، _

 .م26/2/2018

 .م3/10/2004 املعرفة التحديث، وحتدايت التقاليد  خصوصية بني الكويتية االنتخاابت بيومي، إبراهيم غامن،

 .اإلجنليزية ابللغة املراجع :اثلثا
_  Jeremy Bernstein, A Theory for Everything, Copernicus, An imprint of 

Springer-Verlag, New York, 1996. 
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Abstract 

The science of Taujih reveals the approach of Qira’at (recitation) and its connection with Arabic 

grammar and language both in analysis and approval for the valid aspects of an accurate recitation 

and its agreement with language. It is a great field that consists of many other sciences. At times, 

the science of Taujid reveals the knowledge of grammar or exegesis of the Qur’an, providing 

evidences from Qur’anic verses, Arab poems and plays, and speeches, as well as the rules of 

Tajweed (recital of the Qur’an). Therefore, this article uses analytical method to investigate the 

concept of the science of Taujih and its importance, as well as identify the recitation approach 

adopted by Son of adel hanbali. Amongst the most important findings of this study are: the science 

of Taujih is one of the most important sciences used to establish the validity of recitations and 

understanding of the Qur’an as well as explanation of the meaning of Qur’anic verses, and all 

recitations have the same status in terms of narration and are different only in terms of meanings.  

Keywords: Qur’an recitation, Son of adel hanbali, approach, Taujih, importance 
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 ملخص البحث
علٌم يبّين وجوَه القراءة واتفاَقها مع قواعِد النحِو واللغة حتقيقًا وإقرارًا للركن املعروف للقراءة الصحيحة  توجيهالعلم 

التفسري، ويدلل   املعىنفتارًة يبّي لك الوجَه اإلعرايبن، واترًة    ،وموافقتها للغة، وهو علٌم جليل يطري بك يف فضاء عدنة علوم
وأحكام التجويد، وعليه يهدف البحث إىل مفهوم علم من القرآن، وأبشعار العرب، وأمثاهلم، وأقواهلم،  يةعلى ذلك آب

وقد اعتمد الباحث يف هذا املقال يف توجيهه للقراءات وكشف منهجه    بن عادلتعريف ابالتوجيه وأمهيته ابإلضافة إىل ال
لتثبيت أركان صحة القراءة وفهم ومن أهم نتائج هذا املقال أن علم التوجيه أحد العلوم اهلامة  على املنهج التحليلي،

 وإمنا التفاوت هو يف املعاين فقط.القرآن وبيان معىن اآلية وأن القراءات على درجة واحدة يف التواتر  
 الكلمات املفتاحية: القراءات القرآنية، ابن عادل ومنهجه، التوجيه وأمهيته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 300 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 :املقدمة

مما ال شك فيه أن أي علم من العلوم اليت كتب فيها العلماء السابقون وخاصة علم القرآن والتوجيه واللغة له دور عظيم 

ونفع كبري يف جماله ومن أجل هذه العلوم وأشرفها علم توجيه القراءات الرتباطه ابلقراءات ونسبته إليها وهو علم جليل 

قراءات واعراهبا وأدلتها اللغوية وعللها النحوية وحقائقها التفسريية فكان هذا به نعرف فصاحة اللفظ وجزالته ونكات ال

منهج ابن عادل يف توجيه القراءات يف تفسريه ومن هنا كان البحث بعنوان: )مما حفزين على البحث يف هذا املوضوع 

لدراسة من خالل أربعة (، حيث سيتناول البحث بعض من علم التوجيه وأمهيته وستكون االلباب يف علوم الكتاب

 مباحث:ـ

 تعريف التوجيه.ـ  

 ـ نشأته واترخيه.

 ـ التعريف ابإلمام ابن عادل.

 ـ منهج ابن عادل يف توجيهه للقراءات يف تفسريه.

إن أمهية هذه الدراسة أهنا تتجه إىل كشف منهجية ابن عادل يف توجيهه للقراءات وإظهار هذه املنهجية العلمية اليت 

خمفية على كثري من الباحثّي وطلبة العلم وكيف أن هذه املنهجية زادت من مجال القراءات وكيف كان التوجيه هو هي 

العلم الذي ارتبط ابلقراءات ارتباطًا وثيقًا وقبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد أن منهد متهيدًا موجزًا إليضاح مفهوم 

  التوجيه واتريخ نشأته.
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 ريف التوجيه:املبحث األول: تع

 املطلب األول: مفهوم التوجيه:

 . (1)مصدر وجَّه، وأصله من الَوجه، ووجه الكالم السبيل الذي تقصد به، ويقال يف املثل َوجِنه احلجر ِوجهًة مالهلغة: 

علم يعىن بيان وجوه القراءات يف اللغة والتفسري وبيان املختار منها ويسمى بـ)علل القراءات(، )حجج اصطالحاً: 

حبيث يقال: وجه كذا، لئال يوهم أن ثبوت القراءة  (التعبري ابلتوجيه)القراءات(،)االحتجاج للقراءات(، لكن األوىل 

 .(3)تعرف جاللة املعاين وجزالتهابه    وقال الزركشي: هو فن جليل. (2)متوقف على صحة تعليلها

 نشأته واترخيه:املبحث الثاين:  

بدأ ظهور وتطور علم التوجيه مع بداية ظهور علم اللغة وتدوينها، وكان اعتماد أهل العربية يف علم اللغة على القرآن 

فهي املصدر هلم واملعّي الصايف لقواعدهم ومسائلهم، وهلذا كان أول من خاض يف توجيه القراءات هم أهل   ،والقراءات

من أوائل من تتبعوا القراءات القرآنية وكان ابن جرير الطربي اللغة، فيكون ظهور هذا العلم يف بداية القرن الثاين 

وممن تكلم يف ذلك من أهل العربية كأيب عمرو بن العالء املازين، وسيبويه، ،  وال مينع وقوع الكالم فيه قبل هذا  (4)توجيهاو 

 .وعلى بن محزة الكسائي، وأيب زكراي حيىي بن زايد الفراء وغريهم كثري

 املبحث الثالث: التعريف ابإلمام ابن عادل:

   .(5)عمر بن علي بن عادل الدمشقي النعماينسراج الدين أبو حفص   :املطلب األول: نسبه

 

 )1( التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، أمحد سعد حممد سعد:33، مكتبة اآلدب، القاهرة، 2009م. 

 )2( خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات، إبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري: 49، دار احلضارة للنشر والتوزيع، الرايض، 2008م. 

 )3( الربهان يف علوم القرآن، حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي: 1/ 339، دار املعرفة، بريوت، 1391.

 )4( مقدمات يف علم القراءات، حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد خالد شكري، حممد خالد منصور: 202، دار عمار، األردن، 2001م. 

 )5( معجم املؤلفّي، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي: 33/7، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1957م.  
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وتويف  (6)هجرية 675ولد يف أواخر القرن السابع وعلى وجه أقرب بعد سنة  املطلب الثاين والدته ووفاته:

 . (7)هجرية880

 املبحث الرابع: منهج ابن عادل يف توجيهه للقراءات يف تفسريه:

 املطلب األول: التمهيد:

ذكر اإلمام ابن عادل الكثري من القراءات يف تفسري الشاذة واملتواترة ووجه الكثري منها وكان له منهجية معينة نستطيع 

وسأقوم بذكر منهجه فيها مكتفيًا على أن نكشفها ونربزها لطلبة العلم الشرعي والراغبّي يف معرفة التوجيه والقراءات 

 مثال واحد لكل فقرة خوفاً من اإلطالة:

 ذكره للقراءات بدون توجيه:املطلب الثاين:  

دال "  -الكسائي وابن عامر خبالف عنه و  وأدغم أبو عمرو ومحزةقال:  (8)﴾يُرِد ثـََوابَ ﴿ عند قوله تعاىل:ال ذلك مث

القراءتّي، وإمنا ، فهنا ابن عادل رمحه هللا من خالل تتبعه يف هذا املوضع مل يوجه (9)يُرِد " يف الثاء والباقون ابإلظهار

 .(10) اكتفى إبيرامها بدون توجيه والقراءتّي متواترتّي

عندما نقول ابملأثور أي توجيه القراءات أبية من القرآن أو بقراءة أخرى أو ابلسنة أو و   :أثوراثنياً: توجيه القراءات ابمل  

 الصحابة أو التابعّي:  قراءةب

 : من القرآن  بقراءة متواترةتوجيه القراءات    .أ

 

 ( مل أجد من ذكر له اتريخ والدة وإمنا هذا الذي أثبتناه من خالل تتبع صفحات النت. 6)

 م.2010هـ = ديسمرب  1432رشيف ملتقى أهل التفسري، حمرم إ( 7)

 .145( سورة آل عمران، آية: 8)

 م. 1998العلمية، بريوت، ، دار الكتب 5/587اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 9)

  م.2000، دار الكتب العلمية، بريوت، 111شرح طيبة النشر يف القراءات، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري حممد بن حممد بن يوسف: ( 10)
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وحيث   أمنا " ُبْشراً " فقرأه يف هذه السنورةقال عندها:    (11)﴾َوُهَو ٱلَِّذي يُرِسُل ٱلرنِيَََٰح ُبشرَاً ﴿عند قوله تعاىل:  مثال ذلك  

وهي قراءة احلسِن وأيب َعْبِد الرَّمْحِن،  ﴾ُشرَاً نُ ﴿: والشِنّي انفع وأبو عمرو وابن كثري بضم النون  ورد يف غريها من السُّورِ 

َبَة ْبن نَصاٍح وعيَسى ْبِن ُعمر وأيب حيىي، وأيب نـَْوَفٍل األْعرَابيَّّْيِ ، وأيب رجاء خبالف عنهم ابلضم " ُنُشراً " قال هنا: وَشيـْ

: على النََّسِب: إمَّا إىل النِنْشر   يف معناه قيلو ُشُرٍف" وهو مجع شاذٌّ يف فاعل، و  بـُُزٍل" و "َشاِرفٍ  و كبازل"مجع اَنِشٍر 

  ﴾ رَاشْ نُ ﴿وسكون الشّي  نونوقرأ ابن عامر ابل( 12)﴾َوإِلَْيِه النُُّشورُ ﴿ضدَّ الطيِن ، وإمَّا إىل النُُّشوِر مبعىن اإلحياء كقوله: 

فنالحظه ( 13)﴾يـُْرِسَل الرناَِيَح ُمَبشِنرَاتٍ َوِمْن آاَيتِِه َأن ﴿ وهو مجع بشرية كنذيرة ونُُذر مأخوذٌة يف املعىن من قوله تعاىل:

 .(14)هنا أنه بّي معىن القراءتّي وجههما آبيتّي من القرآن 

 :شاذةبقراءة   اتتوجيه القراء  .ب

وانفع وحفص بكسر ميم " ِمْن " وجرِن "  األخوان قرأ قال:   (15)﴾َها ِمن حَتِتَهاافـََنادَ ﴿  عند قوله تعاىل: مثال ذلك

فالقراءُة األوىل تقتضي أن يكون الفاعُل يف " اَنَدى   (16)حتِتها " على اجلار واجملرور ، والباقون بفتح َمْن ، ونصب " حتَتها

 :" َمكراً ، وفيه أتويالن 

 

 .57( سورة األعراف، آية: 11)

 .25( سورة امللك، آية: 12)

 .46( سورة امللك، آية: 13)

 م1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 9/163اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 14)

 .24( سورة مرمي، آية: 15)

ريوت، ، دار الكتب العريب، ب102التيسري ىف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين، ( القراءة متواترة انظر، 16)

 م. 1984
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 على ذلك قراءُة ابن عبَّاس " فناداها ملٌك أحدمها : هو جربيُل ومعىن كونه " ِمْن حتتها ، أنه يف مكاٍن أسفل منها ويدلُّ 

 فنالحظ هنا أنه وجنه القراءة بقراءة ابن عباس.  (17)ِمْن حتِتها فصرَّح به

 :قراءة النيبب  اتتوجيه القراء  .ج

ِلَك فَلَيفَرُحواْ ﴿  عند قوله تعاىل:  مثال ذلك عثمان بن عفان، وأيبُّ، وأنس، واحلسن، وأبو جراء، وابن   قال وقرأ(18)﴾فَِبذََٰ

ابلسنة  ةرمحه هللا وجه القراء ابن عادلفنالحظ أن  (19)وهي قراءة النيب ﴾فَرُحواْ تفَل﴿: هرمز، وابن سريين بتاء اخلطاب

 .(20)وقراءة التاء متواترة وهي قراءة رويس  ملسو هيلع هللا ىلصبّي أهنا قراءات النيب  و 

 توجيه القراءات أبقوال الصحابة أو مبا ورد يف مصاحفهم:  .د

ُق اْلَعِليمُ ﴿ عند قوله تعاىل:مثال ذلك  وكذا هي يف مصحف  "ُهو اخلَاِلقُ "رأ زيد بن علي واجلحدري:ال قق (21)﴾اخلَْالَّ

 جنده هنا أورد قراءة زيد مث أردف توجيهها أبهنا يف مصحف أيب وعثمان. (22)أيبن وعثمان 

 

 

 

 

 

 

 . م1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 358/ 10اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 17)

 . 58( سورة يونس، آية: 18)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 9/163اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 19)

 م.2000، دار الكتب العلمية، بريوت، 249طيبة النشر يف القراءات، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف،( شرح 20)

 . 86( سورة احلجر، آية: 21)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 485/ 11( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 22)
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  توجيه القراءات أبقوال التابعني:.  ه

قـَتـَُّلوا" واحلسن وأيب عبد الرمحن " وقرأ ابن كثري وابن عامرقال:  (23)﴾آَقد َخِسَر ٱلَِّذيَن قـَتَـُلو ﴿ عند قوله تعاىل:مثاله 

احلسن التابعي اجلليل  لقراءة املتواترة " قـَتـَُّلوا " أبهنا قراءة  وجنه ايتضح أنه  (24)ابلتنْخِفيفِ   ُمَبالَغة وتكثرياً والباقونابلتشديد  

 السلمي.  وأيب عبد الرمحنالبصري  

  و. توجيه القراءات من السنة:

ُو أبيه«  وأصله املثل، ويف احلديث: »عمَّ الصِننـُْو« : الفرع  قال عندها    (25)﴾ِصنـَْوانٍ ﴿مثاله عند قوله تعاىل    ( 26)الرَّجل ِصنـْ

 فنجده هنا بّي معناها ابملثل مث أردفها توجيهها ابلسنة ابحلديث الشريف.   (27)،  والعامة على كسر الصاد  "مثله"أي:  

 اثلثاً ـ توجيهه للقراءات ابللغة العربية: 

 وجه ابن عادل القراءات ابللغة العربية ومشتقاهتا وأبدع يف توجيهها أميا ابداع وإليك األمثلة على ذلك: 

 توجيه القراءات ابالشتقاق اللغوية:.  أ

قرأ األخوان وحفص عن  عاصم " فـَُيْسِحَتُكم " بضم الياء وكسر قال:    (28)﴾بٍ فـَُيسِحَتُكم ِبَعَذا﴿  عند قوله تعاىل:  مثاله

 الفرزدق التميمي :  :فقراءة األخوين من أْسَحَت رابعياً قال  احلاء والباقون بفتحهما

اِل إالَّ ُمْسَحتاً أْو جُمَلِنفُ 
َ
 وَعضَّ َزَماٍن اَي اْبَن َمْرَواَن ملَْ َيدَْع      َمَن امل

 

 . 140سورة االنعام، آية: ( 23)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 465/  8( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 24)

 . 4( سورة الرعد، آية:25)

، مؤسسة الرسالة، 526  /15لتميمي:  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، ا( احلديث صحيح انظر  26)

 م.1993بريوت، 

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 246/ 11( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 27)

 .61( سورة طه، آية: 28)
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الشعر الذي استقصاه فلم يرتك منه وقراءة الباقّي من سحته ثالثياً لداللة على االستقصاء والنفاد ومنه سحت احلالق 

 اللغوي.ابالشتقاق    (30)القراءتّيففي هذه املثال وجه    (29)شيئاً 

 ب ـ توجيه القراءات ابلشعر العريب:

قرأ قال:   (31)﴾فَِإَذا بَرَِق ٱلَبَصرُ ﴿  القراءات ابلشعر العريب وهو كثري يف تفسري فمثالً عند قوله تعاىل: بن عادليوجه ا

 انفع وأابن عن عاصم بـََرق بفتح الراء

 فـَنَـْفَسك فاْنَع َوال تـَنـَْعيِن 

 

**** 
 وَداِو اْلُكلوَم َوال َترْبَقِ 

 

والعرب تقول لإلنسان املتحريِن املبهوت   َفزِع وهبُِت وحترين   أيوالباقون: ابلكسر برِق    ،أي ال تفزع من كثرة الكلوم اليت بك

  قال الشاعر:  قد برِق فهو برِقٌ 

 ملَّا أاَتين ابُن ُعَمرْي راِغباً   

 

**** 
 قْ أْعطيُته ِعيسًا ِصَهااًب َفربِ 

 

  .  (32)فنجده هنا أنه وجه القراءتّي ابلشعر العريب

 

 

 

 

 م. 1998الكتب العلمية، بريوت، ، دار 291 / 13اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 29)

، دار الكتب العريب،  103التيسري يف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين: ( القراءاتن متواتراتن انظر 30)

 م.1984بريوت، 

 . 7(  سورة القيامة، آية: 31)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 550 /19عادل الدمشقي: اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن (  32)
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 توجيه القراءات ابلبالغة:ج ـ  

َويَوَم ٱلِقيَََٰمِة يـَُردُّوَن ِإىَلَٰ َأَشدِن ٱلَعَذاِب َوَما ﴿  القراءات ابلبالغة وهو كثري جداً مثال ذلك عند قوله تعاىل:  ابن عادليوجه  

ُ ِبغََِٰفٍل َعمَّا تَعَمُلونَ  التفااتً راجعاً إىل قوله "أَفـَتـُْؤِمُنوَن" فخرج من ء ابلغيبة على املشهور  ييـَُردُّوَن قر   قوله :قال:    (33)﴾ٱَّللَّ

َوَما اَّللَُّ ِبَغاِفٍل ﴿: وكذلك، "َمْن يـَْفَعلْ : وقرأ احلسن "تـَُردُّون" ابخلطاب االلتفات نظراً لقوله، ضمري اخلطاب إىل الغيبة

 .(35)ابلغيبة واخلطاب  (34)ء يف املشهوريقر   ﴾َعمَّا تـَْعَمُلونَ 

 القراءات ابلنحو:د ـ توجيه  

ِذهِ ﴿مثال ذلك عند قوله تعاىل:  قرأ العامة على رفع "أُمَُّتُكْم" خرباً "إنَّ" ونصب "أُمًَّة واِحَدًة" قال:  (36)﴾أُمَُّتُكم ۦ  ِإنَّ هََٰ

وقرأ  ،أخاكإنَّ زيدًا قائٌم : على احلال وقيل على البدل من "َهِذِه" فيكون قد فصل ابخلرب بّي البدل واملبدل فيه حنو

يف توجيه  ابن عادل  أبدعفي هذا املثال ف (38)ابلنصب على البدل من "َهِذِه" أو عطف البيان (37)احلسن "أمََّتُكْم"

 . القراءات أبوجه اإلعراب وهو كثري يف تفسريه

 

 

 

 

 . 85( سورة البقرة، آية: 33)

 م. 1984، دار الكتب العريب، بريوت، 62التيسري ىف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين:( 34)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 258  /2ادل الدمشقي: اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن ع( 35)

 . 92( سورة األنبياء، آية: 36)

اجمللس -،  وزارة األوقاف2/65: ، عثمان بن جين املوصلي أبو الفتحاحملتسب يف تبيّي وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( قراءة احلسن شاذة أنظر 37)

 م. 1999األعلى للشئون اإلسالمية، 

  م.1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 590 / 13اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 38)
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 :ه ـ توجيه القراءات بلغات العرب

وزيُد بُن علين وقرأ قرأ العامة ابلفك وهي لغة احِلَجاز قال:  (39)﴾تـََقلُّبـُُهم يف ٱلِبلََٰدِ َفاَل يَغُررَك ﴿ عند قوله تعاىل: مثاله

قبائل فهنا وجه القراءتّي ونسب كل قراءة إىل  (41)ابإلدغام مفتوح الراء وهي لغة مَتِيمٍ  (40)"فال يـَُغرَّكَ "وُعبَـْيُد بن ُعَمرْيٍ 

 العرب.

 ابلرسم العثماين:رابعاً ـ توجيه القراءات  

َا حَنُن  آقَاُلو ﴿ :الكثري من القراءات ابلرسم العثماين مثال ذلك عند قوله تعاىل بن عادللقد وجه اإلمام ا ِإانَّ َمَعُكم ِإمنَّ

ْصَحفِ والوقوف عليها بواو وقد وقف محزة حبذف صورة اهلَْمزَِة قال:  (42)﴾ُمسَتهزُِءونَ 
ُ
خالل فمن  (43)اتباعًا لرسم امل

 .وجه قراءة محزة عند الوقف اتباعاً لرسم املصحفابن عادل ن  أيتضح    مثلةاأل

 خامساً: توجيه القراءات أبحكام التجويد والتالوة:

بتخفيف  ""َتَساَءُلونَ  :قرأ الكوفيون قال:  (44)﴾َءُلونَ آَوٱتَـُّقوْا ٱَّللََّ ٱلَِّذي َتسَ ﴿ :مثال ما وجه ابإلدغام عند قوله تعاىل

 السّي على حذف إحدى التاءين ختفيفاً وقرأ الباقون ابلتشديد على إدغام اتء التفاعل يف السّي ألن مقاربتها يف اهلمس

 

 .40(  سورة غافر، آية: 39)

 م. 2001، دار الكتب العلمية، لبنان،  7/432تفسري البحر احمليط، أبو حيان حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي: (  40)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 17/11علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي:  اللباب يف(  41)

 . 14(  سورة البقرة، آية: 42)

   م.1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 1/3( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: 43)

 . 1( سورة النساء، آية:44)
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فنجده يف املثال أنه وجه قراءة التشديد ابإلدغام،  (45)" ست" واألصل "ِسْدسٌ " كما يقال:وهلذا تـُْبَدُل من السّي  

 .(46)والقراءاتن متواتراتن 

 : شرعيالكم  احلان يلب  اتسابعاً: توجيه القراء

َواَل ﴿: قد وجه بعض القراءات لبيان وتوضيح احلكم الشرعي مثال ذلك عند قوله تعاىل بن عادلجيد الباحث أن ا

على األصل  "هَّرن يتطَّ "وقرأ محزة والكسائيُّ وأبو بكٍر بتشديد الطَّاء واهلاءقال:  (47)﴾تَقَربُوُهنَّ َحَّتََّٰ َيطُهرنَ 

فنجده يف هذا   (48)والباقون"َيْطُهْرَن" مضارع َطُهَر وقراءة التَّشديد معناها يغتسلن، وقراءة التَّخفيف معناها ينقطع دمهنَّ 

 ،فقراءة التخفيف تبّي جواز مجاع النساء بعد انقطاع الدم اً شرعي اً بين عليهما حكمو املثال قد وجه قراءتّي متواترتّي 

 وهذه املسألة مطولة يف كتب الفقه.  وقراءة التشديد تبّي عدم جواز مجاع النساء بعد انقطاع الدم إال بعد االغتسال

 اثمناً: توجيه القراءات لبيان املعىن التفسريي:

ُروَن ِمَن ٱأَلعرَاِب لُِيؤَذَن هَلُمَء آَوجَ ﴿ مثال ذلك عند قوله تعاىل: َعذِن
ُ
ُرونَ قال:  (49)﴾ٱمل عذِن

ُ
بفتح العّي " قرأ اجلمهور "امل

 وتشديد الذَّال وهي حتتمل وجهّي:

 .أنه توهَّم أنَّ لُه ُعذراً وال عذر لهُ   واملعىن  عىن التكليفمبأن يكون وزنه "فعَّل" مضعنفاً  

ونُِقلت حركتها  واألصُل "اعتذَر" فأدغمت التاُء يف الذال أبن قلبت اتُء االفتعال ذاالً " "افْـتَـَعلوالثاين: أن يكون وزنه   

ْعَتِذُروَن" ءَ آَوجَ إىل السَّاكن قبلها وهو العّي ويدلُّ على هذا قراءُة سعيد بن ُجبري "
ُ
على األصل وإليه ذهب  (50)امل

 

   م.1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 6/143اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 45)

 م.1984، دار الكتب العريب، بريوت،  71القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين: التيسري يف( 46)

 . 122آية:( سورة البقرة، 47)

 م. 1998ار الكتب العلمية، بريوت، ، د4/74اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 48)

 . 90( سورة التوبة، آية:49)

 م. 2001، دار الكتب العلمية، لبنان، 5/86البحر احمليط، أبو حيان حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي:( 50)
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يـَْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم ﴿:  والزَّجَّاُج وابن األنباري واالعتذار قد يُكون ابلكذِب كما يف قولهوالفرَّاُء وأبو عبيد وأبو حامت    األخفشُ 

 وقد يكون ابلصِندِق كقول لبيد:   ""ال تـَْعَتِذُروا:  وكان ذلك االعتذار فاسداً لقوله  (51)﴾ِإَذا َرَجْعُتْم ِإلَْيِهمْ 

 وَمْن يـَْبِك َحْوالً َكاِمالً َفقِد اعتذرْ 

وقرأ زيد بن علين والضحاُك واألعرُج وأبو صاحل وعيسى بن هالل وهي قراءة ابن عباس وجماهد ،  يريد : فقد جاء بُعْذرٍ 

ْعذُروَن" بسكون العّي وكسر الذَّال خمففة من أْعَذر يـُْعِذرك" أْكَرم يُْكرِم
ُ
وهم املبالغون يف  أيضًا ويعقوب والكسائي "امل

 فنجده يف هذا املثال وجه القراءة لبيان املعىن التفسريي لآلية، بقراءة سعيد.  (52)الُعْذرِ 

 اتسعاً: توجيه القراءة لبيان مسائل العقيدة:

ُ َمآ َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمن  ﴿ :مثال ذلك عند قوله تعاىل   َب َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكواْ َلْو َشآَء اَّللَّ َشْيٍء َكذِلَك َكذَّ

ملا حكى عن أْهل اجلاِهليَّة إقدامهم على احلُْكم يف دين اَّللَّ بغري َدلِيل حكى ُعْذَرُهم قال عندها:    (53)﴾الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهم

ت فيقولون: َلو نَـَعَنا عن هذا الُكْفر وحيث مل مَيْنَـْعَنا عنه ثبت   َشاء هللا ِمنَّا أال َنْكُفر  يف كلِن ما يـُْقِدُمون عليه من الُكْفرايَّ
َ
مل

َجربة وهو قوهلم:، وهذا القول من الكفار يوافق أنه ُمرِيٌد لذلك وإذا أراده ِمنَّا امتنع ِمنَّا ترُكه فُكنَّا َمْعُذورين فيه
ُ
 قول امل

 قراءاتن: التَّخفيف والتثقيل  آليةا  ويف" قال احلليب عندها َلْو َشاء اَّللَّ ِمننا أالَّ ُنْشرِك مل ُنْشرِك"

م قد َكَذبُوا يف ذلك الَقْول وذلك َيُدلُّ على  ﴾َب الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهمَكذِلَك َكذَ ﴿: أما قراءة التخفيفف فهي َتْصرِيح أبهنَّ

ة يف هذه املْسألة كذٌب. جربِن
ُ
 أن قول امل

بُوا   ﴾قـَْبِلِهم  َب الَِّذيَن ِمنَكذِلَك َكذَّ ﴿وأمَّا ِقرَاءة التَّْشديد:   ُم كذَّ فال ميكن مَحُْلها على أن الَقْوم استوَجُبوا الذَّمَّ بسبب أهنَّ

ًا للمْعىَن الذيَ ُدلُّ عليه قراءة "َكَذَب" ابلتَّْخِفيف فتصري  ْذِهب ألان لو مَحَْلنا اآلية عليه لكان هذا املعىن ِضدن
َ
هذا امل

 

 . 94ة، آية:( سورة التوب51)

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 169/ 10اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 52)

  . 148( سورة األنعام، آية:53)
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رَاِد منهإحدى القراَءَتّْي ِضدَّ األْخرى وإذا َبَطل ذ
ُ
ن ُكلَّ من كذَّب نَِبيناً  من األنِْبَياء يف الزََّمان أ  لك وجب مَحُْله على أن امل

 -ة هللا املتقدَّم فإمنا كذَّبه هبذا الطَّريق ألنه يـَُقول: " الكل مبَِشيَئة هللا فهذا الذي أان َعَلْيه من الُكْفِر إمنا َحَصل مبِشيئَ 

مَيْنَـْعيِن منه " وإذا مَحَْلنا اآلية على هذا الَوْجه صارت الِقرَاءة ابلتَّْشِديد مؤكَّدة للِقرَاَءة ابلتَّْخفيف فيصري , فلم  -تعاىل 

ة َجربَّ
ُ
  .(54)جمُموع الِقرَاَءَتّْي داالً على إْبطَال قـَْول امل

 اخلامتة:

نا األخرية بعد الطريق الذي قطعناه بّي أتمل وتفكر بعد محد هللا ورعايته ها حنن نصل إىل ختام حبثنا هذا ونضع فيه قرات

وحبث ودراية واستنباط واطالع يف موضوع منهج ابن عادل يف توجيه القراءات وقد توصلنا يف هناية البحث إىل أهم 

 النتائج:

متميزة سواء يف القراءات وتوجيهها . يعترب ابن عادل عاملاً فذاً يف القراءات وتوجيهها وأنَّ كتابه اللباب موسوعة قرآنية  1

 أو النحو أو البالغة أو التفسري.

. استخندم ابن عادل مجيع املصادر يف توجيه القراءات فقد وجَّهها ابلقرآن والسنة وقراءة الصحابة والتابعّي وابللغة 2

 والتجويد والرسم واألحكام واملعىن والعقيدة.

 على النحو وليس العكس.. تعترب القراءات القرآنية حجة كبرية  2

 . حرنِية االجتهاد يف توجيه القراءات ملن كان عاملاً ابلقراءات واللغة وليس مقصوراً على من قبلنا.3

. أكثر نقل ابن عادل للقراءات وتوجيهها هو من كتاب البحر أليب حيان ومن كتاب الدر املصون أليب حفص 4

 احلليب. 

  

 

 م. 1998، دار الكتب العلمية، بريوت، 8/496اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي: ( 54)
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Abstract 

Kitab Ma’ani Al-Qira’at (meanings of the modes of recitations) by Al-Azhari encompasses a 

valuable scientific content on the guidance of the modes of recitation. It is considered one of the 

earliest books written on the guidance on the modes of recitation. Having inducted this book, the 

researcher concluded that Al-Azhari had followed many methods on the guidance of the modes of 

recitation, and his approach needs to be studied and clarified. As is well known, each author has 

his or her own approach, Given this point of departure, the author has conducted this research for 

the purpose of exploring Al-Azhari’s approach on the guidance of the modes of recitation, and 

showing the features and tools utilised for that purpose in terms of guiding the modes of recitation 

by the Holy Quran, the Prophet’s Hadith, othmanic text/ Ottoman lettering, verse etc. The author 

has followed the analytical inductive approach, where he has inducted Kitab Ma’ani Al-Qira’at 

(the meanings of the modes of recitation book) finding out the guidance features and tools 

employed by Al-Azhari for that purpose. This study found out many results: Al-Imam Al-Zuhri 

did not rely heavily on both the Prophet’s Hadith and  Othmanic text /Al-Rasim Al Othmani / 

Ottoman lettering). He also ignored guiding the successive modes of recitation by the shadhdh 

ones (without a successive transmission). However, he relied heavily on verse and Arabs sayings 

and dialects. This study also concluded that Ma’ani Al-Qira’at by Al-Azhari has a considerable 

scientific value, but it needs refinement and editing because it contains some of weak viewpoints 

which dispute the validity of some modes of recitation without reacting to them/ with impunity. 

key words :Al-Azhari, approach, the guidance of the modes of recitation, meaning of the modes 

of recitations 
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 ملخص البحث

على مادة علمية قيمة يف توجيه القراءات. ويعد هذا الكتاب من أوائل الكتب  كتاب معاين القراءات لألزهري  اشتمل

املؤلفة يف توجيه القراءات. ومن خالل استقراء الباحث هلذا الكتاب تبني للباحث أن األزهري قد سلك عدة طرق يف 

، الذي اخلاص به توجيه القراءات وأن منهجه حيتاج إىل دراسة وتوضيح، وكما هو معروف فإن لكل مؤلف منهجه

حتسن معرفته، ومن هذا املنطلق فقد قام الباحث بإعداد هذا البحث هبدف الوقوف على منهج األزهري يف توجيه 

القراءات، وبيان الصور واألدوات املعتمدة يف ذلك، من حيث توجيه القراءات بالقرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، 

. وقد اتبع الباحث املنهج اإلسقرائي التحليلي، حيث قام الباحث باستقراء كتاب والرسم العثماين، والشعر، إىل ذلك

معاين القراءات، وبني من خالل ذلك صور التوجيه واألدوات اليت اعتمد عليها األزهري يف ذلك. وقد أظهرت هذه 

م العثماين،  بوي الشريف والرسالدراسة عدة نتائج منها: أن اإلمام األزهري مل يكن يعتمد كثريا على كل من احلديث الن

ذلك ككما أنه أمهل توجيه القراءات املتواترة بالقراءات الشاذة، وكان جل اعتماده على الشعر وأقوال العرب ولغاهتم.  

بينت الدراسة أن كتاب معاين القراءات لألزهري كتاب ذا قيمة علمية كبرية، إال أنه حيتاج إىل التهذيب والتنقيح ألن 

 راء العليلة واليت تطعن يف صحة بعض القراءات دون الرد عليها.به بعض اآل

 : األزهري، منهج، توجيه، القراءات، معاين القراءات.الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:

ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة  احلمد هلل محدا كثريا كما

 أما بعد: شهيدا على الدين كله وكفى باهلل املبعوث رمحة للعاملني، أرسله ربه باهلدى ودين احلق ليظهرهوالسالم على 

فإن القرآن الكرمي هو حبل اهلل املتني ونوره املبني، قد تكفل اهلل حبفظه مما تعرضت له الكتب السابقة من التحريف 

ْلنَا نَْحن   إِنَّا )سبحانه: والتبديل، فقال ْكرَ  نَزَّ وحتقيقا هلذا الوعد اإلهلي حبفظ القرآن الكرمي فقد  ،1(لََحافِظ ونَ  لَه   َوإِنَّا الذِّ

مة ومن هؤالء الذين قيضهم اهلل حلفظ كتابه الشيخ اجلليل والعال قيض اهلل له من حيفظه على مر العصور والدهور،

اإلمام أبو منصور حممد بن أمحد بن أزهر األزهري، وقد عرف بعلو كعبه يف اللغة وفنوهنا تشهد بذلك كتاباته الكبري، 

 دلت على سعة علمه ووفرة اطالعه حىت شهد له علماء عصره بالتفرد.اليت قيمة ال همؤلفاتو 

دمة يف خ جلهود املبذولةكون جهدا من هذه اومن هذا املنطلق اخرتت أن أسهم هبذا البحث، والذي أرجو أن ي

 .القرآن وعلومه

 :أهداف البحث

 ما يلي: أمهها: من هلذا البحث عدة أهداف

 لكذ منهج اإلمام األزهري يف توجيه القراءات واالحتجاج هلا، واألدوات اليت اعتمد عليها يفبيان  (1

 بيان مدى صالحية هذا املنهج ومدى إمكانية اإلعتماد عليه يف توجيه القراءات. (2

 منهج البحث

اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي، حيث تتبع الباحث القراءات اليت قام اإلمام األزهري 

 بتوجيهها يف كتابه )معاين القراءات( وبني من خالهلا منهج األزهري يف ذلك.

 

                                                           

 .9سورة احلجر آية: 1     
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 وآراء العلماء. المبحث األول: تعريف القراءات والتوجيه

 تعريف القراءات لغة واصطالحاالمطلب األول: 

 ،قراءةوهي مصدر للفعل قرأ، يقال قرأ يقرأ قرآنا و  (قرأ)القراءات لغة: مجع قراءة، والقراءاة يف اللغة مشتقة من مادة 

 فكل منها مصدر للفعل وهو على وزن فعالة، وهذا اللفظ له عدة معان منها:

بعضـــــه، ومنه قـــــوهلم )وما قرأت الناقة جــــنينا( أي مامجعت أو اجلمع والضـــم، أي مجع وضــــم الــــشيء إىل   (1

 ضمت يف رمحها جنينا.

 ،2"َوق ْرآنَه   ْمَعه  جَ  َعلَْينَا إِنَّ  "التـــــالوة، وهــــي ضــــــم األلفــــــاظ بعــــضها إىل بعض يف النطق، ومنه قوله تعاىل:  (2

ضم ألصوات احلروف  كتاب( أي تلوته، ومسيت التــالوة قراءة ألنــهاأي مجعه وقراءته، ومنه قوهلم )قرأت ال

 3يف الذهن لتكوين الكلمات اليت نطق هبا.

 للقراءات تعريفات متعددة عند علماء القراءات أذكر منها مايلي: القراءات اصطالحا:

يتها، من احلروف أو كيفالقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة "تعريف اإلمام الزركشي، قال:  (1

ويالحظ على هذا التعريف أن مفهوم القراءات عند الزركشي مقصور على ألفاظ القراءات  .4"ختفيف وتثقيل وغريها

 .5احملتلف فيها دون غريها، وممن تبعه على هذا املذهب اإلمام الزرقاين يف مناهل العرفان

                                                           
 .17سورة القيامة، اآلية:  2
، نبيل بن حممد علم القراءات. 128، صـ1، مجال الدين بنب حممد ابن منظور، جمـلسان العرب. 722، صـ2، جممع اللغة العربية، جـالمعجم الوسيط 3

 .26إبراهيم آل إمساعليل، صـ
 .  318، صـ1، حممد بن عبد اهلل الزركشي، جـالبرهان في علوم القرآن 4
 336، صـ1، حممد عبد العظيم الزرقاين، جمـمناهل العرفان في علوم القرآن 5
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ويالحظ على تعريف بن . 6"القرآن واختالفها بعزو لناقلهعلم بكيفية أداءكلمات " تعريف اإلمام ابن اجلزري: (2

اجلزري أن مفهوم علم القراءات يشمل مجيع كلمات القرآن الكرمي سواء املتفق عليها أو املختلف فيها، وعلى هذا 

 .8واإلمام القسطالين .7املذهب جاء تعريف اإلمام البنا الدمياطي

راد به العلم وارد ومراد ال تنايف بينهما، فلفظ القراءات يطلق وي -جلزرييف تعريف الزركشي وابن ا –وكال املفهومني 

املشهور، كمعرفة القراء وكتب القراءات إىل غري ذلك، ويطلق ويراد به أوجه االختالف يف اللفظة القرآنية، والضابط يف 

  .9التمييز بني املفهومني هو السياق

 : تعريف التوجيه لغة واصطالحا.المطلب الثاني

 التوجيه لغة: مصدر للفعل )وجه( وأصله من الوجه، والوجه يف اللغة يطلق على عدة معان منها:

 أ ْنِزلَ  ِذيبِالَّ  آِمن وا اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  طَائِفَة   َوقَالَتْ  "فوجه النهار أوله، قال تعاىل: ؛ما يستقبل من كل شيء  (1

وا النَّهَارِ  َوْجهَ  آَمن وا الَِّذينَ  َعلَى        10 "يَْرِجع ونَ  لََعلَّه مْ  آِخَره   َواْكف ر 

 فوجه الكالم السبيل الذي نقصده به، وألن قاصد كل شيء يتوجه إليه. ؛السبيل الذي نقصده به  (2

أي معانيه، وقد جاء يف احلديث "ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يرى للقرآن وجوها  ؛ املعىن، ومنه وجوه القرآن  (3

 .12أي يرى له معان كثرية حيتملها ؛11كثرية"

                                                           
 .9، حممد بن حممد ابن اجلزري، صـد الطالبينمنجد المقرئين ومرش 6
 .67، صـ1، أمحد بن حممد البنا، جـإتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر 7
 .170، صـ1، أمحد بن حممد القسطالين، جـلطائف اإلشارات لفنون القراءات 8
 .26، نبيل بن حممد إبراهيم آل إمساعليل، صـعلم القراءات 9

 .72، آية، سورة آل عمران 10
 .445، صـ2جـ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  اإلتقان في علوم القرآن، 11
، مجال الدين بنب حممد لسان العرب. 89-88، صـ6، أمحد بن فارس، جـمعجم مقاييس اللغة. 722، صـ2، جممع اللغة العربية، جـالمعجم الوسيط 12

 .128، صـ1ابن منظور، جمـ
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إىل غري ذلك من املعاين اليت يطلق عليها التوجيه، إال أن هذه املعاين هي احملتملة غالبا يف توجيه القراءات، فمن 

أراد أن يتبينب وجه القراءة أو معناها فإنه يعمد إليها ويقصدها ويسلك السبيل إىل ذلك باجتاه معني، فيتضح له املعىن 

 13له وجه القراءة. ويظهر

 تعريف التوجيه اصطالحا: ذكر العلماء للتوجيه عدة تعريفات منها:

وبالنظر إىل هذا التعريف جند أنه  .14عرفه الزركشي بقوله: "هو فن جليل، وبه تعرف جاللة املعاين وجزالتها"  (1

وجه فقط وإمنا ت  بعلم التر الغرض من التوجيه، مث إن هذا التعريف ال خيكوصف أقرب منه تعريف، وأيضا فإنه يذ 

يشرتك فيه غريه كالقراءات والتجويد، فإن كل منهما فن جليل، ومعرفة جاللة املعاين وجزالتها ال يقتصر على التوجيه 

 .15وإمنا يشاركه فيه غريه كالتفسري والبالغة

آن والسنة أدلة نقلية كالقر بيان الوجه أو الوجوه املقصودة من قراءة ما وذلك اعتمادا على ": آخر بقولهوعرفه  (2

 ."واألثر ورسم املصحف، أو القواعد العربية، أو كالمها معا

وقد متيز هذا التعريف بأنه اشتمل على توجيه القراءات املتواترة والشاذة، وأيضا فإنه يشمل مجيع أنواع أنواع التوجيه، 

للغة و الرسم أو السند  وبعضها يعتمد على قواعد اوذلك ألننا يف بعض القراءات ال جند هلا توجيها إال اتباع األثر أ

 .16العربية من حنو وصرف وبالغة وشعر ونثر وغريها، وبعضها جيمع بني األمرين معا

 

 

 

                                                           
 .284-283، هادي حسني عبد اهلل، العدد السادس، صـ اإلمام ابن الجزري، حوليةمعالم التوجيه عند  13
 .339، صـ1حممد بن عبد اهلل الزركشي، جـ البرهان في علوم القرآن، 14
 .9هادي حسني عبد اهلل، صـ هدي البرية في توجيه القراءات القرآنية، 15
 .10اهلل، صـ هادي حسني عبد هدي البرية في توجيه القراءات القرآنية، 16
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 .المبحث الثاني: منهج اإلمام األزهري في توجيه القراءات

 اشتمل هذا املبحث على صور توجيه القراءات عند األزهري وهي كالتايل:

 توجيه القراءات بالقرآن والقراءات.المطلب األول: 

القراءات القرآنية أعلى أنواع التفسري، و  ومن املعلوم أن القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا، وتفسري القرآن بالقرآن ه

ر من خهي جزء من القرآن الكرمي، فال غرو أننا وجدنا من صور التوجيه عند اإلمام األزهري توجيه القراءات مبوضع آ

القرآن الكرمي، سواء كان هذا املوضع متفق على قراءته وهو ما يسمى بتوجيه القراءات بالقرآن، أو كان خمتلفا يف قراءته 

 وهو مايسمى بتوجيه القراءات بالقراءات.

 مْ َوأَْنت   بَْعِدهِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اتََّخْذت م   ث مَّ  لَْيلَة   أَْربَِعينَ  م وَسى   َواَعْدنَا َوإِذْ  ": ومن أمثلة ذلك ماورد عند قوله تعاىل

ونَ  وَسى   َوَواَعْدنَا قرأ أبوعمرو ويعقوب )وإذ وعدنا(، وكذلك" 17"ظَالِم   تَمَّ فَ  بَِعْشر   َوأَْتَمْمنَاهَا لَْيلَة   ثاََلثِينَ  م 

ونَ  ِِلَِخيهِ  م وَسى   َوقَالَ     لَْيلَة   أَْربَِعينَ  َربِّهِ  ِميقَات    بِيلَ سَ  تَتَّبِعْ  َوَل  َوأَْصلِحْ  قَْوِمي فِي اْخل ْفنِي هَار 

ْفِسِدينَ   مِنْ أَنْجَيْنَاكُمْ قَدْ إِسْرَائِيلَ بَنِي يَا" 18"اْلم 

 الْأَيْمَنَ الطُّورِ جَانِبَ وَوَاعَدْنَاكُمْ عَدُوِّكُمْ

بغري ألف. وقرأ سائر القراء  19"ٰ  وَالسَّلْوَى الْمَنَّ عَلَيْكُمُ وَنَزَّلْنَا

مْ " "بألف. قال أبو منصور األزهري: "من قرأ )وعدنا( بغري ألف فإمنا اختار وعدنا ألن املواعدة إمنا تكون بني َواَعْدنَاك 

ا الشَّْيطَان   َوقَالَ  اآلدميني، واستدل بقوله تعاىل" َ  إِنَّ  اِْلَْمر   ق ِضيَ  لَمَّ مْ فَأَْخلَفْ  َوَوَعْدت ك مْ  اْلَحقِّ  َوْعدَ  َوَعَدك مْ  ّللاَّ  َوَما  ۖت ك 

                                                           
 .51سورة البقرة، آية: 17
 .142سورة األعراف، آية: 18
 .80سورة طه، آية:  19
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مْ  لِيَ  َكانَ  ْلطَان   ِمنْ  َعلَْيك  مْ  أَنْ  إِلَّ  س  ونِي فاََل   ۖلِي فَاْستََجْبت مْ  َدَعْوت ك  وا تَل وم  مْ  أَنَا َما  ۖ أَْنف َسك مْ  َول وم  ْصِرِخك   أَْنت مْ  َماوَ  بِم 

ْصِرِخيَّ   ، وهذا يشبه بعضه بعضا.20"أَلِيم   َعَذاب   لَه مْ  الظَّالِِمينَ  إِنَّ   ۗقَْبل   ِمنْ  ْشَرْكت م ونِ أَ  بَِما َكفَْرت   إِنِّي  ۖبِم 

ومن قرأ )واعدنا( و)واعدناكم( فحجته أن الطاعة يف املقبول مبنزلة املواعدة، فهو من اهلل وعد، ومن موسى قبول 

 .21واتباع، فجرى جمرى املواعدة"

للقراءة الواحدة بآية واحدة كما سبق، وقد يستشهد هلا بأكثر من آية مما أمجع عليه واإلمام األزهري قد يستشهد 

 القراء وذلك لبيان قوة وجهها.

، قرأ "َمِلِك يوم الدين" ابن كثري، 22" الدِّينِ يَوْمِ مَالِكِ ومن أمثلة ذلك ما ورد عند قوله تعاىل: "

 َماِلِك يوم الدين" عاصم والكسائي ويعقوب.ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، ومحزة بن حبيب."وقرأ 

قال األزهري: من قرأ "َماِلِك يوم الدين" فمعناه: أنه ذو امللكة يف يوم الدين. وقيل: معناه أنه مالك امللك يوم 

 الدين.

ال: قوأخربين املنذري عن أمحد بنب حيىي أنه قال: "اختار أبو عبيد )َمِلِك يوم لدين(، قال : والفراء ذهب إليه. 

واختار الكسائي "َماِلِك" مث قال: "ناخرة" "وخنرة" جيوز هذا وهذا. قال: واعتل أبو عبيد بأن اإلسناد فيها أقوي، ومن 

ُ  اْلمَ  ّللاَّ   فَتََعالَى قرأ هبا من أهل العلم أكثر، وهي يف املعىن أصح. ويقوي هذه القراءة قوله جل وعز: "  َوَل   ۗاْلَحق   لِ

َُ  ي ْقَضى   أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  بِاْلق ْرآنِ  تَْعَجلْ  ا ِزْدنِي َربِّ  َوق لْ   َۖوْحي ه   إِلَْي ، قال: 24"النَّاسِ مَلِكِ، وقوله: "23"ِعْلم 

                                                           
 22سوة إبراهيم، آية: 20
 .150،صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 21
 .4سورة الفاحتة، آية:  22
 .114سورة طه، آية:  23
 .2سورة الناس، آية:  24
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لْ  وفيه وجه ثالث يقويه، وهو قوله تبارك وتعاىل: " ِ ِمْنه ْم َشْيء    لَِمِن اْلم  وَنۖ  َل يَْخفَى  َعلَى ّللاَّ ُ  يَْوَم ه ْم بَاِرز 

ِ اْلَواِحِد اْلقَهَّارِ   .25"اْليَْوَم ۖ ّلِِلَّ

كذلك من التوجيهات اليت اعتمدها اإلمام األزهري )توجيه القراءات بالقراءات(، والقراءات هي جزء من القرآن، 

 وتوجيه القراءات بالقراءات ينقسم إىل قسمني وذلك ألن القراءات اليت يستشهد هبا إما أن تكون متواترة وإما أن تكون

 شاذة إال أن اإلمام األزهري مل يذكر توجيها للقراءات املتواترة بالقراءات الشاذة.

 َعاقِبَة   َكانَ  َكْيفَ  رْ فَاْنظ   ومن األمثلة اليت أوردها األزهري يف توجيه القراءات بالقراءات املتواترة، عند قوله تعاىل:"

ْرنَاه مْ  أَنَّا َمْكِرِهمْ  ، قرا ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر بكسر األلف"إنا". وقرأ الباقون: 26"نَ أَْجَمِعي َوقَْوَمه مْ  َدمَّ

"أنا دمَّرناهم" بفتح األلف. قال األزهري: " قال الفراء: من قرأ " ِإنَّا دمرناهم" بالكسر فعلى االستئناف، وهو يفسر 

ْنَسان   فَْليَْنظ رِ  كقوله : " ما قبله، . 28، يستأنف، وهو يفسر ما قبله"27"﴾٢٥﴿ َصب  ا اْلَماءَ  َصبَْبنَا أَنَّا﴾٢٤﴿ طََعاِمهِ  إِلَى   اإْلِ

 .29فاألزهري قد ذكر االستدالل بقراءة "ِإنا صببنا" بكسر اهلمز وهي قراءة نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب

 بوية واآلثار المروية عن الصحابة.توجيه القراءات باألحاديث الن المطلب الثاني:

من األصول اليت اعتمدها اإلمام األزهري يف توجيه القراءات، توجيه القراءات باألحاديث النبوية الشريفة، واآلثار املروية 

عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني، وال غرو يف ذلك فأحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة يلزم االمتثال 

. وكذا ما جاء عن الصحابة الكرام 30"﴾٤﴿ ي وَحى   َوْحي   إِلَّ  ه وَ  إِنْ ﴾٣﴿ اْلهََوى   َعنِ  ق  يَْنطِ  َوَما هلا، فقد قال اهلل تعاىل:"

                                                           
 .109، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، القراءات،معاني . 16سورة غافر، آية:  25
 .51سورة النمل، اآلية:  26
 .25،24سورة عبس، اآليتان:  27
 .242، صـ 1حممد بن أمحد األزهري، جـ معاني القراءات، 28
 .   589، صـ2جـ ، أمحد بن حممد البنا،إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر 29
 . 3،4سورة النجم، اآلية:  30
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رضي اهلل عنهم من آثار، ألهنم أعلم الناس بكتاب اهلل بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ملعاصرهتم التنزيل ونزول الوحي، 

 سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح مستنريين بكالم ر 

 إِْبَراِهيمَ  امِ َمقَ  ِمنْ  َواتَِّخذ وا َوأَْمن ا لِلنَّاسِ  َمثَابَة   اْلبَْيتَ  َجَعْلنَا َوإِذْ "ومن أمثلة ذلك ما أورده األزهري عند قوله تعاىل: 

َصل  ى كَّعِ  َواْلَعاِكفِينَ  لِلطَّائِفِينَ  بَْيتِيَ  طَهَِّرا أَنْ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهيمَ  إِلَى   َوَعِهْدنَا  ۖم  ودِ  َوالر  ج  . قرأ نافع وابن 31"الس 

عامر: "واخَتَُذوا"، على اخلرب، بفتح اخلاء. وقرأ الباقون بكسر اخلاء على األمر. قال األزهري: "وكل ذلك جائز. وروي 

م؟ أفال نتخذه ا مقام خليل اهلل إبراهيعن ابن عمر أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وقد وقفا على مقام إبراهيم: أليس هذ

، فكان األمر على هذا اخلرب أبني وأحسن. وليس ميتنع قراءة من 32مصلى؟ فأنزل اهلل "واختذو من مقام إبراهيم مصلى"

 .33قرأ  "واخِتذو"  ألن الناس اختذوه"

ه "وكل ذلك جائز" ومع أنيالحظ على هذا التوجيه من األزهري: أن األزهري صرح جبواز القراءتني حيث قال: 

 صرح بأن القراءة اليت توافق احلديث أبني وأحسن، إال أنه عاد مرة ثانية ليأكد أن ذلك ال مينع القراءة األخرى.

وقد حيتج األزهري باحلديث النبوي على بعض قراءات آيات األحكام واليت ورد فيها خالف بني العلماء، ومن 

مْ  الَِّذي ه وَ " ذلك ما أورده عند قوله تعاىل: ك  ر  هَ  َل    يََشاء   َكْيفَ  اِْلَْرَحامِ  فِي ي َصوِّ
 .34"اْلَحِكيم   اْلَعِزيز   ه وَ  إِلَّ  إِلَ 

قال األزهري: "ومن قرأ "وأرجِلكم" بالكسر، عطفها على قوله "وامسحو برؤوسكم" وبينت السنة أن املراد مبسح 

ُغْسال، ويكون مسحا باليد، واألخبار جاءت بغسل األرجل  األرجل غسلها، وذلك أن املسح يف كالم العرب يكون

ومسح الرؤوس، ومن جعل مسح األرجل كمسح الرؤوس خطوطا باألصابع فقد خالف ما صح عن رسول اهلل أنه قال:" 

                                                           
 .125سورة البقرة، اآلية:  31
 .111، حممد بن إمساعيل البخاري، صـصحيح البخاري 32
 .174، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 33
 .6سورة آل عمران، اآلية:  34
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. وأخربين أبو بكر بن عثمان عن أيب حامت عن أيب زيد  36، و "ويل لألعقاب من النار"35ويل للعراقيب من النار"

 .37اري أنه قال: املسح عند العرب يكون ُغسال فالبد من ُغسل الرجلني إىل الكعبني"األنص

 تعليق الباحث على منهج األزهري يف توجيه القراءات باحلديث.

على الرغم من أن  اإلمام األزهري يعد من العلماء الذين هلم دراية بعلم احلديث، وله مؤلفات يف ذلك، إال أن 

 القراءات ليس بالكثري إذا ما قورن بغريه من كتب التوجيه املعتمدة، حيث أن عدد املواضع اليت ذكره للحديث يف توجيه

احتج هلا واستشهد هلا باحلديث أو األثر ال تتجاوز )ثالثة وعشرين موضعا( فقط، على حني أهنا بلغت حنو )أربعني 

. ومعظم 39لب بلغت حنو )عشرين موضعا(. وعند اإلمام مكي بن أيب طا38موضعا( يف "حجة القراءات" البن زجنلة

 األحاديث اليت ذكرها األزهري إما ضعيف وإما نادر الوجود ال يوجد له حكم عند أهل احلديث املعتمدين.

 توجيه القراءات بالشعر العربي.المطلب الثالث: 

ه كثريا يف ا، فقد اعمتد علييعد الشعر من أهم األدوات اليت اعتمدها اإلمام األزهري يف توجيه القراءات واالحتجاج هل

توجيه القراءات واالستشهاد هلا، وترجع كثرة الشعر يف كتاب األزهري"معاين القراءات" إىل أن األزهري كان من أهل 

 اللغة من الدرجة األوىل، وكان على دراية جبميع عناصرها واليت منها الشواهد الشعرية.

مْ  أَنِّي لَك مْ  فَاْستََجابَ  َربَّك مْ  تَْستَِغيث ونَ  إِذْ  :"ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل ك  ِمد   اْلَماَلئَِكةِ  ِمنَ  بِأَْلف   م 

ْرِدفِينَ   ، قرأ نافع ويعقوب"ُمرَدِفني" بفتح الدال، وقرأ الباقون بكسرها.40"م 

                                                           
 .120، مسلم بن احلجاج، صـصحيح مسلم 35
 السابق نفسه. 36
 .327 -326، صـ1حممد بن أمحد األزهري، جـ معاني القراءات، 37
 .335، صـحممد فتحي عبد اجلليل، منهج ابن زنجلة في كتابه حجة القراءات 38
منهج االحتجاج للقراءات القرآنية عند اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي من خالل كتابه " الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها  39

 .63، صـحوى فرجاين ،وحججها
 .9سورة األنفال، اآلية:  40
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ه أُردفه مبعىن أردفه، وأردفت قال األزهري: "من قرأ "ُمْرِدفني" بكسر الدال فهو مبعىن: رادفني، يقال: ردفت فالنا

 واحد، ومنه قول الشاعر:

 .41إذا اجلوزاء أردفت الثريا   *    ظننت بآل فاطمة الظنونا"

 .42والبيت يعزى إىل خزمية بن مالك، كما يف لسان العرب

ة والكسائي"يـُْنزُِفون" ، قرأ محز 43"َل فِيهَا َغْول  َوَل ه ْم َعْنهَا ي نَزف ونَ ومن ذلك أيضا ما جاء عند قوله تعاىل: "

 بكسر الزاي، وقرأ الباقون "يـُنـْزَفون" بفتح الزاي. 

 قال األزهري: "ومن قرأ "ال يُنزُِفون" أي ال يسكرون، قال الشاعر:

 .44َلَعْمري َلَقْد أَنـَْزفْـُتُم أَْو َصَحْومُت     لَِبْئَس الّنَداَمى ُكْنُتْم آَل َأجَبَرا"

 .45جاء يف لسان العربوالبيت منسوب لألبريد، كما 

واخلالصة أن اإلمام األزهري أكثر من توجيه القراءات بالشعر، بل إن الشعر يعد األداة األوىل ضمن األدوات اليت 

اعتمد عليها األزهري يف توجيه القراءات، حيث أن املواضع اليت استشهد هلا األزهري بالشعر تزيد على الثمانني موضعا، 

املواضع كان حيتج هلا بأكثر من بيت، وقد تعددت مناهجه يف االحتجاج هبذه األبيات، وغالب فضال عن أن بعض 

 هذه األبيات موثقة ومنسوبة إىل قائليها إال النذر اليسري الذي مل نعثر له علي توثيق بني كتب الشعر املعروفه واملعتمدة.

 توجيه القراءات بأقوال العرب ولغاتهم. المطلب الرابع:

                                                           
 .436، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 41
 .115، صـ9، مجال الدين بنب حممد ابن منظور، جـلسان العرب 42
 .47سورة الصافات، اآلية:  43
 .318، صـ2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 44
 .327، صـ، مجال الدين بنب حممد ابن منظورلسان العرب 45
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هتم األزهري بأقوال العرب ولغاهتم كثريا يف توجيه القراءات، حيث أن كتابه " معاين القراءات" قد احتوي على لقد ا

عدد كبري من املواضع اليت وجهها األزهري بأقوال العرب ولغاهتم، فقد بلغ عدد املواضع اليت استشهد هلا األزهري بأقوال 

 راءة بأهنا لغة فهو كثري جدا يف هذا الكتاب.العرب حنو مخسة وعشرين موضعا، أما توجيه الق

َذا إِنْ  ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل: " ل ق   إِلَّ  هَ  لِينَ  خ  ، قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي 46"اِْلَوَّ

ِلني" بضم اخلاء َهَذا ِإالَّ ُخُلُق األوّ واحلضرمي " إْن َهَذا ِإالَّ َخْلُق األّوِلني" بفتح اخلاء وسكون الالم. وقرأ الباقون " إْن 

والالم. قال األزهري: "قال الفراء: من قرأ "َخْلق األولني" فمعناه: اختالقهم الكذب. قال: والعرب تقول: حدثنا فالن 

 .47بأحاديث اخلَْلق، وهي األحاديث املفتعلة"

ن العرب، و القراءات، على أهنا لغات واردة عولقد كان األزهري يف كثري من األحيان يكتفي يف توجيه القراءتني، أ

وقد بلغ عدد املواضع اليت اكتفي األزهري يف توجيهها على أهنا لغات حنو )أربعني موضعا(،  وغالبا ما كان يذكر هذه 

 اللغات جمردة )دون نسبة إىل القبائل اليت تنطق هبا(. 

ِ  َعلَى أَق ولَ  َل  أَنْ  لَى  عَ  َحقِيق   ومن األمثلة على ذلك ما ورد عند قوله تعاىل: " مْ  قَدْ    اْلَحقَّ  إِلَّ  ّللاَّ  ِمنْ  بَيِّنَة  بِ  ِجْئت ك 

مْ  ، حرك الياء من "َمِعَي" حف  عن عاصم، وأسكنها الباقون. قال األزهري: "ومها 48"إِْسَرائِيلَ  بَنِي َمِعيَ  فَأَْرِسلْ  َربِّك 

 .49لغتان"

ة لغات العرب وهلجاهتم يف توجيه القراءات؛ ويرجع ذلك إىل وفرة احلصيلواخلالصة: أن األزهري اعتمد كثريا على 

 اللغوية عنده، ألنه طاف يف بالد العرب ومسع كثريا من لغاهتم وهلجاهتم فكان ذلك خري معني له يف مهمته هذه.

 توجيه القراءات بالرسم العثماني. المطلب الخامس:

                                                           
 .137سورة الشعراء، اآلية: 46
 .228-227، صـ2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 47
 .105سورة األعراف، اآلية:  48
 .415، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 49
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ن أركان القراءة الصحيحة، وال يغيب عن أذهاننا أن اخللفية التارخيية هلذا من املعلوم أن موافقة الرسم العثماين ركن م

الركن تؤكد أن الغاية منه كانت حلفظ التغاير بني القراءات املوجود أصال واجملمع عليه، وليس سببا يف إحداث هذا 

ية يف بل ظلت له خصوصالتغاير كما يتوهم البعض، ولذلك فقد ظل هذا الرسم ركنا من أركان القراءة الصحيحة، 

احلفاظ على الغاية اليت وضع من أجلها، مث صار الرسم أصال من ُأصول التوجيه واالحتجاج للقراءات القرآنية، ومن مث 

 فقد اعتمده األزهري أصال من ُأصول التوجيه املعتمدة لديه.

ابِق ونَ  ومن ذلك ما جاء عند قوله تعاىل: " ل ونَ  َوالسَّ وه مْ  َوالَِّذينَ  َواِْلَْنَصارِ  هَاِجِرينَ اْلم   ِمنَ  اِْلَوَّ  بِإِْحَسان   اتَّبَع 

وا َعْنه مْ  ّللاَّ   َرِضيَ  ا فِيهَا َخالِِدينَ  اِْلَْنهَار   تَْحتَهَا تَْجِري َجنَّات   لَه مْ  َوأََعدَّ  َعْنه   َوَرض  َُ    أَبَد  لِ
، قال 50"اْلَعِظيم   اْلفَْوز   َذ 

ل "َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر" بزيادة )من(، وكذلك هي يف مصاحف أهاألزهري: "قرأ ابن كثري وحده 

حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر" بغري )من("، قال األزهري: ")من( تزاد يف الكالم توكيدا، وحتذف اختصارا،  مكة خاصة. وقرأ الباقون "

 .51واملعىن واحد"

األزهري من توجيه واحتجاج للقراءات بالرسم العثماين، وباستقراء كتاب )معاين القراءات بالنظر إىل ما أورده 

لألزهري( تبني للباحث أن األزهري مل يعتمد على الرسم يف كثري من املواضع، حيث أن عدد املواضع اليت وجهها 

ب التوجه ذا ما قورن بغريه من كتاألزهري واحتج هلا بالرسم بلغ حنو )ستة عشر موضعا( فقط، وهذا عدد ضئيل جدا إ

واالحتجاج للقراءات، فمثال عند ابن زجنلة بلغت هذه املواضع حنو )ستني موضعا، ورمبا يرجع ضعف االحتجاج بالرسم 

عند األزهري إىل أنه مل يكن من أهل القراءات املتخصصني، فلم يكن على دراية كاملة بعلوم القراءات واليت من بينها 

 ين، واهلل أعلم.الرسم العثما

 المطلب السادس: توجيه القراءات حمال على التفسير أو المعنى.

                                                           
 .100سورة التوبة، اآلية:  50
 .463، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 51
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من املعلوم أن كال من التفسري والتوجيه هو بيان ملعىن اللفظ القرآين، إال أن التفسري عام يتناول ألفاظ القرآن كلها غالبا، 

 يكن عجبا من وجه، فبينهما عموم وخصوص، لذا ملأما التوجيه فهو بيان ملعاين األلفاظ القرآنية اليت قرئت على أكثر 

 أن نرى أن من صور التوجيه عند األزهري توجيه القراءات محال على املعىن والتفسري.

 ِإْحَسانًا ْينِ َوبِاْلَواِلدَ  اللَّهَ  ِإالَّ  نَ تـَْعُبُدو  اَل  ِإْسرَائِيلَ  َبِن  ِميثَاقَ  َأَخْذنَا َوِإذْ ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل: 

 َوأَنـُْتمْ  ِمْنُكمْ  قَِلياًل  ِإالَّ  تـََولَّْيُتمْ  مُثَّ  ةَ الزََّكا َوآتُوا الصَّاَلةَ  َوأَِقيُموا ُحْسًنا لِلنَّاسِ  َوُقوُلوا َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمىى  اْلُقْرَبى  َوِذي

 ، قرأ محزة والكسائي ويعقوب "َحَسًنا" بفتح احلاء والسني. وقرأ الباقون "ُحْسًنا". 52"ُمْعرُِضونَ 

قال األزهري: "من قرأ "ُحْسًنا" فاملعىن: قولوا للناس قوال ذا حسن، واخلطاب لعلماء اليهود، قيل هلم: اصدقو يف 

 .53ا"صفة النيب صلى اهلل عليه. ومن قرأ "َحَسًنا" فاملعىن:قولوا هلم قوال حسن

واخلالصة: أن األزهري كان من العلماء األفذاذ الذين هلم دراية مبعاين اللغة العربية، ولقد وجه األزهري هذه املعرفة 

خلدمة القرآن الكرمي، وبيان معانيه وتوضيحها، وخاصة الكلمات اليت اختلف القراء فيها، حىت أن القاريء يف كتاب 

د كلمة اختلف القراء يف قراءهتا اختالفا يؤدي إىل تغاير يف املعىن، إال وضحها )معاين القراءات( لألزهري ال يكاد جي

 وبني معناها، واستدل هلذا املعىن مبا يقويه ويؤكده، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

 .توجيه القراءات حمال على السياق المطلب السابع:

لك القراءات؛ توجه القراءات بالسياق. وقبل أن نعرض منهجه يف ذمن املناهج اليت استخدمها اإلمام األزهري يف توجيه 

 نعرف أوال بالسياق، تعريفا موجزا.

                                                           
 .83سورة البقرة، اآلية:  52
 .161، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 53
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. قال ابن فارس: "السني والواو والقاف، 54السياق يف اللغة: أصل السياق "سواق" فقلبت الواو ياء لكسرة السني

 وقد انساقت . يقال: "ساق اإلبل يسوقها سوقا وسياقا،55أصل واحد؛ وهو حدو الشيء"

. ويف املعجم الوسيط: "سياق 56اإلبل تساوقا إذا تتابعت، واملساوقة املتابعة؛ كأن بعضها يسوق بعضا" وتساوقت

 .57الكالم تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه"

 من خالل ما سبق بتضح لنا أن السياق يف اللغة يدور حول املتابعة واالتصال واالنتظام.

"هو تتابع املعاين وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية. أو هو ما يستفاد من معىن الكلمة أما يف االصطالح فقيل: 

 .58بالنظر يف سابقه أوالحقه، أو هبما معا"

 ومن هنا يتضح لنا أن السياق يقوم على ركنني: السياق السابق، والسياق الالحق. 

 يف ذلك مع بعض األمثلة التوضيحية. وبعد هذا التعريف املوجز بالسياق وأنواعه نعرض منهج األزهري

 أوال: توجيه القراءات محال على السياق السابق.

يف بعض املواضع كان يوجه األزهري القراءة بأهنا تناسب ماجاء قبهما من الكالم، سواء يف املعىن، أو يف اللفظ، 

 ِمنَ  َمَقاَمُهَما يـَُقوَمانِ  آَخرَانِ فَ  ِإْْثًا اْسَتَحقَّا أَنَـُّهَما َعَلىى  ُعِثرَ  فَِإنْ أو كالمها. ومن األمثلة على ذلك ما ورد عن قوله تعاىل: 

 ،59"الظَّاِلِمنيَ  َلِمنَ  ِإًذا ِإنَّا اْعَتَديـَْنا َماوَ  َشَهاَدهِتَِما ِمنْ  َأَحق   َلَشَهاَدتـَُنا بِاللَّهِ  فـَيـُْقِسَمانِ  اأْلَْولََيانِ  َعَلْيِهمُ  اْسَتَحقَّ  الَِّذينَ 

                                                           
 .473، صـ25، حممد بن عبد الرازق الزبيدي، جـتاج العروس من جواهر القاموس 54
 .117، صـ3، أمحد بن فارس، جـمعجم مقاييس اللغة 55
 .166، صـ10، مجال الدين بنب حممد ابن منظور، جـلسان العرب 56
 .465، صـ1جممع اللغة العربية بالقاهرة، جـ المعجم الوسيط، 57
 .66صـ هادي حسني عبد اهلل، هدي البرية في توجيه القراءات القرآنية، 58
 .107سورة املائدة، اآلية:  59
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من قرأ )من الذين اْسُتِحقَّ عليهم اأْلَْولََياِن( بالرفع والتثنية فلمعىن االسم الذي يف )يقومان(، كأنه قال األزهري: "

قال: فآخران يقومان من الذين اْسُتِحقَّ عليهم يقوم األْولََيان، وهو التثنية األوىل، أي: األَحق ، وهذا قول الزجاج، وأما 

 .60ألمساء املضمرة يف اهلاء وامليم من قوله: )عليهم(، وإن شئت رددته على )الذين("من قرأ )األوَِّلنَي( فإنه رده على ا

يف هذه اآلية أرجع األزهري القراءتني إىل السياق قبلها، حيث أرجع كل قراءة إىل ما يناسبها من الكالم السابق 

جيه، ومحل قراءة اجلمع املعىن على هذا التو  عليها، فأرجع التثنية يف )األوليان( إىل التثنية يف كلمة )يقومان( والتمس هلا

 على ضمري اجلمع السابق يف اآلية.

 توجيه القراءات محال على السياق الالحق. ثانيا:

قد تناسب بعض القراءات ما جاء بعدها من الكالم تذكريا أو تأنيثا أو معىن، وهذا ما أشار إليه األزهري يف أكثر 

واراءة، ومن األمثلة على ذلك: ما ذكره عند قوله تعاىل: "من موضع، مكتفيا بذلك توجيها للق
ُ
ال

َ
ا َوق

َ
ْول

َ
ايَا ل ََ ن ِي

ْ
ا ْأ آَية  ْنا بي  مي

ا هي ي
مْا  َۚرب 

َ
َول

َ
ْما أ هي تي

ْ
ْأ
َ
ا ِ

ُ
ة ََ

ي
ي َما َبن  ا في ُحفي ى ا الصُّ

َ
ول

ُ ْ
، قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم يف رواية حف  ويعقوب "أومل تأهتم" بالتاء، 61"اْل

 " بالياء.وقرأ الباقون "أومل يأهتم

 ،62قال األزهري: "من قرأ بالتاء فللفظ البينة، ومن قرأ بالياء فألن معىن البينة: البيان"

 فقد وجه األزهري القراءتني محال على السياق الالحق، أحدمها على اللفظ واألخرى على املعىن.

 ثالثا: توجية القراءات على السياق السابق والالحق. 

القراءة موافقة ملا جاء قبلها وما جاء بعدها، وهو ما كان يكتفي به األزهري يف توجه القراءة يف بعض املواضع تأيت 

َُ  َوقََضى  موضحا وشارحا هلذه املوافقة أو املناسبة، ومن األمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعاىل: "  إِلَّ  تَْعب د وا لَّ أَ  َرب 

ا   إِْحَسان ا َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِيَّاه    قَْول   لَه َما َوق لْ  تَْنهَْره َما َوَل  أ ف   لَه َما تَق لْ  فاََل  ِكاَله َما أَوْ  أََحد ه َما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  يَْبل َغنَّ  إِمَّ

                                                           
 .342-341، صـ1جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 60
 .133سورة طه، اآلية:  61
 .161، صـ2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 62
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ا ُلَغنَّ" على واحد، 63"َكِريم  ُلَغانِّ ِعنَدَك" على اثنني، وقرأ الباقون "ِإمَّا يـَبـْ النون مشددة يف ف، قرأ محزة والكسائي "ِإمَّا يـَبـْ

 القراءتني.

ُلغاّن عنك الكرب( فإنه تثنية يبُلَغنَّ؛ ألن األبوين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددمها،  قال األزهري: "من قرأ )يـَبـْ

 .64مث قال: أحدمها أو كالمها على إيتناف"

لمة ر أن ما جاء بعد هذه الكفقد وجه األزهري القراءة محال على ما قبلها من أن األبوين قد سبق ذكرمها، مث ذك

 مناسبا لتلك القراءة على التثنية.

واخلالصة: أن اإلمام األزهري كان من األئمة السابقني يف توجيه القراءءات وكتابه يعد مرجعا أصليا لكثري من أهل 

ثلة املناسبة من مالتوجيه بعده، وقد تعددت مناهج التوجيه عنده على حنو ما وضحه الباحث آنفا، ودلل عليه بذكر األ

 خالل هذا الكتاب القيم )معاين القراءات( لألزهري.

 الخاتمة. 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

 أوال: أهم التائج:

أظهر البحث مدى عناية العلماء وخاصة أهل اللغة بتوجيه القراءات القرآنية والتماس احلجة هلا وإقامة األدلة على  -1

 صحتها.

األزهري كان من السابقني يف جمال توجيه القراءات وخاصة يف توجيه القراءات السبع اليت اعتمدها ابن أن اإلمام  -2

 جماهد وغريه من علماء القراءات.

                                                           
 .23سورة اإلسراء، اآلية:  63
 .92-91، 2جـ حممد بن أمحد األزهري، معاني القراءات، 64
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بينت الدراسة أنه ال جيوز املفاضلة بني القراءات، أو توجيه قراءة على حساب األخرى، وأن الذي يعول عليه يف  -3

ا عند أهل القراءات، وأنه ال ينغي أن يلتفت إىل بعض أقوال أهل اللغة الذين يوجهون ذلك هو تواتر القراءة وصحته

 الطعن للقراءات حينما ال جيدوهنا تتماشى مع ما وضعوة من قواعد.

أبرزت الدراسة منهج اإلمام األزهري يف توجيه القراءات واألدوات اليت اعتمد عليها يف ذلك، كما بينت أن هذه  -4

تكن متساوية عند األزهري؛ وإمنا يقل اعتماده على احلديث والرسم العثماين، ويكثر اعتماده على الشعر األدوات مل 

 وأقوال العرب لغاهتم، بينما يكون متوسطا يف اعتماده على باقي األدوات.

ة؛ حيث أوضحت الدراسة كذلك أن األزهري قد أمهل أداة مهمة من أدوات توجيه القراءات وهي القراءات الشاذ -5

 تبني أنه مل يعتمد عليها مطلقا يف أي موضع من مواضع التوجيه اليت ذكرها يف كتابه.

كذلك بينت الدراسة أن كتاب معاين القراءات لألزهري كتاب ذا قيمة علمية كبرية، إال أنه حيتاج إىل والتهذيب   -6

ليها أو بيان يف صحة بعض القراءات دون الرد عوالتنقيح ألن به بعض اآلراء العليلة اليت نقلها األزهري واليت تطعن 

 فسادها.

 

 ثانيا: أهم التوصيات:

يوصي الباحث جبمع املواضع اليت تعرض هلا اإلمام األزهري بالتفسري يف كتابه معاين القراءات ومجعها يف كتاب  -1

املفقود، والذي ذكره  تفسري األزهريواحد، فهي تصلح ألن تكون حبثا مستقال يرجع إليه إىل أن يأذن اهلل بالعثور على 

 يف هذا الكتاب.

يوصي الباحث بدراسة مستقلة جلمع القراءات الشاذة اليت ذكرها األزهري ووجها ومل ينبه على شذوذها، وإمنا  -2

 ذكرها على أهنا وجه قريء به دون التعرض لصحتها أو شذوذها.
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 ليت تناولت الطعن يف بعض القراءات الصحيحة من خالليوصي الباحث بدراسة موسعة للرد على بعض اآلراء ا -3

 هذا الكتاب.
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Abstract 
Scientific thinking is one of the thinking based on strong pillars to rely mainly on science، 

knowledge، perception، research، scrutiny and conclusion in the light of changes in knowledge 

and scientific renewable continuously، which requires researchers to provide scientific studies that 

meet the need of young generation to scientific thinking، To reveal the role of the most important 

means of education in the promotion of scientific thinking and development among young people 

in the family and the school. In addition to highlighting the most important factors that hinder the 

process of scientific thinking and strengthen it.  In order to achieve these objectives، the researcher 

used the descriptive analytical method، and then reached a number of results، the most important 

of which is that the correct construction of the scientific thinking of the youth is a process of 

integration between the school and the family. The child's mentality and the nature of their thinking 

must be respected and adapted to scientific thinking.  The means to achieve the development of 

scientific thinking in the student، and that the process of developing scientific thinking should be 

taken into account in the emerging factors and forces to achieve the desired goals in a required 

manner.  The researcher recommended the need to spread the culture of scientific thinking through 

the visual and audio media by hosting experts and involving young people، as well as holding 

meetings between the school administration and parents to discuss ways to promote scientific 

thinking among students on a continuous basis. And obstacles in society and provide ways and 

means of development، and address aspects of the obstacles. 

Keywords; Modes of thinking – active thinking – scientific- influential factors - school roles - 

family role. 
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 ملخص البحث:
يُعّد التفكري العلمي أحد أنواع التفكري املبين على ركائز قوية العتماده أساسا على العلم واملعرفة واإلدراك     

والبحث والتمحيص واالستنتاج يف ظّل التغريات املعرفية والعلمية املتجددة بشكل مستمر، مما يفرض على الباحثني 
التفكري العلمي، من هنا جاء هذا البحث الذي يهدف الكشَف  تقدمي دراسات علمية تليب حاجة اجليل الشبايب إزاء

عن دور أهم وسائط الرتبية يف تعزيز التفكري العلمي وتنميته لدى النشء واملتمثلة يف األسرة، واملدرسة. إضافة إىل تسليط 
شودة قام الباحث ولتحقيق تلك األهداف املن الضوء على أهم العوامل اليت تعرقل عملية التفكري العلمي وتعزيزه.

ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، مث توصل إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن البناء الصحيح للتفكري العلمي لدى 
الناشئ عملية تكامل بني املدرسة واألسرة، وأنه جيب احرتام عقلية األوالد وطبيعة تفكريهم وتعويدهم على التفكري 

رسة   استخدام كل الوسائل اليت حتقق تنمية التفكري العلمي لدى الطالب، وأنه جيب العلمي وتعزيزه، وأن على املد
األخذ بعني االعتبار عند عملية تنمية التفكري العلمي لدى الناشئ العوامل والقوى املؤثرة حىت تتحقق األهداف املنشودة 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ابستضافة   مث قدم الباحث توصية بضرورة نشر ثقافة التفكري العلمي عرب  بشكل مطلوب.
خرباء وإشراك النشء فيها، وكذلك عقد لقاءات بني إدارة املدرسة وأولياء أمور الطالب من أجل مناقشة سبل تعزيز  
التفكري العلمي عند الطالب بشكل مستمر، إضافة إىل عقد حماضرات وندوات خبصوص قضاي التفكري العلمي ومعوقاته 

 تمع وتقدمي وسائل وسبل تنميته، ومعاجلة جوانب معوقاته.يف اجمل
 دور األسرة.-دور املدرسة-العوامل املؤثرة-العلمي-تفعيل التفكري  -طرق التفكريالكلمات املفتاحية:  

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة
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العقل، وابلعقل خلق هللا تعاىل اإلنسان وميزه مبيزات ال يشاكه فيها سائر املخلوقات. ومن بني هذه امليزات ميزة  
صار اإلنسان خليفة هللا يف األرض؛ إذ لوال العقل ملا كان هناك فرق بينه وبني سائر احليواانت، ومن أهم وظائف العقل 

ماواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف  التفكري؛ ولذلك كثريا ما ميدح اإلسالم على تفعيل هذه الوظيفة، قال تعاىل ِإنَّ يف َخْلِق السَّ
ماواِت 190 َوالنَّهاِر ََليٍت أِلُوِل األلباب )اللَّْيلِ  ُروَن يف َخْلِق السَّ ( الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقياًما َوقُ ُعوًدا َوَعلى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَّ

 (.   ١٩١ - ١٩٠)آل عمران:    َّ (191َواأْلَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا ابِطاًل ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّاِر )
وتعترب القدرة على التفكري من خصائص اإلنسان الذي كرمه هللا تعاىل ِبا، فإذا أحسن اإلنسان استخدام هذه  

الصفة ارتقى يف سلم النجاح، وإذا عطل التفكري كان ذلك من أهم أسباب الفشل يف احلياة، بل ميكننا القول إذا خلت 
 احلياة من التفكري خلت من النجاح

والتفكري ضرورة يف كل جمال من جمالت احلياة؛ ولذلك أمجع الرتبويون على أن تعليم التفكري مبهاراته وعملياته  
املختلفة من متطلبات هذا العصر وضروريته، كما تشري التوجهات احلديثة أن تعليم التفكري وتطوير مهارات الطالب 

ه، وهذا التفكري حيتم على مجيع العاملني يف اجملال الرتبوي االجتماعي يتطلب تغيريا يف اسرتاتيجيات عملية التعلم وأساليب
االهتمام ابلربامج والنظريت واالسرتاتيجيات احلديثة اليت تركز على املتعلم ودوره يف اكتساب املفاهيم اليت تعترب أساس 

ختبارات تؤدي إىل قرارات مستنرية سواء البناء املعريف والتعامل مع متطلبات احلياة، حبيث يصبح قادرا على التوصل إىل ا
 .(1)يف احلياة اخلاصة أو يف تعامله مع العامل احمليط

وسائط الرتبية والتعليم من األسرة واملدرسة تسهم يف تنمية التفكري العلمي لدى الناشئ، ابعتبار أن دور هذه  
ق وسائل وأساليب علمية مدروسة مثل إاتحة الوسائط تتمثل يف تنمية جوانب حياة الفرد أببعادها املختلفة عن طري

فرصة لألوالد ملمارسة حقهم يف التفكري وطرح أسئلة حول كل القضاي اليت يروهنا غامضة وحمرية حتتاج إىل األجوبة 
املقنعة ويف نفس الوقت فإن هناك عوامل وقوى تؤثر يف عملية التفكري العلمي من العامل الوراثي والعصيب واالجتماعي 

 وها.وحن
شعورا من الباحث أبمهية التفكري العلمي ودوره يف حل العديد من القضاي واإلشكاالت يف مجيع أبعاد احلياة  

العلمية واالجتماعية والسياسية وحنوها، ابإلضافة إىل حتديت العصر الرتبوية واألخالقية وحنوها تولدت الرغبة لدى 
)وسائط تفعيل التفكري العلمي والعوامل لتفكري العلمي فجاء عنوانه  الباحث يف كتابة حبث علمي يعاجل بعض قضاي ا

 املؤثرة عليها(.
 

 مشكلة البحث:
 

حممد سليم  ،الرؤوس املرقمة يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات التفكري العلمي ابلعلوم لدى طالب الصف اخلامس األساسي بغزة  اسرتاتيجيةأثر توظيف  (1)
 .4: ص م(، 2015، )اجلامعة اإلسالمية بغزة ،( غري منشورة)رسالة ماجستري  ،أبو سليمة حممد
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 تتحدد مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التاِل:
 التالية:ما وسائط تفعيل التفكري العلمي والعوامل املؤثرة عليها؟ ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية  

 ما مفهوم األسرة وأثرها على التفكري العلمي. -
 ما مفهوم املدرسة وأثرها على التفكري العلمي. -
 ما العوامل املؤثرة على تفعيل التفكر العلمي. -

 أهداف البحث:
 تتجلى أهداف البحث من خالل النقاط التالية:

 التعرف على مفهوم األسرة وأثرها على التفكري العلمي. -
 ور املدرسة وأثرها على التفكري العلمي.الكشف عن د -
 الوقوف على العوامل املؤثرة على تفعيل التفكري العلمي. -

 أمهية البحث:
 تنبثق أمهية هذا البحث ابلنظر إىل االعتبارات التالية:

أنه حبث يعاجل أهم وظائف العقل البشري وهو التفكري العلمي، فعقل اإلنسان إذا توقف عن التفكري فقد  -
افتقد وظيفة من أهم وظائفه، من هنا جند اإلسالم دائما حيث على تفعيل هذه الوظيفة من خالل عدد من 

 النصوص.
أن هذا البحث يساعد األسرة من خالل كشف األدوار اليت تلعبها يف ممارسة التفكري العلمي لدى النشء يف  -

 رفع القدرات العقلية لديهم ابلسبل واألساليب العلمية املتاحة.
 أن هذا البحث يسهم يف حتقيق التكامل بني املدرسة واألسرة يف عملية تطوير وتنمية وظيفة العقل عند الطالب. -
أن هذا البحث يساعد املعنيني يف التعليم والرتبية ويكشف هلم أهم الوسائل واألساليب اليت ترسم هلم منهجا  -

 ضل.سديدا يف تدريب النشء على ممارسة التفكري العلمي بشكل أف
إن –أن الكشف عن العوامل املؤثرة يساعد املريب واملعلم يف حتديد موضع املشكلة يف عملية التفكري العلمي  -

 وابلتاِل يسهل عليه التعامل معها  -وجدت
 أن هذا البحث يضيف للمكتبة الرتبوية جديدا يف أهم جمالت الرتبية والتعليم وهو التفكري العلمي. -

 
 

 منهج البحث:
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استخدم الباحث ملعاجلة موضوع البحث املنهج الوصفي الذي هو عبارة عن وهو املنهج الذي يقوم على إلقاء  
، ويوّظف هذا املنهج (2)نظرة شاملة وفاحصة على موضوع معنّي، بغرض فهمه وإدراك خمتلف جوانبه وتداخالته وأبعاده"

لرتبوية احلديثة والرسائل العلمية األحباث احملكمة، ومن مث يف مرحلة مجع املادة العلمية من مظاهنا من خالل الكتب ا
 وصفها وحتليلها واستنتاج النتائج منها.

 إضافة إىل ما سبق، فإن الباحث تعامل مع املادة العلمّية وْفق املنهج اَليت:
 عزو اَليت القرآنية إىل مواقعها بذكر اسم السورة ورقم اَلية، وكتابتها ابلرسم العثماين. (1
 و األحاديث النبوية إىل مصادرها األصلية.عز  (2
 االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط. (3
 تذييل البحث ابلفهارس العلمية على النحو املبنّي يف اخلطة. (4

 أسباب اختيار املوضوع العلمية:
 من أهم ما دفع الباحث إىل اختيار هذا املوضوع سببان مهمان: 

التفكري العلمي خصوصا وحنن نعيش يف زمان طغيان العوملة الثقافية اخلطرية اليت حتاول إذابة حاجة النشء إىل   -
اهلوية اإلسالمية، ولعل الرتبية على التفكري العلمي يساعد النشء وحيميه من الوقوع يف خمالب الغزو الفكري 

 والثقايف.
ته من كل املخاطر املختلفة املتوقعة داخلًيا تشجيع النشء املسلم على التفكري ليسهم يف بناء اجملتمع ومحاي -

 وخارجًيا.
 أسباب اختيار املوضوع الذاتية:

 هناك أسباب ذاتية اليت ِبا تولدت الرغبة عند الباحث ليكتب يف هذا املوضوع من أمهها:
 الرغبة الذاتية يف قراءة الكتب اليت تعاجل موضوع التفكري العلمي واالستفادة منها شخصيا. -
 امليل الذايت حنو ختصص التفكري العلمي على وجه اخلصوص، وأنواع التفكري ومهاراته على  -

 وجه العموم.
 خطة البحث:

تتكون خطة هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة مث الفهارس، وفيما يلي بيان هلذه العناصر بشيء من 
 التفصيل:
 املقدمة، وتشتمل على: •

 

 ،م(، دار اخلرجيي للنشر، الريض2000االجتماعية: األسس واإلجراءات والتطبيق والتحليل اإلحصائي، اجلزوِل وآخرون )( طرق البحث يف الرتبية والعلوم  2)
 .91ص: 
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 وتساؤالته. أهداف البحث. أمهية البحث. منهج البحث.مشكلة البحث 
 املبحث األول: األسرة وأثرها على التفكري العلمي. •
 املبحث الثاين: املدرسة وأثرها على التفكري العلمي. •
 املبحث الثالث: العوامل املؤثّرة على تفعيل التفكري العلمي. •
 اخلامتة، وتشمل: •

 أوال: أهم النتائج والتوصيات.
 الفهارس العلمية.  اثنيا:
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 املبحث األول: أمهية األسرة وأثرها على التفكري العلمي:
 املطلب األول: أمهية األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد:

تتفق النظم الرتبوية على أمهية األسرة يف تربية أبنائها وأفرادها، وعلى دورها الكبري يف ذلك، وهي املؤسسة الرتبوية 
األوىل املؤثرة يف تربية الطفل، وتكوين شخصيته املستقبلية، والرتبية اإلسالمية تتفق مع تلك النظم الرتبوية يف ذلك، ولذا 

 جندها توِل اهتماًما كبريًا بتكوين األسر وبنائها يف اجملتمع.
ليس جمرد مؤسسة تربوية من األسرة املسلمة أن تكون مؤسسة تربوية إسالمية، و  وحيث إن الرتبية اإلسالمية تريد 

ال تقيم أمهية ملا سيكون عليه أبناؤها وأفرادها، جعلت الرتبية اإلسالمية من وظائفها تربية أفراد اجملتمع املسلم وتكوين 
األسر على معرفة املبادئ واملعايري اليت ينبغي أن تراعى يف تكوين األسرة، لتكون أواًل أسرة مسلمة، ولتكون ابلتاِل 

 . (3)  وية إسالمية، صاحلة لرتبية اجليل املسلم من األطفال والناشئني.مؤسسة ترب
صلح الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت اأُلسرة، وصلح اجملتمع؛ فاألسرة هي اليت يتشرَّب منها  صَلَحت األسرة فإذا

 الق، واألفكار والعادات والتقاليد.الفرُد العقيدَة واألخ
سانه،  رانه وميجِّ وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ما من مولوٍد إالَّ يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه وينصِّ

ون فيها من جدعاء؟(( د ال جدع ، يقول ابن حجر رمحه هللا: "يريد أهنا تُول(4)كما تُنَتج البهيمُة ِبيمًة مجعاء، هل حتسُّ
 .(5)فيها، وإمنا جيدعها أهُلها"

وهتدف وسائط الرتبوية إىل حتقيق التكامل الرتبوي يف بناء الشخصية يف مجيع جوانبها، وخاصة اجلوانب العقلية 
ود والبناء الفكري املّتزن، وتتكاتف من أجل تربية اجلوانب العقلية لدى الفرد، وتسعى لتنمية مواهبه وقدراته العقلية، والذ 

 عن كل ما شأنه التأثري على فكره وعقله. 
 املطلب الثاين: أثر األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد:

 وينكشف أثر األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد يف اَليت:
تعليم األبناء، وهو حق من حقوق األبناء على األسرة، وتزويدهم بكل من شأنه أن ينمي عقوهلم وتفكريهم   أوالً:

، وأن يوّجهوا توجيًها سليًما يتوافق وقدراهتم العقلية واجلسمية والنفسية، (6) ابلعلوم واملعرف النافعة منذ نعومة أظفارهم
 لتنميها ودعمها.كما يراعي األسرة ميول أبناءهم واهتماماهتم  

 

 . 29م(، دار املسرية للطباعة والنشر، األردن، ص: 2009) قطاميأمحد يوسف  ، القصصي لألطفال اإلبداعيالتفكري  (3)
 (. 2658م(. دار طيبة، الريض، احلديث رقم: )2006، )النيسابوري مسلم بن احلجاج صحيح مسلم، (4)
 . 3/250م(، دار املعرفة، بريوت، 2010، )العسقالين أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (5)
 .45دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ص:  م(.2001الطيطي، )حممد محد  ،رات التفكري اإلبداعيتنمية قد (6)

http://www.alukah.net/social/0/59694
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احملافظة على فطرة الناشئ، وذلك من خالل حفظه من الوقوع يف الزين والضالل؛ ألن األصل يف فطرة  اثنًيا:
الناشئ السالمة والصحة، وأما االحنراف فهو طارئ عليه، كما قال صلى هللا عليه وسلم: ))ما من مولوٍد إالَّ يولد على 

ر  سانه(، ومهمة األسرة حفظ ما فطر هللا عليه البناء، والعناية ِبم، وتربيتهم تربية  الفطرة؛ فأبواه يهوِّدانه وينصِّ انه وميجِّ
 صاحلة.

إرواء اجلانب العاطفي عند األبناء؛ ألن األبناء حيتاجون إىل البناء العاطفي من خالل إظهار احلب هلم  اثلثًا:
مبنزلة القاعدة االستقبالية اليت جتعله يتقبل كل توجيه ممن  ابملداعبة والرعاية والدعم والتشجيع واالهتمام، حىت تكون له

 ، وهذا من أهم أدوار األسرة جتاه األبناء.(7)  حيبه
وقد كان صلى هللا عليه وسلم كثري العطف على األوالد، يداعبهم ويقبلهم، فعن يعلى بن مرة أنه قال: ))خرجنا 

ذا حسني يلعب يف الطريق، فأسرع النيب صلى هللا عليه وسلم أمام مع النيب صلى هللا عليه وسلم، ودعينا إىل طعام فإ
القوم، مث بسط يديه، فجعل مير مرة ها هنا ومرة ها هنا، يضاحكه حىت أخذه، فجعل إحدى يديه يف ذقنه واألخرى 

احلسن واحلسني،   مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم حسني مين وأان منه، أَحّب هللا من أحبّ  يف رأسه، مث اعتنقه فقبله،
 .(8)سبطان من األسباط((

إرواء عاطفة األبوة واألمومة: حيث إرواء عاطفة األبوة واألمومة: حيث إن اإلنسان مفطور على ذلك،  رابًعا:
َهبِّ َواْلفِّضَّةِّ  كما قال تعاىل: َن الذَّ ريِّ اْلُمَقْنَطَرةِّ مِّ َن النَِّّساءِّ َواْلَبنِّنَي َواْلَقَناطِّ َهَواتِّ مِّ َواخْلَْيلِّ  زُيَِّّن لِّلنَّاسِّ ُحبُّ الشَّ

نْ َيا    ۗ  َمةِّ َواأْلَنْ َعامِّ َواْْلَْرثِّ  اْلُمَسوَّ  لَِّك َمَتاُع اْْلََياةِّ الدُّ ْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبَِّّ   ۗ  ذََٰ ُ عِّ  .   ١٤آل عمران:    َواَّللَّ
، وتزويدهم ابملعلومات واملعارف واملهارات اليت تنمي (9) تعويد األبناء على التفكري والتأمل ابستمرار خامًسا:

لديهم، كما أن على األسرة القيام بتنمية الدوافع الذاتية ألبنائهم ومساعدهتم يف حتقيق أفضل ما لديهم اجلوانب العقلية  
 من مهارات وابتكارات علمية.

به األسرة حبماية أفرادها وحتصينهم   محاية األبناء من كل ما يؤثّر على عقوهلم وأفكارهم، فالبد أن تقوم  سادًسا:
من األفكار الضالة والتوجهات املنحرفة، فاألسرة هي املسؤول األول عن سالمة أفكار أوالدها واحملافظة على نقاء 

ألسرة مضاعفة العمل يف حتصني األبناء وتوفري املناعة الفكرية هلم الفطرة األوىل اليت فطر هللا ِبا العباد، كما أن على ا
منذ طفولتهم، لينشؤوا قادرين على مواجهة أي حتديت فكرية أو خماطر عقدية، خاصة بعد االنفتاح الكبري يف وسائل 

 

 .11، ص: املدينة املنورة مكتبة دار الزمان،  م(.2006احلازمي )خالد بن حامد  ،مراحل النمو يف ضوء الرتبية اإلسالمية  (7)
 . 1/133ابب معانقة الصيب، مكتبة الدليل، الكويت،  م(.1994البخاري )حممد بن إمساعيل  ،األدب املفرد (8)
" املؤمتر األردين الثاين للموهبة واإلبداع، املنعقد للفرتة من  :عملورقة ، عبد نوراإلبداع واملبدعون .. بني احلاجة املاسة هلم واحلرب األهلية عليهم، كاظم  (9)

 .22م(. عمان، األردن، ص: 2002التمييز الرتبوي، ) مركز - حسني(، مؤسسة امللك 27-1(، )ص2-4/4/2002)
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ل: ))إمنا تُنقض عرى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حينما فطن لذلك وقااالتصال واملعلومات، وقد قال أمري املؤمنني  
 . (10)اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية((

كما أن على األسرة أن تقوم مبعاجلة ما جتده يف األبناء من مؤثرات فكرية أو شبهات عقلية، وجيب أال تتهاون 
إبالغ السلطات احلكومية واجلهات الرمسية، األسرة يف حل ما جتده من احنراف يف أفكار األبناء حىت لو أدى ذلك إىل  

لتقوم بدورها وفق األنظمة والقوانني، وهناك جهات متخصصة حتال إليها القضية ليتم النظر فيها وفق ضوابط شرعية 
وآليات واضحة، لتصحيح األفكار واالجتاهات وتوجيههم الوجهة السليمة وأتهيلهم لكي يعودوا جملتمعهم وألسرهم 

 .(11)نيصاحلني مصلح
مع أّن اجملتمع اليوم يشهد انفتاًحا معرفًيا واسًعا وتوّسًعا كبريًا يف وسائل التواصل االجتماعي اليت فرضت نفسها 

، وأصبحت تؤثر بشكل مباشر وغري مباشر يف غرس القناعات لدى أفراد اجملتمع، (12)يف نشر وتعزيز الثقافات املتعّددة
جار التقين الذي وصل إىل أيدي القريب والبعيد، إال أن احلمل األكرب والدور البارز ورغم وجود ذلك ابإلضافة إىل االنف

يقع على األسرة يف أتصيل القيم وغرس املبادئ ومحاية األفكار لدى األبناء؛ وهذا جيب أن يكون يف ذلك يف وقٍت 
 مبكٍر ابتداًء من اختيار الزوجني ونشأة األسرة.

: فلكل طفل شخصية فريدة يف نوعها قد تتشابه يف بعض مالحمها مع غريه من مراعاة طبيعة األوالد سابًعا:
أقرانه، إال أهنا ال تتطابق أبًدا لتظل كل نفس بشرية خلقها هللا إبداًعا منفرًدا يف ذاته، ومن مث كان ال بديل عن التعامل 

الجتماعي بطبعه كثري احلركة ال ميكن التعامل مع شخصيات األبناء وفًقا هلا وليس وفًقا ملا ترىب الوالدان عليه، فالطفل ا
معه بنفس األسلوب الذي يتالءم مع الطفل االنطوائي اخلجول، فاألول حيتاج إىل توجيه سلوكه لتنمية عالقاته االجتماعية 

ا وأقاربه واكتساب املزيد من القدرات واملعارف، لكن مع احملافظة على القيم واَلداب يف التعامل مع من هم أكرب منه سنً 
 .(13)ومعلميه

أما الشخصية االنطوائية فتتطلب من األهل عدم الزج املباشر ِبا يف املناطق االجتماعية اليت ختشاها وترهبها، بل 
جيب أن يبحر الوالدان بطفلهما االنطوائي على حنو تدرجيي حنو االندماج مع أقرانه والبيئة احمليطة به، دون ممارسة 

 مرغوبة أو اللجوء إىل أساليب اإلجبار.ضغوط غري  
 

 

 .4/475  لعلمية، بريوت،درا الكتب ا حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، م(.2002احلاكم )حممد بن عبد هللا  ،املستدرك على الصحيحني (10)
 .45األردن، ص:  ،عمان  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعم(. 2007) عليواتحممد عدانن  ،الذكاء وتنميته لدى أطفالنا  (11)
فسية، جامعة خالصة املؤمتر القطري الثاين للعلوم الن م(.2002فتوحي )فاتح ابلحد وندى فتاح زيدان  ،قياس التفكري اإلبداعي لدى أطفال الريض (12)

 . 64، ص: بغداد، كلية الرتبية
 .56، األردن، ص: م(. دار الشرق للنشر والتوزيع2000قطامي، )، انيفه قطامييوسف  ،سيكولوجية التعلم الصيفي (13)
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 اثمًنا: عدم العنف:
يعترب العنف األسري من أكثر أشكال العنف انتشارًا، وهو كل ما يسبب الضرر اجلسدي أو النفسي للطفل، 
مثل الضرب، والشتم، واإليذاء اجلسدي أو النفسي، وال يقصد هنا الضرب اخلفيف للتأديب، حيث إنَّ ضرب التأديب 

 .(14)  جيب أن يكون قويً وال أن يرتك أثراً كما جيب عدم االقرتاب من الوجهال 
، ألن مثل ذلك األسلوب يؤدي إىل (15) وإن الدراسات الرتبوية املعاصرة حتذر من خماطر الضرب وإيذاء اجلسد 

الشخصية أو نتائج عكسية قد تصل ابلطفل إىل حالة ميكن أن تكون خارج نطاق السيطرة؛ ليصبح بعدها مهزوز 
ضعيف يف التحصيل الدراسي، بل يف بعض األحيان قد يكون الطفل انجًحا دراسًيا إال أنه ذو ميول عدوانية خطرية 
تزج به وأبسرته يف سلسلة ال تنتهي من املشكالت االجتماعية، انهيك عن القضاء على أي مهارات إبداعية لديه، 

 دراته النفسية واإلبداعية واالبتكارية والفكرية.فإن كان موهواًب فإن العنف ضده انداثر على ق
 
 

 اتسًعا: اإلجيابية يف التفاعل مع األوالد:
هناك أكثر من وجه إلجيابية املريب ابختالف درجة عالقته ابألوالد؛ فإجيابية أسلوب األب واألم ختتلف عن 

مجيًعا هو ترسيخ الثقة ابلنفس والشعور ابألمهية يف نفس إجيابية أسلوب املعلم أو املدرب؛ غري أن القاسم املشرتك بينهم  
 .(16) األوالد، ودعمهم وتشجيعهم حنو التفكري واالبتكار

كما أن على الوالدين واملعلمني أن يصبحوا إجيابيني يف التعامل مع األوالد لتنمية ملكاهتم اإلبداعية يف خمتلف 
ع، وتوسيع دائرة معارف األوالد، وهكذا ينبغي أن يستمع املريب املوضوعات، مع التنوّع يف العرض وأساليب التشجي

ابنتباه ألفكار األوالد ومساعدته يف تنميتها، ودفعه للتعبري عن مشاعره بكل حرية مع احرتام تفكريه وتقديره متاًما حىت 
 .(17)  لو بدت أفكاره سطحية

احهم وإبداعهم؛ فقيام األسرة أبخذهم إىل ومن ذلك أيًضا تشجيع األسرة لألوالد، إذ إنه من أهم مقومات جن
رحلة استكشافية ما لتحفيز عقله، أو الثناء عليه أمام األهل واألقارب أو شراء قصة ما، وقراءهتا معه ومناقشته بشأهنا، 

 

العمري، أمحد علي حسن،  جلنس والتخصص الدراسي واملستوى التعليمي للوالدين  التفكري اإلبداعي عند طلبة املرحلة الثانوية يف اليمن وعالقته ابلعمر وا  (14)
 .46غري منشورة(، جامعة بغداد، كلية الرتبية )ابن رشد(، ص: )رسالة دكتوراه  م(.1998)

 .51، األردن، ص: م(. دار الثقافة للنشر والتوزيع 2004غامن )حممود حممد  ،التفكري عند األطفال (15)
 .66ص:  األردن، دار األهلية للنشر والتوزيع، م(.1990قطامي، )يوسف  ،طفال تطوره وطرق تعليمهتفكري األ (16)
كلية الرتبية، جامعة املوصل، العراق،    م(.2001وهيب )حممد يسني وندى فتاح زيدان  ،  برامج تنمية التفكري اإلبداعي أنواعها واسرتاتيجياهتا  وأساليبها  (17)

 . 45ص:
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أن ؛ إال (18) وحثه على االستكشاف والتفكري التحليلي كلها وسائل هامة تشجع الطفل على التمّيز والتطّور الفكري
 املبالغة يف الثناء أو الذم ليس إال هاوية جيب االنتباه منه، حىت ال يتم الوقوع فيها بغري قصد.

 .(19) عاشًرا: احرتام عقلية األوالد وطبيعة تفكريهم
ابالنتقاد جيب على األسرة جتنب األلفاظ احملطة ألفكار األوالد، واالتقاد الشنيع هلا قبل توليدها، والتعرض هلم 

غري املربر، فقيام بعض األهل ابلسخرية من سذاجة بعض أفكار أوالدهم تؤدي ِبم إىل استخدام منطقه اخلاص يف 
التفسري؛ كأن يرى أن والديه غري فخورين به وأنه أقل من أقرانه وأنه فاشل وال يقدر على شيء؛ وهي ابلطبع معان 

تهم واستهزائهم الذي مل يفهمه الطفل يساعدانه دون أن يشعرا يف أن يضع سلبية رمبا مل يقصدها الوالدان، لكنهم بسخري
صورة دونية لنفسه، مما تؤدي به الحًقا إىل فقدان ثقته بنفسه واالستهانة بقدراته واللجوء إىل العدوانية واالتكالية وضعف 

 .(20)الرتكيز
واحرتامهم ألفكارهم واختياراهتم، بل وتساؤالهتم   ومن مث كان من األمهية مبكان أن يشعر األوالد بتقدير األسرة هلم

اليت تبدو غريبة أو ساذجة أو حمرجة أحيااًن؛ وذلك عن طريق القاعدة الرتبوية الذهبية وهي اإلصغاء، فمجرد إصغاء 
هم ومعلميهم الوالدين ألطفاهلم ابهتمام وإظهار الفضول ملعرفة ما يودون قوله يكسبهم شعورًا ابلفخر أبمهيتهم، وحمبة والدي

ومينحهم إحساًسا ابلتميز والرقي؛ األمر الذي يؤدي بدوره إىل تطور ثقتهم أبنفسهم وأتلق أفكارهم وتفتح إبداعاهتم 
 الفكرية واملنطقية.

 
 حادي عشر: تنمية الشعور ابْلب:

؛ أي أن الطفل (21)  أكدت الدراسات الرتبوية على أن تعبري الوالدين عن حبهم ألطفاهلم جيب أال يكون مشروطًا
البد أن يشعر أن والديه يتقبالنه كما هو، وحيبانه سواء كانت قدراته بسيطة أو ممتازة؛ فهذه احملبة الفطرية جيب أال 
يتساهل ِبا الوالدين أبًدا حىت يف حالة العقاب أو تقومي سلوك الطفل عند الغضب، بل جيب التأكيد عليها يف كل 

 يف حالة اخلطأ دون مبالغة أو هتديد بفقد هذا احلب. األحوال مع وضع العقاب املناسب

 

 .68م(. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ص: 2001) قطاميانيفة  ،التفكري للمرحلة األساسيةتعليم  (18)
 .45ص:   ،مركز غنيم للتصميم والطباعة، عمان  م(.1990ويوسف شاهني )هلادي،   نبيل عبدا تطور التفكري عند الطفل، (19)
 .76دار الكتب للطباعة والنشر، العراق، ص:   م(.1988يوسف ) إبراهيمو هرمز صباح،  ، علم النفس التكويين الطفولة واملراهقة (20)
 .54م(. ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ص: 1977) عفيفيأخالقياته حممد الصادق -قيمه  - مبادئه  مناهجه - اإلسالميالفكر  (21)
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وال يكون ذلك فقط بتكرار األب واألم ابلقول أهنما حيبان طفلهما بل ينبغي عليهما إظهار ذلك له فعلًيا بلغة 
 يفهمها، فإذا نظرت األم إىل صغريها أثناء التحدث معه فإنه سيسعد بذلك ويفسره أبنه يقول أشياء مفيدة وأن أهله

 .(22)  يكون أفضل يف نظرهم ابالجتهاد يف دراسته والتفوق العلمي فخورين به، األمر الذي سيجعله يتمىن أن 
ليس هذا فحسب فاحرتام خياراته البسيطة يف لون مالبسه وشكل أدواته البسيطة اليت يستخدمها؛ كل ذلك 

 اهتا.يصب بقوة يف خلق شخصية سوية متزنة مبدعة وشجاعة تتحمل نتائج اختيار 
 .(23) اثين عشر: االنضمام إىل برامج تنمية التفكري العلمي

بدأ يف اَلونة األخرية انتشار كبري ملراكز تنمية النشاط الفكري واإلبداعي لدى األوالد، حىت مراحل ما قبل 
عقد اجلامعة، وتعمل تلك املراكز على اكتشاف مواهب روادها وتنميتها بشىت الطرق املمكنة، وذلك من خالل 

 .(24)  حماضرات ومسابقات تنافسية وورش عمل وغريها
ويف كثري من احلاالت يستطيع املدّرب يف أنشطته داخل املركز من توجيه األسرة ملناطق القوة والضعف يف قدرات 

العالقة أبنائهم عن طريق بعض اختبارات الذكاء والقياس، وقد أظهرت العديد من الدراسات الرتبوية أنه على الرغم من  
الطردية بني نسبة الذكاء والقابلية لإلبداع إال أن الدالئل املختلفة تشري إىل أن هناك حاالت يتميز فيها أشخاص بقابلية 

 .(25)  عالية لإلبداع ابلرغم من ضعف نسبة الذكاء لديهم
 اثلث عاشر: االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صقل املواهب واإلبداع.

ن احلديث عن التنشئة الرتبوية دون أن نقتدي ِبدي النيب صلى هللا عليه وسلم، الذي كان رسواًل ومربًيا وال ميك
الكلم الطيب من شعر ونثر،  ، حث على رعاية األسرة وتعليم األبناء القرآن والعلم والريضة واإلبداع من(26) وداعية

 م والتشجيع.وكل أشكال اإلبداع الذي يتسم ابلنقاء واإلميان، والدع
 

 املبحث الثاين: أمهية املدرسة وأثرها على التفكري العلمي:
 املطلب األول: أمهية األسرة يف تنمية التفكري العلمي لدى الفرد:

 

 .12صي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ص: م(. ترمجة عبد العزيز القو 1961وليم ابن شانر، ، ) ،الطريق إىل التفكري املنطقي (22)
 (،  2م(.  جملة كلية املعلمني، اجلامعة املستنصرية، العدد: )1994) السامرائي هاشم جاسمعصف الدماغ وأثره يف حتصيل الطلبة  (23)

 (.48- 1)ص : 
 .45، األردن، ص: دار األمل للنشر والتوزيع م(. 2000وآخرون، ) السامرائيهاشم جاسم  ، طرائق التدريس العامة وتنمية التفكري (24)
(، اجمللس الوطين للثقافة والفنون، الكويت، ص: 114، العدد: )م(. ترمجة غسان عبد احلي ابو فخر1989)  روشكاالكسندور    ،اإلبداع العام واخلاص  (25)

53. 
 .28، األردن، ص: الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار .م(1998السرور )اندي هايل  ،تربية املتميزين واملوهوبني (26)
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تطورت احلياة يف خمتلف جوانبها، حبيث مل تعد األسرة قادرة على القيام بواجباهتا يف إعداد الفرد للحياة العامة 
متكامالً، كما أن على املدرسة أن حتقق كل مقومات منو الطالب فيها من جوانبه العقلية واجلسمية واالنفعالية إعداد 

واخللقية بشكل يكمل عمل البيت، ويصحح مبا فيه من هفوات، ويف نفس الوقت على املدرسة أن ال هتمل النظرة إىل 
ل مسؤولياته االجتماعية معتمدة يف حتقيق ذلك على تنوع حياته املستقبلية يف اجملتمع من استعدادات متنوعة لتحم

 األنشطة و املمارسات يف حدود قدرات الطالب واستعداداته.
فاملدرسة مؤسسة تربوية متخصصة تقوم على تربية األجيال الصاعدة تربية خمطط هلا، وتسري على هناج منظم أُعد 

 .(27)  لنفسي واالجتماعيبدقة حبيث يتناسب مع منو األفراد العقلي واجلسمي وا
وللمدرسة أمهية كبرية يف تفعيل اجلانب العقلي للمتعلمني، وعلى عاتقها تقع تنمية القدرات العقلية للمتعلمني 
كالذكاء والتفكري العلمي اإلجيايب وغريه من القدرات العقلية، والقدرة على االستنباط واالستدالل، والقدرة على املالحظة 

واالستنتاج، وتنمية العمليات العقلية متمثلة يف احلفظ والتخّيل والتعلم وتنمية العادات واالجتاهات والنقد والتحليل 
، واحرتام اَلخرين وعدم التعصب (28)اإلجيابية ذات االرتباط ابلناحية العقلية، مثل حب املعرفة واالستطالع والقراءة

تيب، ومهارة القراءة والكتابة والكشف عن االستعدادات والقدرات لآلراء، وتنمية املهارات العقلية كمهارة التصنيف والرت 
العقلية وتوجيهها التوجيه السليم، وتزويد املتعلمني ابملعارف واألساليب اليت تسهم يف تنمية اجلانب العقلي، مراعية يف 

 .(29) كل ذلك الفروق الفردية فيما بينهم
ا للذكاء، والكتاب العلمي يساعد على تنمية هذا الذكاء؛ وتنمية التفكري العلمي لدى الطالب يعد مؤشرًا ه امًّ

فهو يؤدي إىل تقدمي التفكري العلمي املنظم يف عقل الطالب، وابلتاِل يساعده على تنمية الذكاء واالبتكار، ويؤدي إىل 
 تطوير القدرة العقلية للطالب.

 املطلب الثاين: أثر املدرسة يف تنمية التفكري العلمي
 :(30)  مدرسة أن تقوم بدورها يف تنمية التفكري العلمي لدى طالِبا من خالل اَليتوميكن لل  

تنمية التفكري على شكل مهارات مستقلة عن حمتوى املواد الدراسية مثل مادة تسمى: "تعليم التفكري"،  (1
ملهارة أو ميكن للمعلم تقدمي مشاريع للطالب تتطلب خططاً ذهنية وتنفيذية، ويتم يف بداية احلصة حتديد ا

العملية املطلوبة، وال يوجد عالقة حملتوى الدرس ابملنهاج العادي، ويراعى أن يكون حمتوى الدرس بسيطًا 
 

 م(. رسالة ماجستري  1997) املسادإبراهيم عاصي  معرفة معلمي الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري الناقد ومدى ممارستهم هلا، (27)
 . 68جامعة الريموك، األردن، ص: )غري منشورة(،

 .185م(. املطابع التعاونية، عمان، ص: 1983) إبراهيمانصر  ،الرتبيةمقدمة يف الرتبية مدخل إىل  (28)
 م(. رسالة ماجستري  1999) الصراف، زيد عبد الغين أمحد أثر استخدام طريقة الوحدات يف التفكري االبتكاري والتحصيل يف العلوم  (29)

 56)غري منشورة(، جامعة املوصل، كلية الرتبية، ص: 
 .92 جهينة للنشر والتوزيع، عمان، ص: م(. الطبعة األوىل،2004اثئر )  وحسني نعان،برانمج فكر، عاطف ك (30)
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حىت ال يتداخل أو يعقد تعلم مهارة التفكري، ويتم االنتهاء من برانمج تعليم مهارات التفكري خالل فرتة 
 زمنية معينة.

 ريس التفكري ضمن املواد الدراسية وجزٍء من الدروس الصّفيةتنمية التفكري من خالل الدمج، حيث يتم تد  (2

وال يتم إفراد حصة مستقلة للمهارة أو عملية التفكري، ويكون حمتوى الدرس الذي تعلم فيه املهارة جزءاً من 
املنهاج املدرسي، ويصمم املعلم الدرس وفق املنهاج املعتاد ويضمنه املهارة اليت يريدها، وال يتوقف إدماج 

 . (31)  مهارات التفكري مع احملتوى الدراسي طيلة السنوات الدراسية
، وكذلك (32) تنمية التفكري من خالل تدريس التفكري كمادة مستقلة هلا مدّرسوها وحصصها واختباراهتا (3

املواد تضمني مهارات التفكري ضمن احملتوى الدراسي يف مادة العلوم واللغة العربية واملواد االجتماعية وسائر  
 األخرى.

فاأللعاب تنمي القدرات اإلبداعية لدى الطالب، فمثاًل ألعاب تنمية اخليال، وتركيز االنتباه  اللعب: (4
واالستنباط واالستدالل، واحلذر واملباغتة وإجياد البدائل حلاالت افرتاضية متعددة، مما يساعدهم على تنمية 

ل املنشطة لذكاء الطالب وتوافقه، فالطالب يعشقون . كما يعترب اللعب التخيلي من الوسائ(33) ذكائهم
اللعب التخيلي، ويتمتعون بقدر كبري من التفوق، كما يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء والقدرة اللغوية 

 . (34) وحسن التوافق االجتماعي، كما أنه يساعدهم على اكتساب قدرات إبداعية متفوقة
هذا النوع من اللعب، كما أن لأللعاب الشعبية كذلك أمهيتها وهلذا جيب تشجيع الطالب على مثل 

يف تنمية وتنشيط ذكاء الطالب، ملا حتدثه من إشباع الرغبات النفسية واالجتماعية لدى الطالب، وتعّوده 
على التعاون والعمل اجلماعي، وتنشط قدراته العقلية ابالحرتاس والتنبيه والتفكري الذي تتطلبه مثل هذه 

 .األلعاب

 

مكتب الرتبية  م(.    2000عبد الناصر عبد الرحيم )  وفخرو  كلننت،عبد الرمحن نور الدين    ،تنمية مهارات التفكري املنهجي لدى طالب املرحلة املتوسطة  (31)
 .121البحرين، ص:  ،العريب لدول اخلليج

م(. املؤمتر العلمي العريب الثاين لرعاية  2000) كنعان عاطف   طرائق تعليم التفكري وتنميته )النظرية والتطبيق(، اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقني، (32)
 . 46املوهوبني واملتفوقني، عمان، ص:

 تنمية مهاريت التفكري الناقد واالبتكاري والتحصيل يف املواد االجتماعية، برانمج مقرتح لتعليم مهارات التفكري لتلميذات املرحلة املتوسطة وفاعليته يف  (33)
جدة، ص:    ،كلية الرتبية للبنات)غري منشورة(،    مناهج وطرق التدريس االجتماعيات  دكتوراه الفلسفة يف الرتبية  رسالة(.  م2004)  اخلضراء، فاديه عادل،

132. 
 .197 ص:  اجلزائر، ،جملة الرتبية والتنميةم(. 1993كرم، ) إبراهيم   اعها وطرق تنميتها،مهارات التفكري: مفاهيمها ومستويهتا وأنو  (34)
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تنمية التفكري العلمي لدى الطالب يعّد مؤشرًا هاًما للذكاء وتنميته، القصص وكتب اخليال العلمي:  (5
والكتاب العلمي يساعد على تنمية هذا الذكاء، فهو يؤدي إىل تقدمي التفكري العلمي املنظم يف عقل الطالب، 

 درة العقلية للطالب.وابلتاِل يساعده على تنمية الذكاء واالبتكار، ويؤدي إىل تطوير الق
والكتاب العلمي لطالب املدرسة ميكن أن يعاجل مفاهيم علمية عديدة تتطلبها املرحلة اليت ميرون ِبا، 
وميكنه حتفيز الطالب على التفكري العلمي، وأن جيري بنفسه التجارب العلمية البسيطة، كما أن الكتاب 

 .(35)  لمية وأساليب التفكري الصحيحة والسليمةالعلمي هو وسيلة ألن يتذوق الطفل بعض املفاهيم الع
واخلَيال مهم جًدا للطفل وهو خيال الزم له، ومن خصائص الطفولة التخيل واخليال اجلامح، ولرتبية 
اخليال عند الطفل أمهية تربوية ابلغة، يتم من خالهلا سرد القصص اخلرافية املنطوية على مضامني أخالقية 

لة املعىن وأن تثري اهتمامات الطفل، وتداعب مشاعره املرهفة الرقيقة، ويتم تنمية إجيابية، على أن تكون سه
اخليال كذلك من خالل سرد القصص العلمية اخليالية لالخرتاعات واملستقبل، فهي تعترب جمرد بذرة لتجهيز 

 .(36)  عقل الطفل وذكائه لالخرتاع واالبتكار
قبل املعلم وإدراجها يف املنهج وفق تسلسل فكري غري أنه جيب العمل على قراءة هذه القصص من 

وصالحيتها ألعمار الطالب، حىت ال تنعكس على ذكائه، كما أن هناك أيًضا قصص أخرى تسهم يف منو  
ذكاء الطفل كالقصص الدينية وقصص األلغاز واملغامرات اليت ال تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد، وال 

طبيعة فهي تثري شغف األطفال، وجتعل عقوهلم تعمل وتفكر وتعلمهم األخالقيات تتحدث عن القيم اخلارقة لل
والقيم، ولذلك جيب اختيار القصص اليت تنمي القدرات العقلية لألطفال، واليت متلؤهم ابحلب واخليال 

 .(37)  واجلمال والقيم اإلنسانية لديهم
تنمية الذكاء لدى الطالب، وهذا الدور ينبع من إن لألنشطة الطالبية دوًرا هاًما يف األنشطة الطالبية:  (6

استماع الطالب إىل احلكايت وروايتها وممارسة األلعاب القائمة على املشاهدة اخليالية، من شأهنا مجيًعا أن 
 تنمي قدراته على التفكري.

حد   من شأنه إثراء أمناط التفكري إىل-أي اللغة-وذلك أن ظهور ومنو هذه األداة املخصصة لالتصال
كبري ومتنوع، وتتنوع هذه األمناط وتتطور أكثر سرعة وأكثر دقة، فهو يساعد الطالب على أن يربز لديهم  

 

 .221مرجع سابق، ص:  م(. 1993) كرمإبراهيم   ،مهارات التفكري: مفاهيمها ومستويهتا وأنواعها وطرق تنميتها (35)
 .85، األردن، ص: (. مجعية عمال املطابع التعاونية1987عايش حممود زيتون ) ،تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم (36)
ملواد االجتماعية  برانمج مقرتح لتعليم مهارات التفكري لتلميذات املرحلة املتوسطة وفاعليته يف تنمية مهاريت التفكري الناقد واالبتكاري والتحصيل يف ا (37)

 .94مرجع سابق، ص:  م(.2004اخلضراء، فاديه عادل )
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اللعب التخيلي، وابلتاِل يتمتع الطالب بقدر من التفوق ويتمتعون بدرجة عالية من الذكاء، والقدرة اللغوية، 
 .(38)  ةوحسن التوافق االجتماعي، كما أن لديهم قدرات إبداعية متفوق

تساعد يف تكوين  وتعترب األنشطة املدرسية جزًءا مهًما من منهج املدرسة احلديثة، فاألنشطة املدرسية
عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكري الزمة، كما أن الطالب الذين يشاركون يف النشاط لديهم قدرة على 

 .(39)  اإلجناز األكادميي كما أهنم إجيابيون ابلنسبة لزمالئهم ومعلميهم
فالنشاط إذن يسهم يف الذكاء، وهو ليس مادة دراسية منفصلة عن املواد الدراسية األخرى، بل إنه 
يتخلل كل املواد الدراسية، وهو جزء مهم من املنهج املدرسي مبعناه الواسع )األنشطة غري الصفية(، الذي 

ملتكامل للطالب، وكذلك لتحقيق التنشئة  يرتادف فيه مفهوم املنهج واحلياة املدرسية الشاملة لتحقيق النمو ا
والرتبية املتكاملة املتوازنة، كما أن هذه األنشطة تشكل أحد العناصر اهلامة يف بناء شخصية الطالب وصقلها، 

 وهي تقوم بذلك بفاعلية وأتثري عميقني.
األنشطة  املمارسة البدنية مهم جدًا لتنمية ذكاء الطالب، وهي وإن كانت إحدىالرتبية البدنية:  (7

املدرسية، إال أهنا مهمة جًدا حلياة الطالب، وال تقتصر على املدرسة فقط، بل تبدأ مع اإلنسان منذ مولده، 
وهي تزيل الكسل واخلمول من العقل واجلسم، وابلتاِل تنشط الذكاء، وهذا يدل على أمهية االهتمام ابجلسد 

ا ودليالً على العالقة الوطيدة بني العقل واجلسد، عن طريق الغذاء الصحي والريضة، حىت يكون العقل سليمً 
 .(40)  ويربز دور الرتبية يف إعداد العقل واجلسد مًعا

فاملمارسة الريضية يف وقت الفراغ من أهم العوامل اليت تعمل على االرتقاء ابملستوى الفين والبدين، 
إلجيابية، وجتعله قادرًا على العمل واإلنتاج، والسرور واالنفعاالت ا وتكسب القوام اجليد، ومتنح الفرد السعادة

، ابإلضافة إىل مجيع املناشط (41) واالرتقاء ابملستوى الذهين والعقلي يف إكساب الفرد النمو الشامل املتزن
اإلنسانية، فاملطلوب االهتمام ابلرتبية البدنية السليمة والنشاط الريضي من أجل صحة الطالب من النواحي 

 كرية.العقلية والف
  

 

 .112سابق، ص: ال رجع امل (.1987ون )عايش حممود زيت ،تنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم (38)
ندوة أساليب اكتشاف املوهوبني  م(.    1994)  قنديل  ةشاكر عطي  ،برانمج لتنمية القدرات االبتكارية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي دراسة جتريبية  (39)

 . 46اخلليج، الريض، ص:  ، مكتب الرتبية العريب لدول، اإلماراتعليم األساسي بدول اخلليج العريبورعايتهم يف الت 
 . 124مرجع سابق، ص:  .م( 2000) كنعان النظرية والتطبيق عاطف  / طرائق تعليم التفكري وتنميته (40)
  2000)املقدادي،  قيس إبراهيم صاحل ،(أثر برانمج تعليم التفكري الناقد على تطوير اخلصائص اإلبداعية وتقدير الذات لدى طلبة الصف احلادي عشر41)

 .46اجلامعة األردنية، ص:  ، منشورة(، كلية الدراسات العليا ة ماجستري )غريرسال م(.
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ومما سبق يتضح أن املدرسة هلا دور ابرز وأثر واضح يف تنمية التفكري العلمي لدى الناشئة، وذلك من خالل 
التفكري على شكل مهارات، والدمج التكاملي، وتدريس التفكري واألنشطة الطالبية وغريها من األساليب والوسائل، 

جماالهتا وأنواعها دورًا هاًما يف تنمية ذكاء الطالب، وتشجعهم على التفكري فتؤدي إىل تنمية التفكري والذكاء مبختلف 
 املنظم والعمل املنتج، واالبتكار واإلبداع وإظهار املواهب املدفونة داخل نفوس الطالب.

 املبحث الثالث: العوامل املؤثّرة على تفعيل التفكري العلمي.
وجود مجلة من العوامل والصفات اليت تؤثر سلًبا أو إجيااًب يف تفعيل لقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل 

 التاِل: التفكري العلمي، وتتمثل هذه العوامل يف
 أوالً: التعصب: 

يقال: حلم عصب: َصلب شديد، وانعصب اشتد، وعَصَب رأسه  الِشدة: لغة بعدة معاٍن:أييت لفظ التعّصب 
َبه تعصيًبا: شّده، واسم ما شّد ب يَء ِبِِّّْم َوَضاَق ِبِِّّْم َذْرًعا  ، ومنه قوله:(42)ه الِعصابةوعصَّ ا َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطًا سِّ َوَلمَّ

يٌب   َذا يَ ْوٌم َعصِّ ومنه قوله  القراابت واجلماعات:  .(43)أي شديد يف الشر: القرطيب (٧٧)سورة هود، اَلية رقم:  َوقَاَل هََٰ
والعرب تسمى قراابت الرجل أطرافه، وملا أحاطت به هذه القراابت وعصبت بنسبه  َعصبة الرجل: بنوه وقرابته ألبيه، 

  .(44)  مسوا َعصبة، والعصبة والعصابة مجاعة ما بني العشرة إىل األربعني
وهو أن يدعو الرجل إىل نصرة عصبَيته، والوقوف معها على من يُناوئها، ومما سبق يتضح أبن التعصب يف  املدافعة:

 .(45)  الشدة والقراابت واملدافعة عن األقارب واجلماعات واالنتصار هلم أييت مبعىناللغة  
أما التعصب اصطالحاً فيعّرف أبنه:" التشّدد وأخذ األمر بشدة وعنف، وعدم قبول املخالف ورفضه، واألنفة من أن 

   .(46)يتبع غريه ولو كان على صواب"
مجاعته أو من يؤمن مببادئهم سواء كانوا حمقني أم مبطلني، وسواء كانوا نصرة قومه أو  ويعّرف التعصب أيًضا أبنه:"

 .(47)"رد احلق مع ظهور الدليل" ظاملني أو مظلومني"، كذلك التعصب هو:
ويالحظ على التعريفني السابقني أهنما يؤكدان على أن التعصب هو أخذ األمر بعنف وشدة، وإقصاء اَلخر، 

 وعدم قبول الرأي اَلخر مهما كان، واالحنياز جملموعة معينة تشرتك معها يف الفكر أو املعتقد. 
 

مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، اإلمارات العربية املتحدة، ص:  م(.1997وعبد القادر الصمادي )حممد عبد هللا البيلي،  ،علم النفس الرتبوي وتطبيقاته (42)
85. 

 . 9/75دار الكتب املصرية، مصر،  م(.2006القرطيب )حممد بن أمحد  ،اجلامع ألحكام القرآن الكرمي  (43)
 . 4/266(. دار صادر، بريوت، م2010) ابن منظور، حممد بن مكرملسان العرب  (44)
 . 45م(. مكتبة الطالب اجلامعي، ص: 1986) مطاوعإبراهيم عصمت  ،النفس قراءات يف الرتبية وعلم  (45)
 . 2ص:  ،امعي، اإلمارات العربية املتحدةدار الكتاب اجل (.1999)  جروان تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقاته، فتحي  (46)
 45(. مكتبة امللك فهد، الريض، ص: 1999) ارثيتعليم التفكري، إبراهيم احل  (47)
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نصرة هلا واملدافعة عنها أبي وسيلة التعصب هو اعتقاد الفرد أو اجلماعة استحقاق احلقيقة واالستحواذ عليها، والو 
كانت، فيتعّصب للرأي والفكر الذي يؤمن به ويعتقده، وهذا مما يفقد التفكري العملي مسته، ويندثر معامله وخصائصه، 

 .(48)  حيث يعمي بذلك بصره وبصريته من الوصول إىل احلقائق العلمية
املصاحل الشخصية على املصاحل العامة، واالنتماء وتغليب    اتباع اهلوى والُعجب،ولعل سبب هذا التعصب هو:  

 جلهات وهيئات فكرية معينة، واالنغالق الفكري.
ومن خالل هذه األسباب اليت تؤدي إىل التعصب ميكن استخالص بعض آاثر التعّصب الذي يؤثّر سلًبا على 

رد، ويقلل من فرص التطور يف اجملتمع التفكري العلمي ومقوماته الفكرية، كما يساعد على انداثر روح اإلبداع لدى الف
 اجلهل والتخلف يف اجملتمع، مما يؤدي إىل نشر الفساد وعدم االستقرار.انتشار  مما يؤثّر يف تراجع اجملتمع، و 

كما يعزز العداوة والعزلة بني أفراد اجملتمع، ويدفع يف اجتاه العداوة والعزلة؛ وهلذا فإن التعّصب سببه اجلهل وضعف 
 .(49)  والتعصب قد يؤدي إىل استعباد الناس، والتعاِل عليهم االتصال،

إذ يضيق حيز التفكري يف جمال رأى حمدد، وجيعل احلقيقة  ،التفكري العلمي وهذا كله من العقبات الشديدة أمام
 حيث إن كل شخص يكون مقتنع بفكرته دون النظر ملوضوعيه هذه الفكرة، ومواجهة آراء اَلخرين. ذاتية دون غريه،  

 اثنًيا: الوراثة:
وهي انتقال الصفات من الوالدين أو األجداد إىل األبناء واألحفاد عن طريق املورواثت، أو اجلينات اليت حتدد 

ات فطرية عامة يف اجلنس، أم من املتغريات اليت استجدت مجيع الصفات الوراثية للكائن احلي سواء كانت هذه الصف
 . (50)  يف اَلابء حسب قوانني الوراثة وشروطها مثل: األمراض الوراثية والنبوغ وغريها

وللوراثة أثر كبري على مستوى الذكاء لدى الفرد، إذ ينبين على أسسها نوعية االستجابة احملتملة يف البيئة، واألمناط 
وقعة للفرد واملتمثلة يف درجة التفاعل االجتماعي، والتحصيل الدراسي، وامليول واالجتاهات، واالستعدادات السلوكية املت

 والقدرات.
ومما يؤكد أثر الوراثة على اجلانب العقلي ما أثبتته الدراسات يف درجة التشابه بني ذكاء اَلابء وذكاء البناء، حيث 

وبني ذكاء اَلابء وذكاء أبنائهم   50.(51)0ابء وذكاء أبناءهم الطبعيني حواِل:  يبلغ متوسط معامل االرتباط بني ذكاء اَل

 

 .96جامعة املوصل، ص:  الرتبية،(. كلية 2001) حممد يسني وندى زيدان  ،برامج تنمية التفكري اإلبداعي أنواعها واسرتاتيجياهتا أساليبها (48)
 .25ألردن، ص: دار األهلية للنشر والتوزيع، ا (.1990قطامي )يوسف  ،تفكري األطفال تطوره وطرق تعليمه (49)
 . 58م(.  دار القلم للطباعة والنشر، الكويت، ص: 2006) بركاتحممد خليفة  ،علم النفس التعليمي (50)
 . 25ص:  ،الريض، مكتبة الصفحات الذهبية، كمال سامل وفاروق صادق  ،الفروق الفردية لدى العاديني وغري العاديني (51)

http://kenanaonline.com/users/future-way/tags/14628/posts
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أما التوائم املتماثلة فإهنم يشرتكون متاًما يف العوامل الوراثية، ولذلك فإن متوسط معامل االرتباط  0.25ابلتبين حواِل: 
 . (52)0.09بني ذكائهم مرتفع حواِل:  

الكبري لعامل الوراثة إال أن ذلك ال يعين أهنا املؤثر الوحيد على اجلانب العقلي، وعلى الرغم من التأثري 
فاالستعدادات الفطرية الوراثية لن يكون هلا أتثري كبري على الفرد ومنّوه العقلي إذا مل تتفاعل مع البيئة مبا يتوفر فيها من 

 .(53)  فرص تعني على النضج والتفتح
 اثلثًا: البيئة: 

وتعين مجيع املؤثرات البيئية واالجتماعية املصاحبة للفرد منذ بداية حياته وحىت مماته، كاحمليط االنفعاِل ومستوى 
 املعيشة االقتصادي، ودرجة الوعي الرتبوي الذي مير به، واملستوى الثقايف لألسرة وغريها من البيئة املادية واملعنوية.

دية حول اإلنسان ال يعد من املثرات البيئية إذا مل يكن هلا أتثر فعلي على خرباته وسلوكياته؛ فمجرد وجود أشياء ما
 وعليه فإن البيئة الفعلية ألي شخص ختتلف عن البيئة الفعلية لشخص آخر، وإن اتفقا معًا يف املكان واحمليط ذاهتما

(54) . 
بية العقلية، وهلا أتثري كبري على مستوى ذكاءه ودرجة فاحلاالت االقتصادية لألسرة من العوامل املثرة على الرت 

حتصيله الدراسي، وكلما ارتفع املستوى االقتصادي لألسرة أتيحْت فرص تعليمية وثقافية غري متاحة ملن هم يف مستوى 
م العقلية، اقتصادي أقل، فاألسرة ميسورة احلال ميكنها أن توفر ألبنائها العديد من الوسائل اليت تناسب قدرات أبناءه

 . (55) وإحلاقهم مبدارس متخصصة، واملشاركة يف برامج رعاية املوهبة وتنمية القدرات
علًما أبن احلالة االقتصادية لألسرة على مستوى القدرات العقلية ألفرادها؛ إال أنه ينبغي أن تتضافر اجلهود من 

توازن، حىت ال يغلب جمال على جماالت أخرى، فهناك أجل توفري عدة مؤثرات اليت تنمي اجلوانب العقلية، ويراعى فيه ال
الكثري من األسر اليت وفْت ألبنائها الكثري من الوسائل املذكورة، ومل تتمكن من حتقيق التقدم املنشود، ويف املقابل هناك 

 العديد من األسر الفقرية اليت خترج منها أفراد متفّوقون يف علوم شىت.
 
 
 
 

 

 .  113، ص: اإلسكندريةم(. املكتب اجلامعي احلديث، 2001) فوزيحممد جبل  ،علم النفس العام (52)
 .156دار الفكر العريب، القاهرة، ص:  ه (.1414) عليراشد  ،مفاهيم ومبادئ تربوية (53)
 . 35ه (. دار القلم، الكويت، ص: 1409) أبو عالمرجاء حممود  ،الفروق الفردية وتطبيقاهتا الرتبوية (54)
 .256، ص: اإلسكندرية ية للكتاب، ر سكندم(. مركز اإل2003خليل ميخائيل معوض )  ،الرتبوي أسسه وتطبيقاتهعلم النفس  (55)
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 رايف:رابًعا: انتشار الفكر اخل
ينتشر الفكر اخلرايف وخباصة يف اجملتمعات البدائية والنامية، حيث يفسر معظم الناس ظواهر احلياة وأحداثها 
تفسريًا خرافًيا ال يستند إىل دليل علمي أو جتارب اثبتة، كما أن بعض األفراد عندما تواجههم مشكلة فإهنم يلجؤون إىل 

 .(56)  يت واجهتهم، وال حياولون حلها بطريقة علمية صحيحةبعض الطرق غري املشروعة حلل مشكلتهم ال
وحتول األعراف والتقاليد واملفاهيم املتسامل عليها، وما تتناقله األجيال من قيم وعادات وأفكار وأمناط ثقافية، دون 

يد أن مثة شيئاً جديداً التبّصر بكلِّ جديد أو مستجّد، وكثرياً ما حيصل اإلعراض دون نقاش جملرد معرفة امللتزمني ابلتقال
 .(57)  يعمل على زحزحة مورواثته الفكرية

وهلذا يواجه املربون موقًفا معرتًضا من اجملتمع، قد حيملهم يف معظم األحيان على االنكفاء واإلقالع عن دعوهتم 
واالستيعاب والتجاوز، وكثرياً ما يذهب هؤالء املغرية، إذا مل حيسن القراءة والفهم، أو مل يتمتع بطاقة هائلة على التحمل  

ضحاي األفكار واملشاريع اإلصالحية، والقرآن الكرمي ينقل لنا من األمثلة والنماذج اليت القْت ابلرفض االجتماعي هلا، 
مد صلى هللا واملؤكد وفق العرض القرآين، أّن األنبياء كلهم كانوا ممن تعرضوا حلال اإلعراض والتصّدي، وآخرهم نبّينا حم

 .(58)  عليه وسلم
ْم ُمْهَتُدونََّ   واملنطق الذي واجههم كان واحًدا:قاىل تعاىل: )الزخرف:    َبْل قَاُلوا إَِّّنَّ َوَجْدََّن آاَبَءََّن َعَلىَٰ ُأمٍَّة َوإَِّّنَّ َعَلىَٰ آاَثرِّهِّ

 وعلماء يف جماالت خمتلفة.(والتاريخ خيتزن الكثري من الوقائع اليت رفض فيها الناس أفكار مصلحني   ٢٢
فيتضح مما سبق أبن هناك عوامل مؤثرة على تنمية التفكري العلمي، تتمثل ذلك من خالل التعّصب للراي أو 
الفكر واملعتقد، كما أن للبيئة والوراثة أثر كبري على التفكري العلمي لدى الفرد، وميكن التخلص من هذه العوامل ابلتحرر 

تدريب الفكر على اإلبداع واالبتكار، والسعي حنو تنمية التفكري العلمي السليم واتباع خطواته من التبعية املقيتة، و 
 العلمية.

 اخلامتة:
 بعد هذه اجلولة العلمية توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها ما يلي: 

 واألسرة.أن البناء الصحيح للتفكري العلمي لدى الناشئ عملية تكامل بني املدرسة   -
أن على األسرة مراعاة جمموعة من القواعد عند التعامل مع الناشئ حىت حيقق التفكري العلمي هدفه املنشود،  -

 وعلى رأس هذه القواعد احرتام عقلية األوالد وطبيعة تفكريهم وتعويدهم على التفكري.

 

 .65العراق، ص:   ،م(. دار الكتب للطباعة والنشر1988) هرمز صباحو يوسف  إبراهيم، الطفولة واملراهقة   علم النفس التكويين (56)
  www. Bahaedu. Gov. Sa م(.  2003) حممد حفين إمساعيل ،الذهينالتعلم ابستخدام اسرتاتيجيات العصف  (57)
 .45ص:  ،(. مكتبة النهضة املصرية، القاهرة 1996) حبيبالنظرية واالسرتاتيجيات"، جمدي و "األسس  :التفكري (58)
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وذلك من خالل جمموعة من أن املدرسة تقوم بدور فعال يف أتسيس وتنمية التفكري العلمي عند الناشئ،  -
 الوسائل أمهها: تنمية تفكري الناشئ من خالل اللعب اهلادف والقصص.

أنه جيب األخذ بعني االعتبار عند عملية تنمية التفكري العلمي لدى الناشئ العوامل والقوى املؤثرة حىت تتحقق  -
 األهداف املنشودة بشكل مطلوب.

 اثنيا: التوصيات:
 البحث يوصي الباحث ابلتاِل:يف ضوء نتائج   

نشر ثقافة التفكري العلمي عرب وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ابستضافة خرباء ومناقشة قضايه وأبعاده حىت  -
 يتأسس أمهيته يف أذهان أفراد اجملتمع والناشئ.

علمي وأمهيته وسبل عقد اللقاءات بني إدارة املدرسة وأولياء أمور الطالب من أجل مناقشة قضاي التفكري ال -
 تعزيزه بشكل مستمر ابلتعاون بني اجلهتني.

عقد حماضرات وندوات خبصوص قضاي التفكري العلمي ومعوقاته يف اجملتمع وتقدمي وسائل وسبل تنميته،   -
 ومعاجلة جوانب معوقاته.
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك  مستوى األحباث إىل

؛ 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

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 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 ونصفُيكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن  و اليزيد 3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،  ول والصور والرسومات , مبا يف ذلك اجلدا
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: ُيكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 جري وامليالدي.، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلالعربية واإلجنليزية ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.
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كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
، مع مالحظة ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.إشتمال امللخص على 

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك. -6

واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  تطبع اجلداول  -7
 .يف كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .يةالعرب

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.

سحب البحث ورغبته يف عدم   يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه  -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

ها يف هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسل •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد  •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي ذلك من

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
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 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب 
 . 145، ص: 2. ج: 2دار الكتب العلمية. ط:  بريوت:

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 . 150، ص: 3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف، وذلك   يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 الطريقة التالية:ابتباع 

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب 
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع (.1979أمحد اهلمذاين. )ابن خالويه، احلسني بن 

 . حتقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية.التجديد (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية الذكاء". (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على2002راضي، فوقية حممد. )
 . 36-27. ص 36. العدد: 12اجمللد: 

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  (. "أثر املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 ين العابدين.. ماليزاي: جامعة السلطان ز الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 انو: املؤسسة الدينية.. )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجناتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب   -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .لتحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسبابقرار هيئة ا  -15

 ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً  -16

هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث عزيزي الباحث إن   مالحظة:
 .الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هبا

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم
لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

وية الدور وزخم  ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أول
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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