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كلمة عميد كلية ال�سريعة واأ�س�ل الديناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

كلمة عميد كلية الشريعة وأصول الدين    

احلمد	هلل	رب	العاملني	،	خلق	ف�سوى	،	وقدر	فهدى،	وال�سالة	وال�سالم	على	خري	خلق	اهلل،	
حممد	بن	عبد	اهلل	،	ال	خري	اإال	دل	االأمة	عليه	،	و�س���بقها	اإليه،	وال	�س���ر	اإال	حذرها	منه	،	وكان	

اأبعدها	عنه،،،اأما	بعد
فياأتي	انعقاد	املوؤمتر	الدويل	القراآين	االأول	:	توظيف	الدرا�سات	القراآنية	يف	عالج	امل�سكالت	
املعا�س���رة	يف	رحاب	جامعة	امللك	خالد	خالل	الفرتة	من	:	15	�	17	حمرم	1438ه�	يف	ظروف	ال	
تخفى	على	اأحد	كبارقة	اأمل؛	لالإ�س���هام	يف	حتقيق	روؤية	اجلامعة	والكلية	ور�س���التهما	واأهدافهما	
،	م���ن	اأج���ل	تفعيل	العم���ل	البحثي	العلم���ي	التناف�س���ي	املتميز،		وبن���اء	التوا�س���ل	االأكادميي	بني	
اجلامع���ة	والكلية	،	والباحثني	من	خمتلف	اجلامعات	العربية	واال�س���المية،	واالإ�س���هام	يف	خدمة	
املجتمع	بن�سر	العلم	والوعي	ال�سرعي	،	وحت�سينه	من	االنحرافات	الفكرية	وال�سلوكية،	ومعاجلة	

م�سكالته		وفق	روؤية	قراآنية	تت�سم	بالو�سطية	والعمق	العلمي،	من	خالل	اأداء	بحثي	متميز.
وق���د	مر	املوؤمتر	عرب	مراحله	املتعدة	بعمل	دوؤوب	من	خالل	ق�س���م	القراآن	الكرمي	وعلومه	
واللجن���ة	العلمية	من���ذ	اأن	كان	فكرة	اإىل	حتديد	اأهدافه	وحم���اوره	ومو�سوعاته،	والتوا�سل	مع	
الباحثني	وا�ستقبال	البحوث	من	اأكرث	من	خم�س	وع�سرين	دولة،	وحتكيمها		وفق	املعايري	العلمية	
؛	�سعي���ا	لالإ�سهام	يف	معاجل���ة	امل�سكالت	املعا�سرة	يف	جماالت	احلي���اة	املتعددة،	منطلقني	من	
	َهَذا	اْلُقْراآَن	َيْهِدي	ِللَِّتي	ِهَي	اأَْقَوُم(	راجني	من	اهلل	تعاىل	التوفيق	والقبول. قول	اهلل	تعاىل:	)اإِنَّ
�سك���ر	اهلل	خلادم	احلرمني	ال�سريفني	امللك	�سلمان	بن	عبد	العزيز	موافقته	الكرمية	على	
عق���د	املوؤمتر،	وال�سكر	مو�س���ول	اأي�سا	ل�ساحب	ال�سمو	امللكي	االأم���ري	في�سل	بن	خالد	بن	عبد	
العزي���ز	اأم���ري	منطقة	ع�سري	على	رعايت���ه	للموؤمتر	،	وملعايل	وزير	التعلي���م	الدكتور/	اأحمد	بن	
حمم���د	العي�سي	على	دعمه	واهتمامه،	وملعايل	مدير	اجلامعة	االأ�ستاذ	الدكتور/	فالح	بن	رجاء	

اهلل	ال�سلمي		على	متابعته	امل�ستمرة.
وختاما	:	حفظ	اهلل	بالدنا	وبالد	امل�سلمني	من	كل	�سوء	ومكروه،	ووفق	والة	اأمرنا	لكل	خري	
،	ون�سر	بهم	االإ�سالم	وامل�سلمني	،	ورّد	كيد	الكائدين،	ون�سر	جنودنا	املرابطني،	ووفقنا	جميعا	

ملا	يحب	وير�سى	،	اإنه	على	كل	�سيء	قدير.
اأ د. علي بن حممد ال�سهراين

رئي�س اللجنة العلمية





7

كلمة رئي�س ق�سم القراآن الكرمي وعل�مهاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

كلمة رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه

احلم���د	هلل	رب	العاملني	وال�سالة	وال�س���الم	على	اأ�سرف	االأنبي���اء	واملر�سلني	نبينا	حممد	
وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني	،،	اأما	بعد	

ف���اإن	الق���راآن	كالم	اهلل	العظيم	،	و�سراطه	امل�ستقيم،	ونظام���ه	القومي،	وحبله	املتني،	من	
مت�سك	به	جنا،	ومن	عمل	به	اأجر،	ومن	حكم	به	عدل،	ومن	دعا	اإليه	هدي	اإىل	�سراط	م�ستقيم،	
	َهَذا	اْلُقْراآَن	َيْهِدي	ِللَِّتي	ِهَي	 جعله	اهلل	هاديا	للتي	هي	اأقوم	،	وبني	فيه	كل	�سيء	،	قال	تعاىل" اإِنَّ
	�َسْيٍء	" فالقراآن	الكرمي	ا�ستمل	على	 ْلَنا	َعَلْيَك	اْلِكَت���اَب	ِتْبَياًنا	ِلُكلِّ اأَْق���َوُم"  وقال	�سبحانه	:" َوَنزَّ
كل	عل���م	ناف���ع	،	من	خرب	ما	�سبق،	وعل���م	ما	�سياأتي،	وما	النا�س	اإلي���ه	حمتاجون	يف	اأمر	دينهم	

ودنياهم	ومعا�سهم	ومعادهم.
ومل���ا	كان	الق���راآن	كذل���ك	فاإن	مم���ا	ال	�سك	في���ه	اأن	اهلل	تعاىل	قد	ب���ني	فيه	احلل	والع���الج	للعلل	
وامل�سكالت	على	م�ستوى	االأمة	واالأفراد،	وملا	كان	العباد	مطالبني	باالهتداء	به	يف	كل	�سوؤونهم	كان	من	
�سور	هذا	االهتداء	الرجوع	اإليه	حلل	امل�سكالت	املعا�سرة	التي	متر	بها	االأمة	يف	�ستى	جماالت	احلياة.
وم���ن	هذا	املنطلق	جاء	تنظيم	جامعة	امللك	خالد	ممثل���ة	يف	كلية	ال�سريعة	واأ�سول	الدين	
�	ق�س���م	القراآن	الك���رمي	وعلومه	�	للموؤمتر	ال���دويل	القراآين	االأول	بعن���وان	" توظيف	الدرا�سات	

القراآنية	يف	عالج	امل�سكالت	املعا�سرة	" خالل	الفرتة:		15	��	17	حمرم	1438ه�	.
وقد	ج���اءت	بحوث	املوؤمتر	لت�سليط	ال�سوء	على	عالج	امل�سكالت	املعا�سرة	لالأمة	يف	�سوء	
الق���راآن	الكرمي	،	�س���واء	من	خالل	درا�سة	تلك	امل�سكالت	واإب���راز	عالجها	اأو	من	خالل	درا�سة	
مناه���ج	بع����س	العلماء	واآثاره���م	يف	اإبراز	دور	الق���راآن	الكرمي	واأثره	يف	ع���الج	تلك	امل�سكالت	
عل���ى	اخت���الف	اأنواعها	وتع���دد	م�ساربه���ا	يف	�ستى	جماالت	احلي���اة	)	الفكري���ة	واالجتماعية،	

واالقت�سادية،	وال�سيا�سية،	والعلمية	،	وغريها(
فن�س���األ	اهلل	تع���اىل	اأن	يبارك	يف	هذا	املوؤمت���ر	ويف	اأبحاثه	وتو�سيات���ه	،	واأن	ينفع	به	االأمة	
باأجمعها،	واأن	يكتب	للجميع	من	منظمني	وم�ساركني	ورعاة	الثواب	العظيم،	واالأجر	اجلزيل.	

	واآخر	دعوانا	اأن	احلمد	هلل	رب	العاملني	.
و�سلى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني

د. ح�سن بن علي بن منيع ال�سهراين     
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د. اأحمد بن حممد ال�صرقاوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

د .اأحمد حممد ال�سرقاوي
تاريخ امليالد	1387/11/23ه�	املوافق	1968/2/21م.	

الدرجة وال�ظيفة /	اأ�ستاذ	التف�سري	وعلوم	القراآن		-	جامعة	االأزهر،	واجلامعة	االإ�سالمية	
-	املدينة	املنورة	– واأ�ستاذ	زائر	بجامعة	ال�سارقة	�سابًقا.

sharkawe2000@yahoo.com		: الربيد الإلكرتوين

• ع�سو	اجلمعية	ال�سعودية	للقراآن	الكرمي	وعلومه	من	تاأ�سي�سها	حتى	تاريخه.	2001	حتى	تاريخه	.	
• م�سرف	علمي	وحمكم	مب�سروع	التف�سري	املو�سوعي	للقراآن	الكرمي	بالريا�س	2012	-	2015.		
• م�س���رف	علمي	وحمك���م	ومراجع	مب�س���روع	تف�سري	املدينة	املن���ورة	باملدين���ة	املنورة	مركز		

تعظيم	القراآن	الكرمي		2011	-	2013.	
• ع�سو	جلان	حتكيم	الرتقية	بجامعة	االأزهر	2014	/	2015	،	وع�سو	جلان	الرتقية	اأع�ساء	هيئة		

التدري�س	يف	جامعات	االأردن	وباك�ستان.		وحمكم	مبعظم	جامعات	اململكة	العربية	ال�سعودية.
• �سارك	يف	التف�سري	املو�سوعي	ل�سور	القراآن	بجامعة	ال�سارقة.		
• �س���ارك	يف	امل�ساري���ع	البحثي���ة	املدعومة	باجلامع���ة	االإ�سالمية	باملدينة	املن���ورة	على	مدار		

2010	– 2015	م	.
• �س���ارك	يف	و�س���ع	المناهج	ملراح���ل	البكالوريو����س	واملاج�ستري	والدكت���وراه	باجلامعة		

االإ�سالمية	املدينة	املنورة،	وبالرئا�سة	العامة	لتعليم	البنات	�سابقا.

من امل�ؤلفات املطب�عة : 
• املراأة	يف	الق�س�س	القراآين	ط	دار	ال�سالم	للطباعة	والن�سر	والتوزيع	2000م		.	
• نحو	منهج	اأمثل	لتف�سري	القراآن	،	اجلامعة	االإ�سالمية	مباليزيا	،	ودار	طيبة	دم�سق		2008	م	.		
• مناهج	املف�سرين		مكتبة	الر�سد		بالريا�س	1425ه�		.	
• يتيم���ة	الدهر	يف	تف�س���ري	�سورة	الع�سر	.	دار	طيبة	دم�سق	،	وموؤ�س�س���ة	اأ�سواء	البيان	درعا		

ط/1	-2007	م.
• املنهل	القد�سي	يف	تف�سري	اآية	الكر�سي	.		توزيع	دار	ال�سالم	بالقاهرة	.		
• حما�سرات	يف	مناهج	البحث	واملكتبة	االإ�سالمية	ط	مكتبة	الر�سد	1429	ه�		
• تاأمالت	يف	التف�سري	املو�سوعي	مكتبة	الر�سد	1430		
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د. اأحمد بن حممد ال�صرقاوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

• ظاهرة	الرعب	من	االإ�سالم	وحقوق	املراأة	ط	دار	ال�سالم	بالقاهرة	.	
• حقوق	املراأة	يف	ال�سنة		،	مكتبة	ال�سميعي	بالريا�س	.		
• الو�سيط	يف	تاريخ	الت�سريع	مكتبة	ال�سميعي	بالريا�س	.	
• ال�سرب	عند	فقد	الولد	دار	ال�سالم	للطباعة	والن�سر	والتوزيع		ط/	2008	م.		
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د. اأحمد بن حممد ال�صرقاوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

) تق�مي الفهم اخلاطئ للحرية وامل�ساواة(
يف �س�ء القراآن الكرمي 

حم�ر 1 
ت�ظيف القراآن الكرمي يف عالج امل�سكالت العقدية والفكرية

اإعداد 
أحمد بن محمد الشرقاوي 

اأ�ستاذ التف�سري وعل�م القراآن باجلامعة الإ�سالمية �سابقا 
وبجامعة الأزهر حاليا. 
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د. اأحمد بن حممد ال�صرقاوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم

					احلم���د	هلل	رب	العامل���ني	واأ�سلي	واأ�سلم	على	من	اأر�سله	ربه	رحمة	ومعلِّما	وهاديًا	للعاملني	نبينا	
حممد،	�سلى	اهلل	عليه	وعلى	اآله	و�سحبه	والتابعني،	ومن	تبعهم	باإح�سان	اإىل	يوم	الدين	.

					اأما	بعد:	فالقراآن	الكرمي	حجة	اهلل	البالغة	ور�سالته	اخلامتة،	اأنزله	هدى	ورحمة	ونورا	
وع�سم���ة	وبيانا	وحكمة،	قال	تع���اىل	چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
چ	 چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   وق���ال	 	. 	]89	: ]النح���ل	 چ	 ڃ  ڃ  ڃ  
]االإ�س���راء:	9[		ومن	بيان	القراآن	الكرمي	وهدايت���ه	للتي	هي	اأقوم	ت�سحيح	املفاهيم	اخلاطئة،	
واإزال���ة	م���ا	قد	يعلق	يف	االأذهان،	اأو	ي�س���وب	العقول	من	�ُسبٍه	واإ�سكاٍل	؛	بداف���ع	جهٍل	اأو	هوى،	اأو	
	من	قبل	�سياطني	االإن�س	واجلن،	من	ذلك	الفه���م	اخلاطئ	للحرية	وامل�ساواة	؛	مبا	حاد	 تلبي����سٍ
بهم���ا	عن	مقا�سدهما	ال�سامي���ة؛	واأطاح	بهما	من	عر�س	القيم	االإن�سانية	الرفيعة،	وذروة	�سنام	
ي	على	 املُثل	العليا	اإىل	ح�سي�س	الفو�سى	وهاوية	االنفالت،	فاأ�سبحا	�سعاًرا	ُي�سمُر	وراءه	التعدِّ
را	 احلقوق	وانتهاك	املحارم،	وبات	�ِسراعا	ميُخر	يف	خ�سم	الف�ساد	واأوحال	الرذيلة،	و�سار	مربِّ
ل	من	الواجبات	واالآداب،	وغدا	�سهاما	م�سوبة	على	الدين،	با�سم	حرية	الراأي	والتعبري،	 للتن�سُّ
وحت���ت	دعاوى	امل�ساواة	املطلقة	بني	اجلن�س���ني،	دون	مراعاة	للفروق	الطبيعية	بينهما،	من	هنا	
كان���ت	هذه	الدرا�س���ة	؛	لت�سحيح	املفاهيم	اخلاطئ���ة	واإر�ساء	املفاهيم	ال�سرعي���ة	القراآنية	مبا	

تّت�سم	به	من	دّقٍة	وواقعّية	.	

اأهمية م��س�ع البحث:
1	 امل�ساهمة	يف	توظيف	الدرا�سات	القراآنية	يف	عالج	امل�سكالت	املعا�سرة،	والنهو�س	باالأمة	.	.
2	 نها	. اأن	احلري���ة	وامل�ساواة	من	القيم	االإن�سانية	العظيمة	الت���ي	حتتاج	لتاأ�سيٍل	قراآين	يبيِّ

مها	.		 ويقوِّ
3	 كرثة	الدعاوى	الزائفة	با�سم	احلرية	وامل�ساواة	والتي	ال	بّد	من	ك�سفها	والتحذير	منها		..

م�سكلة البحث: 
الدع���وة	اإىل	احلري���ة	وامل�س���اواة	واملكافحة	م���ن	اأجلهما	ه���دٌف	ي�سعى	اإلي���ه	الكثري،	لكن	
املفاهي���م	وال���روؤى	والو�سائ���ل	وال�سبل	ال	ت���زال	مو�سع	اخت���الف	ومثار	ج���دال،	يف	ظل	تزاحم	
ال�سع���ارات	الرباقة	وتراكم	الفل�سفات	امل�سلِّلة،	وك���رثة	الدعاوى	الزائفة	التي	راجت	وانت�سرت	
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د. اأحمد بن حممد ال�صرقاوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

رة	واالأماين	الكاذبة	؛	 ب�سب���ب	اجلهل	والهوى	واالن�سياق	وراء	االأباطيل	املزخرف���ة	والوعود	املُغرِّ
من	هنا	كانت	احلاجة	املا�ّسة	لهذا	البحث	ليجيب	عن	عدة	ت�ساوؤالت:	

-	م���ا	املفه���وم	الر�سيد	للحرية	وامل�ساواة	؟	وم���ا	حدودهما	و�سوابطهم���ا	؟	وما	هي	االآثار	
الناجتة	عن	الفهم	اخلاطئ	للحرية	وامل�ساواة	؟

اأهداف البحث:
1	 تاأ�سيل	مفهوم	احلرية	وامل�ساواة	يف	�سوء	القراآن	الكرمي	..
2	 التحذي���ر	من	االنحرافات	الفكري���ة	وال�سلوكية	الناجتة	عن	الفه���م	اخلاطئ	للحرية	.

وامل�ساواة	.
3	 بيان	جماالت	احلرية	وامل�ساواة	و�سوابطهما	يف	�سوء	القراآن	الكرمي	..

حدود البحث:  
بي���ان	مفه���وم	و�سوابط	احلري���ة	وامل�ساواة	يف	�س���وء	القراآن،	مع	اال�ستط���راد	لبيان	خطر		

املفاهيم	اخلاطئة	حولهما	.	

منهج البحث: 
اقت�ست طبيعُة امل��س�ع اأن اأ�سلك فيه عدة مناهج:

اأول:	املنه���ج	التاأ�سيل���ي:	وذلك	عند	تعريف	م�سطلح	احلري���ة	وامل�ساواة	يف	�سوء	الكتاب	
وال�سنة.

	من	االأحاديث	املتعلقة	باملو�سوع. ثانيا: املنهج	اال�ستقرائي:	بتتبع	اآيات	القراآن	وما	�سحَّ
ثالث��ا:	املنه���ج	التحليلي:	بتدبُّ���ر	االآيات	وبي���اِن	هداياتها.	اإىل	جانب	املنهجي���ة	املتَّبعة	يف	

البحوث	والدرا�سات	.

خطة البحث:  
تتكّ�ن من مقدمة، ومتهيد، وف�سلني، وخامتة، على النح� التايل:

املقدمة:	وفيها	بياُن	اأهمية	املو�سوع،	وم�سكلة	البحث،	واأهدافه	وحدوده،	ومنهجه،	وخطته.
التمهيد:	وفيه	التعريف	مب�سطلح	احلرية	وامل�ساواة	يف	اللغة	ويف	�سوء	القراآن.

الف�سل الأول : احلرية جمالتها و�س�ابطها . وي�ستمل على متهيد ومبحثني :
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التمهيد	:	�سور	ومفاهيم	خاطئة	للحرية	.	
املبحث الأول:	جماالت	احلرية،	ويت�سمن	اأربعة	مطالب:

• املطلب الأول:	حرية	العقيدة	والعبادة	.	
• املطلب الثاين:	حرية	الكلمة	.	
• املطلب الثالث:	حرية	الت�سرف	والتنقل	.		
• املطلب الرابع:		حترير	العبيد	واالأ�سارى	.		

املبحث الثاين:	�سوابط	احلرية،	ويت�سمن	خم�سة	مطالب:
• املطلب الأول:	اأن	ال	تتعار�س	مع	العقيدة	.	
• املطلب الثاين:	اأن	ال	تتعار�س	مع	اأ�سول	االأحكام	.	
• املطلب الثالث:	اأن	ال	تتعار�س	مع	امل�سالح	العامة.	
• املطلب الرابع:	اأن	ال	تنتهك	حقوق	االآخرين	وحرماتهم	.		
• املطلب اخلام�س :	اأن	ال	ت�سطدم	مع	القيم	واالآداب	.		

الف�سل الثاين: امل�ساواة جمالتها و�س�ابطها . وي�ستمل على متهيد ومبحثني : 
التمهيد	:	�سور	ومفاهيم	خاطئة	للم�ساواة	.	

املبحث الأول: جماالت	امل�ساواة،	ويت�سمن	اأربعة	مطالب:
• املطلب الأول: امل�ساواة	يف	االأ�سل	.	
• املطلب الثاين:	امل�ساواة	يف	احلقوق	.	
• املطلب الثالث:	امل�ساواة	يف	اخلطاب	.	
• املطلب الرابع: امل�ساواة	يف	التكاليف	والثواب	.		

املبحث الثاين:	�سوابط	امل�ساواة،	وي�ستمل	على	ثالثة	مطالب:	
• املطلب الأول: مراعاُة	الفروق	بني	اجلن�سني	يف	الطبيعة	واملهام.	
• املطلب الثاين:	مراعاُة	التفا�سل	واالختالف	الذي	هو	�سنة	اهلل	يف	اخللق	.	
• املطلب الثالث: عدُم	التعار�س	مع	القيم	وامل�سالح	العامة.	

اخلامتة:	وفيها	بياُن	نتائج	البحث	وتو�سياته	ومراجع	البحث	.
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التمهيد

التعريف مب�سطلح احلرية وامل�ساواة يف اللغة ويف �س�ء القراآن

	  اأول : احلري��ة يف اللغ��ة: ا�ستعم���ل	الع���رب	هذه	الكلم���ة	للداللة	على	مع���اٍن	متنوعة،	فاحلرُّ
:	اخلال�س	النق���ي	والفاخر	من	 :	نقي����س	العب���د،	واحل���رة	نقي�س	االأم���ة،	واجلمع	َحراِئُر.	واحل���رُّ

االأ�سياء،	قال	االأزهري	:	"واحُلّر:	كل	�َسْيء	فاخر	جّيد	من	�ِسْعر	اأَو	َغريه	" ...	)1(

الرَقبة:	 ريُر	 وحَتْ املطر.	 اأي	كثرية	 و�َسحابة	حّرة:	 ٌة،	 ُحرَّ ناقة	 يقال:	 الكرمية.	 ُة:	 "واحُلرَّ
ِعْتُقها".	)2(	

ُة	من	الن�س���اء:	الكرمية	امل�سونة	العفيفة،	كما	يف	�س���وؤال	هنٍد	متعجبًة	:	وهل	تزين	 واحُل���رَّ
ُر	منها	ذلك	.	 احلرة	؟	)3(	تعني	اأن	الكرمية	امل�سونة	ال	ُيت�سوَّ

واحلري���ة	يف	اال�سطالح	:	" املكن���ة	العامة	التي	يقررها	ال�س���رع	لالأفراد	،	بحيث	جتعلهم	
قادرين	على	اأداء	واجباتهم	وا�ستيفاء	حقوقهم،	واختيار	ما	يجلب	املنفعة	ويدراأ	املف�سدة،	دون	

اإحلاق	�سرر	باالآخرين	" ")4(		.		

	 ْيَئنْيِ ذا	عاَدَل���ه،	و�ساَوْيُت	َب���ني	ال�سَّ ثاني��ا :امل�س��اواة يف اللغ��ة :	" �س���اَوى	ال�سيُء	ال�س���يَء:	اإِ
ْعنى	 و�َسّوي���ت:	اإِذا	َعَدْلُت	َبينهَما،َوُيَقال:	َت�ساَوت	االأموُر	وا�ستوْت،	وت�س���اَوى	ال�سيئان	وا�سَتَويا	مِبَ

َواِح���د،	َقاَل	اهلل	َتَعاىَل:	چ ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  

تهذيب	اللغة،	لالأزهري	)3/	277(. 	)1(
ال�سحاح	تاج	اللغة	و�سحاح	العربية	للجوهري	)2/	628(. 	)2(

ُة	؟	الرو�س	االأنف	يف	�سرح	 رَّ ،	َوَهْل	َتْزيِن	احْلُ ِ 	َقاَل:	" َواَل	َتْزِننَي	" َفَقاَلْت:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ حديث	بيعة	الن�ساء	وفيه	:	ُثمَّ 	)3(
ال�سرية	النبوية	البن	ه�سام،	لل�سهيلي	)ت:	581ه�()7/	240(	،	والبداية	والنهاية	البن	كثري	)774(	-	)6	/	616(	
وله	�ساهد	يف	�سحيح	البخاري	كتاب		مناقب	االأن�سار	باب:	ذكر	هند	بنت	عتبة	بن	ربيعة	ر�سي	اهلل	عنها،	احلديث	

رقم		3825	-	2/	494		و�سحيح	م�سلم	كتاب	االأق�سية.	باب	ق�سية	هند	-	1338/3	حديث		7	– )	1714(.
-		احلقوق	واحلريات	ال�سيا�سية	يف	ال�سريعة	االإ�سالمية	،	د	رحيل		حممد	غرايبة،	�س	41	.	 	)4(
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ۈ  چ	]اآل	عم���ران:	113[،	اأَي:	َلْي�ُس���وا	ُم�سَتِوين.	)1(	ومكاٌن	�ُسوى	و�ِسوى	و�َسواٌء	:	اأي	عدٌل	
ة.	 وو�س���ٌط	فيما	بني	الفريقني،	وهم	�َس���واٌء	و�َسوا�ِسَيٌة:	مت�ساوون،	وق�ّسمت	ال�سيء	بينهما	بال�سِويَّ

	اخَلْلِق،	اأي	ُم�ْسَتٍو.	)2( ورجٌل	�َسِويُّ

وامل�ساواة ا�سطالحا :	التكافوؤ	بني	طرفني،	�سواء	كانا	متماثلني	اأو	متفا�سلني	اأو	متباينني	.

ثالث��ا : احلري��ة يف الق��راآن الكرمي :	مل	ترد	ه���ذه	الكلمة	بلفظها	يف	الق���راآن	الكرمي،	واإن	
	وهو	ما	يقابل	العبد،	قال	تعاىل	چ ڈ  ژ  ژ  ڑ            وردت	با�ستقاق���ات	اأخ���رى،	منها	:	احلرُّ

ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  چ	البقرة:	178	.	

	َن���َذْرُت	َلَك	َما	يِف	 	اإِينِّ وا�س��م املفع���ل :حمّررا،	ق���ال	تعاىلچ 	اإِْذ	َقاَلِت	اْم���َراأَُت	ِعْمَراَن	َربِّ
ِميُع	اْلَعِلي���ُمچاآل	عمران:	35	.	وامل�سدر	" حترير" چ  ْنَت	ال�سَّ َك	اأَ ي	اإِنَّ ���ْل	ِمنِّ ًرا	َفَتَقبَّ رَّ َبْطِن���ي	حُمَ
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ	الن�ساء:	92،		چ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  	89 چاملائ���دة:	 ائ  ائ  ەئەئ  

ڑک  چاملجادلة:	3	.	وكله	يف	حترير	العبيد	بالكفارات	التي	فر�سها	اهلل	تعاىل	على	القاتل	اأو	
احلانث	يف	ميينه	اأو	املُظاهر	من	زوجته.

	ق���ال	الراغ���ب	" واحلرّي���ة	�سرب���ان:	-	االأول:	م���ن	مل	يج���ر	علي���ه	حك���م	ال�س���يء،	نح���و:	
چ گ    گ  چ	]البق���رة:	178[	.	-	والث���اين:	م���ن	مل	تتمّلك���ه	ال�سفات	الذميم���ة	من	احلر�ِس	
	 ملسو هيلع هللا ىلص بقوله	)تع�س	 	ذلك	اأ�سار	النبيُّ َره	على	املقتنيات	الدنيوية،	واإىل	العبودية	التي	ت�سادُّ وال�سَّ

عب���ُد	الّدرهم،	تع�س	عبُد	الّدينار(	)3(		.	وم���ن	الثاين	چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  
ھ  ھ     ھ  چ	]اآل	عم���ران:	35[،	جعل���ت	ولده���ا	بحيث	ال	ينتفع	به	االنتف���اع	الدنيوي	املذكور	
ب���ل	خمل�سا	للعب���ادة،	ولهذا	قال	ال�سعبي:	معناه	خمل�سا،	وقال	جعف���ر:	معَتقا	من	اأمر	الدنيا،	

ال�سحاح	للجوهري	)6/	2385(. 	)1(
خمتار	ال�سحاح	ل�سم�س	الدين،	اأبي	بكر:	حممد	بن	اأبي	بكر	الرازي،	)�س:	158(	. 	)2(

احلدي���ث	�سحيح	اأخرج���ه	البخاري	يف	اجلهاد،	باب	احلرا�سة	يف	الغزو	6/	60،	ويف	الرقاق	باب	ما	يتّقى	من	فتنة	 	)3(
املال	11/	253،	واأخرجه	ابن	ماجة	يف	الزهد	2/	1386.
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وكّل	ذل���ك	اإ�سارة	اإىل	معنى	واح���د..	)1(	.	فالتحرر	اإخال�س	العبادة	هلل	واال�ست�سالم	له	تعاىل،	
والعبودي���ة	تعني	التح���رر	من	ال�سرك	واأدران���ه،	واأن	ُي�ْسِلَم	العبد	وجهه	هلل	وح���ده،	اأما	ال�سرك	

���ٌط	وتاأرُجٌح،	قال	تعاىلچ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   فاإنه	تخبُّ
ٌر	من	 ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  چ	الزمر:		29	.	وحترير	االإن�سان	من	ال�سرك	حترُّ
عبودي���ة	االإن�سان	وعبودية	احلجر	وعبودي���ة	الطبيعة،	ومن	َثّم	حترٌر	من	االأ�ساطري	واخلرافات	
ٌر	من	عبادة	االأوثان،	وما	يرتتب	 ُجها	�سدنُة	ال�سرك	وكهنُته	بني	اأتباعهم،	حترُّ واالأوهام	التي	يروِّ

عليها	من	خنوع	ومذلة	وهوان	وانك�ساٍر.	

رابع��ا : امل�س��اواة يف الق��راآن الك��رمي :	مل	ترد	هذه	الكلم���ة	يف	القراآن،	واإمنا	ج���اءت	م�ستقاٌت	
	كث���رية	له���ا	:	منه���ا	الفع���ل	�سّوى،	وا�ست���وى،	وامل�س���ارع	منه	ي�ست���وي،	و�س���واء،	و�سويًّا،	ق���ال	تعاىل	

ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٿ      ٿ  چالن�ساء:	95	چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  چاملائدة:	100		

ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ         ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   چ 
ې  ې  ېى  چالتوب���ة:	19	چ ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  
ڳڳ  ڱ  ڱ   چ	ه���ود:	24		چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ چ	النحل:	75	.	

ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ 	ط����ه:	 چ 
58	.	چ ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ	]ال�سع����راء:	97،	98[	چ ھ  ھ  
]اآل	عم����ران:	113[.	 چ	  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  
وئ   ۇئ  ۇئ  چ	]اجلاثي����ة:	21[،	فهن����اك	م�س����اواة	منفي����ة	وم�س����اواة	مثبت����ة،	فاملنفية	هي	
امل�س����اواة	بني	متفا�سل����ني،	اأو	بني	مت�ساّدي����ن	كامل�ساواة	بني	اخلبيث	والطي����ب،	وبني	من	اجرتح	
ال�سيئ����ات	ومن	اآم����ن	وعمل	�ساحل����ا،	واملثبتة	هي	امل�ساواة	ب����ني	متماثلني	كالت�سوي����ة	بني	االأبناء	
الذك����ور	يف	املرياث	چ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  چ	]الن�ساء:	11[.		قال	

املفردات	يف	غريب	القراآن	للراغب	االأ�سفهاين	)�س:	224(	بت�سرف	. 	)1(
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رع	وال����وزن،	والكيل،	يقال:	هذا	ث����وٌب	ُم�َساٍو	لذاك	 الراغ����ب	:	" امْلُ�َس����اَواُة:	املعادل����ة	املعتربة	بالذَّ
الّث����وب،	وهذا	الّدرهم	م�ساو	لذلك	الّدرهم،	وقد	يعترب	بالكيفّية،	نحو:	هذا	ال�ّسواد	م�ساو	لذلك	

عة	" 	)1( ال�ّسواد	...وَت�ْسِوَيُة	ال�سيء:	جعله	�سواء،	اإّما	يف	الّرفعة،	اأو	يف	ال�سّ

-	املفردات	يف	غريب	القراآن	للراغب	االأ�سفهاين	)�س:	440(	بت�سرف	. 	)1(
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الفصل األول 
الحرية مجاالتها وضوابطها 

وي�ستمل	على	متهيد	ومبحثني	:
التمهيد : �س�ر ومفاهيم خاطئة للحرية .

		اأ�سح���ت	احلري���ُة	يف	الغرب	ذريعًة	للتحرر	م���ن	القيم	واالآداب	ونبذه���ا،	واالن�سالخ	عن	
ال�سرائ���ع	وازدرائه���ا،	والتم���رغ	يف	االآثام	واالنحط���اط	للرذائ���ل	وا�ستمرائه���ا،	وحتطيم	املُثل	
والف�سائ���ل	واإق�سائه���ا،	ناهي���ك	عن	حرية	الفكر	واالإب���داع	التي	كثريا	ما	ت�سط���دم	مع	اأ�سول	
الدي���ن	و�سرائعه،	اإىل	ح���ّد	التطاول	على	االأنبياء	وال�سخرية	م���ن	املالئكة	وافرتاء	الكذب	على	
اهلل،	دون	رادع	م���ن	قانون.	ومن	�س���ور	حرية	االإبداع	ذلك	االأدب	االإباح���ي	وال�سور	واملجالت	
اخلليع���ة	واالأف���الم	املاجنة	وامل�سرحي���ات	الهزلية	العابث���ة	التي	تخد�س	احلي���اء	وتثري	الغرائز	
م	املُثل	يف	املجتمع���ات،	وكذلك	الر�سوم	والت�ساوير	التي	ت�سيء	 وته���دم	�سروح	االأخالق،	وحتطِّ
لالأنبي���اء،	با�س���م	حرية	الفن	واالإبداع،		وقد	ح���ّذر	القراآن	الكرمي	من	�سب���ل	الغواية	وُمريديها	

ق���ال	تعاىل	چ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   
چ	 ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ۆئ  ۈئ   
]الن�س���اء:27،26[		فاهلل	يري���د	لعباده	املوؤمنني	الهداية	واال�ستقامة	عل���ى	ُخطى	ال�سابقني	من	
االأنبي���اء	وال�ساحلني،	بينما	يري���د	الالهثون	وراء	ال�سهوات	امل�ستغرقون	يف	امللذات	اأن	ينحرف	
	االنح���راف.	" واأما	ما	يريده	الذي���ن	يتبعون	ال�سهوات	فه���و	اأن	يطلقوا	الغرائز	 االآخ���رون	اأ�سدَّ
م���ن	كل	عقال	:	دين���ي،	اأو	اأخالقي،	اأو	اجتماعي،	يريدون	اأن	ينطل���ق	ال�ّسعار	اجلن�سي	املحموم	
	معه	قلب،	وال	ي�سكن	معه	 ب���ال	حاج���ز	وال	كابح،	من	اأي	لون	كان	.	ال�سعار	املحموم	ال���ذي	ال	َيِقُرّ
ع�س���ب،	وال	يطمئ���ن	معه	بي���ت،	وال	ي�سلم	منه	عر����س،	وال	تقوم	معه	اأ�سرة.		يري���دون	اأن	يعود	
االآدمي���ون	قطعانًا	من	البهائم،	ينزو	فيها	الذك���ران	على	االإناث	بال	�سابط	اإال	�سابط	القوة	اأو	
	هذا	الدم���ار،	وكل	هذا	الف�ساد،	وكل	ه���ذا	ال�سر	با�سم	احلرية،	 احليل���ة	اأو	مطل���ق	الو�سيلة!	كلُّ

وهي	-	يف	هذا	الو�سع	-	لي�ست	�سوى	ا�سم	اآخر	لل�سهوة	والنزوة!	)1(

-	يف	ظالل	القراآن،	�سيد	قطب	)2	/	96(	. 	)1(
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			فم���ن	�سور	التح���رر	الفا�سد	املجاهرة	بالفاح�سة،	وترخي�س	دور	البغاء	واملالهي	الليلية	
وامل�س���ارح	العبثي���ة،	وا�ستحالل	اخلمر	واملي�س���ر	با�سم	احلرية،	وقد	حّذر	الق���راآن	كّل	من	اأحب	

اإ�ساع���ة	الفاح�سة	و�سعى	الإغواء	املجتمع	امل�سل���م	بالعذاب	املوؤمل	يف	الدارين،	قال	تعاىل	چ ۆئ  
ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب  چ	

]النور:	19[
	املفتونون	به	يف	متريرها	اإلينا،	تعني	التحرر	من	 		فاحلرية	مبفهومها	الغربي	والذي	يِجدُّ
غ	يف	م�ستنقعات	اخلنا	واأوح���ال	الرذيلة،	فكلمة	"اأنا	 القي���م	االأ�سيل���ة	واالأخالق	النبيلة	والتم���رُّ
ح���رة" عنده���م	تعني	اأن���ه	ال	�سلطان	الأحد	عليه���ا،	وال	والية	وال	قوامة	فهي	ولي���ة	نف�سها	ت�سنع	
ما	يحل���و	لها،	وت�سبو	وراء	نزواتها	وت�ست�سلم	لرغباتها	اجلاحم���ة،	تراق�س	هذا	وتخلو	بذاك،	
ال	ترع���وي	ل�س���رٍع	وال	ت�ستك���ني	لعرٍف	.	اأم���ا	احلرية	احلقيقية	فه���ي	املحوطة	ب�سي���اج	الكرامة	
واالإب���اء	املكلل���ة	بتاج	العفاف	والنق���اء،	كما	يف	ت�ساوؤل	هنٍد	بنت	عتبة	ر�س���ي	اهلل	عنها	:	" وهل	
ت���زين	احلرة	!	" ويف	مقولتها	مغ���زى	لطيف	ومعنى	عظيم،	ودر�س	لدعاة	التحرير	يف	ع�سرنا،	
فاحلرية	مبفهوم	اجلاهلي���ة	اأنقى	واأطهر	من	احلرية	باملفهوم	الغربي	املعا�سر،	احلرية	قدميا	

تعني	ال�سرف	واالإباء،	والطهارة	والنقاء،	والعفة	والكرامة.	

		واحلري���ة	ال	تعن���ي	حق	االإن�سان	يف	الت�سرف	مبا	ال	ي�س���ر	باالآخرين	كما	عرفها	البع�س،	
ب���ل	ق���د	يجرب	االإن�سان	على	فعل	ما	في���ه	م�سلحة	لالآخرين،	كاإنقاذ	غري���ق	اأو	حريق	وهو	يقدر	
عل���ى	ذل���ك،	اأو	تقدمي	امل�ساعدة	ملحت���اج،	واالإ�سالم	اإن	اأعطى	امل�سلم	ح���ق	الت�سرف	يف	اأمواله	
لكنه	اأوجب	على	الغني	الزكاة	ل�سالح	الفقراء	واملحتاجني،	قال	تعاىل:	چ	َوالَِّذيَن	يِف	اأَْمَواِلِهْم	
اِئِل	َوامْلَْحُروِم	چ	]املعارج:	24،	25[	فكل	فرد	يف	املجتمع	له	حقوق	وعليه	 	َمْعُلوٌم	)24(	ِلل�سَّ َحقٌّ

واجبات،	واحلرية	ال	تعني	االأنانية	واالأثرة	اأو	ال�سلبية		.
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المبحث األول

جمالت احلرية

المطلب األول:  حرية العقيدة والعبادة 

ه	يف	االعتقاد	واإن	حاد	عن	احلق،	وحقه	يف	ممار�سة	العبادة،	 		منح	االإ�سالم	لالإن�سان	حقَّ
!	ال	�سلطان	 حي���ث	(ال	اإك���راه	يف	الدين)	اإذ	العقيدة	يف	القلب	معقودة؛	فال	قيم���ة	الإكراٍه	ظاهريٍّ
	االعتقاد،	كما	اأن	االإكراه	يعني	القه���ر	والق�سر	الذي	يتنافى	مع	 ل���ه	على	القلب	الذي	هو	حم���لُّ
	لهم	احلق	من	الباطل	والهداية	من	ال�سالل	 ر	النا�س	وب���نيَّ اإن�ساني���ة	االإن�سان،	واهلل	تعاىل	ب�سّ
بيان���ا	�سافي���ا	واأقام	احلجج	والدالئل	املو�سلة	للحق،	مبا	ال	حاجة	بعده	الإكراه	ال	�سلطان	له	على	
القلب،	اإمنا	ال�سلطاُن	للحجة	والربهان.	قال	تعاىل	يف	�سورة	البقرة	بعد	اإقامة	احلجج	وجتليِة	

ىت    مت   خت   حت   جت   يب   مبىب   خب   حب     جب   يئ   مئىئ   حئ   جئ     ی   چ  	: االآي���ات	
	الذي	يوافق	 يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  چ	]البقرة:	256[	وهل	الدين	احلقُّ
ِل	التاريخ	 العق���ل	والفط���رة،	ويقوم	على	احلجة	والدلي���ل	يحتاج	الأن	ُيكرَه	اأحٌد	علي���ه!		اأمل	ي�سجِّ
وي�سهِد	الواقع	كيف	تهفو	النفو�س	اإليه	وتقبل	القلوب	عليه	بت�سليم	واإذعان!		قال	ابن	كثري	:	" اَل	
	َداَلِئُلُه	َوَبَراِهيُنُه،	اَل	َيْحَتاُج	 ٌح،	َجِليٌّ 	َوا�سِ ُه	بنيِّ ُخوِل	يِف	ِديِن	ااْلإِ�ْساَلِم،	َفاإِنَّ ُتْكِرُه���وا	اأََحًدا	َعَلى	الدُّ
رَيَتُه	َدَخَل	 ر	َب�سِ ْدَرُه	ونوَّ 	ِلاْلإِ�ْساَلِم	َو�َسَرَح	�سَ ُ ُخوِل	ِفيِه،	َبْل	َمْن	َهَداُه	اهللَّ اإِىَل	اأَْن	ُيْكَرَه	اأََحٌد	َعَلى	الدُّ
يِن	 ُخوُل	يِف	الدِّ ُه	اَل	ُيِفيُدُه	الدُّ ِرِه	َفاإِنَّ 	َقَلَب���ُه	َوَخَتَم	َعَلى	�َسْمِعِه	َوَب�سَ ُ ْعَمى	اهللَّ َنٍة،	َوَمْن	اأَ ِفي���ِه	َعَلى	َبيِّ

ُمْكَرًها	َمْق�ُسوًرا" .	)1(
اِر	َتُكوُن	ِمْقاَلًة	َفَتْجَعُل	 ا�ٍس	ر�سي	اهلل	عنهما	َقاَل:	َكاَنِت	امْلَْراأَُة	ِمْن	ِن�َساِء	ااْلأَْن�سَ 		َعِن	اْبِن	َعبَّ
اِر،	 رُي	َكاَن	ِفيِهْم	ِم���ْن	اأَْبَناِء	ااْلأَْن�سَ �سِ ���ا	اأُْجِلَيِت	النَّ َدُه،	َفَلمَّ 	َلَها	َوَلٌد	اأَْن	ُتَهوِّ َعَل���ى	َنْف�ِسَها	اإِْن	َعا����سَ

	َتَعاىَل:	چ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  چ	)2( ُ َفَقاُلوا:	اَل	َنَدُع	اأَْبَناَءَنا،	َفاأَْنَزَل	اهللَّ

-	تف�سري	ابن	كثري	)1/	682(. 	)1(
-		رواه	الواحدي	يف	اأ�سباب	نزول	القراآن،)�س	83(	.	ومعنى	مقالة	:	ال	يعي�س	لها	ولٌد	.	واأخرجه	اأبو	داود	يف	ال�سنن	 	)2(
يف	اجلهاد،	باب	االأ�سري	يكره	على	االإ�سالم	)2682(،	واأخرجه	الطربي	يف	التف�سري	)5813(،	واإ�سناده	�سحيح.
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ر	منها	وي�سيء	بها	 	قال	ال�سيخ	الغزايل:"اإن	االإكراه	ال	يكون	يف	العقائد،	اإنه	على	العك�س	ينفِّ
الظنون،	وطبائع	االأ�سياء	تر�سم	للعقائد	طريقا	يبداأ	حتمًا	من	احلرية	العقلية	املطلقة...".)1(

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   وق���ال	تع���اىل	چ 
ڃ  چ	]يون����س:	99[	واال�ستفه���ام	هنا	يحم���ل	معنى	النهي	اأي	ال	يج���وز	اإكراه	النا�س	على	
ْن	َتْخَتِلَف	ُعُقوُلُهْم	 	ِم���ْن	�ُسَنِنِه	يِف	اْلَب�َس���ِر	اأَ نَّ االإمي���ان	.	" َعلَّ���َم	اهلُل	َتَعاىَل	َر�ُسوَلُه	ِبَه���ِذِه	ااْلآَياِت	اأَ
ِة	َعَلْيِه	َفُيوؤِْمُن	َبْع�ٌس	َوَيْكُفُر	َبْع�ٌس،	 الَّ يِن،	َوَتَتَفاَوت	اأَْنَظاُرُهْم	يِف	ااْلآَياِت	الدَّ َواأَْفَكاُرُهْم	يِف	َفْهِم	الدِّ
ى	َم�ِسيَئِتِه	َتَعاىَل	يِف	اْخِتاَلِف	 اِل���ٌف	مِلُْقَت�سَ ا�ِس	خُمَ مَياِن	َجِميِع	النَّ اُه	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-	ِمْن	اإِ َفَم���ا	َكاَن	َيَتَمنَّ
	ِلاْلإِمَياِن،	َوُهَو	َمُنوٌط	ِبا�ْسِتْعَم���اِل	ُعُقوِلِهْم	َواأَْنَظاِرِه���ْم	يِف	اآَياِت	اهلِل	يِف	َخْلِقِه،	 ا����سِ ا�ْسِتْع���َداِد	النَّ
اَلَلِة	اْلُكْفِر." .	)2(	.وقد	اأخرب	اهلل	تعاىل	عن	ال�سموات	واالأر�س	 يِن	َو�سَ 	ِهَداَيِة	الدِّ ْمِيي���ِز	َبنْيَ َوالتَّ

كي���ف	ا�ستجابتا	طواعي���ة،چ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  
ۇئ  چ ]ف�سلت:	11[	فقدم	"طوعا" الأن	اهلل	تعاىل	يحب	من	عباده	اأن	ياأتوه	طائعني	حمبني	

.	وقال	تعاىل	چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  چ	]الكهف:	
29[" ومعناه	اأن	احلق	قد	ظهر	فليخرت	كل	اإن�سان	لنف�سه:	اإما	احلق	الذي	ينجيه،	اأو	الباطل	
	يف	 الذي	يهلكه	".	)3(	واالآية	حتمل	روح	الوعيد	والتهديد	ملن	اختار	طريق	الكفر	؛	فاالإن�سان	حرٌّ

اختياره	لكنه	م�سوؤول	عنه،	جمزي	به.

وق���ال	تع���اىل	چ ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ   ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ	]الغا�سية:	21	-	26[.	
ف���ال	و�ساي���َة	الأحد	على	اأح���د	وال	اإرغام	على	قبول	احل���ق،	لكن	احلرية	ال	ُتعفي	م���ن	امل�سوؤولية	

واجلزاء	.

وق���ال	تع���اىل	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  

-		االإ�سالم	واال�ستبداد	ال�سيا�سي،	حممد	الغزايل	�س:95	. 	)1(
-		تف�سري	املنار،	ل�سيد	ر�سيد	ر�سا	)11/	209(. 	)2(

-		الت�سهيل	لعلوم	التنزيل،	ابن	جزي	)1/	465(		. 	)3(
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ .]الكاف���رون	6-1[	
	بحريِة	االآخرين	 فاالإ�س���الم	ال	يقب���ل	امل�ساومات	اأو	التنازالت	عل���ى	ح�ساب	العقيدة،	لكنه	يق���رُّ

يف	االعتق���اِد	وممار�س���ِة	العبادة	.	كما	قال	ربُّنا	جال	وع���ال	چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ       
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ	]احل���ج:	40[
	من	قوٍة	حتِمي���ه،	واحلريُة	لن	مُتَنح	للم�ست�سعفني	املغلوبني	الأن	من	طبائع	الغالب	 ف���ال	بد	للحقِّ
اال�ستبداد	والقه���ر،	لذا	�سرع	االإ�سالُم	القتال	الإعالء	كلمة	احلق	ودفع	الظلم	وقمع	اال�ستبداد،	

وتر�سي���خ	احلرية	وحماية	الدين	ون�سرة	امل�ست�سعفني،	قال	تعاىل	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ	]الن�س���اء:	75[.	فكم���ا	تكّف���ل	اهلل	بحرية	غري	امل�سلمني	
يف	معتقداته���م	وعباداتهم،	فمن	ب���اب	اأوىل	تقريره	ودعوته	حلماية	حرية	امل�سلمني	يف	العقيدة	
والعبادة،	لذا	�سرع	اهلل	اجلهاد	ن�سرة	للحق	وذودا	عن	حيا�س	الدين،	واإزاحة	لكل	�سور	االإيذاء	

	عن	�سبي���ل	اهلل،	قال	تعاىل	چ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ   والت�سيي���ق	التي	ت�سدُّ
ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ	]االأنفال:	39[

���ة،	واإن	خالف	االآخرون،	قال	چ ہ  ہ   ہ   يَّ 	عن	راأيه	بُحرِّ 	االإن�سان	اأن	يعربِّ 			وم���ن	ح���قِّ
ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  چ	]النح���ل:	125[	وال	�س���ك	اأن	جدال	املخالفني	م���ن	الكفار	وغريهم	يعني	
منَحهم	احلق	يف	التعبري	واالحتجاج	وطرح	الت�ساوؤالت،	وكثريا	ما	نقراأ	يف	القراآن	الكرمي	عر�سا	
	عليها،	وهذا	من	املو�سوعية	واالإن�ساف،	ف�سال	عن	حرية	التعبري،	ومما	 ل�سبه	املنكرين	والردَّ
يق���وي	اإميانن���ا	ويزيدنا	يقينا	مبا	نعتقده،	يق���ول	جون	ميل	:" اإن	اإطالق	احلرية	التامة	للغري	يف	
معار�ستن���ا	هي	ال�س���رط	اجلوهري	الذي	ي�سّوغ	افرتا����س	ال�سواب	فيما	نراه	م���ن	االآراء	حتى	
ن�ستطي���ع	العمل	مبوجبها	وال�سري	على	مقت�ساها.	ومن	غري	هذا	ال�سرط	ال	ي�ستطيع	االإن�سان	اأن	

يكون	على	ثقة	ب�سحة	راأيه	و�سواب	اعتقاده	.)1(	.

	-		احلرية،	جون	ا�ستيوارت	ميل	�س	54	0 	)1(
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ي	ال�سدق	والتثبُّت	وانتقاء	االألفاظ،	 لك���ن	االإ�سالم	الذي	منح	حرّية	الكلمة	دعا	اإىل	حت���رِّ
ق���ال	تع���اىل	چ ې    ې  ى  چ	]البق���رة:	83[	چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  چ	
	 ]االأنعام:	152[	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ	]احلج:	24[وعلى	مرِّ
ها	بني	 تاريخن���ا	االإ�سالمي	كم	ُعِق���َدت	من	مناظرات	وحماورات	بني	امل�سلم���ني	وغريهم،	بع�سُ
ي���دي	حاك���م،	دون	موؤاخذة	ملخالف	اأو	حما�سبة	له	على	ما	يبديه	م���ن	�سبه	وت�ساوؤالت،	طاملا	مل	

يتجاوز	حدود	االأدب	يف	املناظرة.

	اأن	اآية	ال�سي���ف	قد	َن�َسَخ���ْت	جميع	اآي���ات	العفو	وال�سف���ح	وال�سرب	 			ويخط���ئ	م���ن	يظ���نُّ
ب	 واالإعرا����س،	اأمل	تنزل	اآيات	كثرية	يف	�سور	مدنية	متاأخرة	النزول	تدعو	لهذه	الف�سائل	وترغِّ

فيه���ا	؟	ففي	�س���ورة	املائدة	وهي	من	اأواخر	ال�سور	ن���زوال	چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  چ	]املائ���دة:	13[.	وكذلك	يف	�سورة	التوبة	چ 

	اْلَعْر�ِس	اْلَعِظيِمچ	]التوبة:	129[	 ْلُت	َوُهَو	َربُّ 	ُهَو	َعَلْيِه	َتَوكَّ الَّ 	اَل	اإَِلَه	اإِ ُ ْوا	َفُق���ْل	َح�ْسِبَي	اهللَّ َف���اإِْن	َتَولَّ
فال�س���رب	وال�سف���ح	والعفو	ب���اٍق،	وهو	من	مكارم	االأخ���الق	التي	جاء	بها	االإ�س���الم،	اإىل	جانب	

دعوته	حلرية	الراأي	واالعتقاد	وحرية	املناق�سة	واحلوار.	

التحرر من التقاليد اجلاهلية :	وت�سمل	حرية	العقيدة	والعبادة	التحرر	من	التقاليد	املوروثة	
والع���ادات	اجلاهلي���ة	التي	ت�ستحوذ	على	العق���ول	وحُتول	بينها	وبني	التفك���ري	ال�سليم،	وقد	نعى	
ب	لطريق	االآباء	 الق���راآن	على	اأهل	اجلاهلية	مت�سكهم	واإ�سرارهم	عل���ى	امل�سي	ُقُدما	يف	التع�سُّ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ   واالأج���داد،	چ 
ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ  ]البق���رة:	170[	 چ	 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ىئ  يئ  جب   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   
ٍة	اأي:	 ا	َوَجْدنا	اآباَءنا	َعلى	اأُمَّ ڄ  ڃ            چ	]الزخرف:	22،	24[	قال	ابن	اجلوزي	:" َبْل	قاُلوا	اإِنَّ
ا	َعلى	اآثاِرِهْم	ُمْهَتُدوَن	فجعل���وا	اأنُف�سهم	مهتدين	مبجرد	تقليد	االآباء	 ة	وِملَّة	وِدي���ن	َواإِنَّ عل���ى	�ُسنَّ
ة	")1(	.	فقد	�سّدهم	عن	الُهدى	اقتفاوؤهم	الآثار	االآباء،	بال	حجة	وال	برهان،	هذا	 م���ن	غ���ري	ُحجَّ

	-		زاد	امل�سري	يف	علم	التف�سري	البن	اجلوزي	)4/	75(0 	)1(
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	لنهج	االآباء	االأقدمني	قيٌد	مينع	من	االنطالق	نحو	احلقيقة	 التقلي���د	االأعمى	واالن�سياق	ال�س���الِّ
وال�سع���ي	اإىل	الهداية،	كم���ا	عرّب	امل�سركون	عن	حالهم	:كيف	اأنه���م	مكبلون	بتلك	االأغالل	التي	

ره���ا	چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ   حتجب	حوا�ّسه���م	وعقولهم	عن	الو�سول	اإىل	احلقيقة	وتب�سُّ
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  چ	]ف�سلت:	5[.	

بة،	 قٍة	ومرغِّ ل	واالعتبار	باأ�ساليَب	متنوعة	م�سوِّ ر	والتعقُّ 	وقد	دعا	القراآن	اإىل	النظر	والتفكُّ
ونع���ى	عل���ى	من	اأهمل	الفك���ر	وعّطل	العقل	وخ�س���ع	الأ�سر	التقاليد	املوروث���ة	.	قال	تعاىل	چ ڈ  
	 ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ	]يون����س:	101[		چ اأََومَلْ
	 نَّ ى	َواإِ َجٍل	ُم�َسمًّ 	َواأَ قِّ 	ِباحْلَ َماَواِت	َوااْلأَْر�َس	َوَما	َبْيَنُهَم���ا	اإِالَّ 	ال�سَّ ُ ���ُروا	يِف	اأَْنُف�ِسِهْم	َما	َخَل���َق	اهللَّ َيَتَفكَّ
	 ِ ا	اأَِعُظُكْم	ِبَواِحَدٍة	اأَْن	َتُقوُموا	هلِلَّ َ ِهْم	َلَكاِفُروَنچ	]الروم:	8[	چ ُقْل	اإمِنَّ ا�ِس	ِبِلَقاِء	َربِّ َكِث���رًيا	ِمَن	النَّ
	َيَدْي	َعَذاٍب	�َسِديٍد	 	َنِذي���ٌر	َلُكْم	َبنْيَ ْن	ُهَو	اإِالَّ ٍة	اإِ اِحِبُكْم	ِمْن	ِجنَّ ُروا	َما	ِب�سَ 	َتَتَفكَّ َمْثَن���ى	َوُفَراَدى	ُث���مَّ
ر	اأن	ينظر	االإن�ساُن	باإمعاٍن	اإىل	ما	يف	 چ	]�سب���اأ:	46[،	بيَّنت	االآياُت	ما	هو	جديٌر	بالنظِر	والتفكُّ
الك���ون	من	اآيات	وعرٍب،	ومواع���ظ	ونذر،	واأن	الكون	مل	ُيخلق	عبثا	بل	حلكم���ة	بالغة،	واأن	يتفّكر	
االإن�س���ان	يف	م�سريه	الذي	ينتظره،	في�سعى	اإىل	طلب	احلق	وي�سّمر	عن	�ساعد	اجلّد،	وتكرر	يف	
الق���راآن	الكرمي	يف	�سياقات	خمتلفة	الدعوة	للتعقل	ب�سيٍغ	خمتلفة	منها	:	چ اأََفاَل	َتْعِقُلوَن	)44(	
ل،	واأخرى	ب�سيٍغ	چ 	َلَعلَُّكْم	َتْعِقُلوَنچ	]البقرة:	73[ چ	]البق���رة:	44،[حيث	ح�سهم	على	التعقُّ
	 اأي	رج���اء	اأن	تعقل���وا	فتعتربوا،	واأخ���رى	ب�سيغة	ال�سرط	حمذوف	اجلواب	للعل���م	به	چ َقاَل	َربُّ
امْلَ�ْسِرِق	َوامْلَْغِرِب	َوَما	َبْيَنُهَما	اإِْن	ُكْنُتْم	َتْعِقُلوَن	چ	]ال�سعراء:	28[اإن	كنتم	تعقلون	ف�سوف	تذعنون	
له���ذا	البي���ان،	وتوؤمنون	بخالق	االأكوان	چ اأََفَلْم	َتُكوُنوا	َتْعِقُل���وَنچ	]ي�س:	62[اأي	يف	الدنيا	توبيخ	
ل	 ل،	واأنكر	على	من	تركه،	كما	بنّي	كون	التعقُّ 	القراآُن	على	التعقُّ ل،	فحثَّ له���م	على	تركهم	التعقُّ

ا	َلَعلَُّكْم	َتْعِقُلوَنچ	]يو�سف:	2[ ا	اأَْنَزْلَناُه	ُقْراآًنا	َعَرِبيًّ من	مقا�سد	نزول	القراآن	چ اإِنَّ

ح	احل�سن،	 ن	القبيح،	ويقبِّ التحرر	من		اأ�سر	ال�سيطان	والهوى	:	ال�سيطان	داعي	الهوى،	يزيِّ
ة	�سرف	 نها،	وكم	من	�سنَّ فها،	وكم	من	بدعة	ح�سَّ نها،	وكم	من	طاع���ة	�سوَّ فك���م	من	مع�سية	هوَّ
النا����س	عنه���ا	.	واأعوانه	من	ال�سياط���ني	ي�سعون	اإىل	غواي���ة	النا�س	واإ�سالله���م	واإف�ساد	دينهم	
ودنياه���م،	وكذلك	اأعوانه	من	�سياطني	االإن�س،	قال	تعاىل	عن	قوم	�سباأ	وقد	تغري	حالهم	وتبدل	
َق	 دَّ رهم	چ َوَلَقْد	�سَ من	النعمة	اإىل	النقمة	ومن	الرخاء	اإىل	ال�سدة،	باإعرا�سهم	وكفرانهم	وتبطُّ
	ِلَنْعَلَم	 	َفِريًقا	ِمَن	امْلُوؤِْمِننَي	)20(	َوَما	َكاَن	َلُه	َعَلْيِهْم	ِمْن	�ُسْلَطاٍن	اإِالَّ َبُعوُه	اإِالَّ ُه	َفاتَّ َعَلْيِهْم	اإِْبِلي�ُس	َظنَّ
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	�َسْيٍء	َحِفيٌظ	چ	]�سباأ:	20،	21[فبينت	 	َوَربَُّك	َعَلى	ُكلِّ ْن	ُهَو	ِمْنَها	يِف	�َسكٍّ َمْن	ُيوؤِْمُن	ِبااْلآِخَرِة	مِمَّ
ه	:	ملا	اأعر�سوا	عن	 االآي���ُة	الكرمي���ة	كيف	وقع	قوُم	�سباأ	يف	م�سائد	ال�سيطان	ف�س���ّدق	عليهم	ظنَّ
�سك���ر	النعم	ون�سوا	املنعم،	واأخلدوا	اإىل	الرتف،	وتناف�س���وا	يف	املتع	وامللذات،	فوقعوا	يف	حبائل	
ُهْم	 ِتَك	اَلأُْغِوَينَّ 	العزة	چ َقاَل	َفِبِعزَّ ال�سيطان	وانقادوا	لو�ساو�سه،	ف�سدق	عليهم	قوُله	كما	اأخرب	ربُّ
نَي	)83(	چ	]�س:	82،	83[	فرتكوا	له	الزمام	واأذعنوا	 	ِعَباَدَك	ِمْنُهُم	امْلُْخَل�سِ اأَْجَمِعنَي	)82(	اإِالَّ
له	و�ساروا	يف	ركابه	.	اإال	من	ع�سمهم	اهلل	من	و�ساو�سه	وجّناهم	من	اإغوائه.	وما	ت�سّلط	عليهم	
بق���وة	وقهر	بل	مبكره	وحيله	التي	تنطلي	على	اأه���ل	االأهواء	والظنون	.	واتباع	الهوى	يف�سي	اإىل	
االن�سي���اق	وراء	امللذات	واالنغما�س	يف	ال�سه���وات،	والنفور	من	احلق،	وكراهيته،	وما	ينبثق	عن	
ي	االأخالق،	وانفراِط	عقِد	املجتمع،	وفقداِن	نعمة	االأمن	وتال�سي	 ذل���ك	من	ظلٍم	وافرتاء،	وتردِّ
ر	 العدالة	االجتماعية،	و�سقوط	املجتمع	يف	براثن	الطغيان	واال�ستبداد،	وت�سلُّط	الظلمة،	وت�سدُّ
ن	املنافقني	ومر�سى	القلوب.	ولقد	حّذرنا	اهلل	يف	كتابه	الكرمي	من	اإتباع	الهوى،	 الف�سقة،	ومتكُّ
واأن���ذر	الذين	ملك	اله���وى	اأعّنَة	قلوبهم،	ودعا	اإىل	جتنُّب	اأ�سحاب	االأه���واء	قال	چ َواَل	ُتِطْع	َمْن	
َبَع	َهَواُه	َوَكاَن	اأَْمُرُه	ُفُرًطا	چ	]الكهف:	28[	قال	ابن	عبا�س	:	ما	ذكر	 اأَْغَفْلَنا	َقْلَبُه	َعْن	ِذْكِرَنا	َواتَّ
ه	.	)1(	فينبغي	على	االإن�سان	اأن	يتحّرر	من	اأ�سر	 اهلل	ع���ز	وج���ل	الهوى	يف	مو�سع	من	كتابه	اإال	ذمَّ
ال�سيط���ان	وم���ن	ا�ستبداد	االأهواء.			كما	حّذر	القراآن	من	ا�ستب���داد	االأغلبية	ال�سالة،	واالنقياد	
اإىل	اجلماه���ري	الغفرية	يف	�ساللها	بدافع	كرثتها،	بل	يطل���ق	االإن�سان	العنان	لعقله	ونظره،	وال	
	اإِْن	 ِ لُّوَك	َعْن	�َسِبيِل	اهللَّ 	َمْن	يِف	ااْلأَْر�ِس	ُي�سِ ت�ستهويه	االأكرثية	ال�سالة	قال	تعاىل		چ َواإِْن	ُتِطْع	اأَْكرَثَ
وَنچ	]االأنعام:	116[قال	ابن	كثري	" يخرب	تعاىل:	عن	حال	 	َيْخُر�سُ 	َواإِْن	ُهْم	اإِالَّ نَّ 	الظَّ ِبُعوَن	اإِالَّ َيتَّ
اأك���رث	اأهل	االأر�س،	من	بني	اآدم	اأن���ه	ال�سالل...وهم	يف	�ساللهم	لي�سوا	على	يقني	من	اأمرهم،	

واإمنا	هم	يف	ظنون	كاذبة	وح�سبان	باطل" ملسو هيلع هللا ىلص.

المطلب الثاني : حرية التصرف والتنقل

منح	االإ�سالم	لالإن�سان	حرية	الت�سرف	يف	اأمواله	واأمالكه،	وحرية	اإجراء	العقود،	وحتمل	
فه،	كال�سبي	 االلتزام���ات،	ف���ال	ُيحجر	عليه	اإال	حماية	له؛	لعجزه	عن	الت�س���رف	اأو	ل�سوء	ت�سرُّ
َفَهاَء	 ���ز	ما	ي�سلحه	وم���ا	يف�سده،	قال	تع���اىل	چ 	َواَل	ُتوؤُْت���وا	ال�سُّ واملجن���ون	وال�سفي���ه	الذي	ال	مييِّ

	-		ذم	الهوى،	البن	اجلوزي	�س	16			0 	)1(
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	َلُك���ْم	ِقَياًما	َواْرُزُقوُهْم	ِفيَه���ا	َواْك�ُسوُهْم	َوُقوُلوا	َلُهْم	َق���ْواًل	َمْعُروًفا	)5(	 ُ ِت���ي	َجَعَل	اهللَّ اأَْمَواَلُك���ُم	الَّ
َكاَح	َف���اإِْن	اآَن�ْسُتْم	ِمْنُهْم	ُر�ْس���ًدا	َفاْدَفُعوا	اإَِلْيِه���ْم	اأَْمَواَلُهْم	َواَل	 َذا	َبَلُغوا	النِّ ���ى	اإِ َواْبَتُل���وا	اْلَيَتاَم���ى	َحتَّ
ُكْل	ِبامْلَْعُروِف	 ا	َفْلَي�ْسَتْعِفْف	َوَمْن	َكاَن	َفِقرًيا	َفْلَياأْ وا	َوَمْن	َكاَن	َغِنيًّ ْن	َيْكرَبُ َتاأُْكُلوَه���ا	اإِ�ْسَراًفا	َوِبَداًرا	اأَ
	َح�ِسيًبا	)6(	چ	]الن�ساء:	5،	6[		كما	 ِ �ْسِهُدوا	َعَلْيِه���ْم	َوَكَفى	ِباهللَّ َلْيِهْم	اأَْمَواَلُهْم	َفاأَ َف���اإَِذا	َدَفْعُتْم	اإِ
من���ح	االإن�سان	حرية	االنتقال	من	مكان	اإىل	م���كان،	بل	دعا	اإىل	الهجرة	ومفارقة	االأوطان	بحثا	
ع���ن	اأجواء	احلرية،	اإن	تلب���دت	ال�سماء	بغيوم	الطغيان	واال�ستب���داد،	حيث	ال	عذر	لالإن�سان	يف	
البق���اء	باأر�س	ظل���م	وقهٍر	واإكراٍه،	طامل���ا	كان	بو�سعه	الهج���رة	اإىل	اأر�ٍس	ي�ستن�س���ُق	فيها	عبرَي	
اُهُم	امْلَاَلِئَك���ُة	َظامِلِي	اأَْنُف�ِسِهْم	 ِذيَن	َتَوفَّ 	الَّ ���ة،	وينعم	بظالل	ُحكٍم	عادٍل،	ق���ال	تعاىل	چ 	اإِنَّ احلريَّ
	َوا�ِسَعًة	َفُتَهاِجُروا	 ِ 	اهللَّ ْر����سُ 	َتُكْن	اأَ ْر�ِس	َقاُلوا	اأَمَلْ َعِف���نَي	يِف	ااْلأَ ا	ُم�ْسَت�سْ َقاُل���وا	ِفيَم	ُكْنُت���ْم	َقاُلوا	ُكنَّ
رًيا	چ	]الن�ساء:	97[	.	ولقد	كان	للم�سلمني	يف	العهد	 ُم	َو�َساَءْت	َم�سِ َواُهْم	َجَهنَّ ِفيَه���ا	َفاأُوَلِئَك	َماأْ
لَّى	اهلُل	َعَلْيِه	 النب���وي	هجرتان	هج���رة	للحب�سة	وهجرة	للمدينة	املن���ورة،	وقد	اأُِثَر	عن	نبين���ا	�سَ
َب�َسِة	َمِل���ًكا	اَل	ُيْظَلُم	اأََحٌد	 	ِباأَْر�ِس	احْلَ َو�َسلَّ���َم	اأنه	ق���ال	الأ�سحابه	الذين	ا�ست�سعفوا	يف	مك���ة	:	)اإِنَّ

ا	اأَْنُتْم	ِفيِه(.)1( َرًجا	مِمَّ ُقوا	ِبِباَلِدِه	َحتَّى	َيْجَعَل	اهلُل	َلُكْم	َفَرًجا	َوخَمْ ِعْنَدُه،	َفاحْلَ

م��ن �س���ر حرية الن�ساء :	منح	االإ�سالم	للم���راأة	حرية	الت�سرف	فيما	متلك	ببيع	اأو	هبة	اأو	
	َلُكْم	َعْن	�َسْيٍء	 	ِنْحَلًة	َفاإِْن	ِطْبَ ُدَقاِتِهنَّ �َساَء	�سَ تنازل	عن	طيِب	خاطٍر	منها	قال	تعاىل	چ 	َواآُتوا	النِّ
	ا�ْسِتْبَداَل	َزْوٍج	َمَكاَن	َزْوٍج	َواآَتْيُتْم	 ِمْنُه	َنْف�ًسا	َفُكُلوُه	َهِنيًئا	َمِريًئاچ	]الن�ساء:	4[	وقال	چ َواإِْن	اأََرْدُتُ
ُخُذوَنُه	َوَقْد	 	ِقْنَطاًرا	َفاَل	َتاأُْخُذوا	ِمْنُه	�َسْيًئا	اأََتاأُْخُذوَنُه	ُبْهَتاًنا	َواإِْثًما	ُمِبيًنا	)20(	َوَكْيَف	َتاأْ اإِْحَداُهنَّ
ىَل	َبْع�ٍس	َواأََخْذَن	ِمْنُكْم	ِميَثاًقا	َغِليًظ���ا	)21(چ	]الن�ساء:	20،	21[.	فللمراأة	 ُك���ْم	اإِ ���ى	َبْع�سُ اأَْف�سَ
فا،	ال	يحل	للزوج	اأن	يت�سرف	فيه	وال	يف	غريه	من	اأموال	زوجته	 احلق	يف	ال�سداق	ملكا	وت�سرُّ
اإال	باإذنه���ا	ور�ساه���ا.	كما	منح	االإ�سالم	للجن�سني	حرية	اختيار	الزوج،	دون	اإكراه	اأو	اإجبار،	يف	
مقاب���ل	اأنه	ي�س���ر	ال�سبيل	اإىل	اإنهاء	احلي���اة	الزوجية	اإن	ا�ستحالت	الع�س���رة،	وانقطعت	اأوا�سر	
اَلُق	 امل���ودة،	ف�سرع	االإ�سالم	الطالق	وجعله	بي���د	الرجل،	و�سرع	للمراأة	اخللع،	قال	تعاىل	چ الطَّ
	 	�َسْيًئا	اإِالَّ ا	اآَتْيُتُموُهنَّ 	َلُكْم	اأَْن	َتاأُْخُذوا	مِمَّ ْعُروٍف	اأَْو	َت�ْسِريٌح	ِباإِْح�َس���اٍن	َواَل	َيِحلُّ َت���اِن	َفاإِْم�َساٌك	مِبَ َمرَّ
	َفاَل	ُجَناَح	َعَلْيِهَما	ِفيَما	اْفَتَدْت	ِبِه	 ِ 	ُيِقيَما	ُحُدوَد	اهللَّ 	َفاإِْن	ِخْفُتْم	اأَالَّ ِ 	ُيِقيَما	ُحُدوَد	اهللَّ اأَْن	َيَخاَفا	اأَالَّ
امِلُوَنچ	]البقرة:	229[.	عن	 	َفاأُوَلِئَك	ُهُم	الظَّ ِ 	ُحُدوَد	اهللَّ 	َفاَل	َتْعَتُدوَها	َوَمْن	َيَتَعدَّ ِ ِتْلَك	ُحُدوُد	اهللَّ

	-	دالئل	النبوة	للبيهقي	)2/	301(،	والرو�س	االأنف	لل�سهيلي	)3/	120(	. 	)1(
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اب���ن	عبا�س	ر�سي	اهلل	عنهما	اأن	امراأة	ثابت	بن	قي�س	ر�سي	اهلل	عنهما	اأتت	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	فقالت	
:	يا	ر�سول	اهلل،	ثابت	بن	قي�س	:	ما	اأعِتب	عليه	يف	خلق	وال	دين،	ولكني	اأكره	الكفر	يف	االإ�سالم!	
يَن	عليِه	َحِدَيَقَت���ُه(	؟	قالت	:	نعم،	قال	ر�سوُل	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	:	)	اْقَبِل	 فق���ال	ر�س���ول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	:	)اأََتُردِّ

ِديَقَة	َوَطلِّْقَها	َتْطِليَقًة	(	)1(. احْلَ

	الط���الَق	اأبغ�ُس	احلالِل	عنَد	اهلِل	تعاىل؛	ذل���ك	اأنه	اإيذاٌن	بانف�ساِل	زوجنِي،	 		وال	�س���ك	اأنَّ
	 ِة،	وفراقهما	بع���د	اأن	كانا	ج�سدا	واح���دا،	والفراُق	ُمرُّ ِف	م�سريِتهم���ا	الزوجيَّ واإع���الٌن	ع���ن	توقُّ
	حا�سٌم،	واإن	�سبَّب	 ا	علَقم���ا،	وحلٌّ ���ه	يف	بع�س	االأحيان	دواٌء	ال	بديل	له،	واإن	كان	ُمرًّ امل���ذاِق،	لكنَّ
ُجرًحا	واأملا	؛	وذلك	حني	ي�سوُد	النفوُر	ويحتدُم	اخلالُف	وت�ستحيُل	الع�سرُة،	وتخِفُق	امل�ساِعي	بني	

الزوجنِي	.	)2(	

كم���ا	من���ح	االإ�سالم	للمطلقة	احلق	يف	ال���زواج،	بعد	انق�ساء	عدتها،	وح���رم	ما	كان	يفعله	
اأه���ل	اجلاهلي���ة	من	ع�سلها	اأي	منعها	من	الزواج	تنكيال	بها	قال	تعاىل	يف	�سورة	چ َواإَِذا	َطلَّْقُتُم	
َراًرا	ِلَتْعَتُدوا	 	�سِ �ِسُكوُهنَّ ْعُروٍف	َواَل	مُتْ 	مِبَ ُحوُهنَّ ْعُروٍف	اأَْو	�َسرِّ 	مِبَ 	َفاأَْم�ِسُكوُهنَّ �َساَء	َفَبَلْغَن	اأََجَلُهنَّ النِّ

-		رواه	البخ���اري	يف	�سحيح���ه		كتاب	الطالق	باب	:	اخللع	وكيفية	الطالق	فيه418/3		احلديث	رقم:		5273	ورواه	 	)1(
الن�سائي	يف	ال�سنن		كت�اب	الط�الق	-	باب		ما	جاء	يف	اخللع		123/6	احلديث	رقم	:		3463		.

	اإذ	لي����س	م���ن	ح���ق	الرجل	اأن	يطلق	زوجته	وال	م���ن	حق	املراأة	اأن	تطلب	الطالق	فتعي����س	مقهورة	مكبوتة	يف	بيت	ال	 	)2(
تطيقه	وزوج	ال	ترغبه،	ولرمبا	ي�سل	بها	االأمر	اإىل	اجلنون	اأو	االنتحار،	االأمر	الذي		دفع	بع�س	الن�سارى	اإىل	التخلي	
ع���ن	دينه���م	الذي	يقيد	احلريات	وينتقلوا	لدي���ن	اآخر،	اأو	يقّل�سوا	دور	الدين	ويف�سل���وه	عن	احلياة،	كما	حدث	يف	
العلمانية،	اأو	ين�سلخوا	من	االأديان،	حتى	انت�سر	االإحلاد	يف	الغرب	ب�سبب	ف�ساد	الن�سرانية	وتناق�ساتها	واإفال�سها،	
وعنته���ا،	وجموده���ا	وجمافاتها	للواقع،	اأو	يبتدع���وا	مذهبا	جديدا	كما	وقع	يف	اأوروبا	حي���ث	ظهرت	الربوت�ستانتية	
كحرك���ة	معار�س���ة	ومناه�سة	لكثري	من	تعاليم	الكني�سة	وكان	من	نتائجها	اإباحة	الطالق	ال	ب�سبب	الزنا	فح�سب	بل	
ب�سب���ب	ا�ستحالة	الع�سرة	ب���ني	الزوجني،	كذلك	ملا	ن�سبت	الثورة	الفرن�سية	اأباح���ت	الكاثوليكية	يف	فرن�سا	الطالق،	
ويف	م�س���ر	على	�سبيل	املثال	ال	يزال	كثري	م���ن	االأزواج	الن�سارى	يعي�سون	منف�سلني	عازبني	حتت	�سقف	واحد	الأن	
ر	ف�سيحًة	بكيده	،	حتى	يتخّل�س	 	لها	ليدبِّ الكني�سة	حترم	الطالق	اإال	يف	حالة	الزنا،	ورمبا	كاد	الرجل	لزوجته	ود�سَّ
م���ن	رابط���ة	الزواج،	ومن	غرائب	القوانني	يف	الغرب	اأنه	يف	ع���ام	1923	�سدر	تعديل	ي�سمح	للزوجة	بطلب	الطالق	
خليانة	الزوج	ولو	ملرة	واحدة،		واأ�سبح	ممكًنا	للزوج	الذي	يرغب	يف	االنف�سال	عن	زوجته	اأن	يقيم	ليلة	بفندق	مع	
	مع	عاهرة	وير�سل	بال�سورة	اإىل	 ر	نف�س���ه	يف	و�سع	خملٍّ وِّ 	ذلك	يف	فاتورة	الفندق،	اأو	اأن	ُي�سَ ام���راأة	اأخ���رى	م�سجالًّ
زوجته	نكايًة	فيها	وجرحا	مل�ساعرها	وتخلُّ�سا	منها	!	يراجع	بحثي	عن	الطالق	درا�سة	مو�سوعية	مو�سوعة	التف�سري	

املو�سوعي	مركز	تف�سري	بالريا�س	.	ويراجع	كتابي	حقوق	املراأة	يف	ال�سنة	ط	دار	ال�سميعي	بالريا�س	.
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	َعَلْيُكْم	َوَما	اأَْنَزَل	 ِ 	ُهُزًوا	َواْذُكُروا	ِنْعَمَت	اهللَّ ِ َوَمْن	َيْفَعْل	َذِلَك	َفَقْد	َظَلَم	َنْف�َسُه	َواَل	َتتَِّخُذوا	اآَياِت	اهللَّ
	�َسْيٍء	َعِليٌم	چ	]البقرة:	 	ِبُكلِّ َ 	اهللَّ 	َواْعَلُموا	اأَنَّ َ ُقوا	اهللَّ ْكَمِة	َيِعُظُكْم	ِبِه	َواتَّ َعَلْيُكْم	ِمَن	اْلِكَتاِب	َواحْلِ
ُد	 231[.	فنه���ى	تعاىل	يف	هاتني	االآيتني	عن	ع�سل	الزوجِة	�سواًء	كان	ِمْن	ِقَبِل	الزوِج	الذي	يتعمَّ
ها	الذي	قد	 ه���ا	باإطالِة	مدِة	اعتدادها،	اأو	من	قبل	وليِّ اإم�ساَكه���ا	لالإ�سراِر	بها	وتعطيِلها	عن	حقِّ
يع�سله���ا	عن	الرجوع	لزوجها	االأول	بعد	انق�ساء	عدتها،	اأو	يع�سلها	عن	الزواج	بغريه	ل�سيٍء	يف	
	اإَِذا	 	اأَْن	َيْنِكْحَن	اأَْزَواَجُهنَّ ُلوُهنَّ 	َفاَل	َتْع�سُ �َساَء	َفَبَلْغَن	اأََجَلُهنَّ نف�سه	.	وقال	تعاىل	چ َواإَِذا	َطلَّْقُتُم	النِّ
	َواْلَيْوِم	ااْلآِخِر	َذِلُكْم	اأَْزَكى	 ِ ِمُن	ِب���اهللَّ ���ْوا	َبْيَنُه���ْم	ِبامْلَْعُروِف	َذِلَك	ُيوَعُظ	ِبِه	َمْن	َكاَن	ِمْنُكْم	ُيوؤْ َتَرا�سَ
ْنُت���ْم	اَل	َتْعَلُموَن	چ	]البقرة:	232[عن	ابن	عبا�س		-	ر�سي	اهلل	عنه	-	 	َيْعَلُم	َواأَ ُ َلُك���ْم	َواأَْطَهُر	َواهللَّ
َتُه	َتْطِليَقًة،	 ُجِل	ُيَطلُِّق	اْمَراأَ 	چ	:	نزلت	يِف	الرَّ ْزَواَجُهنَّ 	اأَْن	َيْنِكْحَن	اأَ ُلوُهنَّ ق���ال	:	َقْوَلُه	:چ َف���اَل	َتْع�سُ
ْن	ُيَراِجَعَها،	َوُتِري���ُد	امْلَْراأَُة،	َفَيْمَنُعَها	 	َيْبُدو	َل���ُه	يِف	َتْزِويِجَها	َواأَ ُتَها،	ُثمَّ ���ي	ِعدَّ 	َفَتْنَق�سِ اأَْو	َتْطِليَقَت���نْيِ

َنُعوَها.	)1(. 	�ُسْبَحاَنُه	اأَْن	مَيْ ُ اأَْوِلَياوؤَُها	ِمْن	َذِلَك،	َفَنَهى	اهللَّ

 المطلب الثالث:  تحرير العبيد واألسارى

	وت�سييق	م�س���ادِره،	فقد	و�ّسع	 قِّ بينم���ا	نهج	االإ�س���الم	�سيا�سة	ر�سيدة	لتجفيف	مناب���ِع	الرِّ
اأب���واب	احلرية	واأكرث	من	اأ�سبابها،	املندوب���ة	اأو	الواجبة،	من	اإح�سان	اأو	كفارة	اأو	مكاتبة،	فلقد	
	واأ�سباب���ه	يف	اجلاهلية	كثرية	مت�سعبة،	حتى	كان	هن���اك	يف	بع�س	االأعراف	 كان���ت	رواف���د	الرقِّ
م���ن	يبي���ع	زوجته	اأو	ابنته،	ف�سال	ع���ن	متلُّك	احلر	اإذا	�سرقه،	اأو	ا�ستيف���اء	للدين	فيهب	حريته	
	بال�سلب	والنهب	وقطع	الطرق،	فجاء	االإ�سالم	وحّرم	ا�سرتقاق	 للدائن،	ف�سال	عن	انت�سار	الرقِّ
االأح���رار،	وو�ّسع	اأبواب	العتق،		قال	تع���اىل	چ 	َوَمْن	َقَتَل	ُموؤِْمًنا	َخَطاأً	َفَتْحِري���ُر	َرَقَبٍة	ُموؤِْمَنٍة	َوِدَيٌة	
ِمَنٍة	 	َلُكْم	َوُهَو	ُموؤِْم���ٌن	َفَتْحِريُر	َرَقَبٍة	ُموؤْ ْن	َكاَن	ِمْن	َقْوٍم	َعُدوٍّ ُق���وا	َفاإِ دَّ 	اأَْن	َي�سَّ ُم�َسلََّم���ٌة	اإِىَل	اأَْهِل���ِه	اإِالَّ
	َيِجْد	 ِمَنٍة	َفَمْن	مَلْ ِريُر	َرَقَبٍة	ُموؤْ َواإِْن	َكاَن	ِمْن	َقْوٍم	َبْيَنُكْم	َوَبْيَنُهْم	ِميَثاٌق	َفِدَيٌة	ُم�َسلََّمٌة	اإىَِل	اأَْهِلِه	َوحَتْ
ِذيَن	 	َعِليًما	َحِكيًم���ا	چ	]الن�ساء:	92[،	چ َوالَّ ُ 	َوَكاَن	اهللَّ ِ 	َتْوَبًة	ِمَن	اهللَّ َي���اُم	�َسْهَرْي���ِن	ُمَتَتاِبَعنْيِ َف�سِ
اچ	]املجادلة:	3[	 	َيُعوُدوَن	مِلَا	َقاُل���وا	َفَتْحِريُر	َرَقَبٍة	ِمْن	َقْبِل	اأَْن	َيَتَما�سَّ ُيَظاِه���ُروَن	ِمْن	ِن�َساِئِهْم	ُثمَّ
اَرُتُه	اإِْطَعاُم	َع�َسَرِة	 اَن	َفَكفَّ 	ااْلأَمْيَ ْدُتُ ا	َعقَّ اِنُكْم	َوَلِكْن	ُيوؤَاِخُذُكْم	مِبَ 	ِباللَّْغِو	يِف	اأَمْيَ ُ چ 	اَل	ُيوؤَاِخُذُكُم	اهللَّ
ِري���ُر	َرَقَبٍة	چ	]املائدة:	89[	چ َلْي�َس	 ْو	ِك�ْسَوُتُهْم	اأَْو	حَتْ َم�َساِك���نَي	ِمْن	اأَْو�َس���ِط	َما	ُتْطِعُموَن	اأَْهِليُكْم	اأَ

	جامع	البيان	للطربي	)4	/	191(،	وفتح	القدير	لل�سوكاين	)1	/	328(	،	وتف�سري	القراآن	العظيم	البن	كثري	1	/	415	. 	)1(
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	َواْلَيْوِم	ااْلآِخِر	َوامْلَاَلِئَكِة	 ِ 	َمْن	اآَمَن	ِب���اهللَّ 	اْلرِبَّ 	اأَْن	ُتَولُّ���وا	ُوُجوَهُكْم	ِقَبَل	امْلَ�ْسِرِق	َوامْلَْغِرِب	َوَلِكنَّ اْل���رِبَّ
اِئِلنَي	 ِبيِل	َوال�سَّ ِه	َذِوي	اْلُقْرَبى	َواْلَيَتاَمى	َوامْلَ�َساِكنَي	َواْبَن	ال�سَّ نَي	َواآَتى	امْلَاَل	َعَلى	ُحبِّ ِبيِّ َواْلِكَتاِب	َوالنَّ

َقاِب	چ	]البقرة:	177[ َويِف	الرِّ
َقاِب	 َفِة	ُقُلوُبُه���ْم	َويِف	الرِّ لَّ َدَق���اُت	ِلْلُفَق���َراِء	َوامْلَ�َساِك���نِي	َواْلَعاِمِل���نَي	َعَلْيَه���ا	َوامْلُوؤَ ���ا	ال�سَّ َ چ اإِمنَّ
	 َواْلَغاِرِمنَي	چ	]التوبة:	60[فجعل	اهلل	فك	الرقاب	وحترير	االأ�سارى	من	الكفارات،	ووجوه	الربِّ
	 ْدَراَك	َما	اْلَعَقَبُة	)12(	َفكُّ وم�س���ارف	الزكاة	.	وقال	تع���اىل	چ َفاَل	اْقَتَحَم	اْلَعَقَبَة	)11(	َوَم���ا	اأَ
َرَقَب���ٍة	)13(چ	]البل���د:	11	-	13[فرغب	القراآن	يف	فك	الرقاب،	وب���ني	اأنه	من	اأ�سباب	النجاة	
ا	َمَلَكْت	 ِذيَن	َيْبَتُغوَن	اْلِكَتاَب	مِمَّ من	اأه���وال	القيامة	واجتياز	عقباتها	الكوؤود.	وقال	تعاىل	چ 	َوالَّ
	الَِّذي	اآَتاُكْم	َواَل	ُتْكِرُهوا	َفَتَياِتُكْم	 ِ ا	َواآُتوُهْم	ِمْن	َماِل	اهللَّ اُنُكْم	َفَكاِتُبوُهْم	اإِْن	َعِلْمُتْم	ِفيِهْم	َخرْيً اأمَْيَ
	ِمْن	َبْعِد	 َ 	اهللَّ 	َف���اإِنَّ ْنَي���ا	َوَمْن	ُيْكِرْهُهنَّ َياِة	الدُّ ًنا	ِلَتْبَتُغ���وا	َعَر�َس	احْلَ �سُّ َعَل���ى	اْلِبَغ���اِء	اإِْن	اأََرْدَن	حَتَ
	َغُفوٌر	َرِحيٌم	چ	]النور:	33[حيث	اأمر	القراآن	بتي�سري	املكاتبة	لتحرير	العبيد	واالإماء	 اإِْكَراِهِهنَّ
واأن	ال	يثق���ل	كاهل	االأم���ة	فلرمبا	ي�سطُره���ا	اإىل	البغاء	لك�سب	املال	ال���الزم	لعتقها،	وقد	حرم	
	االإن�سان	يف	احلرية	والكرام���ة	.	" واإن	االإن�سانية	 الق���راآن	جمي���َع	�سور	االإكراه	لتنافيها	م���ع	حقِّ
لت�ستفي���ُد	من	ترك	االأفراد	اأحرارا	يعي�س���ون	يف	الدنيا	على	اختيارهم،	ويجرون	يف	احلياة	على	
مرادهم،	اأ�سعاف	ما	ت�ستفيد	من	اإرغام	كل	فرد	على	التقيُّد	مب�سيئة	�سواه،	والنزول	على	حكم	

غريه	" .	)1(.

	-		احلرية،	جون	ا�ستيوارت	ميل	�س	41	0 	)1(
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المبحث الثاني

�س�ابط احلرية

المطلب األول: أن ال تتعارض مع العقيدة 

،	دون	اأن	يتجاوز	هذا	اإىل	الطعن	يف	الدين	اأو	االإغراق	 ر	واأن	يعربِّ من	حق	االإن�سان	اأن	يفكِّ
	يف	تفكريه	ومنطقه؛	فاحلرية	ال	تعني	الطعن	والت�سكيك	 يف	االأوه���ام	واخلياالت،	بحجة	اأنه	حرٌّ
يف	ثواب���ت	الدي���ن،	اأو	الهجوم	ال�ساري	عل���ى	القيم	االإ�سالمية	با�سم	حري���ة	الفكر	واالإبداع،	اأو	
ي	والت�سّلي،	وبغر����س	الت�سكيك	والت�سغيب	وتثبيط	 ال�سخري���ة	واال�ستهزاء	بالدي���ن	بدعوى	التلهِّ
ا	يِف	ُقُلوِبِهْم	ُقِل	ا�ْسَتْهِزُئوا	 ُئُهْم	مِبَ َل	َعَلْيِهْم	�ُسوَرٌة	ُتَنبِّ الهم���م	قال	تعاىل	چ َيْحَذُر	امْلَُناِفُقوَن	اأَْن	ُتَنزَّ
	َواآَياِتِه	 ِ ا	َنُخو�ُس	َوَنْلَعُب	ُقْل	اأَِباهللَّ ا	ُكنَّ َ 	اإمِنَّ َذُروَن	)64(	َوَلِئْن	�َساأَْلَتُهْم	َلَيُقوُلنَّ ِرٌج	َما	حَتْ 	خُمْ َ 	اهللَّ اإِنَّ
ْن	َنْعُف	َعْن	َطاِئَفٍة	ِمْنُكْم	 مَياِنُك���ْم	اإِ 	َبْعَد	اإِ َوَر�ُسوِل���ِه	ُكْنُتْم	َت�ْسَتْهِزُئ���وَن	)65(	اَل	َتْعَتِذُروا	َقْد	َكَفْرُتْ
ِرِمنَي	)66(	چ	]التوب���ة:	64	-	67[.َقاَل	َقَت���اَدُة:	َبْيَنَما	َر�ُسوُل	 ُهْم	َكاُن���وا	جُمْ ْب	َطاِئَف���ًة	ِباأَنَّ ُنَع���ذِّ
ُجُل	اأَْن	َيْفَتَح	 	َيَدْيِه	َنا�ٌس	ِمَن	امْلَُناِفِقنَي	اإِْذ	َقاُلوا:	َيْرُجو	َهَذا	الرَّ 	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-	يِف	َغْزَوِة	َتُبوَك	َوَبنْيَ ِ اهللَّ
:	"اْحِب�ُسوا	 ِ 	اهللَّ ُه	َعَلى	َذِلَك،	َفَقاَل	َنِبيُّ 	َنِبيَّ ُ وَنَها!	َهْيَهاَت	َلُه	َذِلَك،	َفاأَْطَلَع	اهللَّ اِم	َوُح�سُ وَر	ال�سَّ ُق�سُ
ا	َنُخو�ُس	َوَنْلَعُب،	 ا	ُكنَّ َ منَّ 	اإِ ِ ْك���َب" َفاأََتاُهْم	َفَقاَل:	"ُقْلُتْم	َكَذا	َوَكَذا؟	" َفَقاُلوا:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ 	الرَّ َعَل���يَّ
ا	َنُخو�ُس	َوَنْلَعُب)	،	وقال	َزْيُد	ْبُن	اأَ�ْسَلَم	 ا	ُكنَّ َ 	اإِمنَّ 	َتَعاىَل	َهِذِه	ااْلآَيَة	(َوَلِئْن	�َساأَْلَتُهْم	َلَيُقوُلنَّ ُ َفاأَْنَزَل	اهللَّ
اِئَنا	َهوؤُاَلِء	اأَْرَغَب	 ْيُت	ِمْث���َل	ُقرَّ وحمم���د	ب���ن	وهب:	َقاَل	َرُجٌل	ِمَن	امْلَُناِفِق���نَي	يِف	َغْزَوِة	َتُبوَك:	َما	َراأَ
َحاَبُه،	َفَقاَل	َعْوُف	ْبُن	 	ملسو هيلع هللا ىلص	َواأَ�سْ ِ َق���اِء،	َيْعِني	َر�ُسوَل	اهللَّ 	ِعْنَد	اللِّ ْجَبَ ْكَذَب	اأَْل�ُسًنا	َواَل	اأَ ُبُطوًن���ا	َواَل	اأَ
ُه،	َفَوَجَد	اْلُقْراآَن	َقْد	 	ملسو هيلع هللا ىلص	َفَذَهَب	َعْوٌف	ِلُيْخرِبَ ِ 	َر�ُسوَل	اهللَّ نَّ َك	ُمَناِفٌق	اَلأُْخ���رِبَ َماِل���ٍك:	َكَذْبَت		َوَلِكنَّ
ا	 ا	ُكنَّ َ 	اإِمنَّ ِ َل	َوَرِكَب	َناَقَتُه،	َفَقاَل:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَّ ُجُل	اإِىَل	َر�ُسوِل	ملسو هيلع هللا ىلص	َوَقِد	اْرحَتَ �َسَبَقُه،	َفَجاَء	َذِلَك	الرَّ
ِريَق.	)1(		فاحلرية	تقت�سي	امل�سوؤولية	 ا	الطَّ ْكِب	َنْقَطُع	ِبِه	َعنَّ ُث	ِبَحِديِث	الرَّ 	َوَنْلَعُب	َوَنَتَحدَّ َنُخو����سُ

واالن�سباط	يف	القول	والفعل،	واإال	ا�ستحالت	االأمور	اإىل	فو�سى	وعبث.	

	-		اأ�سباب	النزول	للواحدي	)�س:	250(. 	)1(
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المطلب الثاني: أن ال تتعارض مع أصول األحكام

من���ح	االإ�سالم	الف���رد	حرية	الكلم���ة	واالعتقاد	والت�س���رف	واالنتق���ال	واملعامالت،	ما	مل	
تخال���ف	ت�سريعا،	فاإذا	خالف���ت	�سارت	مروقا	وانحرافا	ال	حرية،	فالتربج	لي�س	حرية	�سخ�سية	
بل	ي�سطدم	مع	ال�سرع	ومع	قيم	املجتمع	امل�سلم،	و�سرب	اخلمر	لي�س	حرية	�سخ�سية	بل	جرمية	
يعاقب	عليها	ال�سرع	وكبرية	نهى	اهلل	عنها،	فكما	اأن	الل�س	ال	ميلك	احلرية	يف	اأن	ي�سرق	كذلك	
ن	يف	ال�سوارع	اأو	االأماكن	العامة	اأو	يف	 �سرب	اخلمر	جرمية	ت�ستوجب	العقاب،	وذلك	الذي	يدخِّ
احلاف���الت	والقطارات	زاعما	اأنها	حرية	�سخ�سية،	هو	يف	احلقيقة	غافل	عن	حرمة	التدخني،	
���ا،	وهكذا	ي�سب���ط	ال�سرع	�سل���وك	النا�س	ويقيد	 منته���ك	حل���ق	االآخري���ن	اأن	يتنف�سوا	هواء	نقيًّ
حرياته���م	اإن	تعار�س���ت	مع	حري���ات	غريهم،	فلي�س	للف���رد	الذي	ينتم���ي	اإىل	اجلماعة	اخليار	
املطل���ق	يف	ت�سرفات���ه	واآرائ���ه	.	واملوؤمن	يلتزم	بطاع���ة	اهلل	ور�سوله	واتباع	منه���ج	احلق	ولزوم	
ْن	َيُكوَن	 ْمًرا	اأَ 	َوَر�ُسوُلُه	اأَ ُ ى	اهللَّ َذا	َق�سَ جماع���ة	امل�سلم���ني،	قال	تعاىل	چ َوَما	َكاَن	مِلُوؤِْمٍن	َواَل	ُموؤِْمَنٍة	اإِ
���اَلاًل	ُمِبيًنا	چ	]االأحزاب:	36[	 	�سَ لَّ 	َوَر�ُسوَلُه	َفَقْد	�سَ َ 	اهللَّ ْمِرِهْم	َوَم���ْن	َيْع�سِ ُة	ِمْن	اأَ ���رَيَ َلُه���ُم	اخْلِ
ع���ن	ابن	عبا�س	ر�س���ي	اهلل	عنهما	قال	انطلق	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	ليخطب	على	فتاه	زيد	بن	حارثة	
ر�سي	اهلل	عنه،	فدخل	على	زينب	بنت	جح�س	االأ�سدية	ر�سي	اهلل	عنها	فخطبها،	فقالت:	ل�ست	
بناكحته،	فقال	ر�سول	اهلل	 ملسو هيلع هللا ىلص	"بلى	فانكحيه" قالت:	يا	ر�سول	اهلل	اأوؤامر	يف	نف�سي	؟	فبينما	
ى	 هما	يتحدثان	اأنزل	اهلل	هذه	االآية	على	ر�سول	اهلل	 ملسو هيلع هللا ىلص:	چ َوَما	َكاَن	مِلُوؤِْمٍن	َوال	ُموؤِْمَنٍة	اإَِذا	َق�سَ
	َوَر�ُسوُل���ُه	اأَْم���رًاچ	االآية،	قالت:	قد	ر�سيت���ه	يل	يا	ر�سول	اهلل	منكحًا	؟	قال	ر�سول	اهلل	 ملسو هيلع هللا ىلص:	 ُ اهللَّ

"نعم" قالت:	اإِذًا	ال	اأع�سي	ر�سول	اهلل	 ملسو هيلع هللا ىلص	قد	اأنكحته	نف�سي.	)1(.	

المطلب الثالث: أن ال تتعارض مع المصالح العامة 

احلري���ة	الفردية	ال	تعني	االأنانية	واالأثرة	اأو	الالمباالة	واالنعزالية	عن	املجتمع،	فاالإن�سان	
ال	ميك���ن	اأن	يعي����س	وحيدا	يف	ه���ذه	احلياة	م�ستغنًيا	ع���ن	االآخرين	بل	هو	ج���زء	من	املجتمع	ال	
ي�ستغني	عنه،	ولو	كان	لكل	اإن�سان	احلق	يف	ق�ساء	حوائجه	وحتقيق	ماآربه	كيفما	�ساء	الأ�سبحت	
احلي���اة	فو�س���ى،	ال	اأقول	غابة	فللغابة	�س���نٌن	تنظمها	وت�سرّيها،	لكن	لو	اأطل���ق	العنان	لالإن�سان	

	-		تف�سري	الطربي		)20	/	271(. 	)1(
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	و�سيلة	لتحقيق	ماآربه	واإ�سب���اع	رغباته	،	والأّدى	ذلك	لف�ساد	املجتمعات	 لرك���ب	كيفما	راق	له	كلَّ
	َبْل	اأََتْيَناُهْم	ِبِذْكِرِهْم	َفُهْم	 َماَواُت	َوااْلأَْر�ُس	َوَمْن	ِفيِهنَّ 	اأَْهَواَءُهْم	َلَف�َسَدِت	ال�سَّ قُّ َب���َع	احْلَ .	چ َوَل���ِو	اتَّ
���وَن	چ	]املوؤمنون:	71[من	هنا	ف���اإن	حرية	الفرد	تتوق���ف	حني	ت�سطدم	 َع���ْن	ِذْكِرِه���ْم	ُمْعِر�سُ

بحقوق	االآخرين	.		

المطلب الرابع: أن ال تنتهك حقوق اآلخرين وحرماتهم 

اإذا	اأُطل���ق	العن���ان	حلري���ة	الف���رد	ال�سطدمت	بحق���وق	االآخري���ن	والأف�س���ت	اإىل	انتهاك	
م	اهلل	الفواح�س	و�سرع	احل���دود	واأخذ	النا�س	يف	كتابه	باملواعظ	والتذكري،	 حرماته���م،	لذا	حرَّ
فاحلرية	ال�سرعية	تعني	رعاية	حقوق	الغري	و�سيانة	حرماتهم،	تاأمل	على	�سبيل	املثال	يف	�سورة	
النور	:	كيف	حرم	االإ�سالم	الزنا	وقذف	املح�سنات	واأوجب	اللعان	اإذا	رمى	الزوج	زوجته	اإن	مل	
تقّر	مبا	ادعاه	ال���زوج،	ومل	يقدم	البينة،	و�سرع	اال�ستئذان	واحلجاب	�سيانة	للحرمات	وحماية	
للحق���وق	ومراع���اة	للخ�سو�سيات	ث���م	اأمر	بالتزوي���ج	ورّغب	يف	تي�سريه	فه���و	الطريق	ال�سرعي	
الإرواء	العاطف���ة	يف	احل���الل	،	ثم	تاأمل	كيف	ج���اءت	�سورة	احلجرات	بحماي���ة	عر�س	االإن�سان	
	و�س���ون	كرامته	ونه���ت	عن	حتق���ريه	اأو	ال�سخرية	به	اأو	�س���وء	الظن	،	ف�سون	الل�س���ان	واإجلامه
	ال	يتعار�س	مع	حق	االإن�س���ان	يف	احلديث	وحرية	 ع���ن	االعت���داء	وف�سول	الكالم	واجٌب	�سرع���يٌّ

التعبري	.	

المطلب الخامس : أن ال تصطدم مع القيم واآلداب

احلري���ة	التي	ين�سدها	االإ�سالم	ويقرُرها	ويحفظها	حرية	كرمية	طيبة	ال	تتنافى	مع	القيم	
قي،	وتن�سجم	مع	الفطرة	 ���ر	والرُّ واالآداب	االإن�ساني���ة،	ب���ل	ترقى	باالإن�سان	وت�سمو	به	اإىل	التح�سُّ
ى	التح���رر	يف	الغرب	اإىل	االن�س���الخ	من	القيم	 النقي���ة	التي	فط���ر	اهلل	النا�س	عليه���ا،	بينما	اأدَّ
ر	اإىل	انتكا����س	الفطرة،	والتمرغ	 واإهم���ال	االآداب،	بل	ر�ّسخ���وا	قَيما	جديدة	اأّدت	با�س���م	التحرُّ
يف	اأوح���ال	الرذيلة.	"و�ساروا	م�ست�سحبني	احلرية	املطلقة	م���ن	جميع	القيود،	وهي	عبارة	عن	
حري���ة	ال�سه���وات	البهيمية	وال�سبعية،	فل���م	يوقفهم	عنها	دين	وال	اأخ���الق	وال	م�سلحة	عمومية	
ب���ل	وال	فردي���ة،	فوقعوا	يف	الفو�سى	وت�سادمت	االإرادات	ومرج���ت	العقول،	فارتك�سوا	يف	غيِّهم	



35

د. اأحمد بن حممد ال�صرقاوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

يعمه���ون،	ويف	�ساللهم	ي���رتددون،	فاإن	اهلل	بحكمته	ورحمته	خلق	االإن�س���ان	وو�سع	فيه	ال�سهوة	
الت���ي	تدع���وه	اإىل	جميع	ما	ت�ستهيه	النف����س،	وعند	اال�سرت�سال	مع	هذه	الق���وة	ال	يقف	عند	حد	

االعتدال	الواجب،	بل	توقعه	يف	ف�ساد	عري�س" .	)1(
م���ن	هن���ا	فال	بد	اأن	تن�سجم	ه���ذه	احلرية	مع	املقا�سد	اخلم�س	التي	ه���ي	اأ�سا�س	ال�سريعة	
حف���ظ	الدين	وحفظ	النف����س	وحفظ	العقل	وحفظ	املال	وحفظ	الن�سل،	ف���اإن	اإ�ساعتها	اأو	�سيئا	
منه���ا	مف�س���دٌة	عظيم���ة	.	ولقد	اأ�سه���ب	القراآن	الك���رمي	يف	تقري���ر	مكارم	االأخ���الق	وحما�سن	
االآداب	يف	�س���وره	املكي���ة	واملدنية،	مقررا	اأن	حرية	االإن�سان	ال	تعني	اإيذاء	االآخرين	اأو	اإحراجهم	
والت�سييق	عليهم،	تاأمل	على	�سبيل	املثال	ما	ا�ستملت	عليه	�سورة	االأحزاب	من	التاأدُّب	مع	النبي	
ملسو هيلع هللا ىلص		وتعظي���م	حرمت���ه،	واآداب	ح�سور	الوالئم	والزي���ارات	وغريها،	وما	ا�ستمل���ت	عليه	�سورة	
احلج���رات	من	التاأدب	يف	خط���اب	النبي	وندائه	واآداب	املجال�س	و�س���ون	النف�س	عن	ال�سخرية	
باالآخري���ن	واجتناب	�سوء	الظ���ن	والغيبة	واللمز	والتحقري،	وما	ا�ستمل���ت	عليه	�سورة	النور	من	
اآداب	العف���اف	واال�ستئذان	وغ�س	الب�س���ر	واحلجاب،	ف�سال	عن	ال�سور	املكية	التي	رّكزت	على	
ه���ذه	املو�سوع���ات،	كالو�سايا	الع�سر	يف	�س���ورة	االأنعام	وو�سايا	�سورة	االإ�س���راء	وو�سايا	لقمان	
احلكي���م،	واأكرُثه���ا	يف	تقرير	حما�سن	االآداب	والتنفري	من	م�س���اوئ	االأخالق	وال�سلوك،	ف�سال	
نا	بالطاقة	والزاد،	بل	ال	تخلو	�س���ورة	من	�سور	القراآن	من	دعوة	 ع���ن	تر�سي���خ	العقيدة	التي	متدُّ

اإىل	ارتقاء	االأخالق	وتزكية	النفو�س		.

	-	كمال	الدين	االإ�سالمي	وحقيقته	ومزاياه،	عبد	اهلل	بن	جار	اهلل	بن	اإبراهيم	اآل	جار	اهلل	)2/	95(	.	 	)1(



36

د. اأحمد بن حممد ال�صرقاوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

الفصل الثاني
املساواة مجاالتها وضوابطها

التمهيد : �س�ر ومفاهيم خاطئة للم�ساواة : 
م���ن	�س���ور	امل�س���اواة	اخلاطئ���ة	:	الدع���وة	مل�ساواة	مطلق���ة	بني	الرج���ل	وامل���راأة	يف	احلقوق	
	منهما	يف	الوجود،	 والواجب���ات	دون	اعتباٍر	الختالف	طبيعة	املراأة	عن	طبيع���ة	الرجل	ومهمة	كلٍّ
وهي	يف	احلقيقة	ظلٌم	عظيٌم	للمراأة	والرجل	على	ال�سواء،	وثورٌة	على	الفطرة	امل�ستقيمة	وحتميل	
امل���راأة	ما	ال	تطيق	حمله،	واإلهاوؤه���ا	عن	دورها	االأ�سا�سي	كزوجة	واأم		.	واإذا	كان	الغرب	قد	عجز	
ع���ن	تطبي���ق	امل�ساواة	وحتقيق	العدال���ة	واحلرية	وال�سالم	واالأمن	بينه	وب���ني	باقي	الب�سر،	فق�سم	
ق	بني	النا�س	على	اأ�سا�ِس	اجلن�س	واللغة	واللون،	وجعل	بينه	وبني	ال�سعوب	 الع���امل	اإىل	عوامل،	وفرَّ
االأخ���رى	حواج���ز	وموان���ع،	ومل	يحقق	امل�س���اواة	مبفهومها	احلقيق���ي	ال�سامل	فكي���ف	ي�سعى	اإىل	
حتقي���ق	امل�ساواة	املطلقة	بني	الرجال	والن�ساء!	اأال	تزال	اجلمعيات	واحلركات	الن�سائية	املتحررة	
يف	ال�سرق	والغرب	تنعى	وتندب	و�سع	املراأة	و�سياع	حقوقها	يف	قلب	اأوربا	واأمريكا	!	وهل	امل�ساواة	
تقت�س���ى	اأن	ُتدفَع	امل���راأُة	دْفًعا	اإىل	مزاحمة	الرجال	والتربج	واالبت���ذال؟	هل	تقت�سي	امل�ساواة	اأن	
ت�سبح	املراأة	جن�سا	ثالثًا،	فتفقد	اأنوثتها	يف	خ�سم	احلياة	وتن�سى	طبيعتها	وتتخلى	عن	عاطفتها	
وم�سئوليته���ا	كزوج���ة	واأم؟	اإن	الذي	يدعو	اإىل	امل�ساواة	املطلقة	بني	الرجل	واملراأة	يتجاهل	طبيعة	
كل	منهم���ا	ويغفل	عن	�سنة	اهلل	يف	الكون،	فامل���راأة	والرجل	واإن	اتفقا	يف	�سفات	فاإنهما	خمتلفان	

يف	غريه���ا،	ومع	ذلك		فال	غن���ى	الأحدهما	عن	االآخر،	الأنهما	كاللي���ل	والنهار،	قال	اهلل	تعاىل	چ 
	�َسْعَيُكْم	َل�َستَّى	)چ	 َكَر	َوااْلأُْنَثى	)3(	اإِنَّ لَّى	)2(	َوَما	َخَلَق	الذَّ َهاِر	اإَِذا	جَتَ َواللَّْيِل	اإَِذا	َيْغ�َسى	)1(	َوالنَّ
]الليل:	1	-	4[.		فكما	اأن	لليل	مهمته	فللنهار	اأي�سا	مهمته،	كذلك	للذكر	مهمته	ولالأنثى	مهمتها،	
ودوره���ا	يف	احلي���اة	،	وكما	اأنه	ال	غنى	عن	الليل	بالنه���ار،	اأو	العك�س،	فكذلك	ال	غنى	بالرجل	عن	
املراأة	وال	باملراأة	عن	الرجل	فهما	خملوقان	متكامالن	متالزمان،	ال	ي�ستغني	اأحدهما	عن	االآخر.	
وم���ن	دعاوى	امل�ساواة	اخلاطئة	تل���ك	النداءات	لالعرتاف	بال�سذوذ	اجلن�س���ي،	وبالزواج	املثلي،	
واعتب���ار	ذلك	حق���ا	من	احلقوق!	م�ستغل���ني	االأنظمة	الغربي���ة	العلمانية	واحلم���الت	االنتخابية،	
في�سعى	ال�سا�سة	اإىل	ك�سب	ر�سا	ال�سواذ	وحتقيق	مطالبهم	غري	امل�سروعة	حل�سد	اأ�سواتهم	على	

ح�ساب	القيم	االإن�سانية.	
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المبحث األول

جمالت امل�ساواة

المطلب األول : المساواة في األصل

فالنا����س	جميع���ا	من	اأ�س���ل	واحد،	حيث	خل���ق	اهلل	اآدم	u	وخلق	منه	زوج���ه	حواء	ومنهما	
ُك���ُم	الَِّذي	َخَلَقُكْم	ِمْن	َنْف�ٍس	َواِحَدٍة	 ُقوا	َربَّ ا�ُس	اتَّ يَُّها	النَّ كان���ت	الب�سرية	جمعاء،	قال	تعاىل	چ َيا	اأَ
	 ���ِذي	َت�َساَءُلوَن	ِبِه	َوااْلأَْرَحاَم	اإِنَّ 	الَّ َ ُقوا	اهللَّ 	ِمْنُهَما	ِرَجااًل	َكِثرًيا	َوِن�َساًء	َواتَّ َوَخَل���َق	ِمْنَها	َزْوَجَه���ا	َوَبثَّ
ا	َخَلْقَناُكْم	ِمْن	َذَكٍر	 	اإِنَّ ا����سُ يَُّها	النَّ 	َكاَن	َعَلْيُك���ْم	َرِقيًب���ا	چ	]الن�ساء:	1[	وقال	جل	وعال	چ َيا	اأَ َ اهللَّ
	َعِليٌم	َخِبرٌي	چ	 َ 	اهللَّ ْتَقاُك���ْم	اإِنَّ 	اأَ ِ 	اأَْكَرَمُكْم	ِعْنَد	اهللَّ َواأُْنَث���ى	َوَجَعْلَناُك���ْم	�ُسُعوًبا	َوَقَباِئ���َل	ِلَتَعاَرُفوا	اإِنَّ
]احلجرات:	13[فالنا�س	جميعا	من	اأ�سل	واحد،	على	اختالف	�سورهم	واألوانهم،	واأجنا�سهم	
ِبي	ُهَرْيَرَة	-	ر�سي	اهلل	 واأل�سنتهم،	ال	ف�سل	الأحد	على	اأحد،	اإال	بالتقوى	والعمل	ال�سالح	:	َعْن	اأَ
	 ىَلَ َوِرُك���ْم	َواأَْمَواِلُكْم،	َوَلِكْن	َيْنُظُر	اإِ 	�سُ 	اَل	َيْنُظُر	اإِىَلَ َ 	اهللَّ عن���ه	-			َقاَل:	َق���اَل	َر�ُسوُل	اهلّلِ	ملسو هيلع هللا ىلص		)اإِنَّ
ُقُلوِبُك���ْم	َواأَْعَماِلُك���ْم	(.		)1(		وع���ن	اأبي	ن�سرة	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		ق���ال	حدثني	من	�سمع	خطبة	
	اأباكم	 ُك���ْم	واحٌد	واإنَّ 	ربَّ ر�س���ول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	يف	و�س���ط	اأيام	الت�سريق	فقال:	)ي���ا	اأيها	النا�ُس	اأال	اإنَّ
	وال	الأحم���َر	على	اأ�سوَد	وال	اأ�سوَد	 	على	عربيٍّ 	وال	لعجميٍّ 	على	اأعجميٍّ واح���ٌد،	اأال	ال	ف�سَل	لعرب���يٍّ
يَّة	اجلاهلية	وفخرها	 عل���ى	اأحم���َر	اإال	بالتقوى(	.	" )2(	.	)اإن	اهلل	عز	وجل	قد	اأذه���ب	عنكم	ُعبِّ
باالآباء،	موؤمن	تقي،	وفاجر	�سقي،	والنا�س	بنو	اآدم،	واآدم	من	تراب،	لينتهني	اأقوام	عن	فخرهم	

رواه	االإمام	م�سلم	يف	�سحيحه	كتاب	الرب	وال�سلة	واالآداب		باب	حترمي	ظلم	امل�سلم	وخذله	واحتقاره	ودمه	وعر�سه	 	)1(
وماله	1987/4	حديث	)	34	-	)2564(	.

	رواه	االإمام	اأحمد	يف	م�سنده	عن	اأبي	ن�سرة	5	/	411	واإ�سناده	�سحيح	اإىل	اأبي	ن�سرة	اإال	اأنه	مر�سل	الأن	اأبا	ن�سرة	 	)2(
لي�س	�سحابيا،	ورواه	الهيثمي	يف	جممع	الزوائد	3	/	578	برقم		5622		-	وقال		رواه	اأحمد	ورجاله	رجال	ال�سحيح،		
ولق���د	ورد	احلدي���ث	مت�سال	عند	الطرباين	والبزار	حيث	رواه	البزار	يف	م�سنده	عن	اأبي	�سعيد	اخلدري	ر�سي	اهلل	
عن���ه	كم���ا	يف	ك�سف	االأ�ستار	عن	زوائد	البزار	للهيثمي	2	/	435	حديث	244		-	ورواه	الطرباين	يف	املعجم	االأو�سط	
عن���ه	5	/	376	حدي���ث	4746		-	وق���ال	الهيثمي	يف	املجمع	:	" رواه	البزار	يف	م�سنده	عن	اأبي	�سعيد	اخلدري	ورجال	

البزار	رجال	ال�سحيح	ورواه	الطرباين	يف	املعجم	االأو�سط	عنه	" .	جممع	الزوائد	8		/	84		.
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برج���ال	اأو	ليكون���ن	اأهون	عند	اهلل	من	عدتهم	من	اجلعالن	التي	تدفع	باأنفها	الننت(	)1(	.	وكما	
اأن	الب�سر	مت�ساوون	يف	اأ�سل	اخللق	فهم	مت�ساوون	يف	غايته	وهي	عبادة	اهلل	تعاىل	وحده	چ َوَما	

	ِلَيْعُبُدوِنچ	]الذاريات:	56[ 	َوااْلإِْن�َس	اإِالَّ نَّ َخَلْقُت	اجْلِ
امل�س��اواة يف الكرام��ة الإن�ساني��ة :	�سّوى	االإ�س���الم	بني	اجلن�سني	يف	ح���ق	الكرامة	وحماية	
ا	ِمْنُهْم	َواَل	 ِذيَن	اآَمُنوا	اَل	َي�ْسَخْر	َقْوٌم	ِمْن	َقْوٍم	َع�َسى	اأَْن	َيُكوُنوا	َخرْيً العر�س	قال	تعاىل	چ 	َيا	اأَيَُّها	الَّ
ْلَقاِب	ِبْئ�َس	ااِل�ْسُم	 	َواَل	َتْلِمُزوا	اأَْنُف�َسُكْم	َواَل	َتَناَبُزوا	ِبااْلأَ ا	ِمْنُهنَّ 	َخرْيً ْن	َيُكنَّ ِن�َس���اٌء	ِمْن	ِن�َساٍء	َع�َسى	اأَ
امِلُوَن	چ	]احلج���رات:	11[	والب�سر	جميعا	 	َيُت���ْب	َفاأُوَلِئَك	ُهُم	الظَّ اْلُف�ُس���وُق	َبْع���َد	ااْلإِمَياِن	َوَمْن	مَلْ
	 ْمَنا	َبِني	اآَدَم	َوَحَمْلَناُهْم	يِف	اْلرَبِّ م�سرتكون	يف	التكرمي	االإلهي	لهم	كما	يف	قوله	تعاىل	چ َوَلَقْد	َكرَّ
ياًل	چ	]االإ�سراء:	70[ ْن	َخَلْقَنا	َتْف�سِ ْلَناُهْم	َعَلى	َكِثرٍي	مِمَّ َباِت	َوَف�سَّ يِّ َواْلَبْحِر	َوَرَزْقَناُهْم	ِمَن	الطَّ

	اأَْكَرَمُكْم	ِعْنَد	 هذا	بالن�سبة	للتكرمي	العام،	اأما	التكرمي	اخلا�س	فعلى	اأ�سا�س	التقوى،	چ اإِنَّ
	َعِلي���ٌم	َخِبرٌي	چ	]احلج���رات:	13[قال	البي�ساوي	:	ف���اإن	التقوى	بها	تكمل	 َ 	اهللَّ 	اأَْتَقاُك���ْم	اإِنَّ ِ اهللَّ

النفو�س	وتتفا�سل	االأ�سخا�س،	فمن	اأراد	�سرفًا	فليلتم�سه	منها")2(

المطلب الثاني: المساواة في الحقوق 

	على	ع���دل	االإ�سالم	وحتقيقه	التوازن	بني	 احلق���وق	االإن�سانية	حقوق	عامة	ومتكاملة،	تدلُّ
امل�سالح	والواجبات،	وطبيعة	املجتمع	متفاوتة	ففيه	الغني	وفيه	الفقري،	وفيه	ال�سغري	والكبري،	
ة	 ح	كفَّ والرج���ل	واملراأة،	وم���ن	عدالة	االإ�سالم	حتقيقه	الت���وازن	بني	م�سالح	النا����س،	فلم	يرجِّ
ة	الفقراء	كما	ن���رى	يف	االأنظمة	الراأ�سمالية	ومل	ُيْجِح���ْف	باالأغنياء	في�ساِدر	 االأغني���اء	على	كفَّ
ثرواتهم	ويحرمهم	من	حرية	الت�سرف	والتملك،	كما	راأينا	يف	االأنظمة	اال�سرتاكية	ال�سيوعية،	
ومل	ي�س���ن	م���ن	القوانني	�سيف���ا	م�سّلطا	على	اأعناق	الرج���ال	ل�سالح	الن�ساء	كم���ا	هو	احلال	يف	
ح	كفة	الن�س���اء	فتثقل	كاه���ل	الرجل	وترهقه	وتقّي���ده	مبا	لي�س	يف	 القوان���ني	الغربي���ة	الت���ي	ترجِّ

رواه	االإم���ام	اأحمد	يف	م�سنده2	/	361،	واأب���و	داود	يف	�سننه:	كتاب	االأدب،	باب	يف	التفاخر	باالأح�ساب،)4/	331(	 	)1(
يَّة:التكرب،	 ح	5116	،	والرتم���ذي	يف	�سنن���ه:	كتاب	التف�سري،	باب	ومن	�سورة	احلجرات.	)5/	389(ح	3270	.	والُعبِّ

ِديَّة.تاج	العرو�س	للزبيدي	)210/28(	. ٌة	�َسوداُء،	تكون	يِف	املوا�سِع	النَّ والزهو.	واجلعالن	جمع	جعل	:	ُدَوْيبَّ
-		اأنوار	التنزيل	واأ�سرار	التاأويل	،	البي�ساوي	)ت	685ه�(	.		)5/	137(	.	 	)2(
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ل	من	م�سوؤولية	الزواج	طاملا	 �ساحله	وال	�سالح	االأ�سرة	وال	م�سلحة	املراأة	مما	جعل	الرجل	يتن�سّ
	نحوها،	فيخادنها	�سفاحا.	وقد	حقق	 	اأو	اأدبيٍّ ي�ستطي���ع	اال�ستمتاع	بامل���راأة	دون	اأي	التزاٍم	ماديٍّ
االإ�سالم	امل�ساواة	بني	النا�س	فال	متييز	على	اأ�سا�س	اللون	اأو	البلد	اأو	اللغة،	فالنا�س	يف	االإ�سالم	
�سوا�سي���ة،	يف	احلقوق	والواجب���ات،	واإن	وقع	تفاوت	فلم�سلحتهم،	مراع���اة	الختالف	مهامهم	
َك	َنْحُن	َق�َسْمَنا	َبْيَنُهْم	َمِعي�َسَتُهْم	 وم�سوؤولياته���م،	تاأمل	يف	قوله	تعاىل	چ 	اأَُهْم	َيْق�ِسُموَن	َرْحَمَت	َربِّ
َك	 ا	َوَرْحَمُت	َربِّ ا	�ُسْخِريًّ ُهْم	َبْع�سً ُهْم	َفْوَق	َبْع�ٍس	َدَرَجاٍت	ِلَيتَِّخَذ	َبْع�سُ ْنَيا	َوَرَفْعَنا	َبْع�سَ َياِة	الدُّ يِف	احْلَ
ا	َيْجَمُع���وَن	چ	]الزخرف:	32[:	فالتفا�سل	من	اأجل	التكامل،	ولوال	التفا�سل	ملا	حتقق	 	مِمَّ َخ���رْيٌ
التكام���ل،	ف���ال	ت�ستقيم	احلياة	اإن	�سار	النا�س	كلهم	اأغنياء،	وال	اإن	كانوا	جميعهم	فقراء،	فمن	
	َعَلى	 ُ رحم���ة	اهلل	وحكمت���ه	اأن	جعل	الفقري	والغني	ليدور	دوالُب	احلياة	قال	تعايل	چ َما	اأََفاَء	اهللَّ
ِبيِل	َكْي	اَل	 �ُسوِل	َوِل���ِذي	اْلُقْرَبى	َواْلَيَتاَمى	َوامْلَ�َساِكنِي	َواْب���ِن	ال�سَّ ْهِل	اْلُق���َرى	َفِللَِّه	َوِللرَّ َر�ُسوِل���ِه	ِمْن	اأَ
	 َ ُقوا	اهللَّ �ُسوُل	َفُخُذوُه	َوَما	َنَهاُكْم	َعْن���ُه	َفاْنَتُهوا	َواتَّ ْغِنَياِء	ِمْنُكْم	َوَم���ا	اآَتاُكُم	الرَّ 	ااْلأَ َيُك���وَن	ُدوَل���ًة	َبنْيَ
	�َسِدي���ُد	اْلِعَق���اِب	چ	]احل�س���ر:	7[فقد	�سرع	االإ�سالم	من	االأح���كام	ما	يحقق	التوازن	يف	 َ 	اهللَّ اإِنَّ

املجتمع	بني	الغني	والفقري،	وال	ي�سمح	ببقاء	املال	يف	خزائن	االأغنياء.

	 	ِمْثُل	الَِّذي	َعَلْيِهنَّ وب���ني	تعاىل	اأن	قاعدة	امل�ساواة	هي	االأ�سل	بني	اجلن�سني	فق���ال	چ َوَلُهنَّ
	َعِزيٌز	َحِكيٌمچ	]البقرة:	228[	كما	قال	ابن	عبا�س	اإين	 ُ 	َدَرَجٌة	َواهللَّ َجاِل	َعَلْيِهنَّ ِبامْلَْع���ُروِف	َوِللرِّ
الأح���ب	اأن	اأتزّين	لزوجتي	كما	اأح���ب	اأن	تتزّين	يل،	وما	اأحب	اأن	اأ�ستويف	جميع	حقي	عليها،	الأن	
	َعِزيٌز	َحِكيٌمچ	)1( ُ 	َدَرَجٌة	َواهللَّ َجاِل	َعَلْيِهنَّ 	ِبامْلَْعُروِف	َوِللرِّ 	ِمْثُل	الَِّذي	َعَلْيِهنَّ اهلل	يقول	چ َوَلُهنَّ

		ومن	ذلك	اأي�سا	الت�سوية	بني	النا�س	يف	التقا�سي	فال	مييَّز	خ�سٌم	على	خ�سمه	الأي	�سبٍب	
م���ن	قراب���ة	اأو	عداوة،	اأو	اختالف	دي���ن	اأو	مذهب،	اأو	غنى	اأو	فقر،	اأو	ِذك���ٍر	اأو	خمول،	قال	اهلل	
ْنُف�ِسُكْم	اأَِو	اْلَواِلَدْيِن	 	َوَل���ْو	َعَلى	اأَ ِ اِمنَي	ِباْلِق�ْسِط	�ُسَهَداَء	هلِلَّ ِذيَن	اآَمُنوا	ُكوُنوا	َقوَّ تع���اىل	چ َيا	اأَيَُّه���ا	الَّ
ْن	َتْلُووا	اأَْو	 ِبُع���وا	اْلَهَوى	اأَْن	َتْعِدُل���وا	َواإِ 	اأَْوىَل	ِبِهَما	َفاَل	َتتَّ ُ ْو	َفِقرًيا	َف���اهللَّ ���ا	اأَ ْن	َيُك���ْن	َغِنيًّ َوااْلأَْقَرِب���نَي	اإِ
اِمنَي	 ِذيَن	اآَمُنوا	ُكوُنوا	َقوَّ ا	َتْعَمُلوَن	َخِبرًيا	چ	]الن�ساء:	135[	چ َيا	اأَيَُّها	الَّ 	َكاَن	مِبَ َ 	اهللَّ نَّ وا	َفاإِ ُتْعِر�سُ
ُقوا	 	َتْعِدُلوا	اْعِدُل���وا	ُهَو	اأَْقَرُب	ِللتَّْقَوى	َواتَّ الَّ ُكْم	�َسَناآُن	َقْوٍم	َعَلى	اأَ 	�ُسَه���َداَء	ِباْلِق�ْس���ِط	َواَل	َيْجِرَمنَّ ِ هلِلَّ

ا	َتْعَمُلوَنچ	]املائدة:	8[ 	َخِبرٌي	مِبَ َ 	اهللَّ 	اإِنَّ َ اهللَّ

جامع	البيان	للطربي		)4	/	532(،	وتف�سري	ابن	اأبي	حات		)2	/	143(،	والدر	املنثور	يف	التف�سري	باملاأثور	لل�سيوطي	 	)1(
)2	/	659(	وعزاه	اإليهما	.
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المطلب الثالث:  المساواة في الخطاب

ج���اء	اخلطاب	ال�سرعي	يف	القراآن	يف	اأغلب	اأحوال���ه	ب�سيغة	العموم	ليعّم	جميع	املوؤمنني،	
ب���ل	ق���ال	علماء	االأ�سول	خطاب	ال�سارع	لواحد	اإن	مل	يدل	الدلي���ل	على	تخ�سي�سه	فُيحمل	على	
	�سلمة	ر�س���ي	اهلل	عنها	بفقهه���ا	عموم	اخلط���اب	و�سموله	للرجال	 العم���وم،	وهك���ذا	فهم���ت	اأمُّ
ُطها	 		ملسو هيلع هللا ىلص		ينادي	قائال	:	)اأيُّها	النا�ُس(	واجلاريُة	مت�سِّ والن�ساء	على	ال�سواء	:	حني	�سمعت	النبيَّ
	 �َساَء،	َفقالت:	اإِينِّ 	َي���ْدُع	النِّ َجاَل	َومَلْ ا	َدَعا	الرِّ ي،	فَقاَلْت	له���ا	اجلاريُة	:	اإِمّنَ قال���ت	:	ا�ْسَتاأِْخ���ِري	َعنِّ
ا�ِس.)1(		.	فاأ�سغت	�سمعها	لهذا	النداء	وطلبت	من	اجلارية	اأن	تتوقف	حتى	ال	ي�سغلها	�سيء	 ِمَن	النِّ
ا	على	اخلري،	 ع���ن	�سم���اع	ما	وراء	النداء	م���ن	توجيه	واإر�ساد،	امتث���اال	الأمر	اهلل	ور�سول���ه،	وحر�سً
وفهم���ا	ملكان���ة	املراأة	ور�سالتها،	وكونها	ج���زءا	من	املجتمع.	فكل	خطاب	�سرع���ي	جاء	ب�سيغة	من	
�سي���غ	العم���وم	مث���ل		" ي���ا	اأيها	النا����س	"،	"يا	اأيه���ا	االإن�ساُن	"،" ي���ا	اأيها	الذين	اآمن���وا	"،	"يا	بنى	
" اأيه���ا	املوؤمن���ون	" ونح���وه	فهو	موجه	للرج���ال	والن�ساء	على	ال�س���واء،	اإال	ما	دلت	القرائن	 اآدم"،	
�َساَء	َكْرًها	 	َلُكْم	اأَْن	َتِرُثوا	النِّ ِذيَن	اآَمُنوا	اَل	َيِحلُّ على	اأنه	خا�س	بالرجال	مثل	قوله	تعاىل	چ َيا	اأَيَُّها	الَّ
	ِبامْلَْعُروِفچ	 َنٍة	َوَعا�ِسُروُهنَّ ْن	َياأِْت���نَي	ِبَفاِح�َسٍة	ُمَبيِّ 	اأَ 	اإِالَّ 	ِلَتْذَهُبوا	ِبَبْع�ِس	َما	اآَتْيُتُموُهنَّ ُلوُه���نَّ َواَل	َتْع�سُ
]الن�ساء:	19[	فهذا	وا�سح	اأنه	خطاب	للرجال	ال�ستماله	على	هذا	التكليف	ال�سرعي	وتلك	الو�سية	

االإلهية	بالن�ساء	.

	على	تكرمي	القراآن	للمراأة	واإن�سافها	لها	من	قول	عمر	بن	اخلطاب	ر�سي	اهلل	 ولي����س	اأدلَّ
	للن�ساء	�ساأنا	حتى	اأنزل	اهلل	فيهن	ما	اأنزل	" ))2((،	اإذ	كانت	املراأة	يف	جاهليتها	 عنه	:" كنا	ال	نعدُّ
ث	اإذا	مات	زوجها	الأحد	اأقاربه،	بينما	حترم	غالبا	من	مرياثها،	وكانت	 ك�سقط	املتاع،	ورمبا	تورَّ
ر	من	 مهي�س���ة	اجلناح	حمرومة	من	معظم	احلقوق	مثقلة	باآ�س���ار	العادات	اجلاهلية	التي	حتقِّ
���د	عليها	عي�سها،	ومل	تكن	البن���ت	الوليدة	قادما	مرغوب���ا	فيه،	بل	كانت	 �ساأنه���ا	وترهقه���ا	وتنكِّ
َر	اأََحُدُهْم	 م	والت�ساوؤم،	قال	تع���اىل	چ 	َواإَِذا	ُب�سِّ ت�ستقب���ل	من	قبل	اأبيها	بال�سيق	والنفور،	والتجهُّ
�ِسُكُه	َعَلى	 َر	ِبِه	اأمَُيْ ا	َوُهَو	َكِظيٌم	)58(	َيَتَواَرى	ِمَن	اْلَقْوِم	ِمْن	�ُسوِء	َما	ُب�سِّ 	َوْجُهُه	ُم�ْسَودًّ ِبااْلأُْنَثى	َظلَّ

	رواه	م�سل���م	يف	�سحيح���ه	م���ن	حديث	اأم	�سلمة	ر�سي	اهلل	عنها		�سحيح	م�سلم	كت���اب	الف�سائل			باب	اإثبات	حو�س	 	)1(
نبينا	 ملسو هيلع هللا ىلص	و�سفاته	1795/4		حديث	29-	)2295(	.	

-	رواه	البخ���اري	يف	�سحيح���ه	كتاب	التف�س���ري	من	حديث	ابن	عبا����س		)4	/	1866(	4629	وم�سلم	باب	يِف	االإِياَلِء	 	)2(
�َساِء	حديث	)4	/	190(	3765. َواْعِتَزاِل	النِّ
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اِب	اأَاَل	�َساَء	َما	َيْحُكُموَن	)59(چ	]النحل:	58،	59[	.	قال	املف�سرون:	وهذا	 َ ُه	يِف	الرتُّ ُهوٍن	اأَْم	َيُد�سُّ
�سني���ع	م�سركي	الع���رب،	كان	اأحُدهم	اإِذا	�سرب	امراأَته	املخا�ُس،	توارى	اإِىل	اأن	يعلم	ما	يولد	له،	

ر	كيف	ي�سنع	يف	اأمرها"	)1(.	 	به،	واإِن	كانت	اأنثى،	مل	يظهر	اأيامًا	ُيَدبِّ فاإن	كان	ذكرًا	�ُسرَّ
وامل�س���اواة	هي	الفطرة	التي	فطر	اهلل	االإن�سانية	عليها،	فحني	خلق	اهلل	اآدم	وخلق	له	حواء	
واأمرهم���ا	ب�سكنى	اجلن���ة	ونهاهما	عن	االأكل	منها	جاءت	االأوام���ر	واخلطابات	موجهًة	لالثنني	
ُكَما	 	َلَك	َوِلَزْوِجَك	َفاَل	ُيْخِرَجنَّ 	َهَذا	َعُدوٌّ مع���ا،	بينما	ُن�ِسَب	ال�سقاُء	الآدم	وحده	چ َفُقْلَن���ا	َيا	اآَدُم	اإِنَّ
	والتع���ب	لتح�سيل	العي�س	 ���ِة	َفَت�ْسَقىچ	]طه:	117[	،	ذل���ك	الأن	ال�سقاء	هنا	هو	الكدُّ نَّ ِم���َن	اجْلَ

وذلك	من	�ساأن	الرجل	وم�سوؤوليته،	ولي�س	من	�ساأن	املراأة	.	

المطلب الرابع : المساواة في التكاليف والثواب

فامل���راأة	والرجل	�سواء	يف	معظم	التكليفات	ال�سرعي���ة	ال	تفاوت	بينهما	اإال	فيما	يرجع	كما	
	منهما	:	لذلك	جاء	اخلطاب	القراآين	ب�سيغ	العموم	ي�سمل	 ذكرنا	لتفاوت	طبيعتهما	ووظيفة	كلٍّ
اجلن�س���ني	معا	وكذا	اخلطاب	النبوي.�سّوى	اهلل	عز	وجل	بينهما	يف	االإميان	والعمل	چ َمْن	َعِمَل	
ْح�َسِن	َما	َكاُنوا	 ُهْم	اأَْجَرُهْم	ِباأَ َبًة	َوَلَنْجِزَينَّ ُه	َحَياًة	َطيِّ ا	ِمْن	َذَكٍر	اأَْو	اأُْنَثى	َوُهَو	ُموؤِْمٌن	َفَلُنْحِيَينَّ احِلً �سَ
	امْلُ�ْسِلِمنَي	َوامْلُ�ْسِلَماِت	 َيْعَمُلوَن	چ	]النحل:	97[	و�سّوى	بينهما	يف	االأجر	والثواب	قال	تعاىل	چ 	اإِنَّ
اِبَراِت	 اِبِريَن	َوال�سَّ اِدَق���اِت	َوال�سَّ اِدِقنَي	َوال�سَّ َوامْلُوؤِْمِن���نَي	َوامْلُوؤِْمَن���اِت	َواْلَقاِنِتنَي	َواْلَقاِنَتاِت	َوال�سَّ
اِفِظنَي	 اِئَم���اِت	َواحْلَ اِئِمنَي	َوال�سَّ َق���اِت	َوال�سَّ دِّ ِق���نَي	َوامْلَُت�سَ دِّ ا�ِسَع���اِت	َوامْلَُت�سَ ا�ِسِع���نَي	َواخْلَ َواخْلَ
	َلُهْم	َمْغِفَرًة	َواأَْجًرا	َعِظيًما	چ	 ُ 	اهللَّ اِكَراِت	اأََعدَّ 	َكِثرًيا	َوالذَّ َ اِكِريَن	اهللَّ اِفَظاِت	َوالذَّ ُفُروَجُه���ْم	َواحْلَ

]االأحزاب:	35[
	ملسو هيلع هللا ىلص		وقالت	:	م����ا	اأرى	كل	�سئ	اإال	 روى	الرتم����ذي	ع����ن	اأم	عم����ارة	االأن�ساري����ة	اأنه����ا	اأتت	النب����يَّ

	امْلُ�ْسِلِمنَي	َوامْلُ�ْسِلَماِت	چ	)2(.	 للرجال،	وما	اأرى	الن�ساء	يذكرن	ب�سيء!		فنزلت	هذه	االآية:	چ 	اإِنَّ

	زاد	امل�سري	يف	علم	التف�سري	)2/	566(. 	)1(
حديث	�سحيح	:	رواه	الرتمذي	يف	�سننه		كتاب	تف�سري	القراآن	عن	َر�ُسوِل	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص		-باب	ومن	�سورة	االأحزاب	وقال	 	)2(
ِديَث	ِمْن	َهَذا	الَوْج���ِه."  �سنن	الرتمذي	195/5	رقم	 ا	نعِرُف	َهَذا	احْلَ َ الرتم���ذي	:" َه���َذا	َحِدِيٌث	َح�َسٌن	َغِري���ٌب	واإمنَّ

3211	وقال	عنه	حديث	ح�سن	غريب		وقال	ال�سيخ	االألباين		يف	تعليقه	على	ال�سنن	:" �سحيح	االإ�سناد	" .
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المبحث الثاني

�س�ابط امل�ساواة

المطلب األول: مراعاة الفروق بين الجنسين في الطبيعة والمهام : 

�سب���ق	احلديث	عن	�سوابط	احلرية،	وم���ا	ذكرناه	هناك	لن	نكرره	هن���ا	اخت�سارا،	ولكن	
ن�سي���ف	اإليه،	�س���رورة	مراعاة	الفروق	الطبيعية	بني	اجلن�سني	الع�سوي���ة	والنف�سية،	وقد	اأثبت	
العلم	اأن	فرتة	احلي�س	التي	متر	بالن�ساء	توؤثر	على	م�ستوى	الفهم	واال�ستيعاب	والتحمل	واالأداء	
لديهن	:	اأ�سار	لذلك	العامل	االأنرثوبولوجي	االأمريكي	ليونيل	تايجر	Lionel Tiger		و�سرد	مثااًل	
مع���ربًا	لذل���ك	فق���ال	:	اإن	اأداء	الفتيات	المتحان	كتاب���ي	يهبط	مبعدل	14%	ا�ستن���ادًا	اإىل	وقت	
الدورة	ال�سهرّية،	والبع�س	من	العقليات	االأنثوّية	املمتازة	يحكم	عليها	باحل�سول	على	نتائج	من	
الدرجة	الثانية	بحكم	االأمور	البيولوجّية	وجمرد	م�سادفة	التقومي،	وهذا	ال	ميكن	اعتباره	عداًل	
ب���اأي	�سكل	من	االأ�سكال،	ومع	ذلك	فاإّن	العديد	من	الن�ساء	يف�سلن	القبول	بهذا	االإجحاف	على	
اأن	يطال���ب	بنظام	لالختب���ار	يقّر	وُيدخل	يف	اعتباره	هذه	االإعاق���ة	االأنثوّية	البيولوجّية،	ولو	اأّن	
ن�سب���ة	مماثلة	من	الرجال	عانت	من	اإعاقة	م�سابهة	لتلك	التي	للن�ساء،	لكان	ذلك	رهانًا	رابحًا	
ب���اأّن	ت�سريع���ًا	�سيو�سع	للتخفيف	من	اآثارها	)1(.	فالفروق	بني	اجلن�س���ني	اأمٌر	وا�سٌح	لكل	اإن�سان	
َعْت	 ا	َو�سَ 	اأَْعَلُم	مِبَ ُ ْنَث���ى	َواهللَّ ْعُتَها	اأُ 	َو�سَ 	اإِينِّ َعْتَها	َقاَل���ْت	َربِّ ا	َو�سَ كم���ا	قال���ت	امراأة	عمران	چ َفَلمَّ
ِجيِمچ	 ْيَطاِن	الرَّ َتَه���ا	ِمَن	ال�سَّ يَّ 	اأُِعيُذَها	ِبَك	َوُذرِّ ينِّ 	َواإِ ْيُتَها	َمْرمَيَ 	�َسمَّ َكُر	َكااْلأُْنَث���ى	َواإيِنِّ 	الذَّ َوَلْي����سَ
]اآل	عم���ران:	36[	فالذكر	له	طبيعته	القائمة	على	اجل���راأة	واالإقدام	واخل�سونة	واجَلَلد،	بينما	
االأنثى	من	طبعها	ال�سعف	واللدانة،	واالحتماء	بالرجل	واال�ستكانة،	ولو	كانت	طبيعتهما	واحدة	
ملا	اجتمعا	وان�سجما	بل	يتنافران	ويت�سادمان؛	لذا	كانت	امل�ساواة	التي	دعا	اإليها	االإ�سالم	م�ساواة	
عادلة	تراعي	الفروق	بني	اجلن�سني	وحتقق	التوازن	يف	احلقوق	والواجبات	وامل�سالح،	وتن�سجم	مع	
	منهما	يف	الوجود،	لت�ستقيم	احلياة،	وت�ستقر	االأ�سرة	واملجتمع	.		 الفطرة،	وتتواكب	مع	ر�سالة	كلٍّ

	من	اآن	موير	وديفيد	جي�سيل	.	كما	يراجع	 	-			يراجع	كتاب	الفروق	الطبيعية	بني	اجلن�سني	جن�س	الدماغ		تاأليف	كلٍّ 	)1(
كتاب	الرجال	من	املريخ	والن�ساء	من	الزهرة	وفيه	ركز	الباحث	على	اختالف	طبيعة	املراأة	عن	الرجل	واأثر	معرفة	

ذلك	يف	ا�ستقرار	االأ�سرة	ودوام	الع�سرة	واملودة	.		
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المطلب الثاني : مراعاة التفاضل واالختالف الذي هو س���نة الله في الخلق

	"خلق	اهلل	النا�س	بح�سب	فطرتهم	متماثلني،	وكذلك	ولدتهم	اأمهاتهم	اأحرارا	متكافئني،	
ولك���ن	دخوله���م	يف	مالح���م	احلياة	االجتماعي���ة	ينزع	عنهم	لبا����س	التماثل	والت�س���اوي	ويرفع	
بع�سه���م	فوق	بع�س	درجات")1(	.	ومن	حكمة	اهلل	جل	وع���ال	ومن	�سننه	الكونية	�سنة	التفا�سل	
���ل	اهلل	بع�س	االأجنا�س	على	بع�س	كما	 ب���ني	اخللق،	ولهذه	ال�سنة	الربانية	ِحَكٌم	بالغٌة،	فقد	ف�سَّ
ف�س���ل	بع�س	االأنواع	على	بع�س،	ومن	ذل���ك	التفا�سل	بني	الب�سر،	الذي	جرى	مبقت�سى	احلكمة	
ُكْم	 ���ق	التكامل	املن�سود،	قال	تع���اىل	چ َوَرَفَع	َبْع�سَ االإلهي���ة،	فلوال	ه���ذا	التفا�سل	املوجود	ملا	حتقَّ
ُه	َلَغُفوٌر	َرِحيٌمچ	]االأنعام:	 نَّ َك	�َسِريُع	اْلِعَق���اِب	َواإِ 	َربَّ نَّ 	َدَرَجاٍت	ِلَيْبُلَوُكْم	يِف	َما	اآَتاُكْم	اإِ َف���ْوَق	َبْع����سٍ
ْنَيا	َوَرَفْعَنا	 َي���اِة	الدُّ َك	َنْحُن	َق�َسْمَن���ا	َبْيَنُهْم	َمِعي�َسَتُهْم	يِف	احْلَ 165[	چ 	اأَُه���ْم	َيْق�ِسُم���وَن	َرْحَمَت	َربِّ
ا	َيْجَمُعوَن	چ	 	مِمَّ َك	َخرْيٌ ���ا	َوَرْحَمُت	َربِّ ا	�ُسْخِريًّ ُهْم	َبْع�سً ُه���ْم	َفْوَق	َبْع�ٍس	َدَرَجاٍت	ِلَيتَِّخَذ	َبْع�سُ َبْع�سَ
َجاِل	 ُكْم	َعَل���ى	َبْع�ٍس	ِللرِّ 	ِبِه	َبْع�سَ ُ ���َل	اهللَّ ْوا	َما	َف�سَّ ]الزخ���رف:	32[	وق���ال	اهلل	تع���اىل	چ َواَل	َتَتَمنَّ
	 	َكاَن	ِبُكلِّ َ 	اهللَّ ِل���ِه	اإِنَّ 	ِمْن	َف�سْ َ ُلوا	اهللَّ 	َوا�ْساأَ ا	اْكَت�َس���ْبَ يٌب	مِمَّ �َساِء	َن�سِ ا	اْكَت�َسُب���وا	َوِللنِّ ي���ٌب	مِمَّ َن�سِ
�َس���ْيٍء	َعِليًم���ا	چ	]الن�ساء:	32[	قال	الطربي	:	" وال	تتمن���وا،	اأيُّها	الرجال	والن�ساء،	الذي	ف�سل	
اهلل	به	بع�سكم	على	بع�س	من	منازل	الف�سل	ودرجات	اخلري،	ولري�س	اأحدكم	مبا	ق�سم	اهلل	له	

من	ن�سيب،	ولكن	�َسُلوا	اهلل	من	ف�سله.	" )2(.

المطلب الثالث : المساواة في اإلسالم ليست مطلقة

		امل�س���اواة	ه���ي	االأ�سل	بني	النا����س،	ولكن	امل�س���اواة	يف	االإ�سالم	لي�ست	مطلق���ة،	ذلك	اأنه	
لي����س	من	العدل	الت�سوية	ب���ني	متفا�سلني،	وكذلك	التفا�سل	بني	مت�ساوي���ني،	ولقد	جاء	القراآن	
ُكُموَن	چ	]القلم:	 الك���رمي	ببيان	ذلك،	چ 	اأََفَنْجَعُل	امْلُ�ْسِلِمنَي	َكامْلُْجِرِم���نَي	)35(	َما	َلُكْم	َكْيَف	حَتْ
اِت	 احِلَ ِذيَن	اآَمُنوا	َوَعِمُلوا	ال�سَّ َعَلُهْم	َكالَّ ْن	جَنْ َئاِت	اأَ يِّ ُح���وا	ال�سَّ ِذيَن	اْجرَتَ 35،	36[	چ اأَْم	َح�ِس���َب	الَّ
ْن	ُهَو	َقاِنٌت	اآَناَء	اللَّْيِل	�َساِجًدا	 اُتُهْم	�َساَء	َما	َيْحُكُموَن	چ	]اجلاثية:	21[	چ اأَمَّ َياُهْم	َومَمَ �َسَواًء	حَمْ
ا	 َ منَّ ِذي���َن	اَل	َيْعَلُموَن	اإِ ِذيَن	َيْعَلُموَن	َوالَّ ِه	ُق���ْل	َهْل	َي�ْسَتِوي	الَّ َوَقاِئًم���ا	َيْح���َذُر	ااْلآِخَرَة	َوَيْرُجو	َرْحَمَة	َربِّ
ُر	اأُوُلو	ااْلأَْلَباِب	چ	]الزمر:	9[.	فالتفا�سل	من	�سنن	اهلل	تعاىل،	وال	ميكن	اأن	ت�ستوي	العاقبة	 َيَتَذكَّ

	-			احلرية	يف	االإ�سالم	حممد	اخل�سر	ح�سني	اأ�سل	الكتاب	حما�سرة	األقيت	�سنة	1324ه	.	�س	28. 	)1(
	-			جامع	البيان	للطربي	)8/	265(. 	)2(
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	مبداأ	 م���ع	تباي���ن	االأحوال	.	فامل�ساواة	لي�ست	عل���ى	اإطالقها	بل	لها	موازينه���ا	و�سوابطها	.	" اإنَّ
امل�ساواة	مع	التفا�سل	يف	اخل�سائ�س	وال�سفات	والوظائف	االجتماعية	ظلٌم	واإف�ساٌد	يف	االأر�س	
	." )1(.	اإن	الدعوة	مل�ساواة	مطلقة	انقالٌب	على	الفطرة	وخلخلٌة	لنظام	املجتمع	و�سبيٌل	 عري����سٌ
الإ�ساعة	الفو�سى	العارمة	وتر�سيخ	الظلم	الفادح،	فالتفا�سل	بني	النا�س	من	�سنن	اهلل	عز	وجل	
يتفا�سل���ون	باأعمالهم	ومواهبهم	وجهودهم	وتفاوت	عقوله���م	ومدى	اإتقانهم	ومهاراتهم،	فاإذا	
�سّوين���ا	ب���ني	من	يعم���ل	ومن	هو	عاطٌل،	ب���ني	املهمل	واملتقن،	ب���ني	العاقل	واالأخ���رق،	بني	النابه	

.	 واخلامل،	بني	القادر	والَكّل،	فقد	وقعنا	يف	ظلٍم	بنيِّ

َكة	امليداين	الدم�سقي		)ت	:	1425ه�(	)�س:	631(. 	-			اأجنحة	املكر	الثالثة،	عبد	الرحمن	بن	ح�سن	َحَبنَّ 	)1(
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الخاتمة

وفيها	بيان	نتائج	البحث	وتو�سياته	ومراجع	البحث	.

االأ�سل	يف	احلرية	اأن	ال	تتعار�س	مع	اأ�سول	االأحكام	وثوابت	ال�سريعة	ومقا�سدها	.

ل	من	الواجبات	.	 احلرية	ال	تعني	االن�سياق	لالأهواء	والتن�سُّ

حري���ة	العقي���دة	والعبادة	ت�سمل	التح���رر	من	التقالي���د	املوروثة	والع���ادات	اجلاهلية	التي	
ت�ستحوذ	على	العقول	وحُتول	بينها	وبني	التفكري	ال�سليم	.

ياأب���ى	االإ�سالم	اأي	�سكل	من	اأ�س���كال	التمييز	بني	النا�س	على	اأ�سا�س	اللون	اأو	اللغة	اأو	البلد	
اأو	الن�سب	.	

امل�س���اواة	املطلقة	جمافية	للفطرة	منافية	ملبداأ	العدالة	بني	النا�س؛	فكما	ال	يجوز	الت�سوية	
بني	متفا�سلني،	كذا	ال	يجوز	التفا�سل	بني	مت�ساويني	.	

اأو�سي	بعمل	ر�سالة	علمية	عن	احلرية	يف	القراآن	الكرمي،	وكذلك	منهج	القراآن	يف	مواجهة	
اال�ستبداد	،	والعناية	بدرا�سة	اإن�ساف	القراآن	للمراأة	وتكرميها	.	واهلل	املوفق	.	
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مراجع البحث

1	 القراآن	الكرمي	.
2	 َكة	امليداين	الدم�سقي		)ت	:	1425ه�(	. اأجنحة	املكر	الثالثة،	عبد	الرحمن	بن	ح�سن	َحَبنَّ

ط:	دار	القلم	– دم�سق	.	الطبعة	:	الثامنة،	1420	ه�	-	2000	م	.
3	 االإح�س���ان	برتتيب	�سحيح	ابن	حب���ان	،	لالأمري	عالء	الدين	على	بن	بلبان	الفار�سي)	ت	.

739	ه�	(-	حتقيق	�سعيب	االأرنوؤوط	-	ط	موؤ�س�سة	الر�سالة	بريوت	0
4	 االإ�سالم	واال�ستبداد	ال�سيا�سي:	حممد	الغزايل.	دار	نه�سة	م�سر،	الطبعة:	االأوىل..
5	 اأن���وار	التنزيل	واأ�سرار	التاأويل	نا�سر	الدين	عبد	اهلل	بن	عمر	بن	حممد	ال�سريازي	)ت	.

685ه����(	املحقق:حممد	عبد	الرحمن	املرع�سل���ي	.ط	دار	اإحياء	الرتاث	العربي	بريوت	
ط1-	1418	ه�	.

6	 ت���اج	العرو�س	م���ن	جواهر	القامو�س	لالإم���ام	)	حمب	الدين	اأب���ى	الف�سل	ال�سيد	حممد	.
املرت�سى	احل�سيني	الوا�سطي	الزبيدي	احلنفي	)1205	ه�	(	ط	املطبعة	اخلريية	م�سر	

1306	ه�	0
7	 التحرير	والتنوير	ملحمد	الطاهر	بن	عا�سور	ت	1393ه�	ط:	الدار	التون�سية	للن�سر	1404	ه�..
8	 الت�سهي���ل	لعل���وم	التنزيل،	لالإم���ام	املف�سر	حممد	بن	اأحمد	بن	ج���زي	الكلبي	الغرناطي	.

االأندل�سي	ت	792	ه�.			
9	 التعريفات،	علي	بن	حممد	بن	علي	اجلرجاين،	دار	الكتاب	العربي	بريوت،	ط1،	1405ه�..
10	 تف�سري	القراآن	احلكيم	)تف�سري	املنار(	،	حممد	ر�سيد	بن	علي	ر�سا	القلموين	احل�سيني	.

)ت	1354ه�(	ط	الهيئة	امل�سرية	العامة	للكتاب	1990	م.
11	 تف�س���ري	الق���راآن	العظيم	لالإم���ام	احلافظ	عماد	الدي���ن	اأبو	الف���داء	اإ�سماعيل	بن	كثري	.

القر�سي	الدم�سقي	ت	774	ه�	ط	موؤ�س�سة	قرطبة	0
12	 تف�س���ري	القراآن	العظيم،	الب���ن	اأبي	حات		لالإمام	احلافظ	عب���د	الرحمن	بن	حممد	بن	.

اإدري�س	الرازي	)ت	327ه�(	ط	مكتبة	نزار	م�سطفى	الباز	مكة	املكرمة	1419ه�	.
13	 تهذيب	اللغة	،لالأزهري:اأبي	من�سور	حممد	بن	اأحمد	الهروي	)	ت	370	(	ط	الدار	امل�سرية.	.
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14	 جام���ع	البيان	يف	تاأويل	القراآن	لالإمام	اأبى	جعفر	حممد	بن	جرير	الطربي	ت310ه�	ط	.
دار	الريان	للرتاث	،	ودار	احلديث	بالقاهرة	�سنة	1407	ه�		.

15	 اجلامع	الأحكام	الق���راآن	للقرطبي	)	اأبو	عبد	اهلل	حممد	بن	اأحمد	االأن�ساري	القرطبي	.
ط	الهيئة	امل�سرية	العامة	للكتاب	�سنة	1987	م	0	

16	 احلري���ة	يف	االإ�سالم	حممد	اخل�سر	ح�سني	ط	دار	االعت�س���ام،	اأ�سل	الكتاب	حما�سرة	.
األقيت	�سنة	1324ه	.

17	 احلرية،	جون	ا�ستيوارت	ميل	ترجمة	طه	ال�سباعي	مطبعة	ال�سعب	مب�سر	ط	1	– 1922	..
18	 احلق���وق	واحلري���ات	ال�سيا�سي���ة	يف	ال�سريعة	االإ�سالمية	،	د	رحي���ل		حممد	غرايبة،	دار	.

املنار	للن�سر	والتوزيع	االأردن	ط1	�سنة	1421.	
19	 ذم	الهوى	البن	اجلوزي	ط	دار	الكتب	االإ�سالمية	بالقاهرة	0.
20	 الرج���ال	م���ن	املريخ	والن�س���اء	من	الزهرة،	د.	ج���ون	غراي،	ترجمة	د.حم���ود	�سريف	.	.

مكتبة	جرير	،	ال�سعودية	.	ط1	– 2001	م	
21	 الرو�س	االأنف	لل�سهيلى	اأبو	القا�سم	عبد	الرحمن	بن	عبد	اهلل	بن	اأحمد	بن	اأبى	احل�سن	.

اخلثعمى	)	508-	581	(ه�	ط	الطباعة	املتحدة	بالقاهرة	0	بدون	تاريخ	0	
22	 زاد	امل�سري	يف	علم	التف�سري	لالإمام	اأبى	الفرج	عبد	الرحمن	بن	اجلوزي	)	ت	596	ه�	(	.

ط	املكتب	االإ�سالمي	بريوت	ط1	�سنة	1385	ه�	�سنة		1965	م.
23	 �سل�سلة	االأحاديث	ال�سحيحة	لالألباين		ط	املكتب	االإ�سالمي.	.
24	 �سنن	ابن	ماجة	)	اأبو	عبد	اهلل	حممد	بن	يزيد	القزوينى	ت	275	ه�(ط	دار	احلديث	القاهرة		0	.
25	 �سنن	اأبي	داود	)�سليمان	بن	�سعث	ال�سج�ستاين	االأزدي	ت	257	ه�(ط	دار	الكتب	العلمية	0	.
26	 �س���نن	الرتم���ذي	)	اأبي	عي�سى	حممد	بن	عي�سى	بن	�س���ورة	الرتمذي	ت	297	ه�	(	ط	دار	.

الفكر	1408ه�	0	
27	 �س���نن	الدارم���ي	)	عبد	اهلل	بن	عبد	الرحمن	الدارم���ي	ال�سمرقندي	ت	255	ه�	(	ط	دار	.

الريان	للرتاث	1407	ه�	ط	اأوىل.
28	 �سري	اأعالم	النبالء	،	للذهبي	موؤ�س�سة	الر�سالة	بريوت	..
29	 �سعب	االإميان	للبيهقي		ط	دار	الكتب	العلمية	بريوت	1410	.
30	 ال�سح���اح؛	تاج	اللغ���ة	و�سحاح	العربي���ة.	الإ�سماعيل	بن	حماد	اجلوه���ري	)ت393ه�(..

النا�سر:	دار	العلم	للماليني-	بريوت.	ط4	.	�سنة	1990.
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31	 �سحي���ح	البخاري	)اجلام���ع	ال�سحيح	املخت�سر(،	حممد	ب���ن	اإ�سماعيل	البخاري	،	ت:	.
حمم���د	زه���ري	النا�سر	،	ترقيم	حمم���د	فوؤاد	عبد	الباق���ي	،	دار	طوق	النج���اة	،	الطبعة	

االأوىل	1422ه�.
32	 �سحي���ح	م�سلم	ب�سرح	النووي	)	االإمام	م�سلم	بن	احلجاج	بن	م�سلم	الق�سريي	ت	261	ه�	(	.

دار	اإحياء	الكتب	العربية	بتحقيق	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي0	ط	البابي	احللبي	بالقاهرة	
33	 فت���ح	القدير	اجلامع	بني	فني	الرواية	والدراية	م���ن	علم	التف�سري	لل�سوكاين،	حممد	بن	.

علي	ت	1250دار	املعرفة	بريوت	.
34	 يف	ظالل	القراآن	لالأ�ستاذ	�سيد	قطب	ت	1966م		دار	ال�سروق	1407	ط	13.
35	 كم���ال	الدين	االإ�سالم���ي	وحقيقته	ومزاياه	،عبد	اهلل	بن	جار	اهلل	ب���ن	اإبراهيم	اآل	جار	.

اهلل،	ط:	وزارة	ال�سئون	االإ�سالمية،	بامللكة	العربية	ال�سعودية	ط	1،	1418ه�	.	
36	 اللباب	يف	علوم	الكتاب	البن	عادل	احلنبلي	الدم�سقي	ط	دار	الكتب	العلمية	بريوت	.	.
37	 جممع	الزوائد	ومنبع	الفوائد	للهيثمى	ط	دار	الكتاب	العربى	بريوت	1402	ه�	.
38	 حما�سن	التاأويل	لالإمام	جمال	الدين	القا�سمي	ت	1332	ه�	ط	دار	اإحياء	الكتب	العربية	0	.
39	 املح���رر	الوجي���ز	يف	تف�س���ري	الكت���اب	العزي���ز	للقا�سي	عب���د	احلق	بن	غال���ب	بن	عطية	.

االأندل�سي	ت	546	ه�	ط	املجمع	العلمي	بفا�س	املغرب	�سنة	1395	ه�	0	
40	 م�سند	االإمام	اأحمد	بن	حنبل	ط	موؤ�س�سة	الر�سالة	..
41	 امل�سب���اح	املن���ري	يف	غري���ب	ال�سرح	الكبري	،	للعالم���ة	اأحمد	بن	حممد	ب���ن	على	املقري	.

الفيومي	ت	770	ه�	ط	املكتبة	الع�سرية	بريوت	.
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 اأحمدي ال�سيخ التجاين 
املن�سب ال�ظيفي احلايل:	اأ�ستاذ	باملعهد	العايل	للدرا�سات	والبحوث	االإ�سالمية	موريتانيا.

دولة الإقامة احلالية:	موريتانيا.
رقم الت�سال الدائم:	33205183)00222(	اأو	22653204)00222(.

tijani1985@yahoo.com	:الربيد الإكرتوين

من اأعماله املن�س�رة:
ع���دة	كت���ب	يف	جماالت	متعددة	من	اأبرز		هذه	الكتب:	تاريخ	القراآن	الكرمي:	درا�سة	نقدية	
حتليلي���ة،	واالإي�س���اح	يف	علوم	القراآن...	وع���دة	كتب	حمققة	منها:	تق���دمي	وحتقيق	كتاب	ن�سر	
البن���ود	على	مراق���ي	ال�سعود،	للعالمة	�سيدي	عبد	اهلل	بن	احل���اج	اإبراهيم..،	كلهم	بطبعة	دار	

ال�سياء	بالكويت.

وعدة	اأبحاث	من�سورة	يف	جمالت	حمكمة:	منها:	�سبهات	احلداثيني	حول	اأ�سباب	النزول:	
ب�سام	اجلمل	منوذجا،	جملة	االإمام	ال�ساطبي	بجدة،	واختالف	املواقف	حول	الن�سخ	يف	القراآن	
الك���رمي	واأثر	ذلك	يف	حقيقته،	بح���ث	من�سور	مبجلة	البحوث	العلمي���ة	والدرا�سات	االإ�سالمية،	

جامعة	اجلزائر	1،	العدد	)9(	بتاريخ:	1437ه�/2016م...

امل�ساركة يف امل�ؤمترات والندوات:  
�ساركت	يف	ما	يناهز	خم�سة	ع�سر	موؤمترا	دوليا،	من	اأهمها	واأحدثها:	الندوة	الثانية:	القيم	
االأ�سري���ة	يف	الق���راآن	الكرمي،	املنظمة	من	مركز	القيم	االأ�سري���ة	يف	القراآن	والقانون،	بالتعاون	
م���ع	كلي���ة	االآداب	عني	ال�سق	الدار	البي�ساء،	التي	انعقدت	يوم���ي:	23-24	مار�س	عام	2016م،	
واملوؤمت���ر	العاملي	الث���اين:	التغيري	يف	نظرية	املنه���اج	النبوي	عند	االإمام	عب���د	ال�سالم	يا�سني،	
جامع���ة	�سباح	زعيم	وموؤ�س�سة	وق���ف	درا�سات	العلوم	االإ�سالمية،	وموؤ�س�سة	االإمام	عبد	ال�سالم	
يا�س���ني	با�ستنطب���ول	تركي���ا،	يوم���ي:	16-17	ع���ام	2016م،	وامللتقى	ال���دويل	االأول:	"االإعالم	
الديني" املنظمة	برعاية	وزارة	ال�سوؤون	الدينية	واالأوقاف	بالتن�سيق	مع	خمرب	درا�سات	االإعالم	

واالت�سال	جامعة	عبد	احلميد	بن	بادي�س	م�ستغامن،	يومي	25-26	ماي	2015م.
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الدرا�سات املقا�سدية القراآنية ونق�سها للمقاربات العلمانية 
لآيات الأحكام

"دراسة نقدية تحليلية"

 أحمدي الشيخ التجاني 
اأ�ستاذ باملعهد العايل للدرا�سات والبح�ث الإ�سالمية م�ريتانيا
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 املقدمة:
احلمد	هلل	وال�سالة	وال�سالم	على	ر�سول	اهلل	وعلى	اآله	و�سحبه	ومن	وااله.

	وبع���د،	فاإن	اهتم���ام	الدرا�سات	املقا�سدية	القراآنية	باملناه���ج	املو�سلة	اإىل	حتديد	املعنى	
وتولي���د	الدالالت،	اأنتج	و�سع	قواعد	عامة	يحتكم	اإليها	م���ن	اأجل	قراءة	الن�س	القراآين،	وهذه	
القواعد	حتوي	مبادئ	ال�سريعة	التي	بنيت	عليها	وهي	ق�سد	ال�سارع	من	ت�سريع	االأحكام،	وهي	

ت�سكل	مدخال	هاما	ورئي�سيا	لتحديد	املعنى،	وميزانا	�سابطا	لتف�سري	الن�سو�س.

	اإال	اأن	الفك���ر	العلم���اين	املعا�سر	ينظ���ر	اإىل	املغزى	واملق�سد	من	الن����س	القراآين	وهو	اأن	
ي�سبح	وعاء	لكل	م�سمون	معا�سر،	وقالبا	لكل	واقع	جديد.

كم���ا	يعتق���د	بتاريخية	املنظومة	التف�سريي���ة	وما	اأنتجتها	من	مواق���ف	وروؤى،	واندراج	تلك	
املواق���ف	والروؤى	�سمن	حدود	معرفية	ت�ستجيب	الأفق	القدامى.	وينظر	اإليها	باعتبار	اأنها	بنيت	
عل���ى	ايديولوجيات	خلفت	اآثارا	على	الوعي	اجلمعي،	اأهمها	احلد	من	حرية	املوؤمن	يف	التعامل	

مع	الن�س	القراآين	وتوجيه	تعامله	توجيها	خم�سو�سا.	

وهذا	البحث	يقوم	على	درا�سة	االأفكار	واملبادئ	املحددة	للتف�سري	املقا�سدي	الآيات	االأحكام	
وو�سائله	واآلياته	وغاياته،	وا�سهامه	يف	نق�س	ودح�س	املقاربات	العلمانية	حول	اآيات	االأحكام	من	
قبي���ل	املقاربة	القانونّية	الد�ستورّية	)"القراآن	والت�سريع" لل�سادق	بلعيد	و"االإ�سالم	واحلرّية" 
ملحّمد	ال�سريف(،	واملقاربة	املقا�سدّية	ال�سهمّية	)"تطوير	�سريعة	االأحوال	ال�سخ�سّية" ملحمود	
حمّمد	طه	و"اأّمة	الو�سط" ملحّمد	الطالبي(،	واملقاربة	التاريخّية	النقدّية	)"تاريخّية	التف�سري	
القراآين" لنائلة	ال�سّلين���ي	و"االإ�سالم	بني	الر�سالة	والتاريخ" لعبد	املجيد	ال�سريف(،	واملقاربة	

اجلندرّية	الهريمينطوقّية	)"القراآن	واملراأة" الأمينة	ودود(.	
وهذه	املقاربات	تنطوي	على	املقوالت	العلمانية	الرئي�سية،	وهي	جمرد	م�سادرات	متحكمة	
يف	فك���ره	ومنهج���ه،	وي�سع���ى	البحث	من	خ���الل	منظومة	القواع���د	والعلوم	القراآني���ة	لتعريتها	

وتفكيكها	من	ن�سقها	االأ�سلي،	وذلك	وفق	املنهج	االآتي:
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الفصل األول
الخطاب املقاصدي القرآني وآيات األحكام 

للمقا�س���د	مفاهيم	وقواعد	حمددة	من	قب���ل	االأ�سوليني	وعلماء	القراآن،	واحلكم	اأي�سا	له	
مفهومه	عند	الفقهاء	واالأ�سوليني	يرتبط	باآيات	االأحكام،	وتعترب	هذه	املفاهيم	والقواعد	اأ�س�س	

للفهم	واال�ستنباط	والتنزيل،	لذلك	�سنتعر�س	لها	يف	املبحثني	االآتيني:

المبحث األول

 مفه�م املقا�سد القراآنية واآيات الأحكام

مقا�س���د	الق���راآن	الكلية	واجلزئي���ة	حتتاج	لل�سرب	والعناي���ة	بها؛	الأنها	االأ�س���ل	بالن�سبة	ملا	
بعده���ا،	اأما	اآيات	االأح���كام	فلها	اإ�سكاله���ا	املفهومي	يف	القدمي	واحلدي���ث،	و�سنجلي	ذلك	من	

خالل	مطلبني:

المطلب األول: مفهوم المقاصد القرآنية

للق�س���د	مع���اين	عديدة	منه���ا	ا�ستقامة	الطريق،	واإتي���ان	ال�سيء	واأم���ه،	واالأ�سل	ق�سدته	
ِبيِل﴾	)النحل:9(؛	اأي	 ���ُد	ال�سَّ ق�س���دا	ومق�سدا)1(	فهو	قا�س���د.	وقوله	تعاىل:﴿َوَعَلى	اهلِل	َق�سْ
عل���ى	اهلل	تبيني	الطريق	امل�ستقيم	والدعوة	اإليه	باحلجج	والرباهني	الوا�سحة،	ومنها	جائر	اأي	

ومنها	طريق	غري	قا�سد.	وطريق	قا�سد:	�سهل	م�ستقيم.

ومواقعه���ا	يف	كالم	العرب	االعتزام	والتوجه	والنهود	والنهو�س	نحو	ال�سيء،	على	اعتدال	
كان	ذلك	اأو	جور،	هذا	اأ�سله	يف	احلقيقة	واإن	كان	قد	يخ�س	يف	بع�س	املوا�سع	بق�سد	اال�ستقامة	

ابن	فار�س،	معجم	مقايي�س	اللغة،	حتقيق	عبد	ال�سالم	حممد	هارون،	دار	الفكر،	1979م،	مادة:	ق�سد. 	)1(
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دون	امليل،	اأال	ترى	اأنك	تق�سد	اجلور	تارة	كما	تق�سد	العدل	اأخرى؟	فاالعتزام	والتوجه	�سامل	
لهما	جميعا.)1(

واملعنى	ال�سرعي	املق�سود	عند	االإطالق	هو	معنى	االعتزال	والتوجه	نحو	ال�سيء	واإرادته.

اأم���ا	اال�سطالح	ال�سرعي	فله	عدة	اإطالق���ات،	منها	الغايات	واالأ�سرار،	واالأغرا�س؛	ولهذا	
عرفه���ا	عالل	الفا�سي	بقوله:	"امل���راد	مبقا�سد	ال�سريعة:	الغاية	منه���ا؛	واالأ�سرار	التي	و�سعها	

ال�سارع	عند	كل	حكم	من	اأحكامها.)2(

ومقا�س���د	ال�سريعة	م�ستمدة	من	مقا�سد	القراآن	الكرمي	الذي	هو	م�سدر	الت�سريع،	وهي:	
املعاين	واالأ�سرار	التي	من	اأجلها	و�سعت	االأحكام	و�سرعت،	اأما	مقا�سد	القراآن	الكرمي	العامة،	
فه���ي	القواع���د	العامة	التي	اأن���زل	القراآن	الك���رمي	الأجل	بيانه���ا	للنا�س،	وحثهم	عل���ى	اإقامتها	
ورعايته���ا،	واعتنى	بها	يف	كل	ال�س���ور	واالآيات،	�سواء	كانت	عقدي���ة	اأو	معامالتية	اأو	ق�س�سية،	
وعرفه���ا	الدكتور	عب���د	الكرمي	حمادي	بقوله:	"اأما	املقا�سد	العام���ة	فهي	تلك	االأغرا�س	العليا	
احلا�سلة	من	جمموع	اأحكام	القراآن" وقد	اأدرج	فيها	املعاين	العامة	لل�سريعة،	"التي	هي	املعاين	

امللحوظة	يف	جميع	القراآن	اأو	معظم	اأحكامه".)3(
واملقا�سد	العامة	للقراآن	الكرمي	قل	االعتناء	بها	من	قبل	املف�سرين	القدامى،	بينما	راجت	

وكرث	احلديث	عنها	عند	املتاأخرين،	ونو�سح	ذلك	من	خالل	النقطتني	االآتيتني:

الهتمام باملقا�سد الكلية للقراآن الكرمي عند املتقدمني واملتاأخرين:
االهتم���ام	مبقا�س���د	الق���راآن	الك���رمي	العامة	اأو	الكلي���ة،	فاز	ب���ه	العلماء	املتاأخ���رون	على	
املتقدم���ني،	ويرج���ع	ذل���ك	اإىل	اأن	املتقدم���ني	مل	يكن	بيانها	هدف���ا	لهم؛	ولذا	ج���اءت	عندهم	

جمملة،	بينما	كان	املتاأخرون	يق�سدون	تبيانها	وتف�سيلها،	ولذلك	جاءت	مف�سلة.	

ابن	منظور	ل�سان	العرب،	دار	�سادر	بريوت،	ط3،	1414ه�،	مادة:	ق�سد. 	)1(
عالل	الفا�سي،	مقا�سد	ال�سريعة	االإ�سالمية	ومكارمها،	دار	الغرب	االإ�سالمي،	ط5	1993م.	�س:)7(. 	)2(

اأحم���د	الري�سوين	مقا�س���د	املقا�سد	الغايات	العلمية	والعملية	ملقا�سد	ال�سريع���ة،	ال�سبكة	العربية	لالأبحاث،	مركز	 	)3(
املقا�سد،	ط1،	بريوت،	2013،	�س	9.
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املقا�سد الكلية للقراآن الكرمي عند املتقدمني:
نلح���ظ	تط���رق	العلماء	القدامى	اإىل	ه���ذا	النوع	من	املقا�س���د	يف	مقدماتهم	عند	ذكرهم	
الأن���واع	املقا�س���د	القراآنية	اأو	معاين	القراآن	الكرمي	الكلية،	فهم	م���ع	اهتمامهم	مبقا�سد	ال�سور	
اأحيان���ا،	ومقا�س���د	االآيات،	يذكرون	ذلك	يف	مقدماتهم	لغر�س	تبي���ني	ما	للمف�سر	من	اأغرا�س	

وغايات	من	تف�سريه.

املقا�سد الكلية للقراآن الكرمي عند الغزايل:
يق���ول	االإمام	الغزايل	ع���ن	مقا�سد	القراآن:	"انح�سرت	�سور	القراآن	واآياته	يف	�ستة	اأنواع:	

ثالثة	منها:	هي	ال�سوابق	واالأ�سول	املهمة.	وثالثة:	هي	الروادف	والتوابع	املغنية	املتمة.

اأم���ا	الثالث���ة	املهمة	فهي:	تعري���ف	املدعو	اإليه.	وتعري���ف	ال�س���راط	امل�ستقيم	الذي	جتب	
مالزمته	يف	ال�سلوك	اإليه.	وتعريف	احلال	عند	الو�سول	اإليه.

واأم���ا	الثالثة	املغنية	املتمة:-	فاأحدها:	تعريف	اأحوال	املجيبني	للدعوة	ولطائف	�سنع	اهلل	
فيه���م؛	و�سره	ومق�س���وده	الت�سويق	والرتغيب،	وتعريف	اأحوال	الناكب���ني	والناكلني	عن	االإجابة	
وكيفية	قمع	اهلل	لهم	وتنكيله	لهم؛	و�سره	ومق�سوده	االعتبار	والرتهيب.	وثانيها:	حكاية	اأحوال	
اجلاحدي���ن،	وك�سف	ف�سائحهم	وجهلهم	باملجادلة	واملحاج���ة	على	احلق،	و�سره	ومق�سوده	يف	
جنب	الباطل	االإف�ساح	والتنفري،	ويف	جنب	احلق	االإي�ساح	والتثبيت	والتقهري.	وثالثها:	تعريف	

عمارة	منازل	الطريق،	وكيفية	اأخذ	الزاد	واالأهبة	واال�ستعداد".)1(
املقا�سد الكلية للقراآن الكرمي عند ابن جزيء:

اأم���ا	ابن	جزيء	الكلبي	فقد	ذكر	اأن	مقا�سد	القراآن	الك���رمي	على	التف�سيل	�سبعة:	"واأما	
عل���ى	التف�سيل	فاعلم	اأن	معاين	الق���راآن	�سبعة:	هي	علم	الربوبية،	والنبوة،	واملعاد،	واالأحكام،	

والوعد،	والوعيد	والق�س�س".)2(

اأب���و	حامد	الغزايل	جواهر	القراآن،	حتقيق:	الدكتور	ال�سيخ	حممد	ر�سيد	ر�سا	القباين،	دار	اإحياء	العلوم،	بريوت،	 	)1(
ط2،	1406	ه�	-	1986	م)24/1(.

ابن	جزي	الكلبي،	الت�سهيل	لعلوم	التنزيل،	حتقيق:	الدكتور	عبد	اهلل	اخلالدي،	�سركة	دار	االأرقم	بن	اأبياالأرقم	–  	)2(
بريوت،	ط1	-	1416	ه�	)14/1(.
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املقا�سد الكلية عند املتاأخرين:
يالحظ	اأن	املتاأخرين	اأكرث	مالحظة	لهذا	النوع	من	املقا�سد،	وذلك	يرجع	اإىل	اهتمامهم	
بها،	و�سعيهم	الكت�سافها	واإدراكها،	خالفا	للمتاأخرين	الذين	كانوا	يق�سدون	اأكرث	ما	يق�سدون	
املعاين	اجلزئية،	ويكتفون	باالإ�سارة	والتلميح	فقط	اإىل	املقا�سد،	وهذه	املقا�سد	الكلية	مرتبطة	
مبقا�س���د	ال�سريع���ة،	وهي	التي	تاأخ���ر	التعبري	عنها	والتاألي���ف	فيها؛	وله���ذا	فاملتاأخرون	راموا	
�سرحه���ا	وتف�سيلها،	و�سياغة	نظرية	عامة	حتويه���ا،	ومن	اأبرز	من	ت�سدى	لذلك	ال�سيخ	ر�سيد	

ر�سا	والطاهر	ابن	عا�سور.

املقا�سد الكلية للقراآن عند ر�سيد ر�سا:
ترج���ع	املقا�س���د	الكلي���ة	للق���راآن	الكرمي	عن���د	ر�سي���د	ر�س���ا	اإىل	ع�سرة	مقا�س���د،	ميكن	
اإجماله���ا	يف	االآت���ي:	االإ�سالح	الدين���ي	وال�سيا�س���ي	واالجتماعي	واالإن�ساين.	تعلي���م	النا�س	اأمر	
النب���وة	والر�سالة.	بي���ان	اأن	دين	االإ�سالم	دين	الفطرة	والعقل.	تقرير	مزايا	االإ�سالم	العامة	يف	
التكاليف	ال�سخ�سية،	والو�سطية.	بيان	حكم	االإ�سالم	ال�سيا�سي	الدويل.	االإر�ساد	اإىل	االإ�سالح	
املايل	واحلربي.	اإعطاء	حق���وق	الن�ساء	االإن�سانية	والدينية	واملدنية.	هداية	االإ�سالم	يف	حترير	

الرقيق.)1(

واملالحظ���ة	الكبرية	على	ت�سنيف	ال�سي���خ	ر�سيد	ر�سا	للمقا�سد،	اأنه���ا	قواعد	يهدف	من	
خاللها	االنت�سار	للقراآن	الكرمي،	اأمام	الهجمات	التي	يتعر�س	لها	يف	ع�سره،	فهاج�س	الدفاع	

يظهر	جليا	يف	ت�سنيفه.

املقا�سد الكلية للقراآن عند الطاهر ابن عا�س�ر 
قدم	معنى	اإجماليا	عن	مقا�سد	القراآن	الكرمي،	ثم	ف�سلها،	يقول:	"اإن	القراآن	اأنزله	اهلل	
تع���اىل	كتابا	ل�سالح	اأمر	النا�س	كاف���ة	رحمة	لهم	لتبليغهم	مراد	اهلل	منهم	قال	اهلل	تعاىل:	﴿
	�َسْيٍء	َوُهدًى	َوَرْحَمًة	َوُب�ْسري	ِلْلُم�ْسِلِمنَي﴾	)النحل:	89(	فكان	 ْلَن���ا	َعَلْيَك	اْلِكَتاَب	ِتْبَيانًا	ِل���ُكلِّ َوَنزَّ

املق�سد	االأعلى	منه	�سالح	االأحوال	الفردية،	واجلماعية،	والعمرانية".)2(

حمم���د	ر�سيد	بن	علي	ر�س���ا،	تف�سري	القراآن	احلكيم	)تف�س���ري	املنار(،	الهيئة	امل�سرية	العام���ة	للكتاب،	1990م.	 	)1(
.)202-195-11(

الطاهر	بن	عا�سور،	التحرير	والتنوير،	الدار	التون�سية	للن�سر	– تون�س،	1984	ه�.	)38/1(. 	)2(
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ث���م	اأجملها	يف	ثماني���ة	مقا�سد:	االأول:	اإ�سالح	االعتقاد	وتعلي���م	العقد	ال�سحيح.	الثاين:	
تهذيب	االأخالق.	الثالث:	الت�سريع	وهو	االأحكام	خا�سة	وعامة.	الرابع:	�سيا�سة	االأمة.	اخلام�س:	
الق�س�س	واأخبار	االأمم	ال�سالفة	للتاأ�سي	ب�سالح	اأحوالهم.	ال�ساد�س:	التعليم	مبا	ينا�سب	حالة	
ع�سر	املخاطبني،	وما	يوؤهلهم	اإىل	تلقي	ال�سريعة	ون�سرها.	ال�سابع:	املواعظ	واالإنذار	والتحذير	

والتب�سري.	الثامن:	االإعجاز	بالقراآن	ليكون	اآية	دالة	على	�سدق	الر�سول.)1(

اإن	عملي���ة	ر�س���د	وح�سر	مقا�سد	القراآن	الكرمي	هامة	ج���دا	الإ�سهامها	يف	ع�سمة	املف�سر	
م���ن	الزلل	والغل���ط،	واإدراكه	املعاين	ال�سحيح���ة	ال�سليمة،	فعملية	الفه���م	واال�ستنباط	تتطلب	

مالحظة	املقا�سد	وتطبيقها	حتى	ال	تتعار�س	االأقوال	وتت�سارب.	

الهتمام مبقا�سد القراآن الكرمي اجلزئية:
متثل	ذلك	باالهتمام	مبقا�سد	االآيات	وال�سور	فاالهتمام	بها	�ساع	عند	املف�سرين	املتقدمني	
واملتاأخرين،	اإال	اأن	هذا	االعتناء	واالهتمام	كان	على	تفاوت،	فمقا�سد	االآيات	القراآنية	مبا	اأنها	
غر����س	املف�سر	الرئي�س���ي،	وهي	تعني	بيان	املعاين	واالأحكام	املق�س���ودة	من	كل	اآية،	وكل	جملة	
وكل	لفظ���ة	قراآنية	كان	االعتناء	بها	اأكرب.	وكان	عمل	املف�سرين	ين�سب	على	اجلزئيات	واالأمور	
التطبيقي���ة،	فكت���ب	تفا�سري	االأح���كام	هذا	هو	منهجه���ا	الغالب،	لكن	بداأ	التط���ور	واالرتقاء	يف	
البح���ث	التف�س���ريي	يفر�س	نف�سه	تدريجيا	م���ع	اهتمامهم	بالبحث	النظ���ري	الكلي،	فقد	اهتم	
بع�س	املف�سرين	ببع�س	الق�سايا	الكلية	من	قبيل	مقا�سد	ال�سور	واملقا�سد	العامة	للقراآن	وعلم	

التنا�سب	ومناهج	التف�سري	املو�سوعي	وقواعده.)2(

المطلب الثاني: مفهوم آيات األحكام

لفظ���ة	"حك���م"،	جمعها:	اأحكام،	م�سدر	فعل	"حكم"،	ومن	ثم" "املنع"،	وهو	يف	ذلك	مياثل	
كلمة	حكمة،	وكل	حكمة	يف	لغة	العرب	الف�سحى	هي	احلكم.)3(

نف�سه	)41-40/1(. 	)1(
البقاع���ي،	م�ساع���د	النظر	لالإ�سراف	على	مقا�س���د	ال�سور،	مكتبة	املعارف	– الريا����س	ط1	1408	ه�	-	1987م،	 	)2(

.)149/1(
اإبراهي���م،	زك���ي	خور�سي���د	ويون�س	عبد	احلميد	وح�س���ن	عثمان:	دائرة	املع���ارف	االإ�سالمية،	مطاب���ع	دار	ال�سعب،	 	)3(

القاهرة،	)220/15(.
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	واحلك���م	عن���د	الفقهاء	هو	اأثر	خط���اب	اهلل	اأي	ما	يت�سمنه	هذا	اخلط���اب،	فقوله	تعاىل:	
ين﴾	)االإ�سراء:	32(	هو	احلك���م	عند	االأ�سوليني،	اأما	عند	الفقهاء:	فهو	اأثر	 ﴿َواَل	َتْقَرُب���وا	الزِّ

هذا	اخلطاب،	اأي	ما	ت�سمنه	هذا	الن�س	ال�سرعي	وهو	حرمة	الزنى.)1(	

وكتب	الفقه	مل	تتعر�س	لتعريف	احلكم،	ف�سال	عن	اآية	االأحكام	من	حيث	العدد	اأو	�سبطها	
بقاع���دة	وا�سحة،	واإمنا	اهتمت	يف	معظمها،	باأق�سام	احلكم	واآثاره	على	املكلف	وم�سائل	اأخرى	
متعلق���ة	به،	فلم	تقدم	اآيات	االأح���كام	من	حيث	حقيقتها	وخ�سائ�سه���ا	واأطرها،	مع	اأن	هوؤالء	

العلماء	و�سعوا	جملدات	قيمة	تعنى	بالبحث	يف	امل�سائل	امل�ستنبطة	من	تلك	االآيات.

فمث���ال	الزرك�سي	ق�سم	اآيات	االأحكام	تبع���ا	للت�سريح	باحلكم	اأو	التلميح	اإليه	اإىل	ق�سمني:	
"اأحدهما:	ما	�سرح	باالأحكام،	وهو	كثري	يف	كل	من	�سورة	البقرة	والن�ساء	واملائدة.	والثاين:	ما	

يوؤخذ	بطريق	اال�ستنباط،	وهو	على	ق�سمني:

-	االأول:	م���ا	ي�ستنب���ط	من	غ���ري	�سميمة	الآية	اأخ���رى،	كا�ستنباط	ال�سافع���ي	�سحة	اأنكحة	
اَلُة	 الكف���ار	من	قوله	تعاىل:	﴿اْمَراأََت	ِفْرَع���ْوَن﴾	)التحرمي:11(.	وقوله	تعاىل:	﴿	َواْمَراأَُتُه	َحمَّ
	�َسبيِل	 ِبْع	َغ���رْيَ َط���ِب﴾	)امل�س���د:	4(	وا�ستنباط���ه	حجي���ة	االإجماع	م���ن	قوله	تع���اىل:	﴿َوَيتَّ احْلَ
املُوؤِمِننَي﴾.)الن�ساء:115(-	والثاين:	ما	ي�ستنبط	مع	�سميمة	اآية	اأخرى،	كا�ستنباط	علي	وابن	
اُلُه	َثاَلُثوَن	 عبا�س	ر�سي	اهلل	عنهما،	اأن	اأقل	احلمل	�ستة	اأ�سهر،	من	قوله	تعاىل:	﴿َوَحْمُلُه	َوِف�سَ

اُلُه	يِف	َعاَمنِي﴾	)لقمان:	14(.)2( �َسْهرًا﴾	)االأحقاف:	15(	مع	قوله:	﴿	َوِف�سَ
اأم���ا	ابن	ح���زم	فقد	نظر	من	جان���ب	اللفظ،	فهو	يق���ول:	اإن	"االأوام���ر	الواجبة" ترد	على	
وجه���ني:	اأحدهم���ا:	بلفظ	"افع���ل" اأو	"افعلوا"،	والث���اين	بلفظ	اخلرب،	اإما	بجمل���ة	"فعل" وما	

يقت�سيه	من	فاعل	ومفعول	به،	واإما	بجملة	"ابتداء	وخرب".
اَلَة	َواآُتوا	 فاأم���ا	الذي	ي���رد	بلفظ	"افعل" و"افعلوا"،	فكث���ري	وا�سح،	مثل	﴿	َواأَِقيُم���وا	ال�سَّ

َكاَة﴾	وما	�سابه	ذلك. الزَّ

زيدان،	عبد	الكرمي:	الوجيز	يف	اأ�سول	الفقه،	موؤ�س�سة	الر�سالة،	بريوت،1987،	�س:	25. 	)1(
الّزرك�سي:	الربهان	يف	علوم	القراآن،	)5/2(. 	)2(
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َي	 َم	َربِّ ا	َحرَّ َ واأما	الذي	يرد	بلفظ	اخلرب	وبجملة	فعل	وما	يقت�سيه،	فكقوله	تعاىل	﴿	ُقِل	امنَّ
اْلَفَواِح�َس	َما	َظَهَر	ِمْنَها	َوَما	َبَطَن﴾	)االأعراف:33(.

ْطَعاُم	 واأم���ا	م���ا	ورد	من	ذلك	بجمل���ة	لفظ	"ابتداء	وخ���رب"،	فكقوله	تعاىل:	﴿	َفَكّفاَرُت���ُه	اإِ
َع���ِم﴾	)املائدة:	95(.	فال	 َع�ْس���َرِة	َم�َساِك���نَي﴾	)املائدة:	89(،	و﴿	َفَج���َزاُء	ِمْثِل	َما	َقَتَل	ِمَن	النَّ

طريق	لورود	ال�سرائع	واالأوامر	الواجبة	اإال	على	هذين	الوجهني	فقط.)1(

وعليه	فبالنظر	اإىل	بناء	كالمه	ميكن	القول:	اإن	اآيات	االأحكام	هي	التي	جاءت	بت�سريع	يف	
�سكل	اأمر	بالفعل	اأو	الرتك	لفظا	اأو	خربا.	

وميكن	اأن	يعطي	تبويب	اآيات	القراآن	الكرمي	من	حيث	جماالتها	جانبا	هاما	يو�سح	بع�سا	
من	مفاهيم	اآيات	االأحكام،	قد	يعو�س	بع�س	ما	ق�سر	عن	االإيفاء	به	التعريفان	ال�سابقان،	من	

قبيل	تق�سيمها	اإىل	اأحكام	اعتقادية،	واأحكام	خلقية،	واأحكام	عملية)2(.

ابن	حزم:	االإحكام	يف	اأ�سول	االأحكام،	دار	الكتب	العربية،	بريوت،	1985،	)301/1(. 	)1(
انظ���ر	النبه���ان،	حممد	فاروق:	املدخل	للت�سريع	االإ�سالمّي،	وكالة	املطبوع���ات،	الكويت،	دار	القلم،	بريوت،	ط.1،	 	)2(

1977م	�س:	13.
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المبحث الثاني

�س�ابط التف�سري املقا�سدي للن�س القراآين 

ميت���از	النظ���ر	ال�سرعي	املقا�سدي	مبنهج���ه	املن�سبط	اخلا�سع	العتب���ارات	تقنن	تعامله	مع	
الن�س	القراآين؛	ولهذا	دائما	ما	ي�سدد	عليها	يف	مقدمات	كتب	التف�سري	واالأ�سول،	وهذه	ال�سوابط	
�سنق�سمها	اإىل	اعتبارات	منهجية	وعلمية	وتنزيلية،	واإي�ساحها	�سيكون	تبعا	للمطلبني	االآتيني:

المطلب األول: ضوابط منهجية للتعامل مع النص القرآني

�سط���ر	علم���اء	القراآن	خط���وات	لتف�سري	وتاأويل	الن����س	القراآين،	وه���ي	مبثابة	املنهج	 	
العلم���ي	الواج���ب	اتباعه	خطوة	بعد	خط���وة،	واإال	وقع	املف�سر	يف	اإ�س���كاالت	لغوية	و�سرعية؛	الأن	
املنه���ج	التف�س���ريي	موؤ�س�س	عل���ى	اأ�سا�س	اعتب���ار	مكونات	اللغ���ة	وبنائها،	وكذل���ك	االعتبارات	
ال�سرعي���ة	التي	تتمثل	اأ�سا�سا	يف	ترتيب	م�سادر	اال�ستدالل،	واعتبار	واقع	التنزيل	ومقت�سياته،	

وقد	اأوجبوا	االلتزام	باخلطوات	االآتية:

حتقيق الألفاظ:
فعل���ى	املف�س���ر	اأن	يبداأ	بتحقي���ق	االألف���اظ	اأوال؛	الأن	حت�سيل	معاين	املف���ردات	من	األفاظ	
الق���راآن	الكرمي،	يدرك	من	خالله	معانيه؛	الأن	املركب	ال	يعلم	اإال	بعد	العلم	مبفرداته،	فاجلزء	

�سابق	على	الكل	يف	الوجود.

والنظ���ر	اإىل	االألفاظ	يكون	م���ن	ثالثة	اأوجه:	اجلهة	االأوىل	اللغ���ة:	اأي	البحث	عن	املعاين	
الت���ي	و�سعت	االألفاظ	اإزاءها،	مبعن���ى	التثبت	من	اأ�سل	الو�سع	للمفردة	يف	لغة	القراآن	الكرمي.	
واأم���ا	اجلهة	الثانية	فهي	الت�سريف:	فيجب	البحث	يف	ال�سيغ	والهيئات	الواردة	على	املفردات	
ودالالت	معانيها	املختلفة.	واجلهة	الثالثة	اال�ستقاق:	اأي	رد	الفروع	املاأخوذة	من	االأ�سول	اإليها.

الرتاكيب )اجلمل(:	وعند	االنتهاء	من	املفردات	ي�سرع	يف	درا�سة	الرتاكيب	باعتبارات	اأربعة:	



62

اأ .  اأحمدي ال�صيخ التجايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

الأول:	باعتب���ار	كيفي���ة	الرتاكي���ب	بح�سب	االإع���راب	ومقابله	من	حيث	اإنه���ا	موؤدية	اأ�سل	
املعنى	وهو	ما	دل	عليه	املركب	بح�سب	الو�سع	وذلك	متعلق	بعلم	النحو.

الثاين: باعتبار	كيفية	الرتكيب	من	جهة	اإفادته	معنى	املعنى	اأعني	الزم	اأ�سل	املعنى	الذي	
يختل���ف	باخت���الف	مقت�سى	احلال	يف	تراكي���ب	البلغاء	وهو	الذي	يتكل���ف	باإبراز	حما�سنه	علم	

املعاين.

الثالث: باعتبار	طرق	تاأدية	املق�سود	بح�سب	و�سوح	الداللة	وحقائقها	ومراتبها	وباعتبار	
احلقيقة	واملجاز	واال�ستعارة	والكناية	والت�سبيه	وهو	ما	يتعلق	بعلم	البيان.

الرابع: باعتبار	الف�ساحة	اللفظية	واملعنوية	واال�ستح�سان	ومقابله	وهو	يتعلق	بعلم	البديع)1(	

ف���اإذا	تخط���ى	هذه	اخلطوات	يك���ون	قد	ح�سل	املعن���ى،	فعليه	اأن	يبين���ه،	اإذا	كان	وا�سحا	
م�سرحا	به،	اأو	ي�ستنبطه	اإذا	كانت	العبارة	اأو	الرتكيب	اأملح	اإليه	اأو	اأ�سار	اإليه.

اأ�سباب النزول واملنا�سبة:
اختل���ف	املتقدمون	يف	ذكر	ال�سب���ب	اأوال	اأم	املنا�سبة،	فبع�سهم	جرى	على	عادة	ذكر	�سبب	
الن���زول	اأوال؛	الأن���ه	مبثابة	تق���دمي	ال�سبب	على	امل�سب���ب،	بينما	جرت	ع���ادة	اآخرين	على	تقدمي	
املنا�سب���ة؛	الأنه���ا	امل�سححة	لنظم	ال���كالم	وهي	�سابقة	عل���ى	الن���زول)2(،اإال	اأن	الزرك�سي	راأى	
التف�سي���ل	يف	ذل���ك؛	ق���ال:	"والتحقيق	التف�سيل	بني	اأن	يكون	وج���ه	املنا�سبة	متوقفا	على	�سبب	
َماَناِت	اإِىَل	اأَْهِلَها﴾	)الن�ساء:	58(	فهذا	ينبغي	فيه	 وا	ااْلأَ دُّ 	اهلَل	َياأُْمُرُكْم	اأَن	ُتوؤَ النزول	كاآية:	﴿اإنَّ
تقدمي	ذكر	ال�سبب؛	الأنه	حينئذ	من	باب	تقدمي	الو�سائل	على	املقا�سد،	واإن	مل	يتوقف	على	ذلك	

فاالأوىل	تقدمي	وجه	املنا�سبة")3(.
وق���ال	يف	مراعاة	املنا�سبة:	"ليكن	حمط	نظر	املف�س���ر	مراعاة	نظم	الكالم	الذي	�سيق	له	

واإن	خالف	اأ�سل	الو�سع	اللغوي	لثبوت	التجوز)4(.

الزرك�سي،	الربهان	)172/2(. 	)1(
ال�سيوطي،	االإتقان	يف	علوم	القراآن،	دار	الندوة	اجلديدة،	بريوت	)230/4(. 	)2(

الزرك�سي،	الربهان	)34/1(. 	)3(
الزرك�سي،	الربهان	)317/1(. 	)4(



63

اأ .  اأحمدي ال�صيخ التجايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

مراعاة م�سادر تف�سري القراآن الكرمي:
بع���د	النظ���ر	يف	اللفظ	واملعنى	تت���م	مقابلتهما	مبجموع	ما	يف	الق���راآن	وال�سنة	يف	املو�سوع	
والنظ���ر	يف	تفا�سري	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	واالأئمة	بعده،	وم�س���ادر	التف�سري	هي:	تف�سري	القراآن	بالقراآن:	
فم���ا	اأجمل	يف	مكان	فاإن���ه	قد	ف�سر	يف	مو�سع	اآخر،	وما	اخت�سر	من	مكان	فقد	ب�سط	يف	مو�سع	

اآخر.	

ثم	تف�سري	القراآن	بال�سنة:	فالأن	ال�سنة	هي	املبينة	للقراآن	فال	ينبغي	اأن	يف�سر	بدون	الرجوع	
اإليها	واال�ستنارة	بها	يف	تو�سيح	ما	اأ�سكل	وتف�سيل	ما	اأجمل.	قال	االإمام	ال�سافعي:	كل	ما	حكم	
ا	اأَنَزْلَنا	اإَِلْيَك	اْلِكَتاَب	 ب���ه	ر�سول	-اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص-	فهو	مما	فهمه	من	القراآن،	قال	اهلل	تع���اىل:	﴿	ِانَّ
يمًا﴾	)الن�ساء:105(،	وقال	 ْلَخاِئِن���نَي	َخ�سِ ا	اأََراَك	اهلُل	َواَل	َتُكن	ِلّ 	مِبَ ا����سِ 	النَّ 	ِلَتْحُكَم	َبنْيَ ���قِّ ِباحْلَ
ُروَن﴾	)النحل:44(؛	 َلْيِه���ْم	َوَلَعلَُّهْم	َيَتَفكَّ َل	اإِ ا�ِس	َما	ُنزِّ 	ِللنَّ َ َلْيَك	الّذْكَر	لُتَبنيِّ تع���اىل:	﴿	َواأَنَزْلَن���ا	اإِ

ولهذا	قال	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	)اأال	اإين	اأوتيت	القراآن	ومثله	معه(	يعني	ال�سنة.)1(	

ثم	تف�سري	القراآن	باأقوال	ال�سحابة:	فاإذا	مل	جند	التف�سري	يف	القراآن	وال	يف	ال�سنة	رجعنا	
يف	ذل���ك	اإىل	اأق���وال	ال�سحاب���ة،	فاإنه���م	اأدرى	بذلك	ملا	�ساه���دوه	من	الق���راآن،	واالأحوال	التي	
اخت�س���وا	بها،	وملا	لهم	من	الفهم	التام،	والعلم	ال�سحي���ح،	والعمل	ال�سالح،	ال�سيما	علماوؤهم	

وكرباوؤهم،	كاالأئمة	االأربعة	اخللفاء	الرا�سدين.)2(

ثم	التف�سري	باأقوال	التابعني:	اإذا	مل	جتد	التف�سري	يف	القراآن	وال	يف	ال�سنة،	وال	وجدته	عن	
ال�سحابة،	فقد	رجع	كثري	من	االأئمة	يف	ذلك	اإىل	اأقوال	التابعني،	كمجاهد	بن	جرب؛	فاإنه	كان	

اآية	يف	التف�سري.)3(

ث���م	التف�س���ري	بالراأي:	وال	يبقى	بعد	ما	ذكر	اإال	فهم	اأوتيه	عامل	اأو	األهمه	متدبر،	ب�سرط	اأن	
يكون	موافقا	ملدلول	اللغة	ومقا�سد	القراآن	وروح	االإ�سالم.

والتف�س���ري	بال���راأي	ذه���ب	اب���ن	تيمية	وجم���ع	م���ن	االأئم���ة	اإىل	حترميه	عم���ال	باحلديث	

ابن	تيمية	مقدمة	اأ�سول	التف�سري،	دار	القراآن،	�س:	40. 	)1(
نف�سه. 	)2(
نف�سه. 	)3(
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ال�سريف:)م���ن	ق���ال	يف	القراآن	براأيه	فليتبواأ	مقعده	من	الن���ار()1(،	ويف	حديث	اآخر	)من	اأخذ	
بالق���راآن	براأيه	فاأ�ساب	فقد	اأخط���اأ()2(	وكان	اأبو	بكر	يقول	)اأي	اأر�س	تقلني	واأي	�سماء	تظلني	

اإذا	قلت	يف	كتاب	اهلل	ما	مل	اأعلم(.)3(
وهذه الأحاديث �سريحة يف منع التف�سري بالراأي. ولكن ما ه� الراأي؟.

ال	�سك	اأن	جمرد	التخمني	دون	تدقيق	يف	اللغة	وال	يف	مقا�سد	القراآن	واأ�سرار	ال�سريعة؛	اأو	
االعتماد	على	البادرة	تبدر	للقارئ	دون	اأن	يتدبر	االآية	وموقعها	من	القراآن	واأ�سباب	نزولها	وما	
يوافقه���ا	من	اآيات	واآثار	اأو	يخالفه���ا،	اأو	يحملها	على	ما	يقت�سيه	هواه	اأو	مذهبه	دون	نزاهة	يف	
البح���ث	وال	عناية	بالتدبر	وال	جترد	عن	اله���وى،	ال	�سك	اأن	هذا	هو	املق�سود	باحلديث،	ويكون	
معن���اه	"من	قال	يف	القراآن	مبقت�سى	راأيه	اخلا����س	ال�سابق	والذي	يريد	تاأييده	وتطبيق	القراآن	

عليه،	وجعله	مقيا�سا	يرد	اإليه	الكتاب	وال�سنة	وغريهما	فليتبواأ	مقعده	من	النار".)4(
وق���د	قدم	ال�ساطبي	اأدل���ة	بينة	على	اأهمية	ا�ستثمار	العقل	يف	تدب���ر	القراآن	الكرمي،	وهذا	
الراأي	�سرط	اأن	يكون	جار	على	موافقة	كالم	العرب	وموافقة	الكتاب	وال�سنة،	وذلك	من	ثالثة	

وجوه:

الأول: اأن	اإهمال	العقل	يف	القراآن	الكرمي	حمال	�سرعا؛	اإذ	ال	بد	فيه	من	ا�ستنباط	حكم،	
وبي���ان	معنى،	وتف�سري	لفظ،	وا�ستجالء	مراد،	ومل	ي���اأت	جميع	ذلك	عمن	تقدم،	فالتوقف	دون	
ذلك	تهيبا	من	�سطوة	العقل	اأو	جموحه	تعطيل	الأحكام	ال�سرع،	وحجب	ملعاين	القراآن	ومقا�سده،	

فالبد،	اإذا،	من	القول	فيه	مبا	يليق.
الث��اين:	اإن	الق���ول	بعدم	�سحة	اال�ستمداد	من	العقل	يف	التف�س���ري	يرتجح	لو	كان	الر�سول	
-ملسو هيلع هللا ىلص-	قد	بني	كل	�سيء	يف	القراآن	وف�سله	توقيفا،	فال	يكون	الأحد	بعد	ذلك	قول	اأو	نظر،	ولكن	
الثابت	باال�ستقراء	اأنه	مل	يفعل	ذلك؛	بل	ف�سر	بع�سه،	وترك	كثريا	مما	يدركه	اأرباب	االجتهاد	

باجتهادهم؛	فلم	يلزم	يف	جميع	تف�سري	القراآن	التوقيف.

رواه	اأحمد	يف	امل�سند،	احلديث	رقم:	)2069(. 	)1(
احلديث	اأخرجه	اأبو	داوود،	كتاب	العلم،	باب	الكالم	يف	كتاب	اهلل	بغري	علم،	)320/3(. 	)2(

ابن	تيمية	املقدمة،	�س:46-44. 	)3(
عالل	الفا�سي	مقا�سد	ال�سريعة،	�س	92. 	)4(
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والثال��ث:	اأن	ال�سحاب���ة	كان���وا	اأوىل	بهذا	االحتي���اط	من	غريهم،	وقد	عل���م	اأنهم	ف�سروا	
الق���راآن	على	ما	فهموا،	ومن	جهتهم	بلغنا	تف�س���ري	معناه،	والتوقيف	ينايف	هذا؛	فاإطالق	القول	

بالتوقيف	واملنع	من	الراأي	ال	ي�سح.)1(

المطلب الثاني: ضوابط التأويل 

االأ�سل	العمل	بالظاهر	يف	تف�سري	كتاب	اهلل	تعاىل	واال�ستنباط	منه،	وال	ي�سار	اإىل	التاأويل	
اإال	مل�س���وغ	راجح؛	الأن	�س���رف	اللفظ	عن	ظاهره	خ���الف	لالأ�سل،	وا�ستثناء	من���ه،	فالعام	على	

عمومه	حتى	يرد	ما	يخ�س�سه،	واالإطالق	على	اإطالقه	حتى	يرد	ما	يقيده....

وم���ن	هن���ا	كان	التاأويل	�سرورة	وا�ستثناء،	ال	يلوذ	به	املف�سر	اإال	عند	تعذر	حمل	اللفظ	على	
ظاهره،	ونهو�س	القرينة	ال�سارفة	اإىل	الباطن،	فمنطق	اللغة	هو	االأ�سل،	وحتكيمه	يف	التف�سري	
ه���و	االأوىل،	وذه���ب	ال�سافع���ي	اإىل	اأن	الن�س	لو	جاز	اأن	يحال	�سيء	من���ه	عن	ظاهره	اإىل	معنى	
باط���ن	يحتمله،	كان	اأكرثه	يحتمل	عددا	من	املعاين،	وال	يكون	الأحد	ذهب	اإىل	معنى	منها	حجة	
عل���ى	اأحد	ذه���ب	اإىل	معنى	غريه،	ولكن	احلق	فيه���ا	واحد؛	الأنها	على	ظاهره���ا	وعمومها،	اإال	
بدالل���ة	من	ال�سارع،	ومن	هنا	كان	الوقوف	عن���د	الظاهر	عا�سما	من	ال�سياع	يف	متاهة	املعاين	

املحتملة،	مع	اإعواز	احلجة	التي	تن�سر	فريقا	على	فريق.)2(

وله���ذا	و�سع	علم���اء	القراآن	�سروطا	للتاأوي���ل	ال�سحيح،	حفاظا	عل���ى	الن�س	القراآين	من	
التالعب،	وجترئ	غري	العاملني	عليه،	وهذه	�سروط	دل	عليها	اال�ستقراء،	واأملتها	روح	ال�سريعة،	

ودعت	اإليها	�سالمة	اخلطاب.	وميكن	ح�سر	هذه	ال�سروط	فيما	ياأتي:
احتم���ال	اللف���ظ	الأكرث	من	معن���ى:	وهو	بذلك	ي�سبح	قاب���ال	للتاأويل،	وال	ب���د	هنا	اأن	يكون	
حمتم���ال	للمعن���ى	املوؤول	ب���ه	والذي	�سرف	اإلي���ه	لغة،	اأو	عرف���ا،	اأو	�سرعا؛	الأن	الكت���اب	وال�سنة	
وكالم	ال�سلف	جاء	بالل�سان	العربي	وال	يجوز	اأن	يراد	ب�سيء	منه	خالف	ل�سان	العرب	اأو	خالف	

االأل�سنة	كله)3(.

ال�ساطبي،	املوافقات،	حتقيق	اأبو	عبيدة	م�سهور	بن	ح�سن	اآل	�سلمان	ط1	دار	بن	عفان	بتاريخ	1417،	1997م،	)278/4(. 	)1(
ال�سافعي	االأم،	بيت	االأفكار	الدولية،	الريا�س،	�س:28-27. 	)2(

اب���ن	تيمي���ة	جمموع	الفت���اوي،	حتقيق	عب���د	الرحمن	بن	حمم���د	بن	قا�سم،	جمم���ع	امللك	فهد	لطباع���ة	امل�سحف	 	)3(
ال�سريف،	1416ه�	-	1995م،	)360/6(.
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وهذا	ال�سرط	�سرط	لغوي	يوؤدي	االخالل	به	اإىل	االخالل	باأ�سل	لغوي.

واللفظ	يقبل	التاأويل	اإذا	كان	حمتمال	الأكرث	من	معنى،	ومل	ينه�س	دليل	قطعي	على	تعيني	
امل���راد	منه،	وه���ذا	يجري	يف	االآي���ات	املتعلقة	بالفروع،	كالق���رء	يف	قوله	تع���اىل:	﴿َوامْلَُطلََّقاُت	
	َثاَلَث���َة	ُقُروٍء﴾)البق���رة:	226(،	فاإنه	من	قبيل	امل�س���رتك،	اإذ	يرتدد	بني	 ���َن	ِباأَنُف�ِسِه���نَّ بَّ�سْ َيرَتَ

معنيني:	الطهر	واحلي�س.

اأم���ا	االألفاظ	التي	نه�س	الدليل	القطعي	على	بي���ان	املراد	منها	فال	ي�سح	تاأويلها،	وت�سمل	
يف	ا�سط���الح	احلنفية	املف�س���ر	واملحكم،	ويف	ا�سط���الح	غريهم	الن�س،	ومثال���ه:	اآيات	اأ�سول	

العقيدة،	واأمهات	الف�سائل،	وما	علم	من	الدين	بال�سرورة.

اأن	يك���ون	تف�س���ري	اللفظ	مبعنى	يحتمله	الو�س���ع	اللغوي	وي�سهد	ل���ه؛	اإذ	البد	من	النظر	يف	
موقع	اللفظ	من	الكالم،	وربطه	باجلو	العام	للن�س،	ومالحظة	القرائن.)1(

اأن	ي���دل	الدليل	اأن	املراد	بذلك	اللفظ	ه���و	املعنى	الذي	حمل	عليه	اإذا	كان	ال	ي�ستعمل	فيه	
اإال	ن���ادرا،	وهذا	الدليل	ق���د	يكون	ن�سا	�سرعيا،	اأو	قيا�سا،	اأو	قاعدة	م���ن	القواعد	القطعية،	اأو	

مق�سدا	من	مقا�سد	ال�سريعة.)2(

�سالم���ة	دليل	التاأوي���ل	من	املعار�س	املقاوم،	واملعار�سة	قد	تك���ون	راجحة	في�سقط	التاأويل	
ب�سقوط	دليله	املرجوح،	وقد	تكون	م�ساوية،	فيحتاج	عند	الت�ساوي	اإىل	التغليب	مبرجح	معترب)3(

اأن	ال	يخال���ف	التاأويل	اأ�سال	�سرعيا،	اأو	قاع���دة	قطعية؛	واإال	فال	يعتد	به	وال	يقبل	كما	قال	
ال�ساطبي.)4(

انظر	ابن	القيم	اجلوزي	بدائع	الفوائد،	اإدارة	الطباعة	املنريية،	ودار	الكتاب	العربي،	بريوت		)9/4(. 	)1(
انظ���ر	ال�س���وكاين،	اإر�ساد	الفحول	اإىل	حتقيق	احلق	من	علم	االأ�سول،	حتقيق	ال�سيخ	اأحمد	عزو	عناية،	دار	الكتاب	 	)2(

العربي،	ط1،	1999م،	)177/1(.
انظر	امل�سدر	نف�سه	)361/6(. 	)3(

انظر	ال�ساطبي،	املوافقات	)99/1(. 	)4(
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الفصل الثاني
املقاربات العلمانية لقراءة آيات األحكام

�ساأهت���ّم	هن���ا	باملقارب���ات	العلمانية	الت���ي	ادعى	اأ�سحابه���ا	اأنهم	قدموا	ق���راءات	جديدة	
الآي���ات	االأح���كام	مع	العلم	اأنهم	وظفوا	االأدوات	ذاتها	وا�ستثم���روا	مناهج	متقاربة	يف	قراءاتهم	
الآي���ات	االأح���كام	من	منظور	علماين	�سرف،	تاأخذ	هذه	القراءة	بع���ني	االعتبار	�سواغل	العلمنة	
ومطالبه���ا	وهمومها	امل�سكونة	ب����	"احِل�ّس	التاريخ���ي" )le sens historique(	يف	التعامل	مع	
	القراآين،	وجعله	منغر�س���ا	يف	ن�سيج	االجتماع	ونتيجة	طبيعية	م���ن	تفاعالته،	وخا�سعا	 الن����سّ
الإكراه���ات	التاري���خ،	وه���و	ما	ت�سع���ى	هذه	الدرا�س���ة	لدح�س���ه	ونق�سه	من	خ���الل	درا�سة	هذه	

املقاربات	والرتكيز	على	عينات	منها،	وذلك	وفق	املبحثني	االآتيني:
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المبحث األول

املقاربة املقا�سدية ال�سهمية والتاريخانية ونق�سهما

تعتم���د	اإعادة	قراءة	الن�س	القراآين	على	جملة	من	املقارب���ات،	منها	املقا�سدية	ال�سهمية	
الت���ي	تدعي	احل����س	املقا�سدي،	والتاريخية	الت���ي	تنظر	اإىل	القراآن	كن����س	تاريخي،	ال	بد	من	
و�سعه	يف	اإطاره	الزماين،	وميكن	ت�سليط	ال�سوء	على	املقاربتني	من	خالل	املطلبني	االآتيني:

المطلب األول: المقاربة المقاصدية السهمية ونقضها

م���ن	خالل	م���ا	تقدم	من	عر�س	مف�س���ل	لبحث	املقا�س���د	يف	القراآن	الك���رمي	عرفت	اأيها	
الق���ارئ	مكانته���ا	الهامة	عند	علماء	امل�سلمني	قدميا	وحديث���ا.	اإال	اأن	الفكر	العلماين	هو	االآخر	
يدعي	اأنه	ميلك	ح�سا	مقا�سديا	يف	قراءة	الن�س	القراآين،	وهي	جمرد	دعوى	ما	دامت	ال	ت�ستند	
عل���ى	نظرية	وا�سحة	املعامل	وامل�سالك،	وهذا	ما	يو�سحه	دعوة	هوؤالء	اإىل	قراءة	جديدة	للن�س	
القراآين،	من	ذلك	ما	دعا	اإليه	الطاهر	احلّداد،	من	�سرورة	التمييز	بني	جوهر	االإ�سالم	اخلالد	
املتمّث���ل	يف	التوحيد	ومنظومة	االأخالق	والعدل	وامل�ساواة	من	ناحية،	و"النف�سّيات	الرا�سخة	يف	
اجلاهلّي���ة	قبله	دون	اأن	تكون	غر�سا	من	اأغرا�سه.	فما	ي�سع	لها	من	اأحكام	اإقرارا	لها	وتعديال	
فيه���ا	باق	ما	بقيت	هي.	فاإذا	ذهبت	ذهبت	اأحكاُمه���ا	معها.	ولي�س	يف	ذهابها	جميعا	ما	ُي�سري	
االإ�س���الم	وذل���ك	كم�سائل	العبيد	واالإم���اء	وتعّدد	الزوجات	ونحوها	مّم���ا	ال	ميكن	اعتباره	حّتى	
كج���زء	من	االإ�سالم،)1(	وباالإمكان	اأن	نقّدم	بع�س	العّين���ات	على	هذه	القراءة	العلمانية	للن�س	

القراآين	التي	متّيز	بها	الطاهر	احلّداد	تقدميا	تاأليفّيا	موجزا	للغاية:

�	اإّن	اإق���رار	القراآن	باأن	تكون	�سهادة	املراأة	اأمام	القا�سي	بن�سف	�سهادة	الرجل	مرّده	اإىل	
اأّن	امل���راأة	مل	يك���ن	لها	هذا	احلّق	متاح���ا	قبل	االإ�سالم،	ف�سال	عن	اأّن	قّل���ة	ن�ساطها	يف	الف�ساء	
ة	للتحريف	اأو	 الع���اّم	وحمدودّية	ثقافتها	قدميا	ق���د	يجعل	ذاكرتها	يف	مو�سوع	ال�سه���ادة	ُعْر�سَ

طاهر	حداد،	امراأتنا	يف	ال�سريعة	واملجتمع،	�س	25. 	)1(
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اخلطاأ	غ���ري	املق�سود)1(	اإّن	مثل	هذه	التوّجهات	العلمانية	ل���دى	الطاهر	احلّداد	جديرة	بالرد	
عليه���ا؛	الأّنها	تنظر	اإىل	اآيات	االأحكام	يف	مي���دان	املعامالت	حتديدا	نظرة	ن�سبية	حت�سرها	يف	
ال�سياق���ات	التاريخّية	لنزولها	وتتخّطاه���ا	يف	اآن	معا	طلبا	ملا	يحّقق	مقا�سد	القارئ	وملا	يتالءم	

مع	فكره	املتغرب.	

ويبدو	اأّن	هذه	املقالة	بلغت	حّدها	االأق�سى	يف	جتديد	النظر	اإليها	ويف	حتيينها	مع	حمّمد	
	.)vecteur orienté( "املوّجه	"ال�سهم	ب�	�سّماه	للمقا�سد	جديدا	مفهوما	اأقرتح	فقد	الطالبي.
ح	هذا	املفهوم	مبثال	مداره	على	م�ساألة	الرّق.	اإذ	ُتر�سم	نقطة	اأوىل	تهّم	و�سع	الرقيق	 وق���د	و�سّ
قب���ل	نزول	الوح���ي،	ثّم	ُتر�سم	نقطة	ثاني���ة	تخ�ّس	و�سعهم	اجلديد	اإثر	ن���زول	الوحي	وحتديدا	
ح	ال�سهم	 االآي���ات	التي	فيه���ا	حّث	على	حترير	الرقيق)2(وبني	هاتنْي	النقطت���نْي	ُير�سم	خّط	يو�سّ
	والتي	ينبغي	ال�سري	فيه���ا	والتوّجه	نحوها.	ويف	ذلك	 املوّج���ه	املفيد	للقراءة	املقا�سدّية	للن����سّ
ana "اإّن	القراءة	املقا�سدّية	ترتكز	يف	مرحلة	اأوىل	على	التحليل	االجتاهي	)- 	يق���ول	الطالبي:
،	فه���ي	ق���راءة	يف	نف�س	الوق���ت:	تاريخّية�	اإنا�سّي���ة�	غائّية،	فهي	اإذن	 yse vectorielle(	للن����سّ
ق���راءة	حركّي���ة	للن�ّس	ال	تقف	بي	عند	َحْرفه	وما	ُيقا�س	عليه،	واإمّنا	ت�سري	بي	يف	اجتاهه	)...(	
اإّن	يف	ا�ستطاع���ة	القراءة	املقا�سدّي���ة،	�سريا	على	خّط	ال�سهم	املوّجه	الذي	�سبق	احلديث	عنه،	
اأن	ت�سه���م	بق�سط	كبري	يف	اأ�سلمة	احلداثة	وحتديث	االإ�سالم)3(،وباالإمكان	تبنّي	مالمح	املقاربة	
	 	َفِعُظوُهنَّ ِتي	َتَخاُف���وَن	ُن�ُسوَزُه���نَّ املقا�سدّي���ة	عن���د	الطالبي	من	خ���الل	قراءته	لالآي���ة	﴿َوالالَّ
	َكاَن	َعِليًّا	 َ 	اهللَّ نَّ 	�َسِبياًل	اإِ ْن	اأََطْعَنُكْم	َفاَل	َتْبُغوا	َعَلْيِه���نَّ 	َفاإِ ِرُبوُه���نَّ اِجِع	َوا�سْ 	يِف	امْلَ�سَ َواْهُجُروُه���نَّ
َكِبرًيا﴾	)الن�ساء:	34(	يف	درا�سة	له	بعنوان	"ق�سّية	تاأديب	املراأة	بال�سرب)4(		يف	هذا	ال�سياق	

اأورد	املوؤّلف	التنبيهات	االآتية:	
• �	اإّن	�س���رب	املراأة	ممار�سة	موجودة	يف	االأرياف	واحلوا�سر،	ويف	املجتمعات	القدمية		

واملعا�سرة	)�سدر	تقري���ر	يف	فرن�سا	ي�سري	اإىل	اأّن	ربع	الن�ساء	الفرن�سّيات	املتزّوجات	
يتعّر�سن	لل�سرب	من	اأزواجهّن(	مّما	اأّدى	اإىل	تاأ�سي�س	"جمعّيات	الن�ساء	املتعّر�سات	

لل�سرب".

انظر	امراأتنا	يف	ال�سريعة	واملجتمع،	�س	29. 	)1(
على	نحو	ما	جاء	يف	�سور	البقرة177/2	والن�ساء92/4	واملائدة89/5	واملجادلة2/58. 	)2(

الطالبي	حممد،	عيال	اهلّل،	�س	144. 	)3(
�س	115	�	141.	 	ن�سرت	الدرا�سة	املذكورة	�سمن	كتابه	"اأّمة	الو�سط"،	 	)4(
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• �	�س���رب	املراأة	م�ساألة	لها	ُبع���د	اأنرتوبولوجي:	فهذه	املمار�سة	تع���رّب	عن	وجود	َمَر�س		
اجتماعّي	وتوّتر	نف�سي.

• �	�س���رب	امل���راأة	�سلوك	موجود	يف	االأديان	الكتابّية	)يف	امل�سيحّية	مثال(	مّما	يدّل	على		
تراتبّية	وتفا�سل	بني	اجلن�سنْي.

اإّن	امل�ستف���اد	من	هذه	العّينات	للق���راءة	العلمانية	لبع�س	اآيات	االأحكام	اأّن	اأ�سحابها	�سعوا	
اإىل	تغلي���ب	املغزى	والهدف	من	تعاملهم	مع	الن�س	عل���ى	املنهج	العلمي	املتبع	يف	تف�سري	وتاأويل	
اآي���ات	االأح���كام،	وذلك	من	اأج���ل	اأن	تواكب	�سيغة	االأح���كام	اجلديدة	القان���ون	الو�سعي	وروح	
"احلداثة" والقطيعة	مع	املقا�سد	ال�سرعية،	وميكن	ب�سيء	من	التاأمل	يف	االآيات	التي	تعر�س	
له���ا	ه���وؤالء	اأن	ننق�س	�سبهاتهم	ونب���ني	تهافتها	و�سقوطها،	وذلك	من	خ���الل	بيان	منطلق	هذه	
القراءة	العرجاء،	ومن	ثم	التاأمل	يف	اآيات	العينات	التي	اأثاروها	وقدموا	مقارباتهم	حولها.

تنطل���ق	ه���ذه	املقاربة	من	منهج	علماين	م�سه���ور	هو	التاريخية،	وهي	تعن���ي	اأن	لالأحداث	
واملمار�س���ات	واخلطاب���ات	اأ�سله���ا	الواقعي،	وحيثياته���ا	الزمانية	واملكاني���ة،	و�سروطها	املادية	
والدنيوي���ة،	كما	تعني	خ�سوع	البن���ى	واملوؤ�س�سات	وامل�سطلحات	للتط���ور	والتغيري،	اأي	قابليتها	

للتحويل	وال�سرف	واإعادة	التوظيف.)1(
ويعترب	الطاهر	احلداد	اأول	من	ب�سر	بالتاريخية	املطلقة	لل�سريعة	وا�ستثنى	منها	)العقائد	
ومكارم	االأخالق	وقيم	العدالة(،	اأما	الثوابت	االأخرى	فهي	متغرية	بتغري	الزمان	واملكان؛	الأنها	
مرتبطة	ب�سياقها	التاريخي	يف	االإ�سالم	االأول،	وال	تتعداه	اإىل	غريه،	فاحلجاب	وتعدد	الزوجات	

كلها	اأحكام	عفا	عليها	الزمن	ومل	تعد	�ساحلة	لع�سرنا.)2(
واأك���رث	من	نظر	لفكرة	تاريخية	الن�س	الق���راآين	اأركون،	غري	اأنه	اأدرك	منذ	الوهلة	االأوىل	
�سعوب���ة	مهمة	تر�سيخ	التاريخية،	فلجاأ	اإىل	نبذ	مقا�سد	القراآن	وتفكيك	قد�سيته،	فهو	يقول	يف	
ه���ذا	ال�سياق:	واأنا	اأعلم	اأن	الغاي���ة	امل�ستمرة	لهذا	الن�س	املقد�س	تكمن	يف	تر�سيخ	معنى	نهائي	

وفوق	تاريخي	للوجود	الب�سري.)3(

علي	حرب،	نقد	الن�س،	املركز	الثقايف	العربي،	الدار	البي�ساء،	بريوت،	ط4،	2005م،	�س:65. 	)1(
الطاهر	احلداد،	امراأتنا	يف	ال�سريعة	واملجتمع،	�س:39. 	)2(

حممد	اأركون	ق�سايا	يف	نقد	العقل	الديني:	كيف	نفهم	االإ�سالم	اليوم،	ترجمة	ها�سم	�سالح،	دار	الطليعة	للطباعة	 	)3(
والن�سر،	بريوت،	ط3،	2004م،	�س:	21.
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ونتيجة	االإميان	بالتاريخية	هي	اإعادة	النظر	يف	الن�س	القراآين	وت�سكله	اللغوي	والداليل.	
واإبعاده	عن	اال�ستغالل	االإيديولوجي.

واأ�سح���اب	نظري���ة	التاريخية	يعتربون	القول	ب�سالحية	الق���راآن	الكرمي	لكل	زمان	ومكان	
هو�س	ميتافيزيقي،	اأو	�سيغة	م�سادرة	اإطالقية.)1(

وم���ن	هنا	نتبني	ن�سبية	الت�سري���ع	املنزل	عند	اأ�سحاب	هذه	املقارب���ة،	وذلك	تبعا	للحاالت	
التاريخي���ة	واالأو�ساع	االجتماعية	املختلف���ة،	فعقوبات	مثل	القطع	والرجم	كانت	�سارية	املفعول	
يف	ذل���ك	الع�سر	التاريخي	ب�سبب	مالءمتها	لالأح���وال	االجتماعية	اآنذاك)2(،	حيث	املجتمعات	
بدوي���ة	بدائية	متنقلة	فال	توجد	�سجون	وال	جدران	واإمن���ا	خيام،	فكيف	ي�سجن	ال�سارق،	وكيف	
حتف���ظ	االأموال،	ال	بد	من	عقوبة	متيز	ال�سارق	وجتعل	النا�س	يحذرون	منه	اأما	اليوم	فقد	تغري	

احلال.

وحتى	القراآن	الكرمي	–يف	نظرهم-	يو�سح	ن�سبية	الت�سريع	يف	عالقته	مع	بيئته	التاريخية	
	َجَعْلَنا	ِمنُكْم	�ِسْرَعًة	َوِمْنَهاجًا﴾	)املائدة:50(	فاإن	الثابت	اإذن	هو	مبداأ	 احلاملة	له	بقوله:	﴿ِلُكلٍّ
العقوب���ة	اأو	اجلزاء،	اأما	االأ�سكال	التطبيقية	لهذا	املبداأ	فموكولة	اإىل	كل	ع�سر	ح�سب	اأو�ساعه	

واأعرافه	وقيمه،	وبذلك	تظل	الت�سريعات	تفا�سيل	تطبيقية	م�سدودة	اإىل	كلية	املنهج.)3(	

اأما	ما	اأثاره	طاهر	حداد	من	�سبه	حول	�سهادة	املراأة،	وذلك	بكون	اعتبار	�سهادة	امراأتني	
ب�سه���ادة	رجل	واحد	دليال	عل���ى	اأن	املراأة	ت�ساوي	ن�سف	رجل،	فلي����س	االأمر	كذلك،	واإمنا	هذا	
جم���رد	اإجراء	روعي	فيه	توفري	كل	ال�سمانات	يف	ال�سهادة،	�سواء	كانت	ال�سهادة	ل�سالح	املتهم	
اأو	�س���ده،	ومل���ا	كانت	امل���راأة	بطبيعته���ا	العاطفية	املتدفق���ة	ال�سريعة	االنفعال،	مظن���ة	اأن	تتاأثر	
	 لَّ مبالب�س���ات	الق�سي���ة	)فت�سل(	ع���ن	احلقيقة،	روعي	اأن	تك���ون	معها	امراأة	اأخ���رى	﴿اأَْن	َت�سِ
���َر	اإِْحَداُهَما	ااْلأُْخَرى﴾	)البق���رة:	282(	وقد	يكون	امل�سهود	ل���ه	اأو	عليه	امراأة	 اإِْحَداُهَم���ا	َفُتَذكِّ
جميل���ة	تثري	غرية	ال�ساه���دة،	اأو	يكون	فتى	يثري	كوامن	الغريزة	اأو	عط���ف	االأمومة...	اإىل	اآخر	
ه���ذه	العواطف	التي	تدفع	اإىل	ال�سالل	بوعي	اأو	بغ���ري	وعي،	ولكن	من	النادر	جدا	حني	حت�سر	

الطيب	تيزيني،	الن�س	القراآين	اأمام	اإ�سكالية	البنية	والقراءة،	دار	الينبوع	دم�سق	بتاريخ	1997م،	�س:426. 	)1(
نف�سه،	�س	279-278. 	)2(

حاج	حمد	العاملية	الثانية،	�س:249. 	)3(
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امراأت���ان	يف	جمال	واحد،	اأن	تتفقا	على	تزييف	واحد،	دون	اأن	تك�سف	اإحداهما	خبايا	االأخرى	
فتظه���ر	احلقيق���ة!	على	اأن	�سهادة	الواحدة	تعترب	فيما	تعد	املراأة	خبرية	فيه	اأو	خمت�سة	به	من	

�سوؤون	الن�ساء)1(.

	واأم���ا	ق�سي���ة	تاأديب	املراأة	بال�سرب	عن���د	ن�سوزها	وارتفاعها	عن	القي���ام	بحقوقها،	فقد	
ا�سرتط	العلماء	اأن	يكون	غري	مربح،	وروى	ذلك	ابن	جرير	مرفوعا	اإىل	النبي	�	ملسو هيلع هللا ىلص	�،	والتربيح	
االإيذاء	ال�سديد،	وروي	عن	ابن	عبا�س	�	ر�سي	اهلل	عنه	�	تف�سريه	بال�سرب	بال�سواك	ونحوه،	اأي:	

كال�سرب	باليد	اأو	بق�سبة	�سغرية)2(.

يق���ول	حمم���د	عب���ده:	"اإن	م�سروعية	�س���رب	الن�س���اء	لي�ست	باالأم���ر	امل�ستنك���ر	يف	العقل	
اأو	الفط���رة،	فيحت���اج	اإىل	التاأوي���ل،	فهو	اأمر	يحتاج	اإلي���ه	يف	حال	ف�ساد	البيئ���ة	وغلبة	االأخالق	
الفا�س���دة،	واإمنا	يب���اح	اإذا	راأى	الرجل	اأن	رجوع	املراأة	عن	ن�سوزه���ا	يتوقف	عليه،	واإذا	�سلحت	
البيئ���ة،	و�س���ار	الن�س���اء	يعقل���ن	الن�سيحة،	وي�ستج���ب	للوع���ظ،	اأو	يزدجرن	بالهج���ر،	فيجب	
اال�ستغن���اء	عن	ال�س���رب،	فلكل	حال	حكم	ينا�سبه���ا	يف	ال�سرع،	ونحن	ماأم���ورون	على	كل	حال	
بالرف���ق	بالن�ساء،	واجتناب	ظلمهن،	واإم�ساكهن	باملعروف،	اأو	ت�سريحهن	باإح�سان،	واالأحاديث	

يف	الو�سية	بالن�ساء	كثرية	جدا")3(.

المطلب الثاني: المقاربة التاريخانية ونقضها

اأ�سا�س	هذه	املقاربة	اأّنها	تطرح	�سوؤالنْي	كبريْين	وت�سعى	اإىل	االإجابة	عليهما	ما	ا�ستطاعت	
اإىل	ذل���ك	�سبيال	هما:	كيف؟	ومل���اذا؟.	وهذه	املقاربة	ال	تنطلق	من	م�سّلم���ات	مهما	كان	نوعها	
حّت���ى	واإن	كانت	اإميانّية،	وهذا	هو	جوهر	اختالفه���ا	عن	املقاربة	املقا�سدّية.	فهي،	اأي	املقاربة	
التاريخّي���ة	النقدّية،	تذهب	بالبحث	اإىل	مداه	االأق�سى	وتقتحم	جماله	اقتحام	املغامر	الباحث	
عن	احلقيقة	مهما	كان	الثمن	باه�سا	اأو	رمّبا	جارحا	لل�سمري	الديني.	وح�سبي	يف	هذا	البحث	

اأن	اأعر�س	لعّينة	يف	هذا	الباب.

حممد	قطب،	�سبهات	حول	االإ�سالم،	دار	ال�سروق،	ط11،	1413ه،	�س	121. 	)1(
ر�سيد	علي	ر�سا،	تف�سري	املنار،	)60/5(. 	)2(

نف�سه،	)62/5(. 	)3(
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لق���د	اأجنزت	الباحث���ة	اجلامعّية	التون�سّية	نائلة	ال�سّليني	الرا�س���وي	اأطروحة	دكتورا	دولة	
�سن���ة		1998م	بعن���وان	"تاريخّية	التف�سري	القراآين	والعالقات	االجتماعّية	من	خالل	مناذج	من	

كتب	التف�سري"،	ون�سرت	اجلزء	االأّول	منها	يف	كتاب	بعنوان	"تاريخّية	التف�سري	القراآين".
قام���ت	املوؤّلفة	يف	هذا	الكتاب	بتعيني	اآيات	االأحكام	ال���واردة	يف	امل�سحف	دون	املرور	اإليه	

عرب	االإنتاج	التف�سريي	الذي	تراكم	على	امتداد	التاريخ	االإ�سالمي.	

ومن	ق�سايا	االأ�سرة	يف	التف�سري	القراآين	التي	نظرت	فيها	ال�سّليني	نورد	قراءتها	التاريخّية	
ْرَبَعَة	اأَ�ْسُهٍر	 	اأَ ْنُف�ِسِهنَّ َن	ِباأَ بَّ�سْ ْوَن	ِمْنُكْم	َوَيَذُروَن	اأَْزَواًجا	َيرَتَ ِذيَن	ُيَتَوفَّ النقدّي���ة	الآية	االإحداد	﴿َوالَّ
َوَع�ْسًرا﴾	)البقرة:234(	التي	حتّدد	مّدة	ترّب�س	املتوّفى	عنها	زوجها	باأربعة	اأ�سهر	وع�سرا.)1(	
اأ�سارت	املوؤّلفة	اإىل	اأّن	جّل	املف�ّسرين	اعتربوا	هذه	االآية	هي	يف	ذات	الوقت	نا�سخة	للُحكم	
	 ْوِل	َغرْيَ ًة	اِلأَْزَواِجِهْم	َمَتاًعا	اإِىَل	احْلَ يَّ ْوَن	ِمْنُكْم	َوَيَذُروَن	اأَْزَواًجا	َو�سِ ِذيَن	ُيَتَوفَّ الوارد	يف	االآية	﴿َوالَّ
	َعِزيٌز	َحِكيٌم﴾	 ُ 	ِمْن	َمْعُروٍف	َواهللَّ ْنُف�ِسِهنَّ ْن	َخَرْجَن	َفاَل	ُجَناَح	َعَلْيُكْم	يِف	َما	َفَعْلَن	يِف	اأَ اإِْخ���َراٍج	َفاإِ
)البقرة:	240(	وهو	ُحْكم	يجعل	العّدة	متتّد	على	حْول	من	ناحية،	وهي	اأي�سا	من�سوخة	باحُلكم	
﴾	)الطالق:	4(	ومفاده	 ْعَن	َحْمَلُهنَّ 	اأَْن	َي�سَ املن�سو�س	عليه	يف	االآية	﴿َواأُواَلُت	ااْلأَْحَماِل	اأََجُلُهنَّ
اأّن	ع���ّدة	احلامل،	املتوّفى	عنها	زوجها	اأو	املطّلق���ة،	هي	و�سع	حملها	من	ناحية	اأخرى.	و�ساقت	
الباحثة	عّدة	اأخبار	من	م�سّنفات	التف�سري	ومن	مدّونات	الفقه	فيها	ما	ي�سري	اإىل	العمل	بُحْكم	
الع���ّدة	وفيها،	باملقابل،	ما	يعّطل	العمل	به.	وا�ستنتجت	ال�سّليني	من	ذلك	اأّن	هذه	امل�ساألة	كانت	
خالفّي���ة	ل���دى	اجليل	االإ�سالمي	االأّول.	ومن	ثّم	تعاملوا	مع	الُبع���د	الت�سريعي	يف	القراآن	مبرونة	

كبرية.

اإّن	م���ا	ق���ّرره	العلم���اء	امل�سلمون	هو	اأّن	الع���ّدة	واجبة	على	امل���راأة	املتوّفى	عنه���ا	زوجها	اأو	
املطّلقة.	وهنا	حاولت	املوؤّلفة	تفّهم	مّدة	العّدة:	"هل	هي	للريبة	اأم	لالإحداد؟"،	وذلك	يف	�سوء	
ما	الحظته	من	متييز	القدامى	بني	العّدة	واال�سترباء.	فاملراأة	احلّرة	مثال	املتوّفى	عنها	زوجها	

ال	تعتّد	بل	عليها	اال�سترباء	مّدة	ت�سعة	اأ�سهر	حّتى	يتاأّكد	رفع	الريبة	يف	الرحم.

نائلة	ال�سليني	الرا�سوي،	تاريخّية	التف�سري	القراآين،	�س	112	�	123و�س	155	�	160. 	)1(
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لقد	قّدرت	ال�سّليني	اأّن	املراأة	املعتّدة	ي�سعب	عليها	متّثل	املعنينْي	امل�سار	اإليهما،	اأي	الريبة	
واالإح���داد.	ولك���ّن	الثاب���ت	عندها	اأّن	ما	غلب	عل���ى	عمل	الفقهاء	هو	احلّد	م���ن	معنى	العّدة	يف	
الق���راآن	عرب	عملّي���ات	تاأويلّية	الآية	االإحداد.	وهكذا	"انغلقت	املنظومة	الفقهّية	يف	اأحكام	العّدة	
نف�سه���ا،	فانقطع	احلوار	بينها	وب���ني	اأ�سئلة	العمران	التي	ظّلت	تبح���ث	يف	االأعراف	عن	اأجوبة	
لنوازله���ا	وفر�ست	املمار�سة	حلوال	للخ���روج	من	اأزمة	حتّجر	االأح���كام.	واأ�سهمت	املراأة	نف�سها	
يف	ا�ستنب���اط	احلل���ول	لنوازله���ا	من	حيث	ق�س���دت	موؤ�ّس�سة	الرجل	تهمي�سه���ا،	وهي	واإن	كانت	
حل���وال	ن�سبّية	بح�سب	االأحوال	االجتماعّي���ة	فقد	كانت	وليدة	الواقع	وجتربة	املحنة	التي	تعانيها	

املراأة)1(.

حقيق���ة	اأن	ما	انغلق	هو	فهمها،	فه���ي	مل	تتعامل	مع	الن�سو�س	بالطريق���ة	املعتادة،	والتي	
حتت���م	النظر	فيها	جميعا،	حتى	تع���رف	العام	واخلا�س	واملجمل	واملب���ني،	وغري	ذلك،	فق�سية	
	ع���دة	الزوجة	املتوفى	عنها	جتب	ب�سبب	املوت	اأو	الط���الق،	وتنتهي	بو�سع	احلمل؛	لقوله	تعاىل:
﴾	اأي	انق�ساء	اأجله���ن	اأن	ي�سعن	حملهن؛	والأن	 ْعَن	َحْمَلُهنَّ 	اأَْن	َي�سَ ﴿َواأُواَلُت	ااْلأَْحَم���اِل	اأََجُلُه���نَّ
ب���راءة	الرحم	ال	حت�سل	يف	احلامل	�	كما	هو	وا�س���ح	�	اإال	بو�سع	احلمل.	قال	ابن	م�سعود:	"من	
�ساء	باهلته	�	العنته	�	اأن	�سورة	الن�ساء	الق�سرى	نزلت	بعد	االآية	التي	يف	�سورة	البقرة" ويف	رواية	
﴾	نزلت	بعد	اآية	 ْع���َن	َحْمَلُهنَّ ْن	َي�سَ 	اأَ الب���زار:	"من	�ساء	حالفت���ه	اأن:	﴿َواأُواَلُت	ااْلأَْحَماِل	اأََجُلُهنَّ
ْوَن	ِمْنُكْم	َوَيَذُروَن	 ِذيَن	ُيَتَوفَّ املتوف���ى،	فاإذا	و�سعت	املتوفى	عنها	حملها،	فقد	حلت.	وق���راأ:	﴿َوالَّ
ْرَبَعَة	اأَ�ْسُهٍر	َوَع�ْسًرا﴾	)2(	ويدل	على	هذا	اأن	)�سبيعة	بنت	احلارث	 	اأَ َن	ِباأَْنُف�ِسِهنَّ بَّ�سْ اأَْزَواًج���ا	َيرَتَ
ت���ويف	عنها	زوجها	وهي	حبلى،	فو�سعت	بعد	نحو	ع�سر	لي���ال	من	وفاة	زوجها،	ثم	جاءت	النبي	
ملسو هيلع هللا ىلص	فقال:	انكحي.	ويف	رواية:	فاأفتاين	باأين	قد	حللت	حني	و�سعت	حملي،	واأمرين	بالتزويج	اإن	
بدا	يل()3(.	فلي�س	هناك	انغالق،	ما	دام	القراآن	الكرمي	وال�سنة	النبوية	هي	التي	قررت	ذلك.

نائلة	ال�سليني،	تاريخّية	التف�سري	القراآين،	�س	159. 	)1(
ابن	عا�سور،	التحرير	والتنوير	)323/28(. 	)2(

تف�سري	البغوي	)111/5(. 	)3(
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المبحث الثاني

املقاربة اجلندرية والقان�نية ونق�سهما

تنطلق	املقاربة	اجلندرية	من	فكرة	اتهام	املف�سرين	القدامى	بالنظر	اإىل	الن�س	القراآين	بنظرة	
م�سبق���ة،	وبت�سلط	الثقافة	االجتماعية	عل���ى	اأحكامهم،	كما	تنطلق	املقاربة	القانونية	من	اأ�س�س	قواعد	
القانون	الو�سعي	لتطبقها	على	االأحكام	القراآنية،	وميكن	تف�سيل	ذلك	من	خالل	املطلبني	االآتيني:

المطلب األول: المقاربة الجندرّية الهرمينطوقّية ونقضها

م���ن	املقارب���ات	اجلدي���دة	الت���ي	ُطّبقت	على	عدد	م���ن	اآيات	االأح���كام	املّت�سل���ة	باالأحوال	
ال�سخ�سّية	وب�ساأن	االأ�سرة	نذكر	املقاربة	اجلندرّية	الهرمينطوقّية	التي	اأجنزتها	اأمينة	ودود)1(	
يف	كتابه���ا	غ���ري	املع���روف	كثريا	"الق���راآن	وامل���راأة:	اإعادة	ق���راءة	الن�ّس	الق���راآين	من	منظور	
ن�سائ���ي)2(	يدّل	اجلندر	يف	معن���اه	املجمل	على	اأّن	املجتمع	هو	الذي	يوؤ�ّس����س	للذكورة	ولالأنوثة،	
وه���و	الذي	يوّزع	االأدوار	بني	اجلن�س���نْي	و	ي�سبط	اأ�سكال	العالقات	بينهما.	ومن	ثّم	فاإّن	الفروق	

بينهما	ثقافّية	باالأ�سا�س	ولي�ست	فطرّية	كما	يزعم	اأن�سار	هذه	القراءة.

لق���د	عملت	اأمين���ة	ودود	على	ا�سقاط	مفاهي���م	الدر�س	الهرمنوطيقيف���ي	يف	قراءتها	الآيات	
	املُ�سَبق".	وهي	ت���رى	اأّن	امل�سار	 االأح���كام	خ�سو�س���ا	م���ن	قبيل	"الق���راءة" و"التاأويل" و"الن����سّ
املنهجي	االأمنوذجي	الذي	ينبغي	اتباعه	يف	حماورة	القراآن	يرتكز	على	املحّطات	الثالث	االآتية:)3(

	اأمريكّي���ة	م�سلم���ة	من	اأ�س���ول	اإفريقّية،	ُول���دت	�سنة	1952م	يف	ماريالن���د	واأعلنت	اإ�سالمها	�سن���ة	1972م.	وهي،	 	)1(
من���ذ	2007م،اأ�ستاذة	الدرا�سات	االإ�سالمّية	بجامعة	فرجيني���ا	كومنويلث	يف	الواليات	املّتحدة	االأمريكّية.ا�ستهرت	
باإلقائه���ا	خلطب���ة	اجلمعة	يف	اأحد	م�ساجد	جمهورّية	جنوب	اإفريقيا	يف	اأبري���ل	1994م،	واأي�سا	بتوّليها	اإمامة	عدد	

من	امل�سلمني	يف	�سالة	اجلمعة	بنيويورك	يف	مار�س	2005م.			
طب���ع	الكت���اب	باالإنكليزّية	يف	طبعة	اأويل	مباليزيا	�سن���ة	1992م،	ويف	طبعة	ثانية	مو�ّسع���ة	بفرجينيا	�سنة	1998م.	 	)2(

وترجم	اإىل	العربّية	بعد	موافقة	االأزهر	على	ذلك	�سنة	2005م.
انظر:	اأمينة	ودود،	القراآن	واملراأة،	�س	19و�س	110. 	)3(
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• معرف���ة	ال�سياق	الذي	نزل	فيه	الق���راآن	)ا�ستح�سار	جميع	العنا�سر	والعوامل	احلاّفة		
بالتنزيل(.

• درا�سة	البناء	اللغوي	للن�ّس	)الطريقة	التي	قال	بها	القراآن	ما	يريد	قوله(.	
• 	برّمته	)مث���ل	:	الهداي���ة	وامل�ساواة،		 تفّه���م	الروؤي���ة	الكونّية	الت���ي	يدعو	اإليها	الن����سّ

وغريهما(.

ويف	�س���وء	هذه	املحّددات	املنهجّية	بّينت	اأمين���ة	ودود	اأّن	كّل	ا�ستخدام	للمذّكر	يف	القراآن	
اإمّن���ا	املق�سود	ب���ه	الَذَكر	واالأنثى	على	حّد	�س���واء	ما	مل	يقع	التن�سي�س	عل���ى	خالفه	�سراحة،	
وه���ذا	االختيار	القراآين	يبدو	يف	تقديرها	مّتفقا	مع	"عاملّية	الهدي	القراآين)1(	فالن�ّس	االإالهي	
يك�ّس���ر	القيود	التي	ت�سعها	اللغ���ة	يف	التذكري	والتاأنيث	يف	عملّيات	التوا�سل	بني	النا�س.	غري	اأّن	
the prio 	ذلك	ال	مينع	من	القول	باأّن	هوؤالء	يقروؤون	القراآن	حتث	تاأثري"الن�ّس	امل�سبق")2(	)-
ل	عليه	يف	قراءة	ن�ّس	ما.	وهذا	 text(،	وه���و	يعني	الر�سيد	اللغوي	واملنهجي	واملعريف	الذي	ُيعوَّ
ما	يف�ّسر	تعّدد	وجهات	النظر	اإىل	الن�ّس	واختالفها	ما	دام	ذلك	الر�سيد	متغرّيا	من	قارئ	اإىل	

اآخر.	وبذلك	ال	توجد	قراءة	واحدة	ونهائّية	للن�ّس.

وق���د	انطلق���ت	اأمينة	ودود	من	اأن	هناك	براهني	تدل	عل���ى	اأّن	عددا	من	االآيات،	متى	ُنِظر	
اإليه���ا	م���ن	زاوية	جندرّية	هريمنوطوقّي���ة،	اأثبتت	امل�ساواة	بني	الرجل	وامل���راأة	يف	عّدة	اأغرا�س	
منها	عملّية	اخللق	واجلزاء	االأخروي،	لكن	ما	يعنينا،	ههنا،	قراءتها	لبع�س	اآيات	االأحكام	مّما	
لها	تعّلق	بالعالقة	بني	اجلن�سنْي	يف	اأحوال	االجتماع.	ونوجز	وجهة	نظرها	يف	امل�ساألة	االآتية:)3(

	﴾ ْنَثَينْيِ 	ااْلأُ َك���ِر	ِمْثُل	َح���ظِّ ْواَلِدُك���ْم	ِللذَّ 	يِف	اأَ ُ يُك���ُم	اهللَّ امل���رياث	ال���ذي	ورد	يف	االآي���ة	﴿ُيو�سِ
)الن�ساء:11(:	اإّن	ح�سول	املراأة	على	ن�سف	ن�سيب	الرجل	يف	املرياث	هو	حالة	من	بني	حاالت	
عديدة	يف	توزيع	االإرث.	واملهّم	اأّنه	يف	كّل	احلاالت	حت�سل	املراأة	على	ن�سيب	منه	بغ�ّس	النظر	
ع���ن	مقداره،	اإذ	املب���داأ	االأ�سا�سي	ههنا	هو	عدم	حرمانها	من	املرياث	على	خالف	ما	كان	عليه	
الو�س���ع	يف	اجلاهلّي���ة.	واجلدير	باملالحظة	اأّن	القراآن	مل	يورد	جمي���ع	اإمكانات	توزيع	املرياث،	

	نف�سه،	�س	24. 	)1(
القراآن	واملراأة،	�س	22. 	)2(

انظر	اأمينة	ودود،	القراآن	واملراأة،	�س	109	�	146	)الف�سل	الرابع:	حقوق	املراأة	واأدوارها:	بع�س	االآراء	املتباينة(. 	)3(
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وباالإمكان	اليوم	التعويل	على	تلك	االإمكانات	من	اأجل	تق�سيم	عادل	لالإرث	ياأخذ	بعني	االعتبار	
االأدوار	االجتماعّية	التي	يقوم	بها	كّل	فرد	َذَكرا	كان	اأو	اأنثى.

اإّن	املقاربة	التي	طّبقتها	اأمينة	ودود	على	اآيات	االأحكام	بّينت	بجالء	اأّن	تعاملها	مع	الن�ّس	
الق���راآين	عموم���ا	جمع	بني	حلظتْي	"الق���راءة" و"التاأويل" �سمن	الن�س���ق	الهرمنوطيقي.	ففي	
م�ست���وى	الق���راءة	انطلقت	م���ن	اتهام	للمف�سرين	القدام���ى	من	اأن	تفا�سريه���م	الآيات	االأحكام	
كانت	حتت	تاأثري	"الن�ّس	امل�سبق")القراءات	ال�سائدة،	الذاكرة،	ثقافة	قارئ	الن�ّس(.	اأّما	يف	
م�ست���وى	التاأويل	فاإّن	هناك	حماولة	للنظ���ر	يف	القراآن	ب�سكل	غري	مو�سوعّي	حتررت	من	�سلطة	
املقا�س���د	القراآني���ة	ووظفت	بدال	منها	مناهج	حتليل	اخلطاب	باعتب���ار	القراآن	خطابا	لغوّيا	يف	
املق���ام	االأّول.	وهو	ما	يعني	اأّن	اإمكان���ات	تاأويله	ال	حّد	لها	مّما	ي�سمح	للن�س	القراآين	اأن	ي�سبح	

وعاء	لكل	فكر	وايديولوجيا	تكيفه	مع	ما	يالئمها	من	الفهم	والتاأويل.

وقد	اأتاحت	املقاربة	املذكورة	–يف	نظرها-	قراءة	اآيات	االأحكام	وتاأويلها	يف	�سوء	املبادئ	
العاّم���ة	الك���ربى	التي	انت�س���ر	لها	القراآن	م���ن	قبيل	امل�ساواة	ب���ني	اجلن�سنْي	وتقا�س���م	االأعباء	
االجتماعّي���ة	وحتّمل	امل�سوؤولّية	الفردّية	والهداي���ة.	وال	ميكن	الو�سول	اإىل	هذه	املبادئ	–ح�سب	
زعمه���ا-	اإاّل	متى	حتّرر	القارئ	م���ن	التفا�سري	القراآنّية	التي	كّر�ست	وجود	قيم	الذكورة	وبّررت	

ت�سّلط	الرجل	على	املراأة	ِبُحَجج	غري	قراآنّية.

وه���ي	تريد	من	خالل	قراءتها	تقدمي	روؤية	ن�سائي���ة	تعك�س	ما	يختلج	يف	�سدرها	من	نزعة	
كيدي���ة،	جتعل	تف�سري	وتاأويل	الق���راآن	الكرمي	خا�سعا	ل�	"هويات	جن�سي���ة"،	وكاأن	انتماء	املراأة	
جلن�سه���ا	كان	عائق���ا	اأمام	اأخذها	مكانتها	يف	التف�سري،	وحتقي���ق	حقوقها،	وميكن	رد	�سبهاتها	

من	خالل	النقط	االآتية:

تنطلق	هذه	املقاربة	من	الق���راءة	التاأويلية	)الهرمنيوطيقية(؛	ويطلق	التاأويل	على	عملية	
الفهم،	بينما	يطلق	م�سطلح	التاأويلية	)الهرمنيوطيقيا(	على	نظرية	التف�سري	اأو	علم	التف�سري،	
فهم���ا	يختلفان	يف	الداللة،	فالتاأويلية	تنظر	لقوانني	القراءة	والتاأويل	يف	حقل	الن�س	الديني	اأو	

الب�سري	على	ال�سواء.	اأما	التاأويل	فيعني	عملية	ال�سرح	والتف�سري.)1(

انظر	ن�سر	حامد	اأبو	زيد،	اإ�سكاليات	القراءة	والتاأويل،	املركز	الثقايف	العربي،	الدار	البي�ساء،	بريوت،	2001م،	�س	13. 	)1(
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وق���د	ا�ستخدمت	اآمن���ة	ودود	مناهج	�ست���ى	يتيحه���ا	التاأوي���ل	الهرمنيوطيقي،كالبنويات،	
والتفكيكي���ات،	والل�سانيات،	واجتاهات	حتلي���ل	اخلطاب،	فهي	ترى	القراآن	ن�سا	يتج�سد	كغريه	
م���ن	الن�سو�س	يف	اللغ���ة	االإن�سانية)1(ومن	املق���والت	الهرمنيوطيقية	التي	تنف���ذ	الغر�س	ثبات	
املنط���وق	وتغري	املفهوم؛	يقول	ن�سر	حامد	اأبو	زيد	"ذلك	اأن	الن�سو�س	الدينية...تاأن�سنت	منذ	
جت�س���دت	يف	التاريخ	واللغة،	وتوجهت	مبنطوقه���ا	ومدلولها	اإىل	الب�سر	يف	واقع	تاريخي	حمدد؛	

اإنها	حمكومة	بجدلية	الثبات	والتغري،	فالن�سو�س	ثابتة	يف	املنطوق،	متغرية	يف	املفهوم".)2(

فمنط���وق	الق���راآن	الكرمي	بهذا	املعن���ى	توجه	اإىل	املخاطب���ني	زمن	التنزي���ل،	فهو	حبي�س	
اللحظ���ة	التاريخية	التي	نزل	فيها،	اأما	مفهوم���ه	فمتغري	خمتلف	بتغري	الع�سور	واالأمكنة،	وهو	

وعاء	فارغ	ملا	ميالأ	به	يف	كل	قراءة،	وف�ساء	مفتوح	لكل	التاأويالت.

ومعن���ى	ه���ذا	ق�سر	االآي���ات	عل���ى	اأ�سبابها	اخلا�س���ة،	وربطها	بظ���روف	بيئته���ا	ومكانها	
و�سياقاته���ا	املختلفة)3(،	ومن	ثم	اإق�ساوؤها	من	دائرة	الفعل	الزماين	واملكاين،	وعلى	كل	ع�سر	

اأن	ينتج	ت�سريعات	ت�ساير	التطور	العقلي،	وتو�سع	االإدراك	للمخاطبني.

اأم���ا	ق���رره	االإ�س���الم	من	ك���ون	اإرث	الذكر	�سع���ف	ن�سيب	االأنث���ى	فهو	ح���ق،	وذلك	لكون	
االإ�س���الم	جعل	الرجل	هو	املكل���ف	باالإنفاق،	وال	يطلب	من	املراأة	اأن	تنف���ق	�سيئا	من	مالها	على	
غري	نف�سها	وزينتها	"اإال	حيث	تكون	العائل	الوحيد	الأ�سرتها،	وهي	حاالت	نادرة	يف	ظل	النظام	
االإ�سالم���ي؛	الأن	اأي	عا�سب	م���ن	الرجال	مكلف	باالإنفاق	ولو	بعدت	درجت���ه،	فاأين	الظلم	الذي	
يزعم���ه	دعاة	امل�س���اواة	املطلقة؟	اإن	امل�ساألة	م�ساألة	ح�ساب،	ال	عواط���ف	وال	ادعاء،	تاأخذ	املراأة	
-كمجموعة-	ثلث	الرثوة	املوروثة	لتنفقها	على	نف�سها،	وياأخذ	الرجل	ثلثي	الرثوة	لينفقها	-اأوال	
على	زوجته	–اأي	على	امراأة-	وثانيا	على	اأ�سرة	واأوالد-	فاأيهما	ي�سيب	اأكرث	من	االآخر	مبنطق	
احل�س���اب	واالأرقام؟	واإذا	كانت	هناك	حاالت	�ساذة	لرج���ال	ينفقون	كل	ثرواتهم	على	اأنف�سهم	
وال	يتزوج���ون	وال	يبن���ون	اأ�سرة،	فتلك	اأمثلة	نادرة.	ومهما	كانت	ثروتها	اخلا�سة	فال	يحق	له	اأن	

	انظر:	القراآن	واملراأة،	�سفحات	55	اإىل	110. 	)1(
انظ���ر	ن�سر	حامد	اأبو	زيد،	نقد	اخلطاب	الديني،	املركز	الثق���ايف	العربي،	الدار	البي�ساء،	بريوت،	ط3،	2007م،		 	)2(

�س:119-118.
انظ���ر	ن�سر	حام���د	اأبو	زيد	الن����س،	ال�سلطة،	احلقيق���ة،	املركز	الثقايف	العرب���ي	الدار	البي�س���اء،	الطبعة	االأوىل	 	)3(

1995م،	�س:96.
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ياأخذ	منها	�سيئا	البتة	اإال	بالرتا�سي	الكامل	بينهما،	وعليه	اأن	ينفق	عليها	كاأنها	ال	متلك	�سيئا،	
وله���ا	اأن	ت�سك���و	اإن	امتنع	من	االإنفاق،	اأو	قرت	في���ه	بالن�سبة	ملا	ميلك،	ويحكم	لها	ال�سرع	بالنفقة	

اأو	االنف�سال.

ه���ذا	بالن�سبة	للمال	املوروث	بال	تعب،	فه���و	يق�سم	مبقت�سى	العدل	االإلهي	الذي	يعطي	كل	
حق	بح�سب	املهمة	املنوطة	به،	اأما	املال	املكت�سب	فال	تفرقة	فيه	بني	الرجل	واملراأة،	ال	يف	االأجر	
عل���ى	العم���ل،	وال	يف	ربح	التجارة	وال	ريع	االأر�س؛	الأنه	يتبع	مقيا�سا	اآخر	هو	امل�ساواة	بني	اجلهد	

واجلزاء)1(.

المطلب الثاني: المقاربة القانونّية الدستورّية ونقضها 

لرج���ال	القانون	الد�ست���وري	نظرة	خم�سو�سة	الآيات	االأحكام،	َفُه���ْم	يبحثون	فيها	عن	ما	
ُي�سّم���ى	ب����	"القاع���دة	القانونّية"،	اأي	"القاعدة	التي	تنطوي	على	اأم���ر	باتباع	�سلوك	معنّي	وتهّم	
العالق���ات	بني	الب�سر	كاأع�ساء	يف	املجتم���ع)2(،	ومن	�سروط	القاع���دة	القانونّية	اأن	يتوّفر	فيها	
االإل���زام)3(،	ولكن	اجلدير	باملالحظة	اأّن	العديد	من	اآي���ات	االأحكام	غاب	عنها	االإلزام	واكُتفَي	
فيه���ا	باحلّث	على	اتب���اع	�سلوك	معنّي	مّما	يتن���ّزل	يف	باب	"االأخ���الق	االجتماعّية" ولهذا	يرى	
ال�سادق	بلعيد،	اأ�ستاذ	القانون	الد�ستوري	باجلامعة	التون�سّية،	اأن	"االأحكام" باملعنى	ال�سحيح	
من	الناحية	الت�سريعية	تنح�سر	يف	ق�سم	االأحكام	العملية.	وبذلك	يخرج	من	االأحكام	العقائدية	
واخللقية	فال	ميكن	اعتبارها	اأحكاما	ت�سريعية	باملعنى	ال�سحيح	من	حيث	امليدان	املعني	اأو	من	
حيث	ال�سروط	التي	يجب	توفرها	يف	القاعدة	حتى	تعترب	قاعدة	ت�سريعية	اأو	قانونية؛)4(	الأنها	ال	
تهتم	اإال	بجانب	القناعات	الفردية	وال	متتد	اإىل	العامل	احل�سي	والعملي،	ويعرب	عن	ذلك	بقوله:	
العملية"،	 "االأحكام	 الت�سريعية،	تنح�سر	يف	ق�سم	 الناحية	 "االأحكام" باملعنى	ال�سحيح	من	
فال	ميكن	اعتبار	"االأحكام" التي	ال	تت�سم	بهذه	ال�سفة	العملية،	اأحكاما	باملعنى	الكامل،	حتى	
واإن	وردت	يف	�سكل	اأمر	اأو	حكم،	فاإنها	ال	توؤدي	بال�سرورة	اإىل	تعيني	�سلوك	ب�سري	عملي؛	ولهذا	

انظر	حممد	قطب	�سبهات	حول	االإ�سالم،	�س	121-119. 	)1(
ال�سادق	بلعيد،	القراآن	والت�سريع:	قراءة	جديدة	يف	اآيات	االأحكام،	�س	52	�	53. 	)2(

نف�سه،	�س	42. 	)3(
بلعيد،	ال�سادق:	القراآن	والت�سريع،	مركز	الن�سر	اجلامعي،	ط.2،	2000م،	�س:	40. 	)4(
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ال�سب���ب	اأق�س���ى	بلعيد	االأحكام	العقائدي���ة	بكونياتها	ورموزها	واأ�ساطريه���ا،	من	قائمة	"اآيات	
االأح���كام" ومل	يحددها	بقول���ه:	"اآيات	االأحكام	العملي���ة	اأو	املعامالتية)1(	كم���ا	اأق�سى	االآيات	
القراآني���ة	التي	ته���م	االأخالق	االجتماعية)2(	اأو	كما	�سماها	يف	مو�س���ع	اآخر	"القواعد	ال�سلوكية	

التي	تعتمدها	املجتمعات	الب�سرية.)3(

وه���ذا	االإق�ساء	منه	مفهوم	خللفيته	القانونية	الت���ي	ال	تعرتف	�سوى	باحلكم	العملي،	فهو	
يع���رف	القاع���دة	القانوني���ة	بقوله:	"وظيف���ة	القاعدة	القانوني���ة	اأن	تاأمر	الب�س���ر	باتباع	�سلوك	
مع���ني	يف	عالقاتهم	بع�سهم	ببع�س	يكون	م�سفوعا	بج���زاء	معني،	يطبق	كلما	اكتملت	الظروف	
وال�سروط	التي	حددت	له،	ويربر	بذلك	الطابع	العملي	واملفعول	االإلزامي	للقاعدة	القانونية...	
له���ذا	ال�سبب	الرئي�سي	وعلى	خالف	ما	يراه	الفقهاء	القدامى،	فاإننا	نرى	�سرورة	عدم	اعتبار	

العديد	من	االآيات	القراآنية	اآيات	حكمية،	نظرا	اإىل	انعدام	ال�سروط	الالزمة	لذلك	فيها.)4(

اإن	غي���اب	اجلانب	العملي	يف	االآيات	العقائدية	واخللقية	ال	ينفي	تاأثريها	القوي	يف	املكلف	
من	حيث	اإلزامه	بتطبيق	باقي	اأنواع	االأحكام	العبادية	منها	واملعامالتية،	"فالقواعد	الت�سريعية	
ال�سماوي���ة	تلق���ى	احرتاما	وقبوال	ل���دى	النا�س	اأكرث	مما	تلق���اه	القواعد	الت�سريعي���ة	الو�سعية،	
ل�سلط���ان	العقيدة	على	النفو�س...	باالإ�سافة	اإىل	ما	تتميز	ب���ه	ال�سرائع	ال�سماوية	عن	ال�سرائع	
الو�سعية	من	حيث	احرتامها	يف	النفو�س،	فاإننا	نالحظ	اأن	ال�سريعة	ال�سماوية	تدعم	قواعدها	
الت�سريعي���ة	باجل���زاء	االأخروي،	وبخا�سة	يف	احلاالت	التي	ال	ميل���ك	القانون	الو�سعي	اأن	ي�سل	
اإليها	لعدم	توفر	و�سائل	االإثبات	فيها،	مما	يوؤكد	اأن	ال�سفة	الدينية	يف	القاعدة	القانونية	ميزة	

حقيقية،	الأنها	متنح	تلك	القاعدة	�سلطانا	قويا	مرتبطا	ب�سمري	الفرد	ووجدانه.)5(

اأم���ا	الغاية	من	ت�سريعات	االأحكام	اخللقية	ال�سمو	بالنف����س	الب�سرية	لكي	تكون	اأقرب	اإىل	
الكم���ال	اأخالقا	و�سلوكا،	واأن	الفرد	االأخالقي	هو	الفرد	القادر	على	االإ�سهام	يف	خدمة	املجتمع	

انظر:	امل�سدر	نف�سه،	�س:	56. 	)1(

انظر:	امل�سدر	نف�سه،	�س:	40. 	)2(

انظر:	امل�سدر	نف�سه،	�س:	39. 	)3(
امل�سدر	نف�سه-�س:	40-39. 	)4(

النبهان،	حممد	فاروق:	املدخل	للت�سريع	االإ�سالمّي،	�س:	13. 	)5(
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الذي	ينتمي	اإليه	وهذا	الفرد	هو	الغاية	من	وجود	الت�سريعات	الدينية	وما	تت�سمنه	من	توجيهات	
�سلوكية.)1(

وخال�س���ة	الق���ول	اأن	اإق�س���اء	بلعيد	لالأح���كام	العقائدي���ة	واخللقي���ة	كان	مبنطق	قانوين	
ومقيا�س	و�سعي،	وهو	اأمر	جمانب	لل�سواب	لعدم	تطابق	املعادلتني	ال�سماوية	والو�سعية.

واحلق	ما	ذهب	اإليه	حممد	فاروق	النبهان	من	ت�سنيف	االأحكام	التي	جاءت	بها	ال�سريعة	
اإىل	ثالثة	اأق�سام:	االأحكام	االعتقادية،	االأحكام	اخللقية،	االأحكام	العملية.

وت�سمل	االأحكام	االعتقادية:	االأح���كام	التي	جاءت	بها	ال�سريعة	االإ�سالمية	لتحرير	العقل	
الب�س���ري	من	اخلرافات	واالأوه���ام	واالأ�ساطري	املتعلقة	باخلالق	واخلل���ق	والكون	وتوجيه	العقل	

نحو	اال�ستدالل	واال�ستن�ساخ	والتفكري	للو�سول	اإىل	احلقيقة.

اأما	الق�سم	الث���اين،	اأي	االأحكام	اخللقية،	فت�سمل	كل	ما	يتعلق	بالف�سائل	واملكارم	واحلث	
عليها	والنهي	عن	الرذيلة	وال�سر	وحترميهما.

وجم���ع	حممد	فاروق	النبهان	يف	الق�سم	الثالث،	االأح���كام	العملية	اأي	كل	االأحكام	املتعلقة	
بحي���اة	االإن�س���ان	ومعامالت���ه	وعالقاته	مع	االآخرين،	وت�سم���ل	هذه	االأحكام	كل	اأن���واع	االأحكام	
املتعلق���ة	بالعب���ادات	واالأ�س���رة	واملعامالت	املالي���ة	واملدني���ة	واملنازعات	والعقوب���ات	وما	يتعلق	

باحلكم	والدولة)2(.

امل�سدر	نف�سه،	�س:	14. 	)1(
نف�سه،	�س:	13. 	)2(
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الخاتمة

يف	غ���ب	هذا	البح���ث	اأعتقد	اأن	ما	قدمته	ي�س���كل	املنظور	املقا�سدي	الآي���ات	االأحكام	وفق	
روؤي���ة	الدرا�سات	القراآني���ة،	وكذلك	املنظور	العلماين	لقراءة	اآي���ات	االأحكام	من	حيث	اخللفية	
الفكري���ة	واملعرفية	واملنهجي���ة	والتطبيق،	وهذا	البحث	يطرح	�س���وؤال	ال�سابط	واملنهج	واأ�سا�س	
ق���راءة	الن�س	الق���راآين	اأو	اإعادة	قراءته	يف	اأفق	مناهج	الدرا�س���ات	القراآنية	االأ�سيلة،	واأخرى	

علمانية	دخيلة،	وميكن	اإجمال	النتائج	يف	االآتي:

يف	منظور	الدرا�سات	القراآنية	ال	بد	يف	تف�سري	الن�س	وتاأويله	من	االلتزام	ب�سوابط	لغوية	
واأخرى	عقلي���ة	تتكئ	على	فل�سفة	الت�سريع،	وتعترب	الن�س	ومبادئ���ه	حمورها،	فالن�س	بالن�سبة	

لها	يتعدى	الوقائع	اجلزئية	التي	نزل	الأجلها.

وامل�سكلة	املطروحة	بالن�سبة	له	لي�ست	يف	املنهج	املتبع	واملوؤ�س�س،	واإمنا	يف	اأهلية	املت�سدي	
لالجتهاد	واآلية	التعامل	مع	الن�س.

وارتكاز الدرا�سات القراآنية يق�م على ُبعدين:
ُبعد	اإمي���اين:	وهو	مطلقية	الن�س	القراآين،	ومن	ثم	تعايل	اأحكامه	و�سالحيتها	لكل	زمان	
ومكان.	ُبعد	اإن�ساين:	متثل	يف	ق�سد	ال�سارع	من	ت�سريع	االأحكام	وهو	جلب	امل�سالح	للنا�س	ودرء	

املفا�سد	عنهم،	وقد	و�سعوا	قواعد	يعرف	بها	�سحة	الق�سد.

يف	املنظور	العلماين:	االأزمة	اأزمة	نظر	واجتهاد	ومنهج،	واحلل	يكمن	يف:

العودة	اإىل	الن�س	القراآين	بقراءة	جديدة	منطلقها	واأ�سا�سها	املنهجية	املعرفية	املقرتحة	
يف	اإعادة	القراءة.	وهي	تنطلق	من	ن�سبية	الن�س	واأحكامه	الت�سريعة	)اآيات	االأحكام(.

وارتكازه	على	بعدين:	بعد	اإن�ساين:	متثل	يف	تركيزه	على	حمورية	االإن�سان	يف	اآيات	االأحكام،	
فهي	تعالج	ق�ساياه	الوجودية،	ومن	ثم	فهو	حمور	هام	يف	بناء	املنهج	املعريف	يف	التعامل	معها.	
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بع���د	منهجي:	اأخذ	املنظور	العلماين	باأدوات	ومناهج	فل�سفية	غربية،	اإال	اأنه	ا�ستثمرها	وفق	ما	
يخدم	بناءه	املعريف	اجلديد،	ومبا	ي�ستجيب	الأطره	املرجعية.

وق���د	عمل	البحث	عل���ى	تفكيك	الق���راءة	العلمانية	م���ن	ن�سقها	املعريف	الغرب���ي،	ومن	ثم	
التعرف	على	اأهدافها	ومراميها	واأدواتها.
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لب�سري ن�رالدين
• الدرجة العلمية:	اأ�ستاذ	حما�سر	اأ	
• امل�ؤ�س�سة الأ�سلية:	جامعة	ح�سيبة	بن	بوعلي	ال�سلف	
• رقم الهاتف/ الفاك�س:....0699265878	
• 		labessir.nouraddine67@gmail.com	:الربيد الإلكرتوين 

الأبحاث واملن�س�رات: 
• �سع���ر	املولدين	يف	الدر����س	النحوي	ين	الرف�س	والقبول	جمل���ة	القلم	جامعة	ال�سانية		

وهران.
• ال�ساهد	النحوي	ولغة	ال�سرورة	ال�سعرية	قراءة	يف	املعلقات	،جملة	املعرفة		�سوريا				
• عل���م	االأ�س���وات	الت�سكيلي	م���ن	اجلزئيات	اإىل	النظ���ام	والبنية	،جمل���ة	القلم	جامعة		

ال�سانية	وهران
• تعليمية	البالغة	بني	التوظيف	الرتاثي	والتجديد	احلداثي	،جملة	اللغة	الوظيفية	
• ق���راءة	املعا�سرين	للم�سطل���ح	الل�ساين	يف	الفكر	اللغوي	القدمي	ب���ني	الغلو	واالإهمال		

،جمل���ة	اللغ���ة	العربية	واآدابها	جمل���ة	اأكادميية	ف�سلية	حمكمة	جامع���ة	لوني�سي	علي	
البليدة

• مالم���ح	اأ�ساوبي���ة	يف	مو�سح	جادك	الغي���ث	لل�سان	الدين	ب���ن	اخلطيب،جملة	االآداب		
واللغات	جملة	دولية	حمكمة	جامعة	لوني�سي	علي	البليدة	2.

• الت�سي���ب	االأ�س���ري	ودوره	يف	بطء	التعلم	جملة	مقاربات	جمل���ة	دولية	حمكمة	جامعة		
اجللفة

امل�ساركة يف امل�ؤمترات والندوات: 
امللتقيات الدولية: 

• امللتق���ى	ال���دويل	يف	الق���راءات	القراآنية	املنعقد	�سن���ة	:	2009عن���وان	املداخلة:)اأثر		
القراءات	يف	تف�سري	املعنى(

• امللتقى	الدويل	حول	حو�سب���ة	املعجم	املنعقد	�سنة	:	2011	عنوان	املداخلة:	)�سلبيات		
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ونقائ�س	االأعمال	التي	عاجلت	العربية	بالعالج	االآيل(
• امللتق���ى	الدويل	حول	م�ساهمة	الدرا�سات	القراآني���ة	يف	اإثراء	البحث	النقدي	واالأدبي		

واللغوي	2014	املنعقد	�سنة	:	2011	عنوان	املداخلة:	)ا�ست�سهادات	النحويني	بالقراآن	
الكرمي	واأثره	يف	الدر�س	النحوي(

• امللتق���ى	ال���دويل	البيان	الّنب���وّي	يف	ُعُلوم	الّلغ���ة	واالأدب	املنعقد	�سن���ة	:	2014	عنوان		
املداخلة:	)ا�ست�سهادات	البالغيني	باحلديث	النبوي	واأثره	يف	الدر�س	البالغي(

• امللتق���ى	ال���دويل	االأول	حتت	عنوان:" تقنيات	تعليم	اللغة	العربي���ة:	الواقع	واملاأمول	" 	
املنعق���د	�سنة		2014	:عن���وان	املداخلة:	)الطريقة	اال�ستك�سافي���ة	واأهميتها	يف	البناء	

املعريف	للمتعلم(.
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معامل اله�ية الإ�سالمية بني الث�ابت القراآنية 
واإغراءات املادية

د.لبصير نورالدين
اأ�ستاذ حما�سر اأ

جامعة ح�سيبة بن ب�علي اجلزائر
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مقدمة
احلمد	هلل	وكفى	وال�سالة	على	النبي	امل�سطفى	ملسو هيلع هللا ىلص	وعلى	اأ�سحابه	الذين	ا�سطفى

،وبعد:متاي���ز	االأمم	وال�سعوب	واختالفها	اأمر	طبعي،وهو	اآية	من	اآيات	اهلل	تعاىل:﴿	َوِمْن	
	يِف	َذِلَك	الآياٍت	ِلْلَعامِلِنَي﴾)1(،وهذا	 نَّ َماَواِت	َواالأَْر�ِس	َواْخِتالُف	اأَْل�ِسَنِتُكْم	َواأَْلَواِنُكْم	اإِ اآَياِتِه	َخْلُق	ال�سَّ
	َجَعْلَنا	ِمْنُكْم	 التماي���ز	يف	اخللقة	ي�ستتبع	اختالفًا	يف	الثقافات	والنظ���م	؛قال	اهلل	تعاىل:﴿	ِلُكلٍّ
ًة	َواِحَدًة	َوَلِكْن	ِلَيْبُلَوُكْم	يِف	َما	اآَتاُكْم	﴾.)2(وعلى	الّرغم	 َعَلُكْم	اأُمَّ 	جَلَ ُ �ِسْرَعًة	َوِمْنَهاجًا	َوَلْو	�َساَء	اهللَّ
من	هذا	االختالف	والتمايز	هل	ميكن	للمجتمعات	االإ�سالمية	اأن	تعي�س	منعزلًة	عن	املجتمعات	
االأخرى،وخ�سو�س���ًا	يف	ظل	حتول	العامل	اإىل	مدينة	كونية؟وعلى	الّرغم	من	حماوالت	ال�سعوب	
للحف���اظ	على	نقاء	العرق	و�سف���اء	الثقافة،فهل	ت�ستطيع	املجتمع���ات	االإ�سالمية	احلفاظ	على	
خ�سو�سيته���ا؟؛يف	ظل	مفهوم	العومل���ة	التي	ت�سعى	من	خالله	لتتب���ادل	اخلربات	والتجارب	مع	
بع�سه���ا	البع����س	توؤث���ر	وتتاأثر،فهل	حتافظ	املجتمع���ات	االإ�سالمية	على	هويته���ا	يف	ظل	حتمية	
العومل���ة	التي	ت�سع���ى	ل�سياغة	القيم	واالأخالق	واملبادئ	وفق	اأهدافه���ا	املادية،فاأ�سبح	كل	�سيء	
معوملًا...لق���د	اأثرت	العوملة	يف	هوية	االأمم	يف	ظل	التغيري	الناجم	عن	مثاقفة	االأنا	لالآخر،التي	
زعزع���ت	جيولوجيا	املجتمعات،وبّدل���ت	م�سائرها	يف	كثري	م���ن	االأحيان،واأحيانًا	اأخرى	تلغي	

وجودها	لتن�سهر	وتذوب	يف	ثقافة	االأخر؟.

		يف	زمان	العوملة	الذي	اأف�سى	لتداول	املواقع	الفاعل	�سار	مفعواًل	واملفعول	�سار	فاعاًل،ويف	
ظ���ل	غياب	االأنا	الذي	ا�ستلزم	ح�سور	االآخر،	كّل	ذل���ك	يدعونا	الإعادة	النظر	يف	مفهوم	الهوية	
يف	ع�سر	املادية،والذي	حتول	فيه	العامل	لقرية	كونية		ال	مكان	فيه	للخ�سو�سيات	،واملتعاليات	
،واملقد�سات...،م���ن	�ساأن���ه	اأن	ي�س���ع	مفه���وم	الهوية	االإ�سالمي���ة	التي	نبحث	عنه���ا-	يف	زمان	
االغ���رتاب-	يف	قلب	التح���والت	الفكرية	واالجتماعي���ة	والفل�سفية	واالإيديولوجي���ة	للمجتمعات	
االإ�سالمي���ة	�سواء	يف	مرحل���ة	ال�سراع	مع	االآخر	يف	اإثبات	الهوي���ة،اأم	يف	البحث	عن	هوية	االأنا	
الت���ي	�ساع���ت	يف	زمان	اال�ست���الب	احل�ساري،اأم	يف	�سبي���ل	البحث	عن	اإع���ادة	االعتبار	ملكانة	

�سورة	الروم،االآية:22.		 	)1(
	�سورة	املائدة،االآية:	48.		 	)2(
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الهوي���ة	االإ�سالمية،ومن	ثّم	النهو�س	باملجتمع���ات	العربية	واالإ�سالمية،و	يت�سنى	لنا	اإعادة	االأنا	
للح�س���ور؟	لق���د	اأ�سبح	م���ن	ال�سعوبة	مبكان	على	املجتمع���ات	االإ�سالمية		املعا�س���رة	اأن	تعي�س	

خارج	احلداثة	العوملية	الكونية،دون	اأن	تتاأثر	اأو	تندرج	يف	م�ساراتها.

		اإّن	الهوي���ة	الت���ي	نبحث	عنها،ه���ي	بال	�سك	هوي���ة	م�ستمدة	من	االأ�سل	الرب���اين	القراآن	
حب���ل	اهلل	املتني،ذل���ك	اأّن	ر�سالة	االإ�سالم	الي���وم	�سعيفة	يف	ر�سالته���ا	املادية،قوية	يف	ر�سالتها	
الروحية،بخالف	املادية	الغربية	التي	هي	قوية	يف	ر�سالتها		املادية	والتقنية،�سعيفة	يف	ر�سالتها	
الروحية،للو�س���ول	اإىل	الروؤية	التوحيدية	القراآنية	التي	ترب���ط	الدنيا	باالآخرة،وتتعاىل	عن	كل	

ظرف	مادي	دنيوي.

	نحن	اليوم	نعي�س	يف	ع�سر	العوملة،ع�سر	االنفتاح	على	العامل	االآخر،والذي	يفر�س	علينا	
التوا�سل	مع	االآخر،لذلك		نت�ساءل	هل	يا	ترى	�ستزول	خ�سو�سية	املجتمعات	املحافظة؟،ما	هو	
م�س���ري	املجتمعات	املنغلقة؟،هل	نت�سور	انفتاح	املجتمع���ات	املتدينة،على	العامل	االآخر	بكل	ما	

فيه؟.	

	ومل���ا	كانت	العوملة	يف	اأب�سط	معانيها	ت�سعى	لذوبان	اخل�سو�سيات،ولذلك	ت�سعى	لالنتقال	
من	اخل�سو�سي���ات	اإىل	العموميات،وم���ن	اجلزئيات	اإىل	الكليات،وعل���ى	النقي�س	متامًا	جند	

الهويات	ت�سعى	لالنتقال	من	العموميات	اإىل	اخل�سو�سيات،ومن	الكليات	اإىل	اجلزئيات.

		ويف	ظّل	هذا	التجاذب	احلا�سل	بني	طريف	نقي�س	تاأتي	اأهمية	البحث	يف	مثل	هذا	املو�سوع	
الذي	و�سمت���ه	ب"معامل	الهوية	االإ�سالمية	الثوابت	القراآنية	واإغ���راءات	املادية"باعتبارها	من	
اأك���رث	املوا�سيع	ح�س���ورًا	ومناق�سًة	بني	النخ���ب	املثقفة	يف	االآون���ة	االأخرية،والتي	متخ�س	عنها	

�سياع	االأجيال،وفقدان	الهوية	االإ�سالمية.

		اأهمية	الدرا�سة:	اأول	الطريق	الذي	يجب	اأن	ت�سلكه	االأمة	يف	�سبيل	اإحيائها،واإعادتها	اإىل	
مكانته���ا	الالئقة	بها	تب���داأ	؛	من	اإحياء	الهوية	االإ�سالمية	واحلف���اظ	عليها	من	عوامل	الطم�س	

الذي	تتعر�س	لها.

• ال�س���ك	اإّن	االهتم���ام	بق�سية	الهوي���ة	هي	اأولوي���ة	االأولويات	التي	يج���ب	اأن	يتفرغ	لها		
املفكرون	واالأكادمييون	والباحثون	القادرون	على	التاأ�سيل	لها	واالإبداع	يف	طرحها.
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• ال	ت�ستح���ق	اأمة	من	االأمم	و�سف)االأمة(حتى	تكون	لها	هويتها	امل�ستقلة	واملتميزة	عن		
غريها	من	االأمم.	

• االأمة	اإذا	فقدت)هويتها(،فقدت	ا�ستقالله���ا	ومتيزها،واأ�سبح	بال	حمتوى	فكري	اأو		
ر�سيد	ح�ساري.	

• مل	تعد	مقاربة	�سوؤال	الهوية	ذات	بعد	معريف	فقط؛بل	اأ�سبحت	تطرح	رهانات	متعلقة		
بتح�سني	الهوية	وا�ستمرارها.	

• احلدي���ث	عن	�س���راع	الهوي���ة	والعومل���ة	يف	احلقيقة،ه���و	حديث	عن	الوج���ود	الكوين		
واالإن�ساين	واحل�ساري	الأمة	من	االأمم.

  اأهداف الدرا�سة: 
لذلك	ميكن	اإجمال	هذه	االأهداف	يف	ما	يلي:	

• بن���اء	ت�سور	�سليم		تكون	له	القدرة	على	التخل�س	من	االأوهام	و	املواقف	والت�سورات		
ال�سلبي���ة		امل�سبق���ة	اجتاه	االآخ���ر	،واإقامة	ج�سور	م���ن	التفاهم	ب���ني	الثقافة	اجلديدة	
والثقاف���ة	االأم	تق���وم	على	فهم	�سمات	ومواطن	االختالف	الثق���ايف	بينهما	ولي�س	على	

طم�سها	و�سلبها	وتهمي�سها.

• اإب���راز	الهوي���ة	احل�ساري���ة	العربي���ة	واالإ�سالمية	واملحافظ���ة	عليها	بو�س���ف	الثقافة		
م�ستودع	االأ�سالة	.	

• االأمة	التي	تفقد	هويتها	متوت؛بل	جتذب	اإليها		برابرة	االأمم.		

• تعزيز	مقومات	الوعي	بالذات	وباالآخر	يف	هذا	الظرف	الذي	تعي�سه	االأمة	اليوم.			

• يف	زم���ان	التحول	املادي	ال���ذي	يختزل	االإن�سان	يف	املادة،مل	يعد	له���ذه	الهوية	ُبعُدها		
ال�سامي،	ي�سبح	من	ال�سروري	الرجوع	للقراآن	لل�سمو	بهذه	الهوية.

• ال�سع���ي	لر�سم	مع���امل	وا�سحة	للهوي���ة	االإ�سالمي���ة	م�سدرها	الق���راآن	الكرمي	لتكون		
�سم���ام	اأمان،حتى	ال	يك���ون	م�سريها	م�سابها	ملا	تعر�ست	ل���ه	نظريتها	يف	الغرب	يف	

ظل	العوملة	املتوح�سة	.

• الوقوف	يف	وجه	احلمالت	امل�سعورة	ل�سلخ	وم�سخ	الهوية	االإ�سالمية.	
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   اأهداف الدرا�سة:	تهدف	هذه	الورقة	البحثية	لتحقيق	جملة	من	االأهداف:	
• اإحياء	هذه	االأمة	)امليتة(،ويف	اعتقادي	اأّنه	ال	�سبيل	لذلك	اإال	بالك�سف	عن	هوية	هذه		

االأمة.

• 	هذه	اخل�سو�سية	من	�ساأنها	م�ساعدة		 اإج���الء	اأبعاد	خ�سو�سية	هويتنا	بني	االأمم،الأنَّ
اأفراد	االأمة	نف�سيًا	الإحياء	جمدها	التليد،وامل�ساهمة	الفعالة	يف	ال�سبق	احل�ساري	من	

جديد	.

• عقلن���ة	انفتاح	ال�سباب	امل�سل���م	على	االآخر	مّما	ي�سهل	عملي���ه	التو�سل	مع	املجتمعات		
االأخرى،مع	التاأكيد	على	�سرورة	املحافظة	على	اخل�سو�سية.

• بي���ان	االأبعاد	االإن�ساني���ة	وقيم	ال�سريعة	االإ�سالمية	يف	ا�ستيع���اب	االآخر	وقبوله،�سمن		
رحابة	االإ�سالم	و�سماحته.

• املحافظ���ة	على	اخل�سو�سية	الثقافية	مع	االنفت���اح	الفكري	الذي	يجعلنا	ن�ستوعب	ما		
عند	االآخرين	من	علوم	ومعارف	ومنجزات	ح�سارية،	ومنتنع	عن	التاأثر	ال�سلبي	لهذا	

االنفتاح.

• كم���ا	ت�سعى	حلماية	االأجيال	القادمة	من	االن�س���الخ	والتغريب	تعميق	�سوؤال	الهوية	يف		
ظّل	التحديات	الراهنة.

• ال�سعي	احلثيث	للمحافظة	على	الهوية	االإ�سالمية،والثوابت،مع	معاي�سة	الع�سر،دون		
التنازل	عن	الثوابت.

  اإ�سكالي��ة الدرا�س��ة: االإ�سكالي���ة	الرئي�س���ة:	اإّن	جتاذب���ات	العومل���ة	والهوية	ب���كل	حمولتها	
الداللي���ة		تتعلق	بطبيعة	ال�س���راع	والتجاذب	احلا�سل	بني	مفهومي	العومل���ة	والهوية،وملا	كانت	
العوملة	تدعو	للق�ساء	على	اخل�سو�سية	بكل	ما	اأوتيت	من	قوة،والهوية	تدعو	للحفاظ	على	هذه	

اخل�سو�سية،ولذلك،تنقدح	اأمام	هذه	الدرا�سة	جملة	من	االإ�سكاليات:
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ما	موقع	الهوية	من	جدلية	اخل�سو�سية	والكونية؟هل	تفلح	العوملة	يف	تقلي�س	الهويات	يف	
هوي���ة	واحدة	متجان�سة	ثقافي���ًا،	�سيا�سيًا،اجتماعيًا..؟هل	تفل���ح	يف	تذويب	احلدود،واحلواجز	
الثقافي���ة؟اأم	تق���وم	الهوية	بدور	�سناع���ة	املناعة	للفرد	واجلماع���ة؟،ويف	اعتقادي	هو	التحدي	
االأكرب	لهوية	االأمم	وال�سعوب.فهل	كان	لزامًا	اأن	نوجه	�سوؤال	الهوية	اليوم	لتحرير	االإن�سان	من	

اال�ستالب	واالغرتاب	يف	ظّل	حتول	ال�سراع	من	�سراع	الثقافات	اإىل	�سراع	الهويات؟

			اإّن	الهوي���ة	االإ�سالمي���ة	يحي���ط	به	خط���ر	ح�سارة	تزع���م	لنف�سها	اأّنها	ه���ي	املعيار	الذي	
ينبغ���ي	اإتباعه،واملنه���ج	الوحي���د	ال���ذي	يتاأك���د	ا�ستن�ساخه	للنج���اة	م���ن	التخلف،لذلك	ن�سعى	
لتكري����س	اأّن	الهوي���ة	االإ�سالمية	اأ�سا����س	مل�سروع	ح�ساري	اإ�سالمي	بدي���ل	�سامل	الذي	ميكن	اأن	
يعط���ي	جتمًعا	عقائدًي���ا	ُيخرجنا	من	الكيانات	ال�سغرى	التي	فرقته���ا	الوطنيات	املحدودة	اإيل	
مواجهة	التكتالت	العاملي���ة	من	خالل	م�سروع	ح�ساري	اإ�سالحي	يواجه	م�ساريعهم	احل�سارية	
التدمريية	يف	ع�سر	ال	حياة	وال	مكان	فيه	للكيانات	ال�سغرية	ويف	ع�سر	يحر�س	فيه	اال�ستعمار	

ال�سليبي	على	التفتيت	اإىل	اأق�سى	مداه.

			االإ�سكاليات	الفرعية:اإن	ّهذه	االإ�سكالية	املطروحة	جتّر	وراءها	جمموعة	من	االإ�سكاليات	
الفرعية،والت���ي	ميك���ن	اأن	اأجمله���ا	يف	النقاط	التالية:�سيظ���ل	هذا	التج���اذب	قائمًا:مادام	مل	
ن�ستطي���ع	حتدي���د	اإجابة	وا�سحة	ع���ن	االإ�سكالية	الكربى	الت���ي	مالأت	جداًل	كب���ريًا	يف	ال�ساحة	

الفكرية	يف	االآونة	االأخرية)جدلية	االأنا	واالآخر(.	

			ولع���ل	م���ن	اأ�سعب	احل���روب	التي	تخو�سه���ا	االأمة	الي���وم	ح���روب	االأفكار،لذلك	ن�سعى	
م���ن	خالل	هذه	الدرا�سة،ل�سب���ط	و	ت�سحيح	املفاهيم،وبيان	اأهميته���ا	وخطورتها-باعتبار	اأن	
املفاهي���م اأول	م���ا	يتاأثر	بعمليات	ال�س���راع	الفكري-والتي	ميكن		من	خالله���ا	اإحداث	التغيري	
الفكري	والتحول	احل�ساري	الذي	نن�سده	الأمتنا،وتعميق	االإميان	ال�سحيح	اخلال�س	لدى	اأفراد	

االأمة	ما	يعزز	الهوية	االإ�سالمية.

	يف	ظ���ّل	�سل�سل���ة	النهايات،نهاية	االأ�سرة،نهاي���ة	العلم،نهاية	التاريخ،نهاي���ة	العامل،نهاية	
املتعاليات،ونهاي���ة	املقد�س���ات،	نهاي���ة	الدي���ن،و	يف	خ�س���م	�سل�سل���ة	اجلنائ���ز	املتتالية،م���وت	
املوؤلف،م���وت	االإن�سان،موت	االإله،موت	الن�س...هل	�سن�سهد	نهاي���ة	العوملة	ونهاية	الهوية؟هل	



96

اأ. لب�صري نورالديناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

�ستنته���ي	هويات	املجتمعات	االإ�سالمية	وت���ذوب	وتن�سهر؟هل	كان	من	الواجب	اتخاذ	مرجعية	
الق���راآن	لبناء	معامل	الهوية	االإ�سالمية	املتما�سك���ة	يف	ظل	االإفال�س	التي	تعاين	منه	الت�سريعات	
الو�سعي���ة	التي	ف�سل���ت	يف	�سبط	و	و�سع	االآليات	التي	حتافظ	عل���ى	الهوية	التي	يزداد	تفاقمها	
يوم	بعد	يوم	؟ويبقى	املنهج	القراآين	الوحيد	القادر	على	احتواء	املرجعيات	االأخرى	يف	اأن�ساقها	

التي	اختزلت	فيه	قيمة	االإن�سان	اإىل	مادة.
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 المبحث األول

اله�ية والقراآن  

المطلب األول:البحث عن الهوية اإلسالمية،أو البحث في الهوية اإلسالمية:

عل���ى	الّرغم	من	كرثة	الكتابات	والبحوث	حول	م�سال���ة	الهوية،فمازلنا	بحاجة	لطرح	مثل	
هذه	املوا�سيع	وفتح	النقا�سات	املعمقة،اإذ	مل	يحدث	يف	تاريخ	االأمة	الطويل	والذي	امتد	لقرون	
طويل���ة	اأن	اهتم	الباحثون	واملفكرون	مبو�س���وع	الهوية	كما	نهتم	به	نحن	اليوم،لقد	غزا	مفهوم	
الهوي���ة	جمم���ل	العلوم	االإن�سانية،مب���ا	جعلها	تبدو	كاأح���د	اأهم	االأ�سئلة	احليوي���ة	يف	الدرا�سات	
االإن�ساني���ة	واالجتماعي���ة	والثقافي���ة	الراهنة	لدى	املهتم���ني	حتى	اأ�سبح	مو�س���وع	ال�ساعة،فقد	
فر�س	نف�سه	حتى	غدا	مبثابة	كلمة	�سحرية	والذي	اأثار	وال	يزال	جداًل	وا�سعًا	يف	�سفوف	املثقفني	

ت�ستوجب	الوقوف	على	داللتها.

	وم���ن	خالل	ما	تروج	له	اأفكار	العوملة	ح���ول	الهوية،باأّنها	اأوهام،وعامل	بال	هوية،اأو	الوجه	
املظل���م	للهوية	كما	يق���ول	باكيو،ي�سبح	من	الع�سري	اأن	نت�سور	اأمة	م���ن	دون	هوية،اأو	نقتنع	مبا	

يزعمه	�سايغان	اأّنها:"�سورة	مغلوطة	للذات	".)1(

ينبغ���ي	علين���ا	قبل	الول���وج	يف	الدرا�سة	حتديد	طبيع���ة	الدرا�سة	الت���ي	نريد،هل	هي	بحث	
ع���ن	اأو	بحث	يف	الهوية	االإ�سالمي���ة	؟	اأو	هو	بحث	مزدوج	بحث	عن	الهوية	ويف	الهوية	يف	الوقت	
نف�س���ه؟الأّن	احلدي���ث	عن	الهوي���ة	االإ�سالمية	لي�س	جمرد	بح���ث	عن	املفاهي���م	املجردة؛بل	هو	
حدي���ث	عن	الوج���ود	االإن�ساين،واحل�س���اري	الأمة	االإ�سالم	ع���رب	امتداده���ا	الفكري،وتوا�سلها	
املع���ريف	الذي	دام	قرون،فالبحث	عن	الهوية	هو	بحث	ع���ن	ماهية	هذا	الوجود،و	اإعادة	و�سعه	

يف	مكانه	ال�سحيح.

	اأوهام	الهوية:داريو�س	�سايغان	،ترجمة	حممد	علي	مقاد،دار	ال�ساقي	،بريوت	1993	،�س:	127.		 	)1(
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	والأّن	البحث	عن	الهوية	االإ�سالمية	بحث	اإيديولوجي	مبعنى	اأّن	املدونة	موجودة	واملتمثلة	يف	
الق���راآن	الكرمي،لكّنها	�سائعة	يف	حياة	امل�سلمني،وهذا	يك�سف	لنا	عمق	االأزمة	التي	نعاين	منها	
اليوم،لذل���ك	نح���اول	يف	هذا	الدرا�سة	اأن	نبحث	عن	معامله���ا	وخ�سو�سيتها	من	القراآن،تاأكيدا	

للذات،اأكرث	مّما	نبحث	عن	حتديد	مفهومها،واإن	كان	�سروريًا.

		والبح���ث	عن	الهوية	ال�سائع���ة	واملغّيبة	ميّكننا	جتاوز	�سدمة	احلداث���ة	والعوملة،ومن	ثّم	
االنط���الق	يف	البحث	عنها،وخري	م���ا	ير�سدنا	اإليها	القراآن	الكرمي،ث���م	اإيجاد	منهجية	تخ�سع	
لقانون	االتزان	والتوازن	للمزاوجة	بني	اال�ستفادة	من	املنجزات	احل�سارية	والتقنيات	احلديثة	
قي	البناء	واالأ�س�س،	والتجاوب	االيجابي	مع	احلاجيات	التي	تنه�س	باملجتمع	من	جهة	والتم�سك	

بالهوية		كاإطار	يهيكل	وينظم	كل	التدخالت	من	جهة	اأخرى.

		فالبح���ث	عن	الهويَّة	هو	البح���ث	يف	وحدِة	االنتماء	لهذا	الدين،وم���ن	ثّم	حتقيق	الوالَء	و	
ته	والفخر	بها	اأينما	كان. ي	اعتزاز	الفرد	بهويَّ الرباء	مّما	يقوِّ

	اأما	البحث	يف	الهوية،فهو	بحث	معريف	فل�سفي	يبحث	عن	�سمان	ومتابعة	وا�ستمرار	هذه	
الهوية،لذل���ك	كان	البحث	يف	الهوية	االإ�سالمية	بحث	علمي،و	فكري،ومعريف،ن�سعى	من	خالله	
لتعميق	مفه���وم	الهوية،هو	�سنع	لهذه	الهوية	لتميزها	عن	غريها،لذلك	اخرتنا	القراآن	الكرمي	

كمنطلق،الأّنه	تختلف	املنطلقات	يف	حتديد	مفهوم	الهوية.

	والبح���ث	ع���ن	الهوية،ه���و	بح���ث	ع���ن	تفا�سيل،ومميزات،ومالم���ح	الهوية	الت���ي	ن�سعى	
ال�ستخراج	معاملها	من	القراآن	الكرمي.

 المطلب الثاني:مفهوم الهوية:

ميث���ل	�سب���ط	املفهوم	اللبنة	االأ�سا�سية	الت���ي	يتكون	منها	اأّي	حقٍل	م���ن	حقول	املعرفة	وهو	
ج���زء	من	املنهج	واأداة	له،لذلك	يج���در	بنا	اأن	ن�سبط	مفهوم	الهوية	لغ���ًة	و	ا�سطالحًا،قبل	اأن	
	�سب���ط	املفاهيم	ي�سكل	الوع���اء	الذي	تطرح	من	 نع���ّرج	ل�سب���ط	مفهوم	الهوي���ة	االإ�سالمية،الأنَّ
خالل���ه	االأفكار،فاإذا	ا�سطرب	�سبط	ه���ذا	الوعاء	اختلت	دالالته	و	متيع���ت	معطياته	واهتزت	
قيمه	،والتب�ست	معانيه	لذلك	يعترب	�سبط	امل�سطلحات	واملفاهيم	نقطة	جوهرية،حتى	نتجاوز	
التبا����س	املفاهيم	واختالطه���ا	بغريها؛اإذ	يبقى	�سب���ط	جهاز	املفاهيم	الركي���زة	االأ�سا�س	الأّي	
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�سرعي���ة	م�سطلحية.ويبقى	املدخل	اللغ���وي	اأ�سا�سيًا	يف	كل	حماولة	للتعريف،ومن	هنا	فتعريف	
الهوية	لغويًا	يفر�س	نف�سه	بقوة.	

	الهوي���ة	لغة:بفت���ح	اله���اء	يف	املعاج���م	العربي���ة	القدمي���ة	ورَدت	مبعنى:الُهّوة:احُلف���رة	
اْلَبِعي���َدة	الَقْعر،َوِه���ي	امَلهواة)1(البئر	اأو	احلف���رة	البعيدة	القعر"بئر	بعي���دة	املهواة"،وقيل:هي	
ت�سغ���ري	كلمة)هوة(،وهي:"كل	وهدة	عميقة".)2(وتاأتي	الَهِوّيُة	مبعن���ى	مو�سٌع		َيْهِوي	َمْن	َعَلْيِه	

ُف	فوَت	االأَمِر	و�سعوبَته	ِبَقْوِله:َعْر�س	َهِوّية.)3( اأَي:َي�ْسُقط؛ي�سِ

	اأما	كلمة	–الُهوية-	ب�سم	الهاء،	فهي	كلمة	جديدة	طارئة	على	اللغة	العربية	،لذلك	تخلو	
املعاج���م	العربي���ة	القدمي���ة	تخلو		من	كلمة	الُهوي���ة-	ب�سم	الهاء-،وال	جند	ه���ذه	الكلمة	اإاّل	يف	
املعاج���م	احلديثة	ومع	ذل���ك	فاإّنها	قد	ا�ستقرت	كم�سطلح	له	داللته.ج���اء	يف	املعجم	الفل�سفي	
اأّن	م�سطلح"الهوية"لي�س���ت	عربيا	يف	اأ�سله،واإمنا	ا�سطر	اإليه���ا	بع�س	املرتجمني	فا�ستق	هذا	
اال�س���م	من	حرف	الرب���اط	اأعني:	الذي	يدل	عل���ى	ارتباط	املحمول	باملو�س���وع	يف	جوهره،وهو	

حرف)هو(")4(	

تهذي���ب	اللغة:االأزهري،حتقيق:حمم���د	عو����س	مرع���ب،ط.االأوىل،2001	دار	اإحي���اء	ال���رتاث	العربي،بريوت	6/	 	)1(
261،القامو����س	املحيط:الفريوزاآبادى،حتقيق:مكت���ب	حتقيق	الرتاث	يف	موؤ�س�س���ة	الر�سالة،باإ�سراف:حممد	نعيم	
العرق�ُسو�سي،ط.الثامنة،	1426	ه�	،	2005م،موؤ�س�سة	الر�سالة	للطباعة	والن�سر	والتوزيع،بريوت،لبنان،�س:1347،تاج	

بيدي،حتقيق	:جمموعة	من	املحققني،دار	الهداية،323/40. العرو�س	من	جواهر	القامو�س:الزَّ
ل�سان	العرب:ابن	منظور،ط3،بريوت،	2004،دار	�سادر	للطباعة	والن�سر،	116/15-117.املعجم	الفل�سفي،جممع	 	)2(

اللغة			العربية؛	،املطابع	االأمرية،القاهرة	1403ه�،	1983م،�س:	208.
املح�س���ن	 عب���د	 وحتقيق:زه���ري	 فار�س،درا�س���ة	 اللغة:اب���ن	 منظور،316/6،جمم���ل	 العرب:اب���ن	 ل�س���ان	 	)3(

�سلطان.ط.الثانية،1406ه�	1986م
،موؤ�س�س���ة	الر�سالة،بريوت658/1ال�سح���اح	ت���اج	اللغ���ة	و�سح���اح	العربية:اجلوهري،حتقيق:اأحم���د	عبد	الغفور	 	
عطار،ط.الرابع���ة	1407	ه����	،1987م،دار	العل���م	للمالي���ني	،بريوت،1010/3،د�ست���ور	العلماء،جام���ع	العل���وم	يف	
ا�سطالح���ات	الفنون:القا�س���ي	عبد	النبي	بن	عبد	الر�س���ول	االأحمد	نكري،عرب	عبارات���ه	الفار�سية:ح�سن	هاين	
فح�س،ط.االأوىل،1421ه����،2000م،دار	الكت���ب	العلمي���ة،	لبن���ان،ب	بريوت،330/3،معجم	مقايي����س	اللغة:ابن	

فار�س،حتقيق:عبد	ال�سالم	حممد	هارون1399،ه�	،	1979م،دار	الفكر،266/4.
مو�سوعة	علم	ال�سيا�سة:ناظم	عبد	الواحد	اجلا�سور،ط،1،2004	،دار	جمدالوي	للن�سر	والتوزيع،عمان،االأردن،�س:	 	)4(
384؛املعج���م	ال�سام���ل	مل�سطلح���ات	الفل�سفة:عب���د	املنع���م	احلفني،ط3،2000،مكتب���ة	مدبويل،القاهرة،����س:	
911؛مو�سوعة	ك�ساف	ا�سطالح���ات	الفنون	والعلوم:علي	التهانوي،تقدمي	واإ�س���راف	ومراجعة:رفيق	العجم،ط1،	

1996لبنان،بريوت،	1745/2-1746؛املعجم	الوجيز،جممع	اللغة	العربية،القاهرة،	1997،	�س:654.
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  اله�ي��ة ا�سطالح��ا::"اإّن	الهوي���ة	وج���ود	وماهي���ة،ويف	املج���ال	الب�سري،جم���ال	احلي���اة	
االجتماعية	على	االأقل،الوجود	�سابق	للماهية	دومًا،ال�سيء	الذي	يعني	اأّن	املاهية	لي�ست	معطى	

نهائيًا؛بل	هي	�سيء	يت�سكل،ب�سيء	ي�سري".)1(	
	 د	هي	جملة	عالمات	وخ�سائ����س	من	اأجنا�س	خمتلفة،ت�ستقلُّ 		والهوي���ة	يف	معناها	املجرَّ
به���ا	ال���ذات	ع���ن	االآخ���ر،	فبغي���اب	ه���ذه	العالم���ات	واخل�سائ����س	تغي���ب	الذات	وت���ذوب	يف	

االآخر،وبح�سورها	حت�سر.)2(

اته	واأفكاره	 ة:اإح�سا�س	الفرد	بنف�سه	وفردّيته	وحفاظه	على	تكامله	وقيمته	و�سلوكيَّ 		والُهِويَّ
يف	خمتلف	املواقف.)3(		

		و	يف		ك�س���اف	ا�سطالح���ات	الفنون:"هوّي���ة	ال�سيء	تعّينه	ووحدت���ه	وخ�سو�سّيته	ووجوده	
املتفّرد	له	كّلها	واحدة".)4(

	وعرفه���ا	ب���ركات	حليم:"باأّنها	وع���ي	االإن�سان	واإح�سا�س���ه	بانتمائه	اإىل	جمتم���ع	اأو	اأمة	اأو	
جماعة	اأو	طبقة	يف	اإطار	االنتماء	االإن�ساين	العام،اإّنها	معرفتنا	مبا،واأين،ونحن،ومن	اأتينا،واإىل	
اأي���ن	من�سي،وم���ا	نري���د	الأنف�سن���ا	ولالآخرين؟ومبوقعن���ا	يف	خريط���ة	العالق���ات	والتناق�سات	

وال�سراعات".)5(
			لذل���ك	تق���وم	هوي���ة	كّل	اأم���ٍة	عل���ى	م���ا	تتميز	به	ع���ن	غريها	م���ن	االأمم	كدينه���ا	ولغتها	
ف	النا�س	بها	 	ميك���ن	الق���ول:اإّن	الهوية	هي	الكيفي���ة	التي	ُيَع���رِّ وقوميته���ا	وتراثها)6(،وم���ن	ث���مَّ
تهم،وُتتَّخ���ذ	اللغة	والثقاف���ة	والدين	اأ�سكااًل	لها؛فهي	تن���اأى	بطبعها	عن	االأحادية	 ذواته���م	اأو	اأُمَّ

م�ساألة	الهوية:العروبة	واالإ�سالم	والغرب:عابد	اجلابري،ط2	،	1997،مركز	درا�سات	الوحدة	العربية،	بريوت،�س:	10. 	)1(
	اللغة	والدين	والهوية:عبد	العلي	الودغريي،الدار	البي�ساء،	مطبعة	النجاح	اجلديدة،	2000،	�س:	67	.	 	)2(

معجم	اللغة	العربية	املعا�سرة:اأحمد	خمتار	عمر	،ط.االأوىل1429ه�2008،عامل	الكتب،3/	2372. 	)3(
مو�سوعة	ك�ساف	ا�سطالحات	الفنون	والعلوم:علي	الفاروقي،تقدمي	واإ�سراف	ومراجعة:د.رفيق	العجم،حتقيق:علي	 	)4(
دحروج،نقل		الن�س	الفار�سي:د.عبد	اهلل	اخلالدي،الرتجم���ة	االأجنبية:د.جورج	زيناين،ط.االأوىل1996م،مكتبة	

لبنان	نا�سرون،1/	1010.	
املجتم���ع	العرب���ي	يف	الق���رن	الع�سرين،بحث	يف	تغري	االأح���وال	والعالقات:حلي���م	بركات،مرك���ز	درا�سات	الوحدة	 	)5(

العربية،لبنان،�س:	62.		
العوملة	وعامل	بال	هوية	:	حممد	املنري،	ط1	�سنة	1421،	دار	الكلمة	،	م�سر	،�س:	146.		 	)6(
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���ا	اإذا	اأُهملت	 ���ا	اإذا	اأُح�س���ن	تدبريها،ومنحى	�سداميًّ ���ا	تكامليًّ وال�سفاء،وتنح���و	منح���ى	تعدديًّ
ل	اإىل	عامل	تفكيك	 واأُ�س���يء	فهمها،ت�ستطيع	اأن	تكون	عامل	توحي���د	وتنمية،	كما	ميكن	اأن	تتحوَّ

�سه	عادة	اللغة	املوحدة.)1( ومتزيق	للن�سيج	االجتماعي،	الذي	توؤ�سِّ

الهوية	جتمع	كل	هذه	املعاين:هي	الذاتية	و	اخل�سو�سية	و	هي	القّيم	و	املثل	و	املبادئ،هي	
العقي���دة	و	اللغ���ة	و	الثقاف���ة		و	احل�س���ارة	والتاريخ،وكذلك	ه���ي	الوعي	بال���ذات	االجتماعية	و	
الثقافية	التي	ت�سكل	االأ�سا�س	و	النخاغ	لل�سخ�سية	الفردية	اأو	املجتمع...على	الّرغم	من	حماولة	
الوق���وف	عل���ى	مفهوم	الهوي���ة،اإاّل	اأّن	ه���ذا	املفهوم		م���ازال	حماطًا	بكثري	م���ن	الغمو�س،و�سوء	
الفهم	و�سراب	الوهم،وذلك	ب�سب���ب	اخللط	امل�سطرب	بني	االأبعاد،وامل�ستويات،والعنا�سر،وال
عالق���ات،	واالأمناط	،وال�سور	املتعددة	املتنوعة	للهوية،ومتثيالتها،وتاأويالت	معانيها	ودالالتها	
املختلفة،لذل���ك	يبقى	هذا	املفهوم	�سديد	التعقيد	مبا	ينطوي	عليه	من	عنا�سر،واأن�ساق،واأبعاد	

مت�سابكة،ودالالت	متعددة.

	وبعد	هذه	االإطاللة	يف	مفهوم	الهوية	عمومًا،كان	البد	من	�سبط	مفهوم	الهوية	االإ�سالمية	
الأهمي���ة	املفاهيم	وخطورتها	يف	اإحداث	التغيري	الفك���ري	والتحول	احل�ساري	الذي	نن�سده،الأّن	
تو�سيحه���ا	يج���ب	اأن	ياأتي	يف	مقدم���ة	االأولويات؛فاأول	م���ا	ت�ساب	ب���ه	االأمم	يف	اأطوار	وهدتها	

احل�سارية	مفاهيمها؛واملفاهيم	اأول	ما	يتاأثر	بعمليات	ال�سراع	الفكري.

	وعليه	فالهوية	االإ�سالمية	هي	كل	ما	مييز	امل�سلمني	عن	غريهم	من	االأمم	االأخرى،وقوام	
هويته���م	ه���و	االإ�سالم	بعقيدت���ه		و�سريعته	واآدابه	ولغت���ه	وتاريخه	وح�سارت���ه	امل�سرتكة	بني	كل	

�سعوبه	على	اختالف	قومياتها.

			فالهوية	عند	امل�سلمني	هي	االإ�سالم	بعقيدته	و�سريعته	وتاريخه	وح�سارته	ولغته	هو	هوية	
م�سرتكة	لكل	م�سلم،	كما	اأّن	اللغة	التي	نتكلم	بها	لي�ست	جمرد	اأداة	تعبري	وو�سيلة	تخاطب،واإمّنا	
هي:الفك���ر	والذات	والعنوان؛بل	ولها	قدا�سة،التي	اأ�سبح���ت	ل�سانه	بعد	اأن	نزل	بها	نباأ	ال�سماء	
العظي���م،	كم���ا	اأّن	العقيدة	الت���ي	نتدين	بها	لي�ست	جم���رد	اأيديولوجية	واإمّنا	ه���ي:	العلم	الكلي	
وال�سام���ل	واملحيط،ووح���ي	ال�سماء،	وامليزان	امل�ستقيم،	واحلق	املع�س���وم	الذي	ال	ياأتيه	الباطل	

الهويات	اللغوية	يف	املغرب	من	التعاي�س	اإىل	الت�سادم،�سمن	كتاب	اللغة	والهوية	يف	الوطن	العربي،اإ�سكاليات	تاريخية	 	)1(
وثقافية		و�سيا�سية:ر�سيد	بلحبيب،املركز	العربي	لالأبحاث	ودرا�سة	ال�سيا�سات،ط.االأوىل،بريوت،2013،�س:	248.	



102

اأ. لب�صري نورالديناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

م���ن	بني	يديه	وال	من	خلفه،	وه���ي	منظومة	القيم	التي	متثل	مرجعيتنا	يف	ال�سلوك،	فهي	لي�ست	
ن�سبية	وال	مرحلية.)1(

	الهوي���ة	االإ�سالمية:االإميان	بعقيدة	هذه	االأمة،واالعت���زاز	باالنتماء	اإليها،واحرتام	قيمها	
احل�ساري���ة	والثقافية،واإبراز	ال�سعائ���ر	االإ�سالمية،واالإعزاز	باالنتم���اء	والتم�سك	بها	وال�سعور	
بالتميي���ز	و	اال�ستقاللية	الفردية	واجلماعية،والقيام	بح���ق	الر�سالة،و	واجب	البالغ،وال�سهادة	
عل���ى	النا�س	وه���ي	اأي�سا	حم�سلة	ونتاج	التجربة	التاريخية	الأم���ة	من	االأمم،وهي	حتاول	اإثبات	

جناحها	يف	هذه	احلياة.)2(

المطلب الثالث:أهمية البحث في الهوية اإلسالمية:

و	عل���ى	الرغم	من	كرثة	الكتابات	يف	مو�سوع	الهوي���ة،	يبقى	البحث	يف	مو�سوع	الهوية	من	
الق�ساي���ا	االأ�سا�سية	الت���ي	�سغلت	املثقف���ني	يف	العامل،فالهوية	ق�سية	حموري���ة،	وعن�سرًا	هامًا	

وا�سرتاجتيًا،�سواء	على	ال�سعيد	االأمني	اأو	التنموي.

فمعظ���م	البحوث	التي	ا�ستغل���ت	على	مقاربة	مو�س���وع	الهوية	تزعم	اأّنه���ا	و�سعت	اخلطة	
والع���الج	املنا�سب	لدفع	ال�سبهات	وال�سكوك،والوقوف	اأمام	زحف	العوملة،والفا�سل	الذكي	يعلم	
اأّن	ال�سب���ه	وال�سك���وك	زادت	واالأم���ة	�ساعت،ون�سي	هوؤالء	اأو	تنا�س���وا	اأّن	ال�سفاء	والهدى	والعلم	
واليق���ني	يكون	يف	كتاب	اهلل	تع���اىل	وكالم	ر�سوله،ويدركون	حتمًا	اأّن	االإ�سالم	الدين	احل�ساري	
الوحي���د	الذي	ميل���ك	اأدوات	املعار�سة،واملواجهة	لعوملة	احل�سارة،الأّنه	ميل���ك	البدائل	االأن�سب	
الت���ي	تتوائم	مع	فطرة	االإن�سان،اعتقادًا،واأخالقًا،ومنهجًا	...	واملتاأمل	يف	البحوث	التي	تناولت	
مو�سوع	الهوية	و	طريقة	معاجلتهم	للهوية	االإ�سالمية	خا�سة،يرى	تبنيهم	لكثري	من	النظريات	
واملناه���ج	الفل�سفية،باعتب���ار	اأّن	مفهوم	الهوية	مفهوم	اإ�سكايل	ذو	اأبع���اد	�سائكة	متداخلة	فيما	
بينه���ا	لتع���دد	االجتاهات،واحلق���ول	املعرفية	التي	تناول���ت	مفه���وم	الهوية،فكان،منها	الثقايف	
،والفل�سفي،والنف�س���ي،	واالأنرثبولوجي،واالجتماعي...يف	حني	اأّن	التناول	القراآين	يقربنا	اأكرث	

	خماطر	العوملة	على	الهوية	الثقافية:	د.حممد	عمارة،ط.االأوىل،	1999م،دار	نه�سة	م�سر	للطباعة	والن�سر،�س:	46.		 	)1(
الهوي���ة	االإ�سالمية	يف	زم���ن	العوملة:د.خليل	نوري	م�سيه���ر	العاين،ط.1،1430،2009،ديوان	الوقف	ال�سني،	مركز	 	)2(

البحوث		والدرا�سات	االإ�سالمية،العراق،�س:45.
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م���ن	لب	املو�س���وع،كّل	ذلك	حفزين	خلو�س	غم���ار	البحث	،وراأيت	اأقرب	الط���رق	لتبيت	الهوية	
طريقة	القراآن	الكرمي.

اإّن	الهوي���ة	االإ�سالمي���ة	تتعر����س	ل�سل�سل���ة	الهجم���ات	ال�سر�سة،والتحدي���ات	الكب���رية	 	 	
واخلطرية،مّم���ا	اأدخلها	يف	دوام���ات	من	ال�سراعات	والتناق�س���ات	اأحيانًا،من	اأجل	املحافظة	
عل���ى	هويتها	يف	عامل	يت�سم	بالتغري،كّل	ذل���ك	جعلها	تقف	على	مفرتق	الطرق،اإما	اأن	تذوب	يف	

الثقافات	االأخرى،وت�ست�سلم	للثقافات	الغازية،اأو	اأن	ت�سمد	باأ�سولها	وثوابتها.	

 المطلب الرابع:لماذا البحث عن الهوية اإلسالمية من القرآن؟

لع���ل	من	اأعظم	االإ�سكاليات	التي	تاه	فيها	الفك���ر	العربي	املعا�سر	هو	�سوؤال	املرجعية؟اإىل	
اأي	ح���ّد	ميك���ن	اأن	نقراأ	املواقف	املختلفة	وال���روؤى	املتعّددة	والّت�سورات	املتباين���ة	الّتي	يعّج	بها	
الفك���ر	االإ�سالمي	املعا�سر	حول	حتديد	مفه���وم	الهوية؟اإذ	مازال	الفكر	العربي	يطرح	الت�ساوؤل	
نف�س���ه	خالل	ال�سنوات	االأخرية	�سمن	اإطارْين	�سيقني	وم�ستويني	اأحاديني،فاإّم�ا	اأن	تنفتح	على	
االآخ���ر	يف	�س���كل	كامل	ومكتمل	مع	الغرب،واإّم���ا	اأن	تنغلق	يف	اإطاٍر	حم���ّدد	وثابت	،له	مرجعيته	

احل�سارية	والثقافية.								

	ف���ال	االإقبال	ال�سغ���وف	واحت�سان	املنجز	الغرب���ي	بكامل	�سوره	وكاأّن���ه	معطى	م�سمت	ال	
يتف���اوت،وال	الت�سايق	والت�سييق	والتعن���ت	والعدمية	والرف�س،قد	اأفاد،وب���ني	هذين	االإطارين	
املتجاذب���ني	هل	ن�ستطيع	بلورة	خط���اب	جديد	يحاول	اأن	ي�س���اءل	مفهوم"الهوية	االإ�سالمية	يف	

زمان	العوملة"�سرعيًا	بعيدًا	عن	التهريج	و	خارج	التبعية	للغرب	وال�سرق	معًا.

	كّل	ذل���ك	يحيلن���ا	اإىل		ال�ّس���وؤال	املع���ريّف	الذي	نري���د	التاأ�سي�س	له	يف	احلقيق���ة	هو	�سوؤال	
منهجي	نظرًا	للتباين	واالختالف	يف	املرجعيات	التي	اعتمدها	رّواد	الفكر	املعا�سر	كمرجعّيات	
حت���ّدد	طبيعة	مواقفهم	جتاه	الهوي���ة		املطروحة	يف	جمتمعاتنا	االإ�سالمّي���ة	الّراهنة	؟،ويف	ظل	
منعط���ف		العومل���ة		الذي	يعي�سه	جمتمعنا	اليوم	،نحن	بحاجة	ملرجعّي���ة	عليا	ثابتة،هي	مرجعّية	
الق���راآن	وال�ّسنة؛ق���ال	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:" تركت	فيكم	اأمرين	لن	ت�سل���وا	ما	مت�سكتم	بهما:كتاب	
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اهلل	و�سن���ة	ر�سوله	".)1(	لذل���ك	نعترب	القراآن	الكرمي	هو	الُهوية	التي	َي�سُرف	بها		املوؤمن	ويزداد	
ْنَزْلَنا	اإَلْيُكْم	ِفي���ِه	ِذْكُرُكْم	﴾،)2(اأي:	في���ه	�سرفكم	كما	يقول	ابن	 ا	؛قال	تعاىل:﴿َلَق���ْد	اأَ به���ا	ع���زًّ

عبا�س	-	ر�سي	اهلل	عنهما)3(

	وق���ال	القرطب���ي:	"الُق���ْراآُن	�سِريٌف	يِف	َنف�ِسه	اِلإِعج���اِزِه	وا�ستماله	على	م���ا	ال	ي�ستمُل	عليه	
ُه	َلِذْكٌر	لََّك	َوِلَقْوِمَك	﴾)5(،واملراد	بكون	القراآن	ذي	 غريه")4(،	وقد	قال	اهلل	تعاىل	لنبيه:﴿	َواإِنَّ

الذكر	اأي:ذي	�سرف	.)6(

	اإّن	الق���راآن	كان	يحر����س	على	تثبيت	الهوية	االإ�سالمية	الأتباع���ه،واأن	تكون	لهم	�سخ�سية	
ا�ستقاللي���ة	ف���ال	يج���رون	وراء	كل		اله���ث،وال	ي�سمع���ون	ل���كل	ناعق،فمنهجه���م	يحف���ظ	له���م	
ِبُعوُه	 َراِطي	ُم�ْسَتِقيًم���ا	َفاتَّ 	َه���َذا	�سِ �سخ�سيته���م	ومتييزهم	ع���ن	بقية	االأمم،قال	تع���اىل:﴿َواأَنَّ
اُك���ْم	ِبِه	َلَعلَُّكْم	َتتَُّقوَن﴾)7(؛قال	عبد	اهلل	بن	 َق	ِبُكْم	َعْن	�َسِبيِلِه	َذِلُكْم	َو�سَّ ُبَل	َفَتَفرَّ ِبُع���وا	ال�سُّ َواَل	َتتَّ
م�سع���ود	ر�س���ي	اهلل	عنه:خط	لنا	ر�س���ول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	خًطا،وخط	خطوًطا	ع���ن	ميينه	و�سماله،ثم	
	َهَذا	 قال:ه���ذا	�سبيل	اهلل	وهذه	�سبل	عل���ى	كل	�سبيل	منها	�سيطان	يدعو	اإليه)8(ث���م	قراأ:﴿َواأَنَّ

	املوط���اأ	:مالك	بن	اأن�س،حتقيق:ب�سار	ع���واد	معروف،حممود	خليل1412ه�،موؤ�س�سة	الر�سالة	رقم	احلديث:1874،	 	)1(
،1985،1405،املكت���ب	 التربيزي،ط.الثالث���ة	 امل�سابيح:اخلطي���ب	 ،م�س���كاة	 االألباين:ح�س���ن	 ق���ال	 	.70/2

االإ�سالمي،بريوت،حتقيق:االألباين1/	40.
	�سورة	االأنبياء،االآية:10.	 	)2(

تف�س���ري	اب���ن	اأبي	حات،	حتقي���ق	اأ�سعد	حمم���د	الطيب،ط.الثالث���ة		1419	ه�،مكتبة	نزار	م�سطف���ى	الباز	،اململكة	 	)3(
العربي���ة	ال�سعودي���ة	8/	2446،مع���امل	التنزيل	يف	تف�س���ري	الق���راآن	:البغوي،حتقيق:حققه	وخ���رج	اأحاديثه	حممد	
عب���د	اهلل	النمر،عثمان	جمع���ة	�سمريية،�سليمان	م�سلم	احلر�س	ط.الرابعة،	1417	ه����،	1997	م،دار	طيبة	للن�سر	

والتوزيع278/1.
	تف�سري	القرطبي،144/15.	 	)4(
	�سورة	الزخرف،االآية	:	44.	 	)5(

	اللباب	يف	علوم	الكتاب	16/	365.	 	)6(
	�سورة		االأَنعام،االآية:	153.	 	)7(

جام���ع	البي���ان	ع���ن	تاأوي���ل	اآي	القراآن	الط���ربي،	9/	671،تف�س���ري	ابن	اأبي	ح���ات	5/	1421،مفاتي���ح	الغيب:فخر	 	)8(
الدي���ن	الرازي،ط.	الثالثة،	1420ه�،دار	اإحياء	الرتاث	العرب���ي	بريوت،158/14،التدمرية:ابن	تيمية	،حتقيق:د.
حمم���د	بن	ع���ودة	ال�سعوي،ط.ال�ساد�سة	1421ه�	/	2000	م،مكتب���ة	العبيكان،الريا�س،�س:238،	قاعدة	جليلة	يف	
التو�س���ل	والو�سيلة:اب���ن	تيمية،حتقيق:ربيع	بن	هادي	عمري	املدخل���ي،ط.االأوىل	1422ه�	،	2001ه�	مكتبة	الفرقان	

،عجمان،�س:28.
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َراِط���ي	ُم�ْسَتِقيًما﴾االآية؛ق���ال	القرطب���ي	يف	تف�سري	ه���ذه	االآية:"وهذه	ال�سب���ل	تعم	اليهودية	 �سِ
والن�سرانية	واملجو�سية	و�سائر	اأهل	امللل	واأهل	البدع	وال�سالالت	من	اأهل	االأهواء	وال�سذوذ	يف	
الفروع،وغ���ري	ذلك	من	اأهل	التعمق	يف	اجلدل	واخلو����س	يف	الكالم،	هذه	كلها	عر�سة	للزلل	،	
ومظنة	ل�سوء	املعتقد	؛	قاله	ابن	عطية".)1(	وقال	ابن	تيمية:"اإذا	اعت�سم	بالكتاب	وال�سنة	هداه	
اهلل	اإىل	�سراط���ه	امل�ستقيم،ف���اإّن	ال�سريعة	مثل	�سفينة	نوح	علي���ه	ال�سالم،من	ركبها	جنا،ومن	
تخل���ف	عنها	غرق"،)2(لذل���ك	كان	الرجوع	اإىل	القراآن	الكرمي	بو�سفه	عاماًل	رئي�سًا	من	عوامل	
ْطَنا	يِف	اْلِكَتاِب	ِمْن	 تثبيت	هوية	االأمة	امل�سلمة،الأّن	اهلل	عز	وجل	يقول	يف	حمكم	تنزيله:	﴿َما	َفرَّ
�َسْيٍء﴾)3(،فه���ذه	نكرة	يف	�سياق	النفي	وزي���دت	عليها"ِمن"فدل	على	اأنها	ن�ٌس	يف	العموم؛قال	
ابن	عادل)4(:وعلى	هذا	فهل	الُعُموُم	َباٍق؟منهم	من	قال:نعم	اإّن	جميع	االأ�سياء	ُمْثَبَتٌة	يف	القراآن	
ْطَنا	ت�سمن	معن���ى	ما	اأغفلنا	وما	تركن���ا،الأّن	التفريط	ياأتي	 ���ا	باالإمَياِء.وَفرَّ ���ا	بال�سريح،واإمَّ اإمَّ
مبعن���ى		التق�سري	فحق���ه	اأن	يتع���دى	بفي،فيكون	قد	�سمن	م���ا	اأغفلنا	وم���ا	تركنا،ويكون"من	
�س���يء"يف	مو�سع	املفعول	ب���ه	و"من"زائدة،الأّنها	�سبقت	بنفي	واملعنى:م���ا	تركنا	وما	اأغفلنا	يف	
الكت���اب	�سيئ���ًا	يحتاج	اإليه	االإن�سان،ويبعد	جعل	من	هنا	تبعي�سي���ة	واأن	يكون	التقدير	ما	فرطنا	
ْطَنا	يِف	اْلِكَتاِب	 ا�ٍس،َقْوَلُه:﴿َما	َفرَّ يف	الكت���اب	بع�س	�سيء	يحتاج	اإليه	املكل���ف.	وجاء	عن	اْبِن	َعبَّ
	َمْعَناُه:	َما	 	اْلِكَتاِب؛)5(	وقال	الطربي:	"اإِنَّ 	َقْد	َكَتْبَناُه	يِف	اأُمِّ ِم���ْن	�َس���ْيٍء﴾	يْعِني:َما	َتَرْكَنا	�َسْيًئا	اإِالَّ

ْعَنا	اإِْثَباَت	�َسْيٍء	ِمْنُه".)6( يَّ �سَ

	اجلام���ع	الأح���كام	القراآن:القرطبي،حتقيق:ه�سام	�سمري	البخاري،ط.	1423ه�،دار	ع���امل	الكتب،اململكة	العربية	 	)1(
ال�سعودية،138/7.	

درء	تعار����س	العقل	والنقل:ابن	تيمي���ة	،حتقيق:الدكتور	حممد	ر�ساد	�سامل،ط.الثاني���ة،	1411ه�	،1991م،جامعة	 	)2(
االإمام	حممد	بن	�سعود	االإ�سالمية،	اململكة	العربية	ال�سعودية،234/1.

�سورة	االأنعام،االآية:38.	 	)3(
		اللباب	يف	علوم	الكتاب:	اأبو	حف�س	�سراج	الدين	عمر	بن	علي	بن	عادل،حتقيق:ال�سيخ	عادل	اأحمد	عبد	املوجود	 	)4(

وال�سيخ	علي	حممد	معو�س،ط.االأوىل،	1419	ه�	-1998م،دار	الكتب	العلمية	،بريوت	/	لبنان،126/8.
	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن:	اأبو	جعفر	الطربي،حتقيق:الدكتور	عبد	اهلل	بن	عبد	املح�سن	الرتكي،بالتعاون	مع	 	)5(
مركز	البحوث	والدرا�سات	االإ�سالمية	بدار	هجر	الدكتور	عبد	ال�سند	ح�سن	ميامة،ط.االأوىل،1422ه�،2001م،دار	
هجر	للطباعة	والن�سر	والتوزيع	واالإعالن،9/	235،	تف�سري	القراآن	العظيم	البن	اأبي	حات:ابن	اأبي	،	4/	1286.

جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن:	اأبو	جعفر	الطربي،9/	234.	 	)6(
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	م���ن	اأجل	ذل���ك	كان���ت	ر�سالة	االإ�س���الم	حم�سل���ة	ح�سارية	بني���ت	عل���ى	اأركان	العقيدة	
االإ�سالمي���ة	التي	جعلها	اهلل	دينه	اخلات	وبعث	خات	النبي���ني	ملسو هيلع هللا ىلص،لذلك	نريد	اأن	نقنع	امل�سلم	
باأّنه	يعتنق	اأكمل	االأديان	واأعدلها،واأّن	مبادئ	هذا	الدين	واأحكامه	ومثله	ومقايي�سه	هي	املبادئ	
الكفيل���ة	باإ�سع���اد	الفرد	واملجتمع،كما	نعمل	على	اإقناع	غري	امل�سل���م	بهذا	املعنى	حتى	ال	يت�سور	
االإ�س���الم	دعوة	ع�سبية	اأو	قا�سرة	عّم���ا	يكفل	احلياة	ال�سعيدة	للنا�س،واأّن	يعرف	اأن	ما	جاء	به	
االإ�س���الم	اإمّنا	هو	برنامج	عملي	اإ�سالح���ي	للب�سرية	كافة؛قال	تعاىل:﴿وما	اأر�سلناك	اإال	رحمة	

للعاملني﴾.)1(
ق���ال	حمم���د	حب�س:"ونتيجة	خلت���م	الّنبوة	يلزم	اأن	تك���ون	�ساحلة	لكل	زم���ان	ومكان،واأن	
تك���ون	الر�سالة	جلميع	الب�سر	حتقيق���ا	للعاملية.")2(لذلك	ندعو	ل�س���رورة	فهم	عاملية	اخلطاب	
القراآين،فنح���ن	اأمام	خطاب	اإلهي	يف	القراآن	الك���رمي	مي�سي	متدرجًا	من	العائلية	اإىل	القبلية	
ثّم	اإىل	االأممية	ثّم	اإىل	العاملية،ذلك	اأّن	القراآن	ميثل	منهجًا	متكاماًل،له	مميزاته	وخ�سائ�سه	
الت���ي	يتف���رد	به���ا	دون	�سائ���ر	املناه���ج	واالأنظم���ة	والقوان���ني	االأخ���رى،الأّن	الق���راآن	كالم	اهلل	
ِب���رُي	﴾)3(،وغريه	من	املناهج	واملبادئ	 تعاىل،الذي	ق���ال:﴿اأَاَل	َيْعَلُم	َمْن	َخَلَق	َوُهَو	اللَِّطيُف	اخْلَ

كالم	الب�سر،املو�سوفني؛بالنق�س.

		لذل���ك		كان	الق���راآن	وما	وزال	ه���و	اأ�سا�س	ومنطلق	الهوية	االإ�سالمي���ة	يف	جانبها	العلمي	
واملع���ريف	والت�سريع���ي،وكل	امل�سادر	االأخرى	ت�ستمد	حجيتها	منه،و	هذا	هو	�ساأن	اأهل	ال�سنة	يف	

تعهد	القراآن	تالوًة،وحفظًا	وتف�سريا	،و�سلوكًا..

	�سورة	االأنبياء،االآية:	107.	 	)1(
الق���راءات	املتواترة	واأثرها	يف	الر�سم	القراآين	واالأحكام	ال�سرعية:حمم���د	حب�س،ط1،1419ه�1999م،دار	الفكر	 	)2(

دم�سق،�س:	197.
	�سورة	امللك،االآية:	14.	 	)3(
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المطل���ب الخامس:م���ا أهمي���ة الع���ودة إلى الق���رآن الكري���م في حل 
مشكالت الهوية:

ُل	ِمَن	 نلج���اأ	اإىل	القراآن	الأّن���ه	�سفاء،كما	اأخربنا	اهلل	ع���ز	وجل		يف	الق���راآن	الكرمي﴿َوُنَنزِّ
امِلِنَي	اإِالَّ	َخ�َس���ارًا	﴾.)1(		يقول	ابن	القيم	 اْلُق���ْراآِن	َم���ا	ُهَو	�ِسَف���اٌء	َوَرْحَمٌة	ِلْلُموؤِْمِننَي	َواَل	َيِزي���ُد	الظَّ
رحمة	اهلل	عليه:"فلم	ينزل	اهلل	�سبحانه	من	ال�سماء	�سفاء	قط	اأعم	وال	اأنفع	وال	اأعظم	وال	اأجنع		

يف	اإزالة	الداء	من	القراآن".)2(	
		فه���و	كت���اب	جعله	اهلل	�سف���اء	مل���ا	يف	ال�س���دور	واأدواء	النفو�س،وموعظ���ة	لها،ي�سفى	من	
الو�ساو�س	وال�سك���وك	و	ويداوي		من	اأمرا�س	ال�سبه���ات	وال�سهوات..و�سالالت	العقول،في�سفي	

به	من	ال�سبهة	ويهدي	به	من	احلرية.)3(

وه���ذا	ال�سفاء	ميتد	من	الفرد	اإىل	االأمة	يف	اأمرا�سه���ا	االجتماعية،والنف�سية،واالأخالقية	
ُدوِر	َوُهًدى	َوَرْحَمٌة	 ُكْم	َو�ِسَف���اٌء	مِلَا	يِف	ال�سُّ ا�ُس	َقْد	َجاَءْتُكْم	َمْوِعَظٌة	ِمْن	َربِّ وغريها:﴿َي���ا	اأَيَُّه���ا	النَّ
ِلْلُموؤِْمِننَي	﴾؛)4(يقول	ابن	القيم:"جماع	اأمرا�س	القلب	هي	اأمرا�س	ال�سبهات	وال�سهوات،والقراآن	
�سف���اء	للنوعني	ففيه	من	البينات	والرباهني	القطعية	ما	يبني	احلق	من	الباطل	فتزول	اأمرا�س	
ال�سب���ه	املف�سدة	للعل���م	والت�سور	واالإدراك،بحي���ث	يرى	االأ�سياء	على	ما	ه���ي	عليه	ولي�س	حتت	
اأدمي	ال�سم���اء	كت���اب	مت�سم���ن	للرباهني	واالآي���ات	على	املطال���ب	العالية:من		التوحي���د	واإثبات	
ال�سفات،واإثب���ات	املعاد	والنبوات	ورد	النحل	الباطل���ة	واالآراء	الفا�سدة	مثل	القراآن	فاإنه	كفيل	
بذل���ك	كل���ه	مت�سمن	له	على	اأت	الوج���وه	واأح�سنها	واأقربه���ا	اإىل	العقول	واأف�سحه���ا	بيانا،فهو	
ال�سف���اء	على	احلقيقة	من	اأدواء	ال�سبه	وال�سكوك	ولكن	ذلك	موقوف	على	فهمه	ومعرفة	املراد	
من���ه	فمن	رزقه	اهلل	تعاىل	ذلك	اأب�سر	احلق	والباطل	عيانا	بقلبه	كما	يرى	الليل	والنهار	وعلم	
اأن	م���ا	عداه	من	كتب	النا�س	واآرائه���م	ومعقوالتهم:بني	علوم	ال	ثقة	بها...،فهي	حلم	جمل	غث	

	�سورة	االإ�سراء،االآية:	82.	 	)1(
اَلحي،خرج	اأحاديثه:زائد	 د	اأجمل	االإ�سْ مَّ اجلواب	الكايف	ملن	�ساأل	عن	الدواء	ال�سايف:	ابن	قيم	اجلوزية	،حتقيق:	حُمَ 	)2(

بن		اأحمد	الن�سريي	،ط.االأوىل،	1429،	جممع	الفقه	االإ�سالمي	بجدة،	ط	دار	عامل	الفوائد	بجدة،�س:6.
الك�س���ف	والبيان:الني�سابوري،حتقيق:اب���ن	عا�سور،ط.االأوىل1422،ه�	2002	مدار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت،	 	)3(

لبنان	128/6.	
	�سورة	يون�س،االآية:57.	 	)4(
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عل���ى	راأ����س	جبل	وعر	ال	�سه���ل	فريتقى	وال	�سم���ني	فينتقل،فلي�س	عنده���م	اإال	التكلف	والتطويل	
والتعقيد،اأما	القراآن	فهو	اأ�سح	تقريرًا	واأح�سن	تف�سريًا".)1(	

	�سفاء	للقلوب	واالأمرا�س	من	باب	عموم	امْلََجاِز،اأَْو	من	َباب	 وال	مانَع	من	َحْمله	على	امْلَْعَنَينْيِ
افعِة	امل�ستملة	على	ما	ِفيِه	�ساَلح	 ِك	َعَلى	َمْعَنَيْيِه؛قال	ال�سوكاين:"فيه	ِمَن	اْلعلوِم	النَّ َحْمِل	امْلُ�ْسرَتَ
نيا")2(،لذلك	يبق���ى	القراآن	هو	املنهج		الوحيد	الكفي���ل	بتحديد	الهوية	احل�سارية	 ي���ن	َوالدُّ الدِّ
للم�سلم،في�سب���ح	الكت���اب	وال�سنة،م�س���دري	املعرفة	والرتبي���ة	والثقافة	واالأخ���الق،	كما	هما	
م�س���درا	الت�سريع،وهم���ا	املرجعيتان	اللتان	يجب	اأن	حتكما	احلياة،لي����س	االإن�سان	والواقع	كما	
تزعم	العوملة،ولكن	لالأ�سف	ال�سديد	جند		كثري	من	امل�سلمني	�سيعوا	وعطلوا	مهمة	القراآن	حني	
اكتف���وا	منه	مبجرد	الت���الوة	؟	واأعر�سوا	عن	كتاب	ربهم،ولعل	ال�سقاء	وال�سنك	الذي	تعي�سهما	
	 االأم���ة	اليوم	نتيجة	الإعرا�سها	ع���ن	كتاب	ربها؛يقول	اهلل	تعاىل:﴿	َوَمْن	اأْعَر�َس	َعْن	ِذْكِري	َفاإِنَّ

ْنًكا	َوَنْح�ُسُرُه	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	اأَْعَمى﴾)3(؛قال	ابن	القيم:"وال�سحيح:	 َلُه	َمِعي�َسًة	�سَ
اأَن	ِذْك���َرُه	الَّذي	اأَنَزَلُه	على	ر�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص	-	وه���و	كتابه	-	َمْن	اأَْعَر�َس	عنه:	َقيَّ�َس	له	�سيطاًنا	

ُه	على	ُهًدى".)4( بيل	وهو	َيْح�َسُب	اأَنَّ ُه	عن	ال�سَّ دُّ لُّه	َوَي�سُ ُي�سِ

			فلذلك	ن�سعى	من	خالل	هذه	الورقة	البحثية	كيف	نعيد	فهم	الهوية	االإ�سالمية	يف	زمان	
املتغريات	لتكون	عالجًا	�سافيًا	ملا	نعاين	منه	من	اأزمات،وفق	منهج		القراآن	الذي	يعترب	د�ستور	
االأخ���الق	احلمي���دة	و	ح�سن	العقيدة	ال�سليم���ة،	وهو	ال�سبيل	الذي	علين���ا	اتبعه	واهلل	عز	وجل	

	َهَذا	اْلُقْراآَن	ِيْهِدي	ِللَِّتي	ِهَي	اأَْقَوُم	﴾.)5( يقول	يف	حمكم	تنزيله:﴿اإِنَّ

اإغاثة	اللهفان	من	م�سائد	ال�سيطان:ابن	القيم	اجلوزية،حتقيق:حامد	الفقي،ط.الثانية،	1395،	1975داراملعرفة،	 	)1(
بريوت،44/1.			

فتح	القدير:حممد	بن	علي	ال�سوكاين	،ط.االأوىل	1414	ه�،دار	ابن	كثري،دار	الكلم	الطيب،دم�سق،	بريوت،300/3. 	)2(
	�سورة	طه،االآية:	123	– 124.	 	)3(

	م���دارج	ال�سالك���ني	ب���ني	من���ازل	اإي���اك	نعب���د	واإي���اك	ن�ستعني:اب���ن	قي���م	اجلوزية،حتقيق:حمم���د	املعت�سم	باهلل	 	)4(
البغدادي،ط.الثالثة،	1416	ه�	،	1996م	،دار	الكتاب	العربي،بريوت،480/2.	

	�سورة	االإ�سراء،االآية:9.	 	)5(
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	َهَذا	الق���راآن	يدلكم	على	دائك���م	ودوائكم"؛وق���ال	الطربي:"وي�سدد	من	 قال	قت���ادة:"اإِنَّ
اهتدى	به	لل�سبيل	التي	هي	اأقوم	من	غريها	من	ال�سبل")1(	؛وقال	�سيخ	االإ�سالم	ابن	تيمية:"وما	
اأح�س���ن	ما	و�سف	اهلل	به	كتابه	بقوله:	﴿اإّن	هذا	القراآن	يهدي	للتي	هي	اأقوم﴾	فاأقوم	الطريق	

اإىل	اأ�سرف	املطالب".)2(
	َجِميًعا	َوال	 ِ ُم���وا	ِبَحْب���ِل	اهللَّ 		وق���د	دعان���ا	لالعت�س���ام	به؛فق���ال	ع���ز	م���ن	قائل:﴿َواْعَت�سِ

ُقوا﴾.)3(	وحبل	اهلل	هو	القراآن.)4( َتَفرَّ
اَلَلة	اإِىل	 		اإّن	ه���ذا	الق���راآن	يخرجنا	م���ن	التيه	الذي	نتخبط	في���ه	اإىل	الر�ساد،وم���ن	ال�سَّ

الهدى،ومن	الكفر	اإِىل	االإِمَيان	َومن	الغواية	اإىَِل	الر�سد،	كما	قال	ال�سمعاين	يف	تف�سريه.)5(

		وق���د	اأخ���رب	املوىل	عز	وج���ل	اأّن	هذا	الق���راآن	اأنزل���ه	اهلل	ليخرج	الب�سرية	م���ن	الظلمات	
ىَل	النُّوِرِ﴾)6(؛قال	 ُلَم���اِت	اإِ ا�َس	ِم���َن	الظُّ َلْي���َك	ِلُتْخ���ِرَج	النَّ اإىل	النور؛فق���ال:﴿	ِكَت���اٌب	اأَْنَزْلَن���اُه	اإِ
الطربي:"لتهديه���م	به	من	ظلمات	ال�ساللة	والكفر	اإىل	ن���ور	االإميان	و�سيائه،	وتب�سر	به	اأهل	

اجلهل	والعمى	�سبل	الر�ساد	والهدى".)7(	

	تف�سري	ابن	اأبي	حات	2319/7.	 	)1(
		جمم���وع	الفتاوى:تق���ي	الدي���ن	ب���ن	تيمية،حتقيق:عبد	الرحمن	بن	حمم���د	بن	قا�سم	،1416ه����/1995م	،جممع	 	)2(
املل���ك	فه���د	لطباعة	امل�سح���ف	ال�سري���ف،	املدين���ة	النبوية،	اململك���ة	العربي���ة	ال�سعودي���ة9/	153،النب���وات:	ابن	

تيمية،حتقيق:عبد	العزيز	بن	�سالح	الطويان،
ط.االأوىل،	1420ه�/2000م،اأ�سواء	ال�سلف،	الريا�س،اململكة	العربية	ال�سعودية743/2.

	�سورة	اآل	عمران،االآية:103.	 	)3(
	روائ���ع	التف�سري	)اجلامع	لتف�سري	االإمام	ابن	رج���ب	احلنبلي(:ابن	رجب	البغدادي،جمع	وترتيب:اأبي	معاذ	طارق	 	)4(
بن	عو�س	اهلل	ب���ن	حممد،ط.االأوىل	2001،1422	م،دار	العا�سمة،اململكة	العربي���ة	ال�سعودية97/1،لباب	التاأويل	
يف	مع���اين	التنزيل:اخلازن1399ه����	/1979	م،دار	الفك���ر،	بريوت،لبنان391/1،التمهيد	ملا	يف	املوطاأ	من	املعاين	
واالأ�سانيد:اأب���و	عمر	بن	عب���د	الرب،حتقيق:م�سطفى	بن	اأحمد	العلوي،حممد	عبد	الكب���ري	البكري،1387ه�	وزارة	
ْف�ِسرُي	الَب�ِسْيط:	الني�سابوري،ط.االأوىل،	1430ه�،عمادة	 عم���وم	االأوقاف	وال�سوؤون	االإ�سالمية،املغرب،273/21،التَّ

البحث	العلمي،جامعة	االإمام	حممد	بن	�سعود	االإ�سالمية،471/5.	
		تف�سري	ال�سمعاين	3/	102. 	)5(
	�سورة	اإِبراهيم،االآية:1.		 	)6(
	جامع	البيان	،13/	588.	 	)7(
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		وانظ���ر	كيف	�سمى	اهلل	عز	وج���ل	طرق	الظالل	بالظلمات،وكي���ف	�سمى	طريق	االإ�سالم	
ا	�سمى	 َ ا	�سمى	الكفر	ظلمات؛اأَن	َطِريق	اْلكْفر	م�ستبه	ملتب�س،	َواإِمنَّ َ بالنور؛ق���ال	ال�سمعاين:"واإِمنَّ

االإِ�سالم	نورا	اِلأَن	َطِريقه	بنّي	َوا�سح".)1(
			و	مل���ا	كان���ت	طرق	ال�سالل،والكف���ر	والبدع،الفرق	املنحرف���ة	كثرية،وطريق	احلق	واحد	
،ج���اء	بلفظ	الظلمات	ب�سيغة	اجلمع	ظلمات،وجاء	باالإميان	،بلفظ	مفرد	النور	للداللة	على	اأن	

طرق	الكفر	والبدعة	واجلهل	كثرية،واأّن	طريق	اخلري	لي�س	اإال	الواحد.)2(

		وال�س���ك	اأّن	اأعظم	ما	يثبت	الهوية	يف	اأبناء	اأمتنا	اليوم،ويحميهم	من	التغريب	والتذويب	
والطم�س	والتفلت،هو	الرجوع	اإىل	كتاب	ربها،وهو	املخرج	من	طوفان	الفنت.	

	

	تف�سري	ال�سمعاين	1/	260.	 	)1(
مفاتيح	الغيب:فخر	الدين	الرازي،	19/	59.	 	)2(
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المبحث الثاني

 ه�يتنا يف خ�سم التح�لت  والع�ملة   

  المطلب األول:مفهوم العولمة: 

بات	مفهوم	العوملة	اأ�س���ّد	اأنواع	املفاهيم	ح�سورًا	يف	امل�سهد	الثقايف	والنقا�سات	والكتابات	
العلمية،وب���ات	االإقبال	عليه	من	�ستى	اأنواع	العل���وم	االجتماعية،وال�سيا�سية،والثقافية،واالأدبية
،واالأنرثبولوجي���ة.	اإذ	منذ	ت�سعيني���ات	القرن	الع�سرين	والعامل	ي�سهد	في�س���ًا	من	الكتابات	عن	
العوملة،التي	اأ�سبحت	بف�سل	ذلك	االهتمام	الوا�سع	مو�سوعًا	ذات	اأهمية	جلميع	الدرا�سات،ومع	

ذلك	يبدو	من	ال�سعوبة	طرح	تعريف	جامع	ومانع	لهذه	الظاهرة.

		ال	توجد	يف	املعاجم	العربية	لفظ	عوملة،الأّنها	من	امل�سطلحات	احلديثة،وال	عالقة	للعوملة	
مبفه���وم	العلم،العوملة	ثالث���ي	مزيد،يقال:عوملة	عل���ى	وزن	فوعلة،م�ستق	من	كلم���ة	العامَل،كما	

يقال:قولبة،ا�ستقاقًا	من	كلمة	َقاَلب،اإذًا	كلمة	"العوملة"
ن�سب���ة	اإىل	الَعامل-	بفتح	العني-اأي:الكون،ولي�س	اإىل	الِعل���م	-	بك�سر	العني-	والعامل	جمع	
ال	مف���رد..	و	يعترب	م�سطلح	العوملة	م�سطلحًا	مطاطي���ًا	لذلك	يتفاوت	فهم	االأفراد	مل�سامينها	
املختلفة؛فاالقت�سادي	يفهم	العوملة	بخالف	ال�سيا�سي،	كما	اأّن	عامل	االجتماع	يفهمها	فهًما	قد	

يختلف	فيه	عن	املهتم	بال�سوؤون	الثقافية...

	العومل���ة:	هي:"حماولة	لفر�س	الفل�سفة	الرباجماتية	النفعية	املادية	العلمانية،	وما	يت�سل	
بها	من	قيم	وقوانني	ومبادئ	وت�سورات	على	�سكان	العامل	اأجمع".)1(

		اأو	هي:"تعمي���م	منط	من	االأمناط	التي	تخ�س	ذلك	البلد	اأو	تلك	اجلماعة،وجعله	ي�سمل	
اجلميع	اأي	العامل	كله".)2(

االإ�سالم	والعوملة:حممد	اإبراهيم	املربوك	واآخرون،الدار	القومية	العربية،القاهرة	1999م،�س:99-101.	 	)1(
العرب	والعوملة:الدكتور	حممد	عابد	اجلابري،مركز	درا�سات	الوحدة	العربية،بريوت،�س:	127.	 	)2(
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		ويع���ّرف	د.	حمم���د	عابد	اجلابري	العوملة	؛بقول���ه	هي:"العمل	على	تعميم	منط	ح�ساري	
يخ����س	بلدًا	بعينه	هو	الواليات	املتحدة	االأمريكية	بالذات	على	بلدان	العامل	اأجمع" وهي	اأي�سًا	

اأيديولوجيًا	تعرب	ب�سورة	مبا�سرة	عن	اإرادة	الهيمنة	على	العامل	واأمركته".)1(
  المطلب الثاني:صراع الهويات في زمان العولمة:

وُكْم	َعْن	ِديِنُكْم		اإِِن	ا�ْسَتَطاُعوا	﴾)2(،وانظر	 ق���ال	تعاىل:﴿	َواَل	َيَزاُلوَن	ُيَقاِتُلوَنُكْم	َحتَّى	َيُردُّ
كي���ف	عرب	القراآن	بالفعل	امل�سارع	الذي	يدل	على	جتدد	االإ�س���رار	وا�ستمرار	العداوة		من	قبل	
الكفار)3(،وه���ذا	نالحظ���ه	يف	كثري	من	االآي���ات	مثل:)ال	يزالون(	و)ول���ن	تر�سى(	و)ما	تخفي	
�سدوره���م	اأكرب(،وه���ذه	ه���ي	احلقيقة	الثابت���ة	والدائمة،رمب���ا	تختلف	من	ع�س���ر	اإىل	ع�سر	
فقط؛قال	الرازي:"ال	يزالون	اأي	يدومون	على	ذلك	الفعل		الأن	الزوال	يفيد	النفي	فاإذا	اأدخلت	

عليه:ما	كان	ذلك	نفيًا	للنفي	فيكون	دلياًل	على	الثبوت	الدائم".)4(
		قال	اأهل	التف�سري:"هم	مقيمون	على	اأخبث	ذلك	واأعظمه،غري	تائبني	وال	نازعني".)5(	
		على	الّرغم	من	عدم	انقطاع	العداوة	وحماربة	الكفار	للم�سلمني	،اإاّل	اأّنه	ينبغي	اأن	يطمئن	
كّل	من	يتم�سك	بدينه	،واإ�سالمه،وعقيدته،وهويته،وثوابته،الأّن	القراآن	قيدها	باال�ستطاعة؛قال	
االألو�سي:"والتعبري	باأن	ال�ستبعاد	ا�ستطاعتهم	واأّنها	ال	جتوز	اإال	على	�سبيل	الفر�س	كما	يفر�س	
املحال،وفائ���دة	التقييد	بال�سرط	التنبيه	على	�سخاف���ة	عقولهم	وكون	دوام	عداوتهم	فعال	عبثا	
ال	يرتت���ب	عليه	الفر�س،ولي�س	متعلقًا	بال	يزال���ون	يقاتلونكم؛اإذ	ال	معنى	لدوامهم	على	العداوة	
اإن	ا�ستطاعوها	لكّنها	م�ستبعدة،وذهب	ابن	عطية	اإىل	اأّن	حتى	للغاية	والتقييد	بال�سرط	حينئذ	
	الإف���ادة	اأّن	الغاية	م�ستبع���دة	الوقوع	والتقييد	بالغاية	املمتنع	وقوعه���ا	�سائع	كما	يف	قوله	تعاىل:
َياِط﴾)6(وفيه	اأّن	ا�ستبعاد	وق���وع	الغاية	مّما	يرتتب	عليه	عدم	 	اخْلِ َم���ُل	يِف	�َسمِّ ���ى	َيِلَج	اجْلَ ﴿َحتَّ

انقطاع	العداوة	".)7(	

امل�سدر	ال�سابق،�س:	136.	 	)1(
	�سورة	البقرة،االآية:	21.	 	)2(

املواالة	واملعاداة	يف	ال�سريعة	االإ�سالمية:حمما�س	اجللعود،ط.االأوىل،1407ه�	1987م،دار	اليقني	2/	597.	 	)3(
	مفاتيح	الغيب:فخر	الدين	الرازي	31/6. 	)4(

تف�سري	الطربي653/3،	تف�سري	ابن	اأبي	حات	2/	387.	 	)5(
�سورة	االأَعراف،االآية:	40.	 	)6(

روح	املعاين	يف	تف�سري	القراآن	العظيم	وال�سبع	املثاين:حممود	االألو�سي،دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت	2/	110. 	)7(



113

اأ. لب�صري نورالديناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

والتعب���ري	باإْن	ا�ستطاعوا	ا�ستبعاد	ال�ستطاعتهم،ولكّنه���ا	العداوة	املتاأ�سلة	التي	ال	ير�سيها	
اإال	فن���اء	االإ�سالم	و	الق�ساء	على	امل�سلمني،الأّن	عداوتهم	مل	تتوقف	ولن	تتوقف	اأبدًا	اإاّل	يف	حالة	
���ى	َعْنَك	اْلَيُهوُد	َواَل	 واح���دة	كما	بّينه	لنا	ربن���ا	يف	كتابه،ومن	اأ�سدق	من	اهلل	قيال:﴿	َوَلْن	َتْر�سَ
وا	َلْو	َتْكُفُروَن	َكَما	َكَفُروا	َفَتُكوُنوَن	�َسَواًء	﴾.)2(	 ِب���َع	ِملََّتُهْم﴾)1(،والقائل:﴿	َودُّ اَرى	َحتَّى	َتتَّ النَّ�سَ
وه���م	ال	ير�سون	اإال	حني	ين�سل���خ	امل�سلم	من	دينه	مطلقا؛قال	�سيخ	االإ�س���الم	ابن	تيمية:"انظر	
كيف	قال	يف	اخلرب	:"ِملََّتُهْم	"،وقال	يف	النهي:"اأَْهَواَءُهْم"،الأّن	القوم	ال	ير�سون	اإاّل	باإتباع	امللة	
مطلقًا،والزج���ر	وقع	عن	اإتباع	اأهوائهم	يف	قلي���ل	اأو	كثري،ومن	املعلوم	اأن	متابعتهم	يف	بع�س	ما	
هم	عليه	من	الدين	نوع	متابعة	لهم	يف	بع�س	ما	يهوونه،اأو	مظنة		ملتابعتهم	فيما	يهوونه".)3(	
والكف���ر	كل���ه	ملة	واح���دة	،فقد	مت�سك	به���ذه	االآية	جماعة	م���ن	العلماء	منه���م	اأبو	حنيفة	
وال�سافع���ي	وداود	واأحم���د	بن	حنبل	عل���ى	اأّن	الكفر	كله	ملة	واحدة")4(	؛وه���و	القائل	يف	حمكم	
اًرا	َح�َس���ًدا	ِمْن	ِعْنِد	 وَنُكْم	ِم���ْن	َبْعِد	اإِمَياِنُك���ْم	ُكفَّ ْه���ِل	اْلِكَتاِب	َل���ْو	َيُردُّ 	َكِث���رٌي	ِم���ْن	اأَ تنزيل���ه:﴿	َودَّ

اأَْنُف�ِسِهْم﴾.)5(	
لق���د	اأدرك	اأه���ل	الكتاب	قدمي���ًا	وحديثًا	خ�سارتهم	ملعرك���ة	التح���دي	الكونية،ب�سبب	فقد	
ديان���ة	العهد	الق���دمي	والعهد	اجلدي���د	املقومات	الذاتية	الالزم���ة	لقيادة	االإن�ساني���ة	واالرتقاء	
ا	واأخالقيًّا	ب�سب	حتريفه���م	وتبديلهم	وكذبهم،	وقد	اأدركوا	اأّن	االإ�سالم	هو	البديل	 به���ا	ح�ساريًّ
احل�س���اري	فعمدوا	اإىل	اإق�س���اء	االإ�سالم	عن	احللب���ة	الكونية	نهائًيا؛حت���ى	يت�سنى	لهم	قيادة	

	اإلهي	مقد�س.)6(	 ال�سفينة	وامتالك	مقدراتها	مبا	يّدعون	من	حقٍّ

	�سورة	البقرة،االآية:120.	 	)1(
	�سورة	الن�ساء،االآية:89.	 	)2(

اقت�س���اء	ال�س���راط	امل�ستقي���م	ملخالف���ة	اأ�سح���اب	اجلحيم:اب���ن	تيمية،ط.ال�سابع���ة،دار	عامل	الكت���ب،	1419ه�	،	 	)3(
1999م،�س:100.

	اجلام���ع	الأح���كام	الق���راآن	اأبو	عبد	القرطب���ي	،حتقيق:ه�سام	�سمري	البخ���اري،ط،	1423	ه����/	2003	م،دار	عامل	 	)4(
الكتب،	الريا�س،	اململكة	العربية	ال�سعودية	2/	94.

	�سورة	البقرة،االآية:	109.	 	)5(
الغ���ارة	التن�سريية	عل���ى	اأ�سالة	القراآن	الكرمي:عب���د	الرا�سي	عبد	املح�سن،جممع	امللك	فه���د	لطباعة	امل�سحف	 	)6(

ال�سريف،�س:8.
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	لذل���ك	كانت	املواجهة	مع	االإ�سالم	وال�سراع	�سده	هي	ال�سبيل	لتحقيق	ذلك	الهدف،وقد	
اتخ���ذ	ذلك	ال�س���راع	�سكل���ني	اأ�سا�سيني:هما	احل���روب	الع�سكرية	التدمريية،وح���رب	العقيدة	
ه،وكتابه،وُنُظم���ه	ومعتقداته،و�سرائعه؛	هدف	 والفك���ر	الت���ي	ت�سع���ى	للني���ل	م���ن	االإ�سالم،ونبيِّ
زعزع���ة	عقيدة	امل�سلم	وت�سكيكه	يف	دينه،مّما	يقود	اإىل	اخلروج	من	االإ�سالم	ولي�س	بال�سرورة	

الدخول	يف	الن�سرانية.

			ورح���م	اهلل	اب���ن	القي���م	القائل:"فال	تتعب	ذهن���ك	بهذيانات	امللحدي���ن	فاإّنها	عند	من	
عرفها	من	هو����س	ال�سياطني	وخياالت	املبطلني	واإذا	طلع	فجر	الهدى	واأ�سرقت	النبوة	فع�ساكر	

تلك	اخلياالت	والو�ساو�س	يف	اأول	املنهزمني	واهلل	متم	نوره	ولو	كره	الكافرون".)1(
		مازال���ت	تواجه	العديد	من	الدول	ومنه���ا	دول	العامل	العربي	واالإ�سالمي	م�ساكل	واأزمات	
خط���رية	ته���دد	وحدته���ا	الوطني���ة	باالنهي���ار	واالندثار،ولع���ل	من	اأخط���ر	هذه	االأزم���ات	على	
االإطالق؛ب���ل	رمب���ا	اأكرثها	جداًل	اأزمة	الهوية،ومن	هنا	اأ�سبح���ت	الهوية	املحور	الرئي�س	لالأمم	
وال�سعوب،فق���د	انفجرت	�سراعات	عرقي���ة	وثقافية	يف	�ستي	اأنحاء	الع���امل	تبيد	وتدمر..حيث	
عملي���ات	االإبادة	اجلماعية	عل���ى	اأ�سدها	وعلى	نحو	غري	م�سبوق	حربا	على	الهوية..و�سدق	اهلل	

ًة	﴾.)2( 	َوال	ِذمَّ اإذ	يقول:﴿اإِْن	َيْظَهُروا	َعَلْيُكْم	ال	َيْرُقُبوا	ِفيُكْم	اإِالًّ

 المطلب الثالث: العولمة والقضاء على خصوصيات الهويات: 

يف	ع�س���ر	العومل���ة	فاإن���ه	ال	ي�سمح	الأمة	من	االأمم	حتم���ل	ر�سالة	وا�سحة	املع���امل	اأن	تتميز	
بدينه���ا،	وهويته���ا،	وقيمه���ا،	وعقيدتها..متّي���ًزا	يتعار����س	مع	متطلب���ات	العومل���ة،	ف�ساًل	عن	
معار�سته���ا	ومقاومتها؛فالفكرة	االأ�سا�سية	للعوملة	هي	البحث	عن	القدر	امل�سرتك	بني	ال�سعوب	

واحل�سارات،واإعادة	�سياغته	ب�سورة	تتواءم	مع	نتاج	احل�سارة	الغربية.

اإّنهم	يروجون	لفكرة	الهوية	العاملية	التي	تذوب	معها	وفيها	كل	الهويات	اخل�سو�سية،ويبقى	
اله���دف	االأ�سم���ى	ه���و	الق�ساء	عل���ى	الهوي���ة	االإ�سالمية،لذل���ك	تراهم	يحر�س���ون	يف	كتابتهم	
وموؤمتراته���م	وبحوثهم	ي�ستمت���ون	يف	الدفاع	عن	هوياتهم	اخلا�س���ة،	ويتهمون	امل�سلمني	حينما	

مفتاح	دار	ال�سعادة	ومن�سور	والية	العلم	واالإرادة:ابن	القيم	اجلوزية،دار	الكتب	العلمية	،بريوت	1/	215. 	)1(
	�سورة	التوبة،االآية:	8.		 	)2(
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يتحدثون	عن	هوياته���م	االإ�سالمية	باأّنهم	عدوانيون	مت�سلطون	يري���دون	حماربة	العامل،واأّنهم		
متطرف���ون	ومغال���ون	ومتع�سب���ون	و	يف	�سعارهم	هذا	احتق���ار	مل�ساعر	الغري،واأّنه���م	يرف�سون	
االندم���اج	يف	العاملية	الثقافي���ة	واأنهم	ال	يريدون	التعددي���ة	احل�سارية،وهم	ال	يفقهون	التعامل	

مع	االآخر	والتفاعل	معه.

		اإّننا	كم�سلمني	ال	نحبذ	االنغالق	على	الذات،فالتعاون	احل�ساري	والت�سال	االإن�ساين،مبداأ	
ا	َخَلْقَناُكْم	 	اإِنَّ ا����سُ م���ن	املبادئ	اجلوهرية	يف		تاريخن���ا	احل�ساري؛قال	اهلل	تعاىل:﴿َيا	اأَيَُّها	النَّ
	اهلَل	َعِليٌم	 ْتَقاُكْم	اإِنَّ 	اأَْكَرَمُكْم	ِعْن���َد	اهلِل	اأَ ِم���ْن	َذَك���ٍر	َواأُْنَثى	َوَجَعْلَناُكْم	�ُسُعوًبا	َوَقَباِئ���َل	ِلَتَعاَرُفوا	اإِنَّ
َخِب���رٌي﴾.)1(ال	يوجد	يف	تاريخنا	احل�ساري	م�سكل���ة	يف	التعامل	مع	االأطراف	االأخرى،فهو	دين	
اأنزل���ه	خالق	النا�س،ال	يفرق	بينهم	وال	ميي���ز	اأحدًا	على	اأحد	اإال	بالتقوى	والعمل	ال�سالح.ولكن	
امل�سكلة	اأّن	االآخر	ينظر	اإىل	الهوية	االإ�سالمية	باأّنها	اأ�سبحت	من	الرتاث	الغابر،وعندما	ننخدع	
مبث���ل	ه���ذه	املقوالت	يطلع	علينا	باأطروح���ات	جديدة	اأو	مت�سربلة	باأقنع���ة	خمتلفة	،	تربر	تاأكيد	
الهوي���ات	الدينية	والثقافية	غ���ري	االإ�سالمية،ومن	هذا	املنطلق	ال	يعد	احلديث	عن	اأزمة	الهوية	
واللغ���ة	ترفًا	فكريًا،اأو	جداًل	فل�سفيًا،بل	هو	اأمر	جاد	يتعلق	بطبيعة	ال�سراع	امل�سريي	لالأمة	مع	

خ�سومها..

		اإّن	العوملة		ت�ستهدف	الق�ساء	على	الهوية	االإ�سالمية	لالأمة،لت�سبح	م�سخا	م�سوها	مفتقدا	
لكل	مقوماتها	وثوابتها	العقدية	و	احل�سارية،ومن	ّت	ي�سهل	عليه	م�سخه،اأو	على	االأقل	دجمه	يف	

حظرية	االأمم	التابعة.

		اإّن	عملية	التوا�سل	والتثاقف	واكت�ساف	الذات	متّر	عرب	التحاور	مع	االآخر،وملا	كانت	هذه	
العملي���ة	هي	اأخذ	وعطاء	بني	احل�سارات	الب�سرية	املتعددة،فه���ذه	العملية	تقف	اأمامها	عوائق	
فالعوملة	تدعو	لالنفتاح	املطلق		لالأمم	وال�سعوب	الذي	يوؤول	يف	النهاية	اإىل	االن�سهار	يف	ثقافة	
االآخ���ر		والق�س���اء	على	اخل�سو�سيات،وب���ني	انغالق	املطلق	للهويات	القومي���ة	والوطنية	والذي	

يوؤول	اإىل	االنعزال	متامًا	عن	االآخر	والعامل	باأ�سره.	

		لق���د	�سارعت	العوملة	اإىل	اإف���راغ	الهويات	من	حمتوياتها	وخ�سو�سياتها	وتاأمرت	للق�ساء	
عليه���ا	خا�س���ة	االإ�سالمية	منها	حني	اكت�سحته���ا	و	هي	م�سحونة	ب���اإرادة	الهيمنة،فاإّنها	حتولت	

�سورة	احلجرات،االآية:	13.	 	)1(
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اإىل	اأيديولوجي���ا	قمعية	وهي	ت�سع���ى	اإىل	اأمركة	العامل		وتق�سيم���ه	اإىل	مركز	واأطراف،	بفر�س	
احلرا�سة	والعقاب	على	املعتقدات	واال�ستثمار	يف	القيم	املقلوبة.	

		وعل���ى	الّرغ���م	من	التحذيرات	م���ن	حماولة	طم�س	الهوي���ات؛اإاّل	اأّن	واقعن���ا	ينذر	بخطر	
�سدي���د	فيما	يخ����س	متيي���ع		هويتن���ا	االإ�سالمية،والتي	تتعر����س	الخرتاقات	وهجم���ات	ل�سلب	
خ�سو�سياتها،وطم����س	وم�سخ	الهوية	االإ�سالمية	من	الوجود	وذل���ك	باتهام	امل�سلمني	وم�سادر	

ت�سريعهم،من	قبل	االآخر	على	خمتلف	توجهاته.				
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 المبحث الثالث

معامل اله�ية يف الث�ابت القراآنية:

نح���ن	بحاجة	اإىل	حملة	كبرية	ال�ستعادة	الهوي���ة	االإ�سالمية	والتاأكيد	على	ا�ستقالليتها،يف	
ظل	ما	تتعر�س	له	،لذلك	نح�اول	يف	ه�ذه	املداخلة	مقاربة	مو�سوع	الهوي�ة	االإ�سالمية	من	القراآن	
الك���رمي	باعتباره	اأح����د	االأبعاد		االأ�سا�سي�ة	و	احل�سا�س�ة	الأّي	جمتم���ع		قائم	بذات�ه	حمافظ	على	
خ�سو�سيات���ه	،والأّن	القراآن	الكرمي	وال�سنة	املطهرة	هما	املرجعتان	وم�سدرا	احلياة	العقائدية	
والت�سريعية	واالجتماعية	والثقافية	واالقت�سادية	وال�سيا�سية،	واإليهما	ُيْرجع	عند	االختالف﴿	
	 �ُسوِل	اإِْن	ُكْنُتْم	ُتوؤِْمُنوَن	ِباهلِل	َواْلَيْوِم	ااْلآِخِر	َذِلَك	َخرْيٌ وُه	اإِىَل	اهلِل	َوالرَّ َف���اإِْن	َتَناَزْعُتْم	يِف	�َسْيٍء	َف���ُردُّ

َواأَْح�َسُن	َتاأِْوياًل	﴾	.)1(

 المطلب األول: هويتنا اإلسالم: 

يف	ظل	�سيطرة	احل�سارة	املادية	الالدينية:يعترب	الدين	االإ�سالمي	اأ�سا�س	الهوية،ذلك	اأّن	
االإ�سالم	هو	العمود	الفق���ري	ل�سخ�سيتنا،واأ�سا�س	هويتنا.فهو	االنتماء	احلقيقي،	وحمور	حياة	
يَن	ِعْنَد	 	الِدّ املجتم���ع		والرمز	وهو	م���ن	الثوابت،والدين	الذي	ارت�ساه	اهلل	عز	وجل	لعباده	﴿اإَِنّ

	ااْلإِ�ْساَلُم﴾.)2(	 ِ اهلَلّ
		ولك���ن	عندم���ا	�سع���ف	التم�س���ك	بهذا	الدي���ن	وااللتزام	ب���ه	يف	نفو�س	اأف���راد	االأمة	ظّلت	
وتاهت،واأ�سبحت	تبحث	عن	الهوية	املفقودة،اإّن	الهوية	التي	يعتز	بها	امل�سلم،والتي	جاء	القراآن	
ْبَغَة	 ير�سم	معاملها	ه���ي	االإ�سالم	باعتبارها	فطرة	اهلل	التي	فطر	النا�س	عليها؛قال	تعاىل:﴿�سِ
ْبَغًة﴾،)3(وذلك	بحكم	اأّننا	م�سلم���ون	اأواًل	واأخريًا،والأّنه	لي�س	من	 اهلِل	َوَم���ْن	اأَْح�َسُن	ِم���َن	اهلِل	�سِ

	�سورة	الن�ساء	،	االآية:59.	 	)1(
�سورة	اآل	عمران،االآية:19.	 	)2(
�سورة		البقرة،االآية:	138.	 	)3(
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املمك���ن	اأن	نخت���ار	غري	االإ�سالم	هوية	ونظّل	م���ع	ذلك	م�سلمني،فنحن	حينم���ا	ابتغينا	االإ�سالم	
دينًا،	فق���د	ارت�سيناه	هوية)1(،فالهوية	االإ�سالمية	هو	ال�سرف	الت���ي	نطلبه	وننتمي	اإليه	وندافع	

عنه	و	ننطوي	حتته.

		اإّن	هويتن���ا	هي	االإ�س���الم،واأّن	االإ�سالم	هو	القا�سم	امل�سرتك	الوحي���د	الأمة	متكاملة	تتفق	
علي���ه	وتلتق���ي	عنده	ف���ال	االأر�س	وال	اللغة	وال	التاري���خ	وال	�سيء	اآخر	ميك���ن	اأن	يكون	بدياًل	عن	
االإ�سالم،وذل���ك	الأّن	االإ�سالم	هو	الهوية	الرا�سخة	يف	نفو����س	اأفراد	االأمة،والذي	يهدي	روؤيتهم	
اإيل	خمتلف	الق�سايا،ويعطيهم	الوعي	ال�سحيح	والروؤية	الوا�سحة	والزاد	احلقيقي	يف	مواجهة	
اأع���داء	االأم���ة	االإ�سالمية.وقد	اأدرك���ت	ال�سليبية	وال�سيوعي���ة	وال�سهيونية	باالأم����س	اأّن	الهوية	
االإ�سالمي���ة	اأنف����س	ما	يعتز	ب���ه	امل�سلم،فاأعلنوا	احلرب	عل���ى	هذه	الهوية،ث���ّم	اأكملت	م�سريتها	
الكوني���ة	اليوم،اإذ	يرون	اأّن	ا�ستعادة	امل�سلمني	لهويته���م	االإ�سالمية	وانتمائهم	القراآين	هو	اأكرب	
االأخطار،وم���ن	ث���ّم	ف���اإّن	كل	قوى	التغري���ب	والغزو	)2(	الثق���ايف	�ستطلق	يف	ه���ذا	االجتاه،ويقوم	

اال�ست�سراق	والتن�سري	بدور	كبري.		

	ومن	اأجل	طم�س	هذه	الهوية	تنوعت	اخلطط		والدعوات،واأُقيمت	الندوات	واملوؤمترات،وكلها	
تدعو	اإىل	متييع	احلواجز	الدينية	بني	هذه	الديانات،با�سم	وحدة	االأديان،اأو	امللة	االإبراهيمية،اأو	
وح���دة	الدين	االإلهي	واأرباب	الكتب	ال�سماوية،اأو	كلم���ة	العاملية،يريدون	�سهر	االأديان	يف	بوتقة	
َعُل	الَِّذيَن	 اَلُل﴾)3(؛و�سدق	اهلل	عز	وج���ل	القائل:﴿اأَْم	جَنْ 	اإِالَّ	ال�سَّ قِّ واحدة،﴿َفَماَذا	َبْع���َد	احْلَ

اِر﴾.)4( َعُل	امْلُتَِّقنَي	َكاْلُفجَّ اِت	َكامْلُْف�ِسِديَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأَْم		جَنْ احِلَ اآَمُنوا	َوَعِمُلوا	ال�سَّ
	التهج���م	عل���ى	االإ�سالم	لي����س	وليد	اليوم،ففي	اأح�س���ن	االأحوال	يقدمونه	عل���ى	اأّنه	�سالح	
يف	مرحل���ة	�سابقة	من	التاريخ،واأّنه	ق���در	االأمة	العربية	فيما	م�سى،اأم���ا	اليوم	فالع�سر	ع�سر	
القوميات،وع�سر	اال�سرتاكية	العلمي���ة	وع�سر	التقدمية		والدميقراطية،واأّن	االإ�سالم	قد	اأدى	
دوره	وانتهى	من	الوجود	اإنها	هي	نف�س	ال�سيغة	ال�سابقة	التي	حتدث	عنها	القراآن		اأّنه	اأ�ساطري	

		درا�سات	تربوية	البحث	عن	هوية	تربوية	:د.	علي	اأحمد	مدكور	،م�سر	7/يونيو/1987م	،�س:107.		 	)1(
الر�سائ���ل	 االعت�سام،�سل�سل���ة	 اجلن���دي،دار	 القراآين:اأن���ور	 واالنتم���اء	 االإ�سالمي���ة	 الهوي���ة	 ت�سي���ع	 ال	 حت���ى	 	)2(

اجلامعة،د..ت،�س:	7.
�سورة		يون�س،االآية:	32.		 	)3(
�سورة	�س،االآية:	28.		 	)4(
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االأولني...م���ن	اأجل	ذل���ك	يحر�سون	كّل	احلر�س	عل���ى	تذويب	هوية	امل�سلم���ني	وطم�س	معاملها	
والن���اأي	بهم	بعيدًا	ع���ن	دينهم	حتى	ال	يعود	االإ�س���الم	اإىل	ال�ساحة	م���رة	اأخرى،ولذلك	حر�س	
الق���راآن	على	بيان	هذه	احلقيقة	الت���ي	رمبا	يغفل	عنها	كثري	من	امل�سلمني؛قال	اهلل	تعاىل:﴿َوال	

وُكْم	َعْن	ِديِنُكْم	اإِِن	ا�ْسَتَطاُعوا﴾)1( َيَزاُلوَن	ُيَقاِتُلوَنُكْم	َحتَّى	َيُردُّ
ِب���َع	ِملََّتُهْم﴾)2(؛وقال	 ���ى	َتتَّ اَرى	َحتَّ ى	َعْن���َك	اْلَيُه���وُد	َوال	النَّ�سَ ؛وق���ال	تعاىل:﴿َوَل���ْن	َتْر�سَ
	َكِثرٌي	ِمن	اأَْهِل	 وا	َلْو	َتْكُفُروَن	َكَما	َكَفُروا	َفَتُكوُنوَن	�َسَواًء	﴾)3(؛وقال	عز	وجل:﴿	َودَّ �سبحانه:﴿َودُّ
ارًا	َح�َسدًا		لذلك	تعددت	اأنواع	واأ�ساليب	احلروب	على	 مَياِنُكْم	ُكفَّ وَنُكْم	ِمْن	َبْعِد	اإِ اْلِكَت���اِب	َلْو	َيُردُّ
ْنُف�ِسِهْم﴾،	واالإرهاب،والرجعية	 االإ�س���الم	مب�سميات	كثرية	احلرب	على	التط���رف	)4(	ِمْن	ِعْنِد	اأَ
واالأ�سولي���ة	وال�سالمي���ة،...اإّن	التحديات	التي	تواجه	الهوية	االإ�سالمي���ة	على	مّر	الع�سور	هي	
حماول���ة	طم�سه���ا،و	تذويبها،والق�س���اء	عليها،لذل���ك	كان	لزامًا	حتدي���د	الهوّية	الت���ي	تّعرفنا	
باأهدافن���ا	الت���ي	نريدها،وتر�سم	لنا	الطريق	الذي	يجب	علين���ا	اأن	ن�سلكه،حينها	يعّرف	امل�سلم		
هويت���ه	وذاته،ويعرف	هدفه،فهو	يقّدم	نف�س���ه	بحقيقته	االأ�سمى	التي	يعتز	بها	ويفخر	بها،كيف	
ْن	َدَعا	 ْح�َسُن	َقْواًل	مِمَّ وال،وق���د	امتدح	القراآن	الك���رمي	هذه	الهوية	واأثنى	عليها	؛بقوله:	﴿	َوَمْن	اأَ
ِني	ِم���َن	امْلُ�ْسِلِمنَي﴾)5(؛قال	ابن	القيم:"فهذا	احتجاج	مبا	ركب	 ا	َوَقاَل	اإِنَّ احِلً 	َوَعِم���َل	�سَ ِ اإِىَل	اهللَّ
يف	العق���ول	والفطر	الأّنه	ال	قول	للعبد	اأح�سن	من	هذا	القول")6(	واال�ستفهام	االإنكاري	الوارد	يف	
االآي���ة	اأي:ال	اأحد	اأح�سن	منه،مّما	يجعله	يردد	ويقول:	اإّنني	من	امل�سلمني	بافتخار	واعتزاز	الأّنه	

اأف�سل	االأديان.

		اإّن	الق���راآن	ال���ذي	�سع���ى	لتحرير	االإن�سان	م���ن	عبودية	غ���ري	اهلل	يف	كل	�سورها	ال	ميكن	
اأن	يدع���ه	م�ست�سلم���ًا	خا�سعًا	ل�سلط���اٍن	يف	االأر�س	غري	�سلطان	واحد	وه���و	الدين	الذي	ارت�سه	
لعبادة؛قال	ابن	القيم:"وملا	ارت�ساه	لعباده	واأت	عليهم	به	نعمته	اأكمله	لهم	واأظهره	على	الدين	

	�سورة	البقرة،االآية:217.	 	)1(
	�سورة	البقرة،االآية:120.	 	)2(
	�سورة	الن�ساء،االآية:89.	 	)3(
	�سورة	البقرة،االآية:109.	 	)4(
لت،االآية:	33.	 �سورة		ف�سّ 	)5(

مفتاح	دار	ال�سعادة	ومن�سور	والية	العلم	واالإرادة:ابن	القيم	اجلوزية	دار	الكتب	العلمية	،بريوت10/1.	 	)6(
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ْمُت	َعَلْيُكْم	ِنْعَمِتي	 كله	و	اأو�سحه	اإي�ساحًا	مبينًا)1(؛	فقال	تعاىل:﴿	اْلَيْوَم	اأَْكَمْلُت	َلُكْم	ِديَنُكم	َواأمَْتَ
�ْساَلَم	ِديًنا	﴾.)2(	 يُت	َلُكُم	ااْلإِ َوَر�سِ

لذل���ك	يوؤك���د	القراآن	اأّن	االإ�س���الم	هو	ُهوية	االأنبي���اء	جميعًا؛قال	اب���ن	القيم:"يعِني	الذي	
	 	ِدي���ٌن	�ِسَواُه﴿َوَمْن	َيْبَتِغ	َغرْيَ ِ ىَل	اآِخِرِهم،لي�س	هلِلَّ ِلِهْم	اإِ ٌد،وهو	دين	االأَنبياِء	ِم���ْن	اأَوَّ مَّ ج���اء	به	حُمَ
يَن	ِعْنَد	 	الدِّ 	قوله:﴿اإِنَّ ا�ِسِريَن﴾)3(،وقد	دلَّ ااْلإِ�ْسالِم	ِدينًا	َفَلْن	ُيْقَبَل	ِمْنُه	َوُهَو	يِف	ااْلآِخَرِة	ِمَن	اخْلَ
لهم	اإىَل	اآِخِرِهم،	واأنَّه	مَل	 	االإِ�ْس���الُم﴾)4(	على	اأنَّه	دين	جِميع	اأنِبَياِئه	ور�سِل���ه	َواأَتَباعه	من	اأَوَّ ِ اهللَّ
ْجٍر		 ْلُتُكْم	ِمْن	اأَ ْيُتْم	َفَما	�َساأَ 	وال	يكون	له	ِدين	�سواه؛قال	اأول	الر�سل	نوح:	﴿	َف���اإِْن	َتَولَّ 	َق���طُّ يك���ن	هللَّ
َنا	 ِمْرُت	اأَْن	اأَُكوَن	ِمَن	امْلُ�ْسِلِمنَي﴾)5(	؛وق���ال	اإِبَراِهيم	واإِ�ْسَماعيل:﴿َربَّ 	َواأُ ِ 	َعَل���ى	اهللَّ اإِْن	اأَْج���ِرَي	اإِالَّ
ى	ِبَها	اإِبَراِهيم	َبِنيِه	ويعقوُب	 ًة	ُم�ْسِلَمًة	َلَك	-	اإِىل	قوله	-	َوَو�سَّ ِتَنا	اأُمَّ يَّ 	َلَك	َوِمْن	ُذرِّ َواْجَعْلَنا	ُم�ْسِلَمنْيِ
	َواأَْنُتْم	ُم�ْسِلُموَن﴾)6(؛وَقال	َيْعُقوب	ِلَبِنيِه	عْند	 	اإِالَّ وُت���نَّ يَن	َفاَل	مَتُ َطَفى	َلُكُم	الدِّ 	ا�سْ َ 	اهللَّ نَّ 	اإِ َياَبِن���يَّ
َلَهَك		-اإِىل	قوله	-	َوَنْحُن	َل���ُه	ُم�ْسِلُموَن﴾)7(؛َوَقاَل	 امْلَ���ْوِت:	﴿َم���ا	َتْعُبُدوَن	ِمْن	َبْعِدي	َقاُل���وا	َنْعُبُد	اإِ
ْن	ُكْنُت���ْم	ُم�ْسِلِمنَي﴾)8(؛	وقال	عي�سى:﴿ ُلوا	اإِ 	َفَعَلْيِه	َتَوكَّ ِ ُمو�َس���ى	ِلَقْوِم���ِه	:﴿اإِْن	ُكْنُتْم	اآَمْنُتْم	ِب���اهللَّ
ا	 	اآَمنَّ ِ اُر	اهللَّ َواِريُّوَن	َنْحُن	اأَْن�سَ 	َقاَل	احْلَ ِ ىَل	اهللَّ اِري	اإِ 	ِعي�َسى	ِمْنُهُم	اْلُكْفَر	َقاَل	َمْن	اأَْن�سَ ا	اأََح�سَّ َفَلمَّ
ْوِحيِد	من	اأهل	 ماَوات،وِدي���ن	اأهل	التَّ ا	ُم�ْسِلُم���وَن﴾،)9(	فااْلإِ�سالُم	ِدين	اأَهل	ال�سَّ نَّ 	َوا�ْسَهْد	ِباأَ ِ ِب���اهللَّ
	من	اأَحٍد	ِديًنا	�سواه	".)10(	واهلل	عز	وجل	�سمانا	من	قبل	القراآن	ويف	القراآن	 ُ ااْلأْر�س،ال	َيْقَبُل	اهللَّ

اأح���كام	اأهل	الذمة:	ابن	القيم	اجلوزية،حتقيق	:يو�سف	اأحمد	البكري،�ساكر	توفيق	العاروري،ط.االأوىل،	1418	-	 	)1(
1997	،رمادى	للن�سر	،دار	ابن	حزم	،	الدمام	،	بريوت،1/	480.	

�سورة	املائدة،االآية	3.	 	)2(
	�سورة	اآل	عمران،االآية:85.	 	)3(
	�سورة	اآل	عمران،االآية:19.	 	)4(
	�سورة	يون�س،االآية:	72.	 	)5(

�سورة		البقرة،االآية:	128	– 132.	 	)6(
	�سورة	البقرة،االآية:	133.	 	)7(
	�سورة	يون�س،االآية:	84.		 	)8(
	�سورة		النمل،االآية:	44.	 	)9(

مدارج	ال�سالكني	بني	منازل	اإياك	نعبد	واإياك	ن�ستعني،ابن	القيم	اجلوزية	3/	442-441.	 	)10(
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بامل�سلم���ني	ف�سبقت	ت�سمية	احلق	�سبحانه	لهم	م�سلمني	قب���ل	اإ�سالمهم	وقبل	وجودهم)1(؛فقال	
�ُسوُل	�َسِهيًدا	َعَلْيُكْم		َوَتُكوُنوا	 اُكُم	امْلُ�ْسِلِمنَي	ِمن	َقْبُل	َويِف	َهَذا	ِلَيُك���وَن	الرَّ ع���ز	م���ن	قائل:﴿ُهَو	�َسمَّ

ا�ِس﴾.)2( �ُسَهَداء	َعَلى	النَّ
اإّن	اأعداء	الهوية	االإ�سالمية	يعلمون	اأّن	االإ�سالم	كدين	هو)البديل	احل�ساري(القوي،الذي	
ميكنه	دون	غريه	اأن	ميالأ	الفراغ	الذي	تعانيه	احل�سارة	املادية	الغربية	اليوم،الأّنه	ميلك	منوذجًا	
متكام���اًل	للح�سارة،لذل���ك	ي�سرحون	ب���اأّن	اخلطر	القادم	ه���و	االإ�سالم	،ومن	هن���ا	يت�سح	اأّن	
االأم���ة	م�ستهدفة	يف	ذاتها،وهويتها،ويف	دينه���ا.	ويبقى	االإ�سالم		معلمًا	من	معامل	ثوابت	الهوية	

االإ�سالمية		هو	احل�سن	الذي	تتح�سن	به	االأمة	االإ�سالمية	يف	جمابهة	اأعدائها....	

  المطلب الثاني:من معالم الهوية في الثوابت القرآنية العقيدة:

اإّن	ال�سع���ار	الذي	ينبغي	رفع���ه،و	ويعّرفنا	بذاتن���ا	واأهدافنا،وعقيدتنا،وانتمائنا،	ومييزنا	
	ِديِن	﴾)3(	، 	ع���ن	غرين���ا	هو"العقيدة" وهو	ال�سعار	الذي	نردده	يف	الق���راآن	:﴿	َلُكْم	ِديُنُكْم	َويِلَ
	على	اأعقابنا	بعد	اإذ	هدانا	اهلل	كالذي	 ﴿ق���ل	اأندعو	من	دون	اهلل	ما	ال	ينفعن���ا	وال	ي�سّرنا	وُنَردُّ
ا�ستهوْتُه	ال�سياطنُي	يف	االأر�س	حرياَن	له	اأ�سحاٌب	يدعونه	اإىل	الهدى	ائتنا	قل	اإن	هدى	اهلل	هو	
ِذيَن	َتْدُعوَن	ِمْن	ُدوِن	اهلِل	 ْن	اأَْعُبَد	الَّ 	ُنِهيُت	اأَ اله���دى	واأُِمْرن���ا	لن�سلم	لرّب	العاملني﴾)4(	،﴿ُقْل	اإِينِّ
َلْلُت	اإًِذا	َوَما	اأََنا	ِمَن	امْلُْهَتِديَن	﴾)5(،فقد	حذرنا	القراآن	من	املغ�سوب	 ِبُع	اأَْهَواَءُكْم	َقْد	�سَ ُقْل	اَل	اأَتَّ
عليهم		اليهود،و	ال�سالني	الن�سارى	ومن	كل:عابد	اأوثان،وعابد	نريان،وعابد	�سيطان،و�سابئ	

العظيم:اب���ن	 الق���راآن	 /646،تف�س���ري	 الط���ربي،16	 جعف���ر	 القراآن:اأب���و	 اآي	 تاأوي���ل	 ع���ن	 البي���ان	 جام���ع	 	)1(
عل���ي	 حمم���د	 العلمية،من�س���ورات	 الكت���ب	 الدين،ط.االأوىل،1419ه����،دار	 �سم����س	 كثري،حتقيق:حممدح�س���ني	
كث���ري، اب���ن	 ،1414ه����،دار	 ال�س���وكاين،ط.االأوىل	 عل���ي	 ب���ن	 القدير:حمم���د	 	بي�سون،بريوت399/5،،فت���ح	
دار	الكل���م	الطيب،دم�سق،بريوت577/3،�سف���اء	العلي���ل	يف	م�سائ���ل	الق�س���اء	والقدر	واحلكم���ة	والتعليل:ابن	قيم	

اجلوزية،�س:	28.
	�سورة	احلج،االآية:	78.	 	)2(

	�سورة		الكافرون،االآية:6.	 	)3(
	�سورة	االأنعام،االآية:	71.		 	)4(

	�سورة	االأَنعام،االآية:55	– 57.	 	)5(
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ح���ريان؛	يجمعه���م	ال�سرك،وتكذي���ب	الر�سل،وتعطي���ل	ال�سرائع.)1(فقد	علمن���ا	اأن	تردد	يف	كل	
وِب	َعَلْيِهْم	َواَل	 	امْلَْغ�سُ ِذي���َن	َعَلْيِهْم	َغرْيِ َراَط	الَّ َراَط	امْلُ�ْسَتِقيَم	�سِ ي���وم	هذا	ال�سعار:﴿	اْهِدَنا	ال�سِّ
الِّنَي﴾)2(،بداي���ة	بكل	معتقد،ونهاية	بال�سكل	الظاه���ر	يف	امللب�س	والهيئة؛ومروًرا	بكل	اأمور	 ال�سَّ
ة	املو�سوع،فهي	 ا	َتْعَمُلوَن﴾)3(،فهي	تامَّ ا	اأَْعَمُل	َواأََنا	َبِريٌء	مِمَّ احلياة	العملية؛﴿اأَْنُتْم	َبِريُئوَن	مِمَّ
د	ل�ساحبها	بكل	دقة	وو�س���وح	هدَفه	ووظيفته	وغايت���ه	يف	احلياة،ال	كما	 حم���ددة	املعامل،حت���دِّ
���نَي	اَل	�َسِريَك	َلُه	َوِبَذِلَك	 	اْلَعامَلِ 	َربِّ ِ اِتي	هلِلَّ َياَي	َومَمَ اَلِت���ي	َوُن�ُسِكي	َوحَمْ 	�سَ نَّ تدع���ي	العوملة﴿ُقْل	اإِ
ُل	امْلُ�ْسِلِمنَي﴾)4(،فهذه	الُهوية	قائمة	على	اأ�سا�س	ت�سور	االإ�سالم	لالإن�سان	والكون	 وَّ َنا	اأَ اأُِم���ْرُت	َواأَ
واحلياة،والت���ي	ت�سب���غ	االأم���َة:	عاداِتها،و�سلوكها	،وعقيداته���ا	وتقاليَدها	واأعرافه���ا،	واآدابها	
وفنونها،و�سائ���َر	اأموره���ا..	اإّن	االأم���ة	عندما	مت�سكت	براي���ة	التوحيد،جنحت	يف	احلفاظ	على	
كيانها،ويوم	اأن	رفعت	�سعارات	اأخرى	ال	تعرب	عن	هويتها،وال	خ�سو�سيتها	،وتخلت	عن	قراآنها	

كان	الف�سل	ماآلها	والعمالة	والتاآمر	عنوانها.

	اإّن	الوعي	العقدي	مهم	للغاية،وهو	االأ�سا�س،لذلك	ت�سعى	العوملة	اإىل	طم�سه	واإعادة	ت�سكيل	
روؤى	النا����س	وت�سوراتهم	للحياة	على	اأ�سا�س	الثقافة	الغربي���ة	املعا�سرة	يف	ن�سختها	االأمريكية	
حتديًدا"ولع���ل	اأخطر	ما	ا�ستهدفه	الغرب	هو	ه���دم	�سخ�سية	االأمة	هدًما	عقديًّا	وح�ساريًّا،وال	
يخف���ى	اأن	انهدام	ال�سخ�سي���ة	ي�ساعد	على	قبول	الزيف	واالأباطيل	كما	يدفع	اإىل	التبعيَّة،ولهذا	
كان	الب���د	اإذا	رغب���ت	االأم���ة	اأن	ال	توؤثر	فيها	خمطط���ات	املرتب�سني	اأن	تبن���ي	�سخ�سيتها	على	
العقيدة	فاالأمة	االإ�سالمية	هي	اأمة	املعيار	التي	وكل	اهلل	اإليها	اأمر	ال�سهادة	على	النا�س	والقيادة	

لهم	مبا	متتلك	من	قيم	مع�سومة	حمفوظة	يف	الكتاب	وال�سنة")5(.			

		ق���ال	�سالح	الفوزان	يف	�سرح	م�سائ���ل	اجلاهلية:"والتعاون	بني	االأدي���ان	وم�ساواة	الدين	
الباط���ل	بالدين	احلق،ثّم	ال	يثبتون	على	هذا؛بل	يري���دون	اإزالة	االإ�سالم،فهم	يقتلون	امل�سلمني	

االإبط���ال	لنظرية	اخللط	بني	دين	االإ�سالم	وغريه	من	االأديان:	بك���ر	بن	عبد	اهلل	اأبو	زيد،ط.االأوىل،	1417	ه�،دار	 	)1(
العا�سمة،�س:	7.	

�سورة	الفاحتة،االآية:7-6.		 	)2(
	�سورة	يون�س،االآية:	41.	 	)3(

	�سورة	االأنعام،االآية:	162،	163.	 	)4(
	�سب���اب	االأمة	ومواجهة	�سعارات	الغرب	وتياراته:د.اأحم���د	ال�سايح،	املوؤمتر	العاملي	الثامن	للندوة	العاملية		لل�سباب	 	)5(

االإ�سالمي.�س	53.	
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وي�سردونه���م	من	اأجل	اأن	ي�سرفوهم	عن	دينهم،	ويريدون	اأن	ال	يبقى	على	وجه	االأر�س	م�سلم،	
هذه	اأمنيتهم،وهذا	ق�سدهم".)1(

ولطم�س	هذه	الهوية	العقدية	يعملون	على	الت�سكيك	يف	املعتقدات	الدينية،ونزع		املقد�سات	
ل���دى	ال�سع���وب	امل�سلم���ة	ل�سالح	الفك���ر	املادي	الالدين���ي	الغرب���ي،اأو	اإحالل	الفل�سف���ة	املادية	
الغربي���ة	حم���ل	العقي���دة	االإ�سالمية،وتبني	بع�س	ال�سع���ارات	كالتقريب	ب���ني	االأديان"و"وحدة	
االأديان"و"التاآخ���ي	ب���ني	االأديان"و"ح���وار	احل�سارات"و"النظام	العامل���ي	اجلديد" والهدف	
ب���ث	الكفر،واالإحلاد،	ون�س���ر	االإباحية،وتغيري	الفطرة،لذلك	كان	اأخطر	م���ا	ت�سعى	اإليه	العوملة	
ه���و	نزع	املتعاليات	وك�س���ر	املقد�سات،ومن	اأج���ل	تهدمي	احل�سن	الذي	يتخن���دق	فيه	امل�سلمني	
وه���و	العقيدة،تراه���م	يدع���ون	اإىل	وح���دة	االأديان،وه���ي	دع���وة	تنق����س	عقي���دة	االإ�سالم	من	
اأ�سا�سها،وتهدمها	من	اأ�سلها،الأّن	دين	االإ�سالم	قائم	على	حقيقة	اأّنه	الر�سالة	اخلامتة	من	اهلل	

تعاىل	للب�سرية،النا�سخة	لكل	االأديان	ال�سابقة	التي	نزلت	من	ال�سماء.

	العومل���ة	ت�سع���ى	الإعادة	ت�سكي���ل	املفاهي���م	االأ�سا�سية	عن	الك���ون	واالإن�س���ان	واحلياة	عند	
امل�سلمني،واال�ستعا�س���ة	عنها	باملفاهي���م	التي	يروج	لها	الغرب	ثقافي���ًا	وفكريًا،فالكون	يف	نظر	
العوملة	مل	يخلق	ت�سخريًا	لالإن�سان،ليكون	ميدان	امتحان	للنا�س	البتالئهم	اأيهم	اأح�سن	عماًل!مع	

اأّن	القراآن	الكرمي	يقرر:﴿ِلَيْبُلَوُكْم	اأَيُُّكْم	اأَْح�َسُن	َعَماًل	﴾.)2(
		ق���ال	ابن	القيم:"ن�سب���ت	عليه	املعار�س���ات	واملحن،ليتميز	ال�سادق	م���ن	الكاذب	وتقع	
الفتن���ة	ويح�س���ل	االبتالء	ويتميز	م���ن	ي�سلح	ممن	ال	ي�سل���ح")3(	؛وقال	اأي�س���ا:	"اإّنه	�سبحانه	
وتع���اىل	اإمّنا	خل���ق	ال�سماوات	واالأر����س	وخلق	املوت	واحلي���اة	وزين	االأر�س	مب���ا	عليها	البتالء	

عباده،وامتحانهم،	ليعلم	من	يريده	ويريد	ما	عنده	ممن	يريد	الدنيا	وزينتها".)4(

�س���رح	)م�سائ���ل	اجلاهلية	ملحمد	بن	عب���د	الوهاب(:�سالح	بن	فوزان	ب���ن	عبد	اهلل	الف���وزان،ط.االأوىل	1421ه�،	 	)1(
2005م	،دار	العا�سمة	للن�سر	والتوزيع	الريا�س،�س:298.

	�سورة	هود،االآية:	7.	 	)2(
	طريق	الهجرتني	وباب	ال�سعادتني:	ابن	قيم	اجلوزية،دار	ال�سلفية،	القاهرة،	م�سر،ط.الثانية،	1394ه�،�س:243. 	)3(

	اإغاثة	اللهفان	من	م�سايد	ال�سيطان	2/	191.	 	)4(
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	ون�سو�س	القراآن	كثرية	يف	بيان	ذلك	منها:	قوله	تعاىل:﴿اإِّنا	َجَعْلَنا	َما	َعَلى	االأَْر�ِس	ِزيَنًة	
َياَة	ِلَيْبُلَوُكْم	اأَيُكْم	 َلَها	ِلَنْبلَوُهْم	اأَيُُّهْم	اأَْح�َسُن	َعَمال﴾)1(؛وقال	اهلل	تعاىل:﴿الَِّذى	َخَلَق	امَلْوَت	َواحْلَ

اأَح�َسُن	َعَماَل﴾.)2(
َها	اَلِّذيَن	اآَمُنوا	 		و	يروجون	اأّن	االإن�سان	مل	يخلق	لهدف	عبادة	اهلل	تعاىل!!؛قال	تعاىل:﴿اأَُيّ
	َلَعلَُّك���ْم	ُتْفِلُحوَن﴾)3(؛وقال	تعاىل:﴿	َواْعُبُدوا	اهلَل	َواَل	 رْيَ اْرَكُع���وا	َوا�ْسُجُدوا	َواْعُبُدوا	َواْفَعُلوا	اخْلَ
ُه	اأََفاَل	َتتَُّقوَن﴾)5(،وغريها	 ُت�ْسِرُكوا	ِبِه	�َسْيًئا﴾)4(؛وقال	تعاىل:﴿	اْعُبُدوا	اهلَل	َما	َلُكْم	ِمْن	اإَِلٍه	َغرْيُ
م���ن	الن�سو����س،اإّن	هذه	االآيات	العظيم���ات	تبني	ب�سكل	بارز	وظيفة	االإن�س���ان	يف	الدنيا	و	اأبعاد	
ه���ذه	الوظيف���ة	من	خالل	العبادة	ب���كل	اأنواعها،وهي	الدعوة	التي	تكررت	عل���ى	ل�سان		االأنبياء	
اُغوَت﴾)6(؛﴿َوَما	اأَْر�َسْلَنا	 ٍة	َر�ُسواًل	اأَِن	اْعُبُدوا	اهلَل	َواْجَتِنُبوا	الطَّ 	اأُمَّ جميع���ًا:﴿	َوَلَقْد	َبَعْثَنا	يِف	ُكلِّ

	اأََنا	َفاْعُبُدوِن	﴾.)7(	 ُه	اَل	اإَِلَه	اإاِلَّ 	ُنوِحي	اإَِلْيِه	اأَنَّ ِمْن	َقْبِلَك	ِمْن	َر�ُسوٍل	اإِالَّ
		اإّن	من	بني	الوظائف		ال�سامية	التي	خلقنا	اهلل	عز	وجل	من	اأجلها	العبادة	كما	اأخرب	بذلك	
	ِلَيْعُبُدوِن﴾)8(؛قال	ابن	اأبي	حات	 اَلّ 	اإِ ْن����سَ 	َوااْلإِ َنّ الق���راآن	الكرمي؛قال	تعاىل:﴿	َوَما	َخَلْق���ُت	اجْلِ
:"ليق���روا	بالعبودية	طوع���ًا	اأو	كرًها".)9(لذلك	كان	من	مقت�سي���ات	الهوية	االإ�سالمية	التوحيد	
والعب���ادة	يف	ال�سه���ود	احل�س���اري	فالعبادة	هي	الغاي���ة	التي	خلق	لها	اجل���ن	واالإن�س	واخلالئق	
كلها)10(؛ق���ال	اهلل	تعاىل:﴿اأيح�سب	االإن�سان	اأن	يرتك	�سدى﴾)11(،فلقد	خلق	اهلل	اخللق	لغاية	
�سريفة	�سامية	وهي	عبادته	وحده	ال	�سريك	له،واإذا	كانت	الغاية	من	اإيجاد	الب�سرية	هي	عبادة	

�سورة	الكهف،االآية::7. 	)1(
	�سورة	امللك،االآية::	2. 	)2(
�سورة	احلج،االآية:	77.	 	)3(
	�سورة	الن�ساء،االآية:	36. 	)4(

	�سورة	االأَعراف،االآية:	65.	 	)5(
	�سورة	النحل	،االآية:36.	 	)6(
	�سورة	االأنبياء،االآية	:	25.	 	)7(
	�سورة	الذاريات،االآية:56.		 	)8(

	تف�سري	ابن	اأبي	حات	،10/	3313.			 	)9(
	مدارج	ال�سالكني	بني	منازل	اإياك	نعبد	واإياك	ن�ستعني1	/	118.		 	)10(

	�سورة	القيامة،االآية:	36.		 	)11(
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اهلل	وحده،يبق����ى	التوحيد	ه����و	راأ�س	العب����ادات	واأ�سا�سها.)1(وهذه	املفاهي����م	االأ�سا�سية	للعقيدة	
االإ�سالمية،لي�س����ت	يف	نظ����ر	العومل����ة	الفكرية	والثقافية	�س����وى	خرافة.)2(	لذل����ك	ين�سرون	الكفر	
ِبَع	ِملََّتُهْم	﴾.)3(	 اَرى	َحتَّى	َتتَّ ى	َعْنَك	اْلَيُهوُد	َواَل	النَّ�سَ واالإحلاد،وال�سرك.و�سدق	اهلل:﴿َوَلْن	َتْر�سَ

 المطلب الثالث:الهوية اإلسالمية هوية إنسانية:

ال	تق���وم	عل���ى	الع���رق،اأو	اللون،اأواجلن����س،اأو	امل�سلح���ة،اأو	الطبق���ة	اأو	اأي	ت�سني���ف	اآخر	
م���ن	الت�سنيف���ات	مهم���ا	كانت؛ب���ل	ي�ستطي���ع	كل	واح���د	اكت�سابه���ا	فه���ي	متاح���ة	للجميع	على	
ا	َخَلْقَناُكم	ِمن	َذَكٍر	 ا�ُس	اإِنَّ الت�ساوي،والق���راآن	قد	بنّي	ذلك	بو�سوح	ال	غمو�س	فيه؛﴿َي���ا	اأَيَُّها	النَّ
	اهلَل	َعِليٌم	َخِبرٌي﴾.	)4(						 نَّ ْكَرَمُكْم	ِعنَد	اهلِل	اأَْتَقاُكْم	اإِ 	اأَ َواأُنَثى	َوَجَعْلَناُكْم	�ُسُعوًبا	َوَقَباِئَل	ِلَتَعاَرُفوا	اإِنَّ
	فاملقيا�س	و	االأ�سا�س	الأي	كرامة	وا�ستحقاق	عند	اهلل،ال	يكون	مبا	يتعارف	عليه	النا�س؛بل	
املقيا�س	لتفاوت	االأفراد	يف	ميزان	القراآن	هو	التقوى	والعمل	ال�سالح،وهذا	املبداأ	يحقق	العدل	
بالن�سب���ة	لكاف���ة	املنتمني	اإليه،وهو	مب���داأ	ي�سع	العامل	اأجمع	دون	اأي	متيي���ز	بينهم	اأو	اإق�ساء		اأو	

تهمي�س..	

	الهوية	االإ�سالمية	تتميَّز	بخ�سو�سية	عن	غريها	من	الهويات	باأنَّها	اأقامت	معاملها	على	 اإنَّ
�س���يء	ب�سي���ط	يت�ساوى	فيه	جميع	الب�س���ر؛	ذاك	ال�سيء	الذي	ال	ميك���ن	اأن	َيتناف�س	عليه	اأحد	اإال	
ل	بنو	الب�سر	على	بع�سهم	بالكثري	من	االأ�سياء	التي	تق�سمهم	على	اأ�سا�ٍس	 وي�سل	اإليه،	فلقد	ُف�سِّ
عن�س���ري	وطَبقي،اأو	اجتماعي،اأو	ثقايف...،دون	اأن	يك���ون	لهم	دخل	اأو	يٌد	فيه،اإال	ذاك	ال�سيء	
الوحيد	املت�ساوي	بني	جميع	الب�سر،وال	َي�سعى	اإليه	عبٌد	باإخال�س	اإال	ناله،اأال	وهو	التقوى،لذلك	
املبداأ	القراآين	الذي	يريد	اأن	ي�سود	بني	النا�س	جميعًا،هو	امل�ساواة؛يقول	الرافعي:"يريد	القراآن	
اأن	يك���ون	املنب���ع	االإن�س���اين	يف	القلب،ث���ّم	اأن	يبقى	هذا	املنبع	م���ا	بقي	�سافيًا	َث���رًا	ال	يعتكُر	و	ال	

�س���رح	العقي���دة	الطحاوية:اأبو	العز	احلنفي،حتقيق:اأحم���د	�ساكر،ط.االأوىل،1418ه�،وزارة	ال�س���وؤون	االإ�سالمية،	 	)1(
واالأوقاف	والدعوة			واالإر�ساد،�س:3.

2001م،�س:	275.	العوملة	وق�سية	الهوية	الثقافية	يف	ظل	الثقافة	العربية	املعا�سرة:حممد	بن	�سعد	التميمي،ط.1،	 	)2(
1422ه�	

�سورة	البقرة،االآية:120.	 	)3(
�سورة		احلجرات،االآية:	13.	 	)4(
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ين�س���ب،	كاأمّن���ا	يف	القلب	�سم���اء	ما	تزال		متد	له	من	ن���ور	وهدى	ورحمة	وه���ذا	االأ�سل-	اأ�سل	
ا	َخَلْقَناُك���ْم	ِمْن	َذَكٍر	 	اإِنَّ ا����سُ امل�س���اواة-	ه���و	الذي	ك�سفه	الق���راآن	بقوله	عز	وجل:﴿َي���ا	اأَيَُّها	النَّ
َواأُْنَثى﴾االآية،فانظر	كيف	اأبان	عن	امل�ساواة	الطبيعية	التي	ال	ميلك	بحال	من	االأحوال	اأن	يفرق	
فيه���ا	اجلن�س	االإن�ساين	كله	وه���ي	اخللق	من)الذكر	واالأنثى(وكيف	و�س���ف	الغاية	االجتماعية	
للنا����س	�سعوب���ًا	وقبائل	باأّنه���ا	)التعارف(،مل	يزد	عل���ى	هذه	اللفظة	التي	ال	ت�س���ذ	عنها	ف�سيلة	
م���ن	ف�سائ���ل	االجتماع	قاطبة	وال	جتد	رذيلة	اجتماعية	ميكن	اأن	تدخل	يف	مدلولها	ولن	جتدها	
اإال	من�سرف���ة	عنه���ا	يف	الغاي���ة	ثّم	تاأمل	كيف	اأقام	ه���ذا	االأ�سا�س	االأدبي	العظي���م	،فجعل	اأكَرم	
النا����س	املت�ساوين	جميعًا	يف	احلالتني	الفردية	واالجتماعية،ه���و	اأتقاهم،اأي:اأعظمهم	خلقًا،ال	
اأوفره���م	م���ااًل،وال	اأح�سنهم	حااًل،وال	اأكرثه���م	رجااًل،وال	اأثقبه���م	فهمًا،وال	اأعلمه���م	علمًا،وال	
اأقواه���م	ق���وة،وال	�سيء	م���ن	ذلك	واأ�سباه	ذلك	مّم���ا	ال	يتفا�سل	به	النا�س	عل���ى	التحقيق	اإال	يف	
اإدب���ار	الدولة	وا�سطراب	االجتماع	وف�س���اد	العمران،ويكون	مع	ذلك	كاأّنه	ُدْربة	لهم	اأن	يتباينوا	

رفة	ال	�َسوَب	فيها".)1(	 بعد	هذه	الف�سائل	امل�سوبة	بالرذائِل	�سِ
	لق���د	كان	وا�سًح���ا	كّل	الو�س���وح	يف	الق���راآن	عاملي���ة	الهوي���ة	االإ�سالمي���ة	واإن�سانيتها	والتي	
	النظر	عن	وطن���ه،	ومكانته،	ولونه،	 ج���اءت	الذي	تخاط���ب	االإن�سان،	اأي:جن�س	االإن�س���ان	بغ�ِسّ

وغناه،	وفقره..	

المطلب الرابع: من معالم الهوية القرآنية التميز: 

	ِدي���ِن	﴾)2(؛قال	ابن	 اإّنه���ا	هوي���ة	متمي���زة	عّما	عداها؛ق���ال	تع���اىل:﴿	َلُك���ْم	ِديُنُك���ْم	َويِلَ
القيم:"بل	هذه	اآية	قائمة	حمكمة	ثابتة	بني	املوؤمنني	والكافرين	اإىل	اأن	يظهر	اهلل	منهم	عباده	
	ُهَدى	اهلل	ُه���َو	الهدى﴾)4(،يعن���ي	االإ�سالم	هو	الهدى	 وبالده")3(،لذل���ك	قال	تعاىل:﴿ُق���ْل	اإِنَّ
احل���ّق	الذي	ي�سح	اأن	ي�سمى	هدى،وه���و	الهدى	كّله	لي����س	وراءه	هدى)5(؛فكانت	اأول	خطوة	يف	

	اإعجاز	القراآن	والبالغة	النبوية:الرافعي،ط.الثامنة،	1425ه�،	2005	م،دار	الكتاب	العربي،	بريوت،�س:72.		 	)1(
	�سورة	الكافرون،االآية	:	6.	 	)2(

	بدائع	الفوائد:ابن	قيم	اجلوزية،دار	الكتاب	العربي،	بريوت،لبنان،141/1.	 	)3(
	�سورة	البقرة،االآية:	120.	 	)4(

	اللباب	يف	علوم	الكتاب	2/	438. 	)5(
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تثبي���ت	الهوية		االإ�سالمية	هي	التميز	ع���ن	اجلاهلية:	ت�سورًا	ومنهجًا	وعماًل.	هذا	التميز	بهذه	
ال�سورة	هو	حجر	االأ�سا�س،ي�سعره	باأّنه	�سيء	اآخر	غري	هوؤالء	لهم	دينهم	وله	دينه،لهم	طريقهم	
ول���ه	طريقه،ال	ميلك	اأن	ي�سايرهم	خطوة	واح���دة	يف	طريقهم،فهي	الرباءة	الكاملة،واملفا�سلة	
	ِدين﴾،اإّنه	التميز	الكامل	عن	اجلاهلية،هذا	 التامة،	واحل�سم	ال�سريح..؛	﴿َلُك���ْم	ِديُنُكْم	َويِلَ
هو	ديني:التوحيد	اخلال�س	الذي	يتلقى	ت�سوراته	وقيمه،وعقيدته	و�سريعته	..	كلها	من	اهلل	..	

دون	�سريك	كلها	هلل		يف	كل	نواحي	احلياة	وال�سلوك.)1(

ولكي	يبقى	هذا	التميز	ثابتًا	يف	كل	حني	،اأوجب	اهلل	علينا	اأن	ندعوه	يف	كل	يوم	وليلة	�سبع	
ع�سرة	مرة	على	االأقل	اأن	يهدينا	ال�سراط	امل�ستقيم،املغاير	بال�سرورة	ملنهج	االآخرين:﴿	اْهِدَنا	
نَي	﴾،)2(وقد	ح�سم	القراآن	ذلك	عندما	دعا	يف	 الِّ وِب	َعَلْيِهْم	َوال	ال�سَّ َراَط	املُ�ْسَتِقيَم..امَلْغ�سُ ال�سِّ
	َيْعَمُل	 اأكرث	من	اآية	ل�سرورة		التميز	بني	الفريقني،والف�سل	بني	الطائفتني؛فقال	تعاىل:﴿ُقْل	ُكلٌّ
َعَلى	�َساِكَلِتِه﴾)3(؛قال	ابن	القيم:"فاإّن	معنى	االآية:كل	يعمل	على	كل	ما	ي�ساكله،وينا�سبه،ويليق	
ب���ه	فالفاجر	يعمل	على	ما	يليق	به،	وكذلك	الكاف���ر	واملنافق،ومريد	الدنيا	وجيفتها	عامل	على	
ما	ينا�سبه،وال	يليق	به	�سواه،وحمب	ال�سور:عامل	على	ما	ينا�سبه	ويليق	به	فكل	امرئ	يهفو	اإىل	
م���ا	يحب���ه	وكل	امرئ	ي�سبو	اإىل	ما	ينا�سبه	فاملريد	ال�س���ادق	املحب	هلل:	يعمل	ما	هو	الالئق	به	

واملنا�سب	له،فهو	يعمل	على	�ساكلة	اإرادته	وما	هو	االأليق	به،	واالأن�سب	لها".)4(
ا	َتْعَمُلوَن﴾)5(؛ق���ال	�سيخ	االإ�سالم	 ���ا	اأَْعَمُل	َواأََنا	َب���ِريٌء	مِمَّ ق���ال	تعاىل:﴿اأَْنُتْم	َبِريُئوَن	مِمَّ
اب���ن	تيمية:"فقد	اأمره	اهلل	اأن	يترباأ	من	عم���ل	كل	من	كذبه	وتربيه	هذا	يتناول	امل�سركني	واأهل	

الكتاب	".)6(
	واأراد	اهلل	عز	وجل	اأن	يكون	هذا	التمييز	تام،وال	يكون	تامًا	اإال	بالرباءة	منهم؛قال	ال�سيخ	
الطاه���ر	ب���ن	عا�سور:"اإمّن���ا	عدل	عن	االإتيان	بالعم���ل	م�سدرًا	كما	اأتي	ب���ه	يف	قوله:"يل	عملي	

		مفهوم	الوالء	والرباء	يف	القراآن	وال�سنة	:علي	بن	نايف	ال�سحود،ط.االأوىل،	1433ه�،	2012	م	،�س:	105.	 	)1(
	�سورة	الفاحتة،االآية	:	6	،	7.	 	)2(
	�سورة	االإ�سراء،االآية:	84.	 	)3(

	مدارج	ال�سالكني	بني	منازل	اإياك	نعبد	واإياك	ن�ستعني	2/	351.	 	)4(
�سورة		يون�س،االآية:	41.	 	)5(

	جمموع	الفتاوى:تقي	الدين	بن	تيمية16/	546. 	)6(
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ولك���م	عملك���م"اإىل	االإتيان	به	فع���اًل	�سلة	ل"ما" املو�سول���ة	للداللة	على	ال���رباءة	من	كل	عمل	
يح���دث	يف	احل���ال	واال�ستقبال،واأما	العم���ل	املا�سي	فلكونه	قد	انق�س���ى	ال	يتعلق	الغر�س	بذكر	
ال���رباءة	من���ه،	ولو	عرب	بالعمل	لرمب���ا	توهم	اأّن	املراد	عمل	خا����س	الأّن	امل�سدر	امل�ساف	ال	يعم	
،والأّن	هذا	 ،	ولتجن���ب	اإع���ادة	اللفظ	بعينه	يف	ال���كالم	الواحد؛الأّن	جملة	البيان	من	مت���ام	املبنيَّ
اللف���ظ	اأن�سب	ب�سال�سة	النظم،الأّن	يف"ما"يف	قوله	:"مم���ا	اأعمل"من	املد	ما	يجعله	اأ�سعد	مبد	
الَنَف����س	يف	اآخر	االآي���ة	والتهيئة	للوقف	على	قوله:	"مّما	تعملون"،ومل���ا	يف	تعملون	من	املد	اأي�سًا	
،والأّن���ه	يراعي	الفا�سل���ة،	وهذا	من	دقائق	ف�ساحة	القراآن	اخلارجة	ع���ن		الف�ساحة	املتعارفة	

بني	الف�سحاء".)1(	

		اإّنه���ا	الهوي���ة	امل�ستقل���ة	بحيث	ال	تلتفت	اإىل	رجي���ع	اأفكار	االآخرين	و�سق���ط	هّوياتهم،لقد	
ٍة	 	اأُمَّ فه���م	اليهود	م���اذا	يريد	االإ�سالم	من	اأتباعه،وما	فهم	اأتباعه	ماذا	يريد	منهم﴿ُكْنُتْم	َخرْيَ
	﴾)2(،حني	نتميز	بهويتنا	 ِ ِمُنوَن	ِباهللَّ ُمُروَن	ِبامْلَْعُروِف	َوَتْنَهْوَن	َع���ْن	امْلُنَكِر	َوُتوؤْ ا�ِس	َتاأْ اأُْخِرَج���ْت	ِللنَّ

ونعتز	ب�سخ�سيتنا	وننت�سر	من	دواخلنا	يح�سل	لنا	ال�سوؤدد	والتمكني.

 المطل���ب الخامس:م���ن معال���م هويتن���ا ف���ي الثوابت القرآني���ة  أّنها 
صبغة الله:

	اْلَيهوَد	 ْبَغًة﴾)3(؛َقال:اإِنَّ ْبَغَة	اهلِل	َوَمْن	اأَْح�َسُن	ِمَن	اهلِل	�سِ :	﴿�سِ 	َوَجلَّ َعْن	َقَتاَدَة	يِف	َقْوِلِه	َعزَّ
�سالُم؛فال	 بغ���َة	اهلل	ااْلإِ 	�سِ نَّ ���اَرى	َت�سِبغ	اأَْبَناَءَه���ا	ن�ساَرى،واإِ �سَ 	النَّ ت�سِب���غ	اأبناءها	يه���ودا،َواإِنَّ
	َعَلْيِه	 ُ لَّى	اهللَّ 	الَِّذي	بعث	به	نوًحا،�سَ 	َوَجلَّ �سبَغَة	اأَْح�سن	من	ااْلإِ�ْسالِم	وال	اأَطهر،وهو	دين	اهلل	َعزَّ

َلَواُت	اهلِل	َعَلْيِهِم	اأَْجَمِعنَي.	)4( َو�َسلََّم	َوااْلأَْنِبَياَء	بعدُه؛�سَ

	التحرير	والتنوير:ال�سيخ	حممد	الطاهر	بن	عا�سور،1997	،دار	�سحنون	للن�سر	والتوزيع،تون�س	11/	176.	 	)1(
	�سورة	اآل	عمران،االآية:110.	 	)2(
�سورة	البقرة،االآية:	138.	 	)3(

املجال�سة	وجواهر	العلم:اأبو	بكر	اأحمد	بن	مروان	الدينوري،حتقيق:اأبو	عبيدة	م�سهور	بن	ح�سن	اآل	�سلمان،جمعية	 	)4(
الرتبية	االإ�سالمية		البحرين،دار	ابن	حزم	،بريوت،لبنان،1419ه�،309/4	اجلامع	الأحكام:القرطبي،حتقيق:اأحمد	

الربدوين	واإبراهيم	اأطفي�س،	ط.2،	1384ه�	،1964	م،دار	الكتب	امل�سرية،القاهرة،144/2.
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اًزا	من	حيث	 ين	�سْبَغًة	ا�ستَع���اَرًة	َوجَمَ ���َي	الدِّ 	ق���ال	القرطب���ي	ال�سبغة:هي	ااْلإِ�سالم،	ف�ُسمِّ
ِن	...	فاملراد	اأّن���ه	ي�سبغ	عباده	باالإمي���ان	ويطهرهم	به	من	 تظه���ُر	اأَعمال���ه	و�ِسَمُتُه	َعَل���ى	امْلَُتَديِّ
اأو�س���اخ	الكفر	فال	�سبغة	اأح�سن	م���ن	�سبغته	وتلك	هويته	التي	متيزه	عن	غريه)1(،ُتظل	اأبناءها	
جميعًا،لذل���ك	�سماها	القراآن	�سبغة	الأّنه	يظه���ر	اأثر	الدين	على	املتدين،	كما	يظهر	اأثر	ال�سبغ	
على	الثوب)2(،فال�سبغة	هي	الهوية،والهوية	هي	االإ�سالم،وم�ساعره	وت�سوراته	واآماله	واأهدافه	

و�سلوكه	واأعماله	؛كما	يقول	عمر	�سليمان	االأ�سقر.)3(			

		اإّن	االأمة	حتت	تاأثري	العوملة	واإغراءاتها	املادية	يلحظ	اأّنها	يف	كثري	من	مواقفها	واأو�ساعها	
اختارت	غري	ما	اختار	اهلل،	ودانت	مبناهج	على	غري	طريق	الذي	ر�سمه	القراآن،اختلطت	عليها	
ال�سبل،وا�سطبغ���ت	بغري	�سبغة	اهلل،م���ن	اأجل	ذلك	كّله	كان	القراآن	يحر����س	اأن	تكون	الأتباعه	
�سبغ���ة	خا�س���ة	بهم	ت�سهم	يف	تثبيت	الهوي���ة	جتعله	متميزًا	عن	غريه		جتم���ع	االأرواح	قبل	جمع	
االأ�سباح،ال	كما	تفعل	الفل�سفات	والنظريات،�سبغة	القلوب	والعقول،�سبغة	اخلواطر	وامل�ساعر..	

	مفاتيح	الغيب	:فخر	الدين	الرازي	،ط.االأوىل،4	/79	.	 	)1(
مع���امل	التنزي���ل	يف	تف�س���ري	القراآن:البغوي،حققه	وخرج	اأحاديث���ه	حممد	عبد	اهلل	النمر،عثم���ان	جمعة	�سمريية	 	)2(

،�سليمان	م�سلم		احلر�س،ط.الرابعة،	1417	ه�،	1997م،	دار	طيبة	للن�سر	والتوزيع،157/1.
معامل	ال�سخ�سية	االإ�سالمية	:عمر	�سليمان	االأ�سقر	،دار	النفائ�س،االأردن،ط1415،6،ه،�س:19.		 	)3(
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 الخاتمة

اإّن	اخلوف	على	امل�سري	والهوية،	والذات	،والوطن...	اأمر	م�سروع	يف	ظل	روؤية	التبديالت	
اجلارف���ة	والعميق���ة	الت���ي	اأحدثه���ا	زل���زال	العومل���ة	يف	كل	االأم�س���ار	وعن���د	كل	ال�سع���وب	دون	
ا�ستثناء،لذل���ك	يف	خت���ام	ه���ذه	الدرا�سة	نوؤك���د	اأّن	االأ�سئلة	التي	طرحتها	ه���ذه	الورقة	البحثية	
	على	طْرحها	 رُّ ها	تبقى		ُت�سِ 	احلا�ِسم	له���ا	غًدا،ولكنَّ عل���ى	نف�سها	لي�س	بال�سرورة	اأن	جتد	احللَّ
وتدع���و	الباحث���ني	ملُناَق�ستها	مناق�سة	علمية	هادئة	هادفة	بعيدة	ع���ن	االرجتالية	وردت	االأفعال	
االآني���ة	واملرحلية؛	فال	يزال	ال�س���وؤال	مطروحًا	حتى	ن�سل	اإىل	االإجابة	املُنا�ِسبة	والعالج	ال�سايف	
ة	مزيًدا	من	َمالِمح	 	االأمَّ تها،	وت�سرتدُّ 	الهوية	االإ�سالمية	حيويَّ دُّ ال���ذي	من	خالله	ميكن	اأن	ت�سرَتِ
تها	ومكانتها،و	على	الرغم	من	تباين	االآراء	واختالف	وجهات	النظر	بني	الباحثني	حول	 �سخ�سيَّ
كيفي���ة		احلف���اظ	على	الهوية،	وما	هي	اأولويات	االأهداف	وال�سب���ل	الكفيل		للنهو�س	بها،اإاّل	اأّننا	
ندعو	للعودة	اإىل	القراآن	الكرمي	ك�سرط	اأ�سا�سي	ومنطلق	للنه�سة	�ساملة،فنحن	مطالبون	اأكرث	
م���ن	اأي	وقت	م�سى	بعودة	�سادقة	اإىل	الكت���اب	العزيز،اإميانًا	وت�سديقًا،حفاوًة،واإجالاًل،تالوًة	

وحفظًا،تدبرًا	وفهمًا،	خ�سوعًا	وخ�سوعًا،	اإتباعا	،وتطبيقًا،	حتاكمًا	وحتكيمًا...

			اإّنن���ا	نعي����س	يف	ع�سر	العوملة	التي	تالطمت	فيه	االأف���كار	واختلطت	فيه	املفاهيم،	كرثت	
فيه	ال�سبهات،وغرق	فيه	كثريون	يف	بحور	ال�سهوات؛	ومظاهر	املر�س،والتخلف،والتقليد،واالإت
باع،واالن�س���الخ	،والتغريب	وهي	مظاهر	بادية	يف	ج�سم	اأمتنا	)اأفرادًا	وجمتمعات(،	و	لتحقيق	
نه�سة	جادة،	البد	من	اإعادة	االعتبار	للهوية	االإ�سالمية	و	�سدق	االنتماء،واالنطالق	من	الثوابت	
القراآنية،وتعميق	البحث	يف	الهوية	وامتالك	املعرفة	الالزمة	لفهم	معامل	هذه	الهوية	،والتم�سك	
به���ا	والدفاع	عنها،	واالعتقاد	واالإميان	الرا�سخ	باأّن	هويتنا	االإ�سالمية	بثوابتها	وبعمقها	الديني	

واحل�ساري	الأّنها	ال	بديل	لنا	عن	�سواها	من	اأية	ح�سارة	اأخرى.

ويبق���ى	مو�سوع	الهوية	وكيفي���ة	احلفاظ	عليها	يف	حاجة	اإىل	جه���ود	�سخمة	ال	ي�سع	مقال	
كهذا	اإىل	ح�سرها.	
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نتائج البحث
ال	�س���ك	اأّن	االأم���ة	لو	ع���ادت	لثوابت	الق���راآن	الأمكنها	من	بناء	هوية	قوية	ق���ادرة	على	اأداء	
الر�سال���ة	الت���ي	كلفت	بها	،و	قامت	بن�سر	القيم	الربانية	يف	عامل	يعاين	من	جماعة	روحية	تقتل	

روح	االإن�سان.

• اإّن	مواجه���ة	هيمنة	العوملة	يف	تذويبها	للهويات،والق�س���اء	على	اخل�سو�سيات	لي�ست		
جم���رد	�سعارات	ترفع	وال	�سرخات	ظرفية	كلما	�سعرنا	باخلطر؛بل	هي	معركة	طويلة	
حتت���اج	للعدة	واال�ستعداد	،تبداأ	ب�سرورة	رف�س	لكل	اأ�سكال	الهيمنة	وال�سيطرة		�سواء	

كان	با�سم	العوملة	اأو	با�سم	اأخر.

• اإّن	البحث	عن	هوية	اأخرى	لالأمة	االإ�سالمية	خيانة	كربى	،	وجناية	عظمى.	

• 	اإّن	االبتع���اد	عن	القراآن	�سبب	الذل	والهوان	الذي	تعاين	منه	اأمتنا	اليوم،	لذلك	البد		
من	العودة	اإىل	القراآن	و	االنطالق	منه	يف	كافة	االأمور	الأّنه	ال�سبيل	الوحيد	للعزة.	

• ال	بد	من	تذكري	االأمة	امل�سلمة	بثوابت	هويتها	،	وتب�سريها	باالأخطار	التي	حتدق	بها	.	

• ال	خم���رج	لالأم���ة	من	حمنته���ا	اإال	با�ستعادته���ا	للهوية؛الأنّها	املخ���رج	الوحيد	ملواجهة		
التحديات	املعا�سرة.

الت��سيات: 
تو�سي	هذه	الدرا�سة		القائمني	على	املوؤ�س�سات	الرتبوية	والدعوية	،واالإعالمية...اإىل	بذل	
املزي���د	من	اجلهود	من	اأج���ل	تعزيز	الهوية	االإ�سالمية	لدى	النا�سئ���ة	،و	احلر�س	على	احلفاظ		

عليها	من	الذوبان	.

• تثمني	وت�سجيع	اجلهود	التي	تبذل		للحفاظ	على	الهوية	االإ�سالمية.	

• العم���ل	اجل���اد	من	اأجل	تعزيز	االإنتماء	لالإ�س���الم	يف	النا�سئة	وذلك	من	خالل	تطوير		
برامج	الرتبية	الروحية.	

• التن�سي���ق	ب���ني	املوؤ�س�س���ات	الدعوية		يف	اأ�سالي���ب	التعامل	مع	احلم���الت		ال�سر�سة		يف		
طم�س	و	ت�سويه	وا�ستالب	وم�سخ	الهوية	االإ�سالمية.
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• تعزيز	مفه���وم	الهوية؛بالعودة	اإىل	االإ�سالم،	وتربية	االأمة	عليه	بعقيدته	القائمة	على		
ُة	 	اْلِعَزّ ِ ّ توحي���د	اهلل	�سبحانه	وتعاىل،والتي	جتعل	امل�سلم	يف	ع���زة	معنوية	عالية	﴿َوهلِلَ

ِمِننَي﴾. َوِلَر�ُسوِلِه	َوِلْلُموؤْ
• يف	تاأ�سيلنا	لثوابت	الهوية	ال	ينبغي	الرتكيز	على	القراءة	التاريخية	،	بل	ينبغي	قراءة		

اجتاهات	امل�ستقبل.

• كم���ا	تو�سي	ه���ذه	الدرا�سة	اإعطاء	الفر����س	للدعاة	واملفكرين		الإب���راز	معامل		الهوية		
االإ�سالمية	.	

• 	احلاج���ة	ما�سة	لت�سحي���ح	مفاهيم	امل�سلمني،واإعادة	االعتب���ار	ملفهوم	الهوية،	وذلك		
باإع���ادة	اإحي���اء	الهوي���ة	االإ�سالمية	النقي���ة	ال�سافية	الت���ي	تتاأث���ر	بالكافرين	،	ال	من	

الن�سارى	وال	من	اليهود	وال	من	غريهم	.
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ال�سيا�سات،	ط.	االأوىل،	بريوت،2013
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حم�م�د ي�س��ري اإبراه��يم
• ال��ج���ن�سي��ة:	م�س�������������ري	
• تاريخ امليالد:	1386/5/1ه�		-		1966/9/15م	
• مكان امليالد:	القاه�������������رة	

امل�ؤهالت العلمية:
بتقدير	جيد	جًدا	جامعة	املنيا-	عام	1988م،	-	تقدير	امل�سروع	ممتازالبكالوريو�س	يف	ال�هن�د�س��ة
بتقدير	ممتاز	جامعة	املنيا-	عام	1993م.املاج�س�ت�ي��ر	يف	اله�ن�د�س�ة
بتقدير	ممتاز	جامعة	القاهرة-	عام	1998م.	ال�دك��ت�وراه	يف	ال�ه�ند�سة

		االإجازة	العالية	"البكالوريو�س"
يف	ال�سريعة	االإ�سالمية

بتقدير	ممتاز	مع	مرتبة	ال�سرف	جامعة	االأزهر	-	عام	1997م

		درجة	التخ�س�س	)املاج�ستري(
يف	ال�سريعة	االإ�سالمية

بتقدي����ر	ممت����از	مع	مرتب����ة	ال�سرف	جامع����ة	االأزهر	-	ع����ام	2003م،	
والتو�سية	بالطبع	والتبادل	بني	اجلامعات.

بعنوان:	اجلناية	العمد	للطبيب	على	االأع�ساء	الب�سرية	باجلراحة	الطبية.
		درجة	العاملية	)الدكتوراه(

يف	ال�سريعة	االإ�سالمية
بتقدي����ر	ممت����از	مع	مرتب����ة	ال�سرف	جامع����ة	االأزهر	-	ع����ام	2011م،	

والتو�سية	بالطبع	والتبادل	بني	اجلامعات	
بعنوان	"النوازل	الفقهية	لالأقليات	امل�سلمة،	تاأ�سياًل	وتطبيًقا".

حا�سل	على	جائزة	االأمري	نايف	العاملية	
للدرا�سات	االإ�سالمية	�سنة	1428ه

عن	بحث	بعنوان	)الفتوى:	اأهميتها	و�سوابطها	واآثارها(.

ال�ظائف العلمية :
وزارة		البحث	العلمي-	القاهرة.1-	دكتور	باحث	باملركز	القوم�ي	للبحوث

اجلامعة	االأمريكية	املفتوحة-		وا�سنطن2-	نائب	رئي�س	اجلامعة	وع�سو	جمل�س	اأمناء
جامعة	املدينة	العاملية	-	ماليزيا3-	وكيل	اجلامعة	ل�سئون	البحث	العلمي
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معاجلة القراآن الكرمي لأزمة اله�ية
وخ�اء الذات من خالل ق�سة اآدم

بحث مقدم من

د. محمد يسري إبراهيم حسيـن
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مقدمة 
اإن	احلم���د	هلل	نحم���ده	ون�ستعينه	ون�ستغف���ره،	ونعوذ	باهلل	من	�س���رور	اأنف�سنا	ومن	�سيئات	
اأعمالنا،	اإنه	من	يهد	اهلل	فال	م�سل	له،	ومن	ي�سلل	فال	هادي	له،	واأ�سهد	اأن	ال	اإله	اإال	اهلل	وحده	
	ُتَقاِتِه	َوال	 	َحقَّ َ ُقوا	اهللَّ ِذيَن	اآَمُنوا	اتَّ يَُّها	الَّ ال	�سريك	له،	واأ�سهد	اأن	حممًدا	عبده	ور�سوله...﴿َيا	اأَ
ُكُم	الَِّذي	َخَلَقُكْم	ِمْن	 ُقوا	َربَّ ا�ُس	اتَّ 	َواأَْنُت���ْم	ُم�ْسِلُموَن﴾	]اآل	عمران:102[،	﴿َيا	اأَيَُّها	النَّ 	اإِالَّ وُت���نَّ مَتُ
	الَِّذي	َت�َساَءُلوَن	ِبِه	 َ ُق���وا	اهللَّ 	ِمْنُهَما	ِرَجااًل	َكِثرًيا	َوِن�َساًء	َواتَّ 	َواِحَدٍة	َوَخَلَق	ِمْنَه���ا	َزْوَجَها	َوَبثَّ َنْف����سٍ
	َوُقوُلوا	َقْواًل	 َ ُقوا	اهللَّ ِذيَن	اآَمُنوا	اتَّ 	َكاَن	َعَلْيُكْم	َرِقيًبا﴾	]الن�ساء:1[،	﴿َيا	اأَيَُّها	الَّ َ 	اهللَّ َوااْلأَْرَحاَم	اإِنَّ
	َوَر�ُسوَلُه	َفَقْد	َفاَز	َفْوزًا	َعِظيمًا﴾	 َ ْعَماَلُكْم	َوَيْغِفْر	َلُكْم	ُذُنوَبُكْم	َوَمْن	ُيِطِع	اهللَّ ِلْح	َلُكْم	اأَ �َسِديدًا	ُي�سْ

]االأحزاب:70[،	اأما	بع��د،،
فم���ن	الغن���ي	عن	البيان	اأن	جمتمعاتن���ا	املعا�سرة	تواجه	العديد	م���ن	امل�سكالت	املتداخلة	
واملرتابط���ة،	نظ���ًرا	لتقلب	جمريات	احلياة	يف	ه���ذه	املجتمعات	بتقلب		اللي���ل	والنهار،	يف	زمن	
انفتح���ت	فيه	الدني���ا	على	م�سراعيها؛	فق���د	�سرنا	يف	حقيقة	االأمر	نعي����س	يف	عامل	يجتمع	يف	
ى	اآراء	عديدة	وتوجهات	متغايرة،	ومعطيات	ثقافية	واجتماعية	 غرف���ة	واحدة،	و�سار	املرء	يتلقَّ
غريب���ة	اأفرزه���ا	االخرتاق	الفك���ري	والثقايف	لقوى	العومل���ة،	وما	فر�سته	م���ن	�سغوط	اإعالمية	
واقت�سادية	و�سيا�سية،	مما	اأدى	لفتح	اأبواب	ال�سهوات	وال�سبهات	على	النا�س	على	م�ساريعها،	
بدع���وى	عدم	احلجر	على	االأفكار	واإعمال	العقل،	مع	غ�س	الطرف	عن	�سعف	الرتبية	الدينية	
وانع���دام	احل�سان���ة	الفكرية	وانت�س���ار	االأخالق	الردي���ة	وا�ستحكام	ركيزة	اله���وى	يف	القلوب،	

فكانت	النتيجة	فقدان	الهوية	االإ�سالمية،	وخواء	الذات	امل�سلمة.

والناظ���ر	حلال	اأمتنا	وما	و�سلت	اإليه	من	هزمية	نف�سي���ة	وا�ستعمار	فكري،	باالإ�سافة	اإىل	
احل�س���ار	االإعالمي	الذي	اأنتج	جياًل	تائًه���ا	�سعيًفا	ال	هدف	له	يف	احلياة	وال	يعرف	لها	معنى،	
ي���درك	اأن	االأزم���ة	اأك���رب	من	اأن	تك���ون	اأزمة	تدين	اأو	اأخ���الق،	ولكنها	اأزمة	هوي���ة،	فامل�سلم	اإذا	
ت�ساه���ل	يف	االلتزام	ببع�س	اأمور	دينه	اأو	وقع	يف	بع�س	املعا�سي	يظل	م�سلمًا	يعلم	معنى	الطاعة	
واملع�سي���ة،	اأم���ا	اإذا	كان	املعيار	خمت���اًل،	واملرجعية	غائب���ة	فهذا	هو	ال���داء	الع�سال،	واملر�س	

الفتاك،	واخلطر	الداهم	الذي	بات	يهدد	هذه	االأمة.
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	هذه	التحديات،	وجب	على	اأهل	العلم	ال�سرعي	اأن	تكون	لديهم	روؤية	نا�سجة	يف	 مِّ ويف	ِخ�سَ
مواجه���ة	هذه	االأخطار،	باإحياء	الهوي���ة	االإ�سالمية	يف	القلوب،	وتر�سيخها	يف	النفو�س،	باإيقاظ	
ة	العقدية،	وتثبيت	الركائز	الفكرية،	والنهل	من	معني	القراآن	ال�سايف،	مع	جتديد	اأ�سلوب	 القوَّ

الطرح	والعر�س،	مبا	ينا�سب	الع�سر	وثقافته.

وعلي���ه	فقد	راأيت	ط���رح	ق�سة	اآدم	عليه	ال�س���الم	كاأ�سا�س	قراآين	لرت�سي���خ	ق�سية	الهوية،	
واإب���راز	قيمة	تدبرها	يف	البناء	الفكري	ال�سليم	للم�سل���م،	واأهمية	تلقينها	لل�سباب	لالإجابة	عن	
االأ�سئلة	الكونية	الكربى:	)كيف	جئت؟	وملاذا	جئت؟	واإىل	اأين	امل�سري؟(،	واإر�ساد	امل�سلمني	اإىل	
ما	يف	كالم	ربهم	من	املحكمات	التي	تغنيهم	عن	ت�سول	اآراء	الغرب	وال�سرق	املختلفة	واملتباينة	
	 ِ 	اهللَّ الت���ي	ال	تزيد	مريدها	اإال	حرية	على	حريته،	و�سدق	اهلل	اإذ	يقول:	﴿َوَلْو	َكاَن	ِمْن	ِعْنِد	َغرْيِ

َلَوَجُدوا	ِفيِه	اْخِتاَلًفا	َكِثرًيا﴾	]الن�ساء:82[.
وق���د	ا�ستخدم���ت	يف	ه���ذا	البح���ث	املنهج	التحليل���ي	اال�ستنباط���ي	يف	عم���وم	البحث،	مع	
ا�ستخ���دام	املنهج	املق���ارن	يف	بع�س	النقاط	بغر�س	اإبراز	االإعج���از	النف�سي	يف	القراآن	باإذعان	
العلم	احلديث	الإر�سادات	القراآن	تارة،	ولبيان	ف�سل	املناهج	الو�سعية	يف	اإ�سباع	حاجات	االإن�سان	

النف�سية	تارة	اأخرى.

�سبب اختيار امل��س�ع:
انت�سار	تيارات	االإحلاد	بني	ال�سباب.

االإقب���ال	الكبري	عل���ى	دورات	الربجمة	الع�سبية	والتنمية	الب�سري���ة	مما	يدل	على	تعط�س	
ال�سب���اب	للتوجيه	فيم���ا	يتعلق	ببناء	ال�سخ�سي���ة،	والتي	تعترب	الهوية	اأ�سا�سه���ا،	وال	�سك	يف	اأن	
الدع���اة	والعلماء	ال�سرعيني	يتحتم	عليهم	�سد	هذا	الفراغ	مبا	هو	م�ستند	اإىل	االأ�س�س	ال�سرعية	

ال�سحيحة.

ارتف���اع	ن�س���ب	املرتددين	على	العي���ادات	النف�سية	م���ن	االأ�سحاء،	وارتف���اع	ن�سب	االإ�سابة	
باالكتئاب	واالأمرا�س	النف�سية	بني	امل�سلمني.
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 اأهداف البحث:
1	 بي���ان	معنى	الهوي���ة	االإ�سالمية،	و�سرورة	التم�سك	بها	الإخ���راج	امل�سلمني	من	كبوتهم	.

املعا�سرة.
2	 عر�س	جوانب	بناء	القراآن	لهوية	امل�سلم	من	خالل	ق�سة	اآدم..
3	 لف���ت	اأنظار	الباحثني	يف	جم���ال	علم	النف�س	وبناء	ال�سخ�سية	اإىل	معني	القراآن	الذي	.

ال	ين�سب.
وقد اقت�سى ح�سن الرتتيب اأن يق�سم هذا البحث كما يلي:

• املبحث الأول:	معنى	الهوية	واأزمتها.	
• املبحث الثاين:	عالج	اأزمة	الهوية	من	خالل	ق�سة	اآدم.	
• املبحث الثالث:	االآثار	االإيجابية	للبناء	ال�سحيح	للهوية	االإ�سالمية.	

• خامتة.	

واهلل	اأ�س���األ	اأن	يك���ون	هذا	البحث	ن���ورًا	ملن	اأراد	الهداي���ة	والتثبيت	على	�سلَّ���م	ال�سريعة؛	
ومعينًا	ملن	اأراد	اأن	يكون	معتنيًا	بحماية	عقله	واأن	يدفع	عن	نف�سه	مكائد	اأهل	ال�سالل،	و�سريان	

االأفكار	امل�سلَِّلة	اإىل	عقله	وقلبه.

واهلل	من	وراء	الق�سد	والحول	وال	قوة	اإال	باهلل.
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المبحث األول

معنى اله�ية، واأزمة اله�ية الإ�سالمية

الهوي���ة	م�سطلح	فكري	فل�سفي	قدمي،	له	ا�ستخدام	لغ���وي	اأ�سيل،	وا�ستخدام	ا�سطالحي	
ب���ني	علماء	املنطق	وال���كالم،	وا�سطالح	حادث	لدى	املعا�سرين	من	علم���اء	النف�س،	وفيما	يلي	

تعريف	الهوية	وبيان	املعنى	املراد	منها	يف	هذا	البحث.

اله�ية يف اللغة:
اأ�س���ل	كلمة	الهوية	يف	اللغة،	من	فعل	)هوي(	مبعنى	�سقط،	قال	ابن	فار�س:	"الهاء	والواو	
والي���اء:	اأ�س���ل	�سحيح	يدل	عل���ى	خلو	و�سقوط")1(،	وتطل���ق	يف	اللغة	على	ت�سغ���ري	الهوة،	وهي	

العميقة")2(،	قال	ابن	منظور:	"الهوية:	مو�سٌع	َيْهِوي	َمْن	َعَلْيِه	اأَي	َي�ْسُقط")3(.	 "الوهدة	
اله�ية يف ا�سطالح املناطقة:

اأم���ا	الهوية	يف	ا�سطالح	املناطق���ة	والفال�سفة	فهي	حقيقة	ال�س���يء	باعتبار	ما	مييزه	عن	
غ���ريه،	ق���ال	اجلرجاين:	"حقيقة	ال�سيء:	ما	به	ال�سيء	هو	ه���و،	كاحليوان	الناطق	لالإن�سان...	
اإن	ما	به	ال�سيء	هو	هو	باعتبار	حتققه:	حقيقة،	وبامتياز	ت�سخ�سه:	هوية،	ومع	قطع	النظر	عن	
ذل���ك:	ماهية")4(،	وقال	املن���اوي:	"ال�سورة	احلا�سلة	يف	العقل	من	حي���ث	اإنها	تق�سد	باللفظ	
ت�سم���ى	معنى،	ومن	حيث	ح�سولها	من	اللفظ	يف	العق���ل	ت�سمى	مفهوما،	ومن	حيث	اأنها	مقولة	
يف	جواب	ما	هو	ت�سمى	ماهية،	ومن	حيث	ثبوتها	يف	اخلارج	ت�سمى	حقيقة،	ومن	حيث	امتيازها	
م���ن	االأعيان	ت�سمى	هوية")5(،	ويتبني	من	ه���ذا	اأن	م�سطلح	الهوية	منحوت	من	كلمة	)هو	هو(	

التي	يعرب	بها	عن	حقيقة	ال�سيء	عند	الفال�سفة،	ولي�س	من	الهوي	مبعنى	ال�سقوط.

مقايي�س	اللغة	البن	فار�س	)15/6(. 	)1(
ال�سحاح	للجوهري	)2538/6(. 	)2(

ل�سان	العرب،	البن	منظور	)316/6(. 	)3(
التعريفات،	للجرجاين	)90( 	)4(
التوقيف،	للمناوي	)309(. 	)5(
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اله�ية يف ا�سطالح املعا�سرين:
يتعام���ل	علماء	النف����س	مع	م�سطلح���ات	الهوية	وال�سخ�سي���ة	والذات	وغريه���ا	على	اأنها	
م�سطلح���ات	مرتادف���ة	اأو	متقاربة،	وقد	عّرف	اأريك�سون	– ال���ذي	يعترب	االأب	لهذا	امل�سطلح-	
الهوّي���ة	ال�سخ�سي���ة،	اأو	ال���ّذات،	باأّنه���ا:	"الوع���ي	الّذات���ي	ذو	االأهمّي���ة	بالّن�سب���ة	ال�ستمرارّية	
االأيديولوجّي���ة	ال�سخ�سي���ة،	وفل�سفة	احلياة	اّلتي	ميكن	اأن	توّجه	الف���رد،	وت�ساعده	يف	االختيار	
ب���ني	اإمكانّياٍت	متعّددة،	وكذلك	توّجه	�سلوكه	ال�ّسخ�سّي")1(،	وميكن	التعبري	عن	الهوية	بعبارة	
اأو�س���ح	من	ذل���ك،	وذلك	مثل	التعريف	الذي	يقول:	"هوي���ة	ال�سخ�س	هي	جمموع	اخل�سائ�س	
املالزم���ة	له،	والتي	يتميز	بها	عن	غ���ريه")2(،	ويقاربه	قول	د.حممد	اإ�سماعيل	املقدم:	"تعريف	
االإن�س���ان	نف�سه	فكرًا	وثقافة	واأ�سلوب	حياة..	اأو	هي	جمموعة	االأو�ساف	وال�سلوكيات	التي	متيز	

ال�سخ�س	عن	غريه")3(.
اله�ية الإ�سالمية:

مل���ا	كان���ت	الهوية	-	باملعنى	العام	يف	اإح���دى	تعريفاتها-	هي	تعري���ف	االإن�سان	نف�سه	فكرًا	
و�سل���وكًا	ومنهج	حياة،	ات�سح	اأن	الهوية	االإ�سالمية	ه���ي	اأن	يختار	امل�سلم	ويرت�سي	لنف�سه	فكرًا	
منبثق���ًا	م���ن	االإ�سالم	عقيدة	واأ�س���واًل،	و�سلوكًا	هو	تطبي���ق	الآداب	االإ�سالم	واأوام���ره	واأحكامه،	
ومنهج	حياة	يحكم	جميع	جوانب	احلياة	املادية	واملعنوية	واالجتماعية	والثقافية	واالقت�سادية	
م���ن	وجهة	نظ���ر	اإ�سالمية،	وال	تقت�سر	على	جان���ب	دون	اآخر،	فهوية	امل�سل���م	تتمثل	يف	حفاظه	
عل���ى	دينه،	واعتزازه	ب���ه	ومت�سكه	بتعاليم���ه	والتزامه	مبنهجه	يف	�سغري	االأم���ور	وكبريها،	اأما	
االنتم���اء	للهوي���ة	االإ�سالمية	فقد	عرف	باأنه:	"االإميان	بعقيدة	ه���ذه	االأمة،	واالعتزاز	باالنتماء	
اإليها،	واحرتام	قيمها	احل�ساري���ة	والثقافية،	واإبراز	ال�سعائر	االإ�سالمية،	واالعتزاز	والتم�سك	
بها،	وال�سعور	بالتميز	واال�ستقاللية	الفردية	واجلماعية،	والقيام	بحق	الر�سالة	وواجب	البالغ،	

وال�سهادة	على	النا�س")4(.

)1(	 costalat-Founeau.A-M،1997 p22

م�ستفاد	من	تعريف	د.حممد	بودهان	يف	مقاله:	ما	هي	الهوية؟	املن�سور	على	موقع	ه�سربي�س. 	)2(
الهوية	اأو	الهاوية	لد.حممد	اإ�سماعيل	املقدم	)2(. 	)3(

الهوية	االإ�سالمية	خلليل	نوري:	�س:	45. 	)4(
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ولك���ي	ي�سدق	عل���ى	اأي	هوية	الأية	جماعة	ب�سرية	هذا	اال�س���م	ال	بد	لها	من	وجود	مقومات	
متكنه���ا	من	البقاء	واملناف�س���ة	واال�ستمرارية،	وهذه	املكونات	تتلخ����س	يف	وجود	عقيدة	واحدة	
يوؤم���ن	به���ا	اأفراد	ه���ذا	املجتمع،	وتاريخ	جام���ع	الأيامه	واأحوال���ه،	وثقافة	جتمع	حتته���ا	لغة	اأم،	
وعلوًم���ا	وفنوًنا	واآداب	وعادات	واأعراف،	وقد	ا�ستملت	الهوية	االإ�سالمية	على	هذه	الثالث	على	

اأت	�سورة.	

وتتمي���ز	الهوي���ة	االإ�سالمية	عن	غريه���ا	باأنها	هوية	ربانية	فه���ي	يف	الواقع	حتقيق	وتطبيق	
ْبَغًة﴾	]البق���رة:138[،	"فال�سبغة	 	�سِ ِ 	َوَم���ْن	اأَْح�َسُن	ِم���َن	اهللَّ ِ ْبَغ���َة	اهللَّ لق���ول	اهلل	تعاىل:	﴿�سِ
ه���ي	االإ�سالم،	وذلك	الأن	االإ�سالم	ي�سبغ	االإن�سان	ب�سبغ���ة	خا�سة	يف	عقيدته	وفكره	وم�ساعره	
وت�سوراته	واآماله	واأهدافه	و�سلوكه	واأعماله،	وهذا	يقت�سي	اأن	نطرح	اأهوائنا	جانبًا	ونحن	نعمل	
باالإ�س���الم	ونرب���ي	عليه،	فنحن	ال	نريد	اأن	نربي	النا�س	عل���ى	ت�سوراتنا	ومناهجنا	نحن"))1((،	
ق���ال	القرطبي	يف	تف�سريه	لالآية	ال�سابقة:	"ف�سمى	الدين	�سبغ���ة	ا�ستعارة	وجمازًا	حيث	تظهر	

اأعماله	و�سمته	على	املتدين،	كما	يظهر	اأثر	ال�سبغ	يف	الثوب"))2((.
وم���ن	ميزات	الهوية	االإ�سالمية	كذلك	اأنها	هوية	�سامل���ة	ال	تتجزاأ،	فهي	عبارة	عن	تكامل	
فكري	وتطبيقي،	ال	ي�سلح	للمرء	اإال	اأن	ياأخذها	جملة،	فال	يوؤمن	ببع�س	الكتاب	ويكفر	ببع�س،	
ث���م	اإنها	هوية	ثابتة	ورا�سخة،	بثبات	م�سدرها	الذي	ت�ستند	اإليه	وهو	الوحي	املع�سوم،	ثم	اإنها	
هوي���ة	�سديدة	الفاعلية	والتاأثري	يف	حياة	املنتمني	اإليها	واملتم�سكني	بها	جماعات	واأفراًدا،	حتى	
اإنه	حول	العرب	من	اأمة	ال	قيمة	لها	بني	االأمم	اإىل	اأمة	يهابها	ال�سرق	والغرب،	ك�سرت	ك�سرى،	

وق�سرت	قي�سر،	واأثرت	يف	�سلوك	اأفرادها	تاأثرًيا	مل	ي�سبق	اإليه.

اأزمة اله�ية الإ�سالمية:
مل	يدخ���ر	اأعدائن���ا	جهدًا	يف	تفري���غ	هذا	الدين	عن	حمت���واه	وطم�س	الهوي���ة	االإ�سالمية،	
وا�ستبداله���ا	بالهويات	القومي���ة	والعرقية	والليربالية	التي	جاءت	لتح���ل	حمل	الهويات	املناوئة	
للهوي���ة	الغربية،	ولتذيب	كل	الع�سبيات	والهويات	ال�سال���ح	منها	والفا�سد،	عن	طريق	العوملة،	

مع���امل	ال�سخ�سي���ة	االإ�سالمية	للدكتور	عمر	�سليم���ان	االأ�سقر،	من	كتاب	حما�س���رات	اإ�سالمية	هادفة	)�س283-	 	)1(
284(باخت�سار.

تف�سري	القرطبي	)144/2(. 	)2(
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وقد	ح�سد	الغرب	لذلك	اجليو�س	من	امل�ست�سرقني	واالإعالميني	والكتاب،	الذين	راحوا	ي�سككون	
يف	الثواب���ت	وينتق�س���ون	من	الدين	ويروجون	للتغري���ب	يف	كل	حمفل	ويف	كل	جمال،	رامني	اإىل	

ا�ستالب	الهوية	االإ�سالمية	من	امل�سلمني،	م�ستخدمني	و�سائل	متعددة	منها:
1	 التهوين	من	بع�س	اأحكام	الدين	بدعوى	اأنها	لي�ست	من	مقا�سد	الدين	ولبه..
2	 حماربة	الدين	يف	اأحكامه	ون�سو�سه	و�سعائره	و�سرائعه	وعلمائه	ورموزه..
3	 االهتمام	املبالغ	فيه	باإحياء	االأ�ساطري	الوثنية	واخلرافات	ال�سركية..
4	 التاآمر	على	اللغة	العربية..
5	 حماول���ة	طم�س	املكون���ات	الثقافية	االأ�سيلة	لالأمة	االإ�سالمي���ة،	كالزي	والتقاليد	.

وطريق	احلياة،	وا�ستبدال	ذلك	بالنموذج	الغربي.
6	 غزو	االأو�ساط	املثقفة	واجلامعات	من	خالل	ال�سيطرة	على	فكر	عدد	من	االأدباء	.

واملفكرين.
7	 طم����س	التاري���خ	االإ�سالم���ي	وتفريغه	م���ن	حمتواه،	م���ع	ت�سدير	تواري���خ	اأخرى	.

للم�سلمني	ي�ستمدون	منها	هويتهم	كالتاريخ	الفرعوين	مثاًل.
8	 اإحياء	النعرات	والقوميات	التي	متزق	االأمة	االإ�سالمية..
9	 اإ�سغال	امل�سلمني	بالرتفيه	وال�سهوات..
10	 ا�ستقطاب	املراأة	امل�سلمة،	والتغرير	بها..
11	 الن�ساط	التن�سريي	الذي	ي�ستغل	الفقر	واملر�س..
12	 ا�ستغالل	العامل	االقت�سادي	يف	تذويب	الهوية..
13	 احلرب	النف�سية	املدعمة	باالأ�ساليب	التع�سفية.)1(.

وق���د	اأفلح���ت	تلك	الو�سائل	يف	تغيي���ب	هوية	كثري	من	امل�سلمني،	وتزي���ني	االن�سياع	لكل	ما	
���ُدر	عن	الغرب	من	اأف���كار	واآراء	ومعتقدات؛	وقد	اأخربنا	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	عن	ح�سول	ذلك	اآخر	 ي�سْ
الزم���ان	كم���ا	يف	حديث	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص،	ق���ال:	"لتتبعن	�سنن	من	قبلكم	�س���ربا	ب�سرب،	وذراعا	
ب���ذراع،	حت���ى	لو	�سلكوا	جح���ر	�سب	ل�سلكتموه"،	قلنا	ي���ا	ر�سول	اهلل:	اليه���ود،	والن�سارى	قال:	
"فم���ن")2(،	وم���ن	املظاهر	التي	تدل	عل���ى	تلك	االأزمة	لدى	االأمة	امل�سلم���ة	يف	الوقت	احلا�سر،	

فمنها:

انظر:	الهوية	اأو	الهاوية	د.حممد	اإ�سماعيل	املقدم؛	)�س	33-43(. 	)1(
اأخرجه	البخاري	)3456(،	وم�سلم	)2669(. 	)2(
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1	 غياب	الت�سور	ال�سحيح	الوا�سح	للهدف	والغاية	من	احلياة	لدى	كثري	من	امل�سلمني..
2	 اخت���الل	ميزان	القيم:	فبعد	اأن	كانت	القيم	االإ�سالمي���ة	يف	ال�سابق	هي	املعايري	التي	.

تقي���م	على	اأ�سا�سها	ال�سلوكي���ات	واملواقف،	ويقف	اجلميع	عند	حدودها	بدوافع	دينية	
ذاتي���ة،	وبدوافع	اجتماعية	خارجية،	تغري	احلال	وا�سطرب	امليزان	الذي	يقا�س	عليه	
ال�سل���وك،	وانت�سرت	الالاأخالقية	واملجاهرة	بها،	بل	اآل	االأمر	بكثري	من	امل�سلمني	اإىل	
االقتن���اع	باأن	جُمرد	االلتزام	باملُحِدَدات	القيمي���ة	الدينية	ال	يعدو	اإال	اأن	يكون	رجعية	
يج���ب	جتاوزها،	وع���دم	االرتهان	اإليها،	بقدر	ما	جتاوزتها	قي���م	الغرب	املُنظور	اإليها	
م���ن	قبله���م	باأنها	الو�سيلة	املُثلى	الإحداث	االأثر	االإيجاب���ي	يف	ُبنية	املجتمع	الراغب	يف	

ر	من	وجهة	نظرهم. ّ اإثبات	ح�سوره	كُمجتمع	ُمتح�سِ
3	 انت�سار	النزعة	اال�ستهالكية:	فقد	اأدركت	الدول	الكربى	اأنه	ال	ميكن	اأن	ينجح	الت�سويق	.

العامل���ي	دون	تغيري	منط	احلي���اة	وال�سلوك	يف	البالد	الفقرية،	وذلك	لن	يتم	اإال	بن�سر	
القيم	اال�ستهالكية،	فعملوا	على	تزيني	الرفاهية	وربطها	بال�سعادة	ال�سخ�سية،	ون�سر	

قيم	الالمباالة	والك�سل	والتفاهة.
4	 انغما�س	النا�س	يف	األوان	ال�سهوات	وامللذات	وانت�سار	الفواح�س..
5	 زيادة	العنف	والنزوع	اإىل	اجلرمية..
6	 زيادة	ن�سب	التفكك	االأ�سري	عن	طريق	الطالق	اأو	ال�سقاق	امل�ستمر..
7	 التم�س���ك	بالعادات	الغربي���ة:	يظهر	االنبهار	بالغرب	يف	اتباع	الع���ادات	الغربية	لي�س	.

فق���ط	يف	املاأكل	وامل�س���رب	وامللب�س	ولكن	يف	التعامالت	واالحتف���االت	واالأعياد	واللغة	
واأنظمة	التعليم	وغريها	من	نواحي	احلياة،	مما	يعك�س	الروح	االنهزامية	للم�سلمني،	
وهذا	هو	اأحد	�سور	العوملة	التي	ي�سعون	�سراحة	ل�سبغنا	بها	بداًل	عن	�سبغة	اهلل	التي	
هي	االإ�سالم،	فقد	بلغت	اجلراأة	بالرئي�س	االأمريكي	االأ�سبق	بيل	كلينتون	اإىل	اأن	قال:	
"اإن	اأمري���كا	توؤمن	باأن	قيمها	�ساحلة	لكل	اجلن����س	الب�سري،	واإننا	ن�ست�سعر	اأن	علينا	
	To transfer the(:باالإجنليزية	قالها التزامًا	مقد�سًا	بتحويل	العامل	اإىل	�سورتنا"،	

.)world in our image

اأزمة اله�ية من وجهة النظر النف�سية:
بح���ث	علماء	النف�س	اأزمة	غياب	الهوية	بحًثا	مو�سًعا،	وقد	قرروا	اأن	و�سول	االإن�سان	لو�سح	

الهوية	مير	عرب	املراحل	االآتية:
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 "Self image"  اأوًل: تك�ين �س�رة وا�سحة عن الذات
ونعني	بها	االإجابة	عن	االأ�سئلة:	من	اأنا؟	وماذا	اأريد؟	من	اأحب؟	ومن	اأكره؟	

ف�سورة	الذات	تعني	نظرة	الفرد	لنف�سه،	وقيمه	واأهدافه،	وم�ساعره	واأحا�سي�سه	جتاه	من	
حوله،	وتوؤدي	ال�سورة	ال�سلبية	عن	الذات	اإىل	احرتام	�سعيف	للذات.

"Self esteem"  ثانيًا: احرتام اأو "اعتبار" الذات
وتعن���ي	اعتقاد	ال�سخ�س	عن	نف�سه	اأو	تقييمه	لها	من	حيث	اإمكانياته	ومنجزاته	واأهدافه،	
ومواطن	قوته	و�سعفه،	وعالقاته	باالآخرين،	ومدى	ا�ستقالليته	واعتماده	على	نف�سه،	والثقة	بالنف�س	

جزء	من	اأجزاء	احرتام	الذات.

وق���د	يكون	احرتام	ال���ذات	عاليًا	اأو	منخف�سًا	لدى	ال�سخ����س،	واالعتبار	املنخف�س	للذات	
ي���رتك	العنان	لذلك	ال�سوت	الداخلي	الناق���د	وامل�سكك،	واملثبط	للهمم	الذي	يدفع	اإىل	الرتدد	
عند	مواجهة	اأي	حتد،	مع	اال�ست�سالم	اأو	الهروب	مبكًرا،	وين�ساأ	اعتبار	الذات	القوي	عن	�سورة	
الذات	االيجابية	املدعومة	بالثقة	وقوة	االإرادة	والت�سميم،	وال	يحدث	هذا	اإال	اإذا	كان	ال�سخ�س	

واثقًا	بنف�سه،	ومتقبالً	ومتوافقًا	مع	ذاته	ومع	االآخرين.

"Self actualization"  ثالثًا: حتقيق الذات
وتقييم	الفرد	لذاته	يتولد	من	ال�سغر	تدريجيًا	باملقارنة	مع	ذات	مثالية	يحلم	بها،	وتنموا	
م���ع	الوقت	الرغبة	لدى	االإن�س���ان	يف	حتقيق	هذه	الذات	املثالية،	واالأ�سل	اأن	ي�سعى	االإن�سان	اإىل	
حتقيق	ذات	واقعية	تتواءم	مع	اإمكانياته	وخرباته	ودرجة	تكيفه	مع	بيئته،	ال	اأن	يلهث	وراء	ذات	
مثالي���ة	ال	ميكن	حتقيقها	يف	الواقع،	فيمكن	اإذن	التعبري	ع���ن	حتقيق	الذات	بتحقيق	االأهداف	
العام���ة	يف	احلياة،	اأو	اأداء	الر�سالة	يف	احلياة،	وي�ستغل	االإن�سان	االإمكانيات	الذاتية	والظروف	
الكامنة	لتطوير	الذات	الواقعية	اإىل	تلك	الذات	املن�سودة،	التي	حتقق	لل�سخ�س	ال�سالم	والوئام	
مع	نف�سه	وبيئته،	كما	اأن	اإحباط	حاجات	احرتام	الذات	وحتقيق	الذات	يجعل	الفرد	يعاين	من	

فراغ	كبري	وي�سعر	باأن	احلياة	ال	قيمة	لها	ومتعبة	ومملة.	

وق���د	ح���دد	مار�سيا	)من	علم���اء	النف�س(	اأ�سن���اف	النا�س	يف	اأزمة	الهوي���ة	يف	اأربعة	رتب	
اأ�سا�سية	تتمثل	يف)1(:

مدار�س	علم	النف�س	لد.ح�سني	عبد	الفتاح	الغامدي،	2001،	)221،	242(. 	)1(
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1	 حتقي��ق اله�ية:	متث���ل	الرتبة	املثالية	للهوية	حيث	يت���م	حتقيقها	نتيجة	خلربة	الفرد	.
لالأزمة	من	جانب	مروره	بفرتة	موؤقتة	من	اال�ستك�ساف	اأو	التعليق	املختلط،	املت�سمن	
اختب���ار	القي���م	واملعتقدات	واالأه���داف	واالأدوار	املتاحة،	وانتقاء	م���ا	كان	ذا	معنى	اأو	
قيمة	�سخ�سية	واجتماعية	منها،	ثم	التزامه	احلقيقي	مبا	ت	اختياره	من	قبل،	وهذه	

املرحلة	تعني	و�سول	ال�سخ�س	للهوية	الوا�سحة	والتزامه	بها.

2	 تعلي��ق اله�ي��ة:	يف�سل	املراهق	يف	رتبة	التعليق	م���ن	اكت�ساف	هويته	اإذ	ت�ستمر	خربته	.
لالأزمة	ممثلة	يف	ا�ستمرار	حماولته	الختبار	وجتريب	اخليارات	املتاحة	دون	الو�سول	
اإىل	ق���رار	نهائي،	ودون	اإبداء	التزام	حقيقي	بخيارات	حمددة	منها،	مما	يدفعه	اإىل	
تغي���ريه	م���ن	وقت	الآخر	يف	حماولة	منه	للو�سل	اإىل	م���ا	ينا�سبه،	ومن	ذلك	على	�سبيل	
املثال	ال	احل�سر	تغري	جمال	الدرا�سة	اأو	املهنة	اأو	الهويات	اأو	االأ�سدقاء،	فهذه	املرحلة	

هي	مرحلة	البحث	عن	الهوية.

3	 انغ��الق اله�ي��ة:	يرتبط	انغالق	هوية	االأنا	بغي���اب	االأزمة	متمثلة	يف	جتنب	الفرد	الأية	.
حماول���ة	ذاتية	للك�سف	عن	معتقدات	واأه���داف	واأدوار	اجتماعية	ذات	معنى	اأو	قيمة	
يف	احلي���اة،	مكتفًيا	بااللت���زام	والر�سا	مبا	يحدد	له	من	قبل	ق���وى	خارجية	كاالأ�سرة	
واملجتم���ع،	فهذه	املرحلة	مرحلة	من	خ�سع	للهوية	املقدمة	له	من	اخلارج	والتزم	بها،	

مع	رف�سه	حماولة	اختبار	هذه	الهوية،	اأو	التاأكد	من	ن�سبتها	اإىل	احلق.

4	 ت�ست��ت )تف��كك( اله�ية:	يرتب���ط	ت�ستت	الهوية	بغياب	اأزم���ة	الهوية،	متمثاًل	يف	عدم	.
اإح�سا�س	الفرد	باحلاجة	اإىل	تكوين	فل�سفة	اأو	اأهداف	اأو	اأدوار	حمددة	يف	احلياة	من	
جان���ب،	وغياب	االلتزام	مبا	�س���اءت	ال�سدف	اأن	ميار�س	م���ن	اأدوار	من	جانب	اآخر،	
ويحدث	ذلك	كنتيجة	لتاليف	الفرد	يف	هذا	النمط	للبحث	واالختبار	كو�سيلة	لالختيار	
املنا�س���ب	مف�ساًل	التوافق	مع	امل�سكالت	اأو	حلها	عن	طري���ق	تاأجيل	وتعطيل	االختيار	
بني	اأي	من	اخليارات	املتاحة،	فهذه	مرحلة	من	مل	يتبع	اأي	هوية،	ومل	يلتزم	باأي	مبداأ،	
ال	الأنه	يف	طور	البحث	واالختبار،	بل	الأنه	معر�س	عن	الق�سية	برمتها	من�سغل	عنها.

وي�س���رح	اإريك�سون	اأزمة	الهوية	عن���د	املراهقني	فيبني	اأن	عميلة	الت�سكيل	تبداأ	بظهور	اأزمة	
جم�س���دة	يف	درج���ة	م���ن	القلق	واال�سط���راب،	املقرتن	مبحاول���ة	املراهق	حتدي���د	فل�سفة	حياة	
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حم���ددة،	واكت�ساف	ما	ينا�سبه	م���ن	معتقدات	واأدوار	وعالقات	اجتماعي���ة	ذات	معنى	اأو	قيمة	
على	ال�سعيد	ال�سخ�سي	واالجتماعي،	وبلغة	اأخرى	فهي	�سعى	وحماولة	الإيجاد	حلول	لت�ساوؤالت	
حموري���ة	ووجودية	منها	من	اأن���ا؟	اإىل	من	اأنتمي؟	ماذا	اأعتقد؟	ما	ه���و	دوري	يف	احلياة؟	ماذا	
ينتظ���ر	مني	املجتمع؟	وتنته���ي	االأزمة	ويتم	حتقي���ق	الهوية	يف	الظروف	احل�سن���ة	بانتهاء	هذا	
اال�سطراب،	اأما	الف�سل	واخلربات	وال�سراعات	املوؤملة	فاإنها	توؤدي	اإىل	ا�سطراب	هوية	االأنا	يف	

مرحلة	املراهقة،	وقد	ياأخذ	هذا	اال�سطراب	من	وجهة	نظر	اريك�سون	�سكلني	اأ�سا�سني:	

ف���االأول	يتمثل	يف	ا�سط���راب	املراهق	يف	حتديد	دوره	يف	احلياة،	حي���ث	يف�سل	املراهق	يف	
اإدراك	ذات���ه	اإدراًكا	�سحيًح���ا،	مما	ي���وؤدي	اإىل	االإح�سا�س	الغام�س	بال���ذات،	والف�سل	يف	تبني	

اأدوار	اجتماعية	ثابتة	ذات	قيمة.	

اأم���ا	ال�س���كل	الث���اين	فيتمثل	يف	تبن���ي	الهوي���ة	ال�سلبي���ة،	واملرتبط���ة	اأ�سا�ًس���ا	باالإح�سا�س	
بالتف���كك	الداخل���ي،	الذي	ي���وؤدي	اإىل	غي���اب	اأهداف	املراه���ق	يف	احلياة،	وع���دم	الر�سا	عن	
اأدواره	االجتماعي���ة،	بل	يتعدى	االأم���ر	اإىل	اأخطر	من	ذلك	عندما	يلجاأ	املراهق	اإىل	تبني	اأدوار	

اجتماعية	�سلبية	كاالنحراف	واملخدرات	واجلرمية...الخ))1((.

وبتطبي���ق	ت�سني���ف	علم���اء	النف�س	ملرات���ب	الهوية	على	الهوي���ة	االإ�سالمية	يت�س���ح	لنا	اأن	
اأ�سناف	امل�سلمني	بهذا	االعتبار	ال	تخرج	عن:

اأوًل: مرتبة حتقيق اله�ية الإ�سالمية:	وتعني	و�سوح	القيم،	واملعتقدات	االإ�سالمية،	ومن	ثم	
و�سوح	االأهداف	واالأدوار	املرتتبة	عليها،	ثم	االلتزام	احلقيقي	مبا	متليه	عليه	تلك	الهوية	من	�سلوكيات	

واأخالقيات	واأ�سلوب	حياة.

ثانًي��ا: مرتب��ة تعلي��ق اله�ية الإ�سالمي��ة )متيي��ع اله�ي��ة(:	وه���ي	حني	يف�س���ل	ال�سخ�س	
يف	اكت�س���اف	هويت���ه،	فال	تت�سح	عنده	ال�س���ورة	ال�سحيحة	عن	االإ�س���الم	و�سموله	لكل	جوانب	
احلي���اة،	وال	ي�ستطي���ع	اأن	يفه���م	دوره	يف	احلي���اة	يف	اإط���ار	الدين،	ويقع	يف	ح���رية	و�سكوك	بني	
ال�سع���ور	الفطري	ب�سحة	ه���ذا	الدين،	وبني	�سبهات	االأعداء	الذي���ن	يوهمونه	باأنه	لن	ي�ستطيع	
اأن	يعي�س	بهذا	الدين،	واأن	االإ�سالم	لن	يلبي	احتياجاته	النف�سية	والع�سرية،	فيقع	يف	التذبذب	

التعليم	واأزمة	الهوية	الثقافية،	ملحمد	عبد	الروؤوف	عطية،	2009،	)25-24(. 	)1(
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وجتريب	اخليارات	املتاح����ة	دون	الو�سول	اإىل	قرار	نهائي،	ودون	اإبداء	التزام	حقيقي	بخيارات	
حمددة	منها،	مما	يدفعه	اإىل	تغيري	�سلوكه	من	وقت	الآخر	يف	حماولة	منه	للو�سل	اإىل	ما	ينا�سبه.

ثالًث���ا:	مرتبة	تفكي���ك	الهوية	)انعدام	الهوية(:	ويق�سد	به	غي���اب	اأزمة	الهوية	متمثاًل	يف	
ع���دم	اإح�سا�س	الفرد	باحلاج���ة	اإىل	تكوين	فل�سفة	اأو	اأه���داف	اأو	اأدوار	حمددة	يف	احلياة،	فال	
يهم���ه	البح���ث	عن	حقيق���ة	هويته	االإ�سالمية	اأو	م���دى	التزامه	بها،	وال	يهم���ه	البحث	عن	هوية	

اأخرى،	بل	يعي�س	لياأكل	وي�سرب	وي�ستمتع	باحلياة	وفقط،	بال	هدف	وال	معنى.

اأما	مراتب	هوية	امل�سلم	بالنظر	اإىل	عالقة	هوية	الفرد	بهوية	اجلماعة	فاإن	الهوية	تنق�سم	
اإىل	اأحد	مراتب	ثالثة:

1	 اإم���ا	اأن	تتواف���ق	هوية	الف���رد	االإ�سالمية	مع	هوي���ة	املجتمع	امل�سلم	فيتعم���ق	اإح�سا�سه	.
باالنتماء	لهذا	املجتمع	واعتزازه	به.

2	 اأو	تت�س���ادم	الهويت���ان	فاإم���ا	اأن	يتم�سك	الف���رد	بهويته	االإ�سالمية	م���ع	حتلل	املجتمع	.
منه���ا،	فتظهر	اأزمة	االغرتاب،	التي	اأ�سار	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	اإليه���ا	بقوله:	"اإن	االإ�سالم	بداأ	
غريب���ًا،	و�سيعود	كما	بداأ	غريبًا،	فطوبى	للغرب���اء")1(،	ويف	حديث	عبد	اهلل	بن	عمرو	
ب���ن	العا�س:	"قيل:	من	الغرباء؟	فقال:	اأنا�س	قليل	يف	اأنا�س	�سوء	كثري،	من	يع�سيهم	
اأكرث	ممن	يطيعهم")2(،	اأو	اأن	يتحلل	الفرد	من	الهوية	االإ�سالمية	مع	مت�سك	املجتمع	

بها،	فتظهر	�سورة	الف�سق	والع�سيان	واخلروج	على	املجتمع.

3	 اأن	تت�س���ادم	الهويتان	ولكن	يتظاهر	ال�سخ�س	بر�ساه	عن	القيم	وال�سلوك	واالأعراف	.
االإ�سالمية	وخ�سوعه	لها	خوفا	من	عقاب	اأو	طمًعا	يف	ثواب،	وهو	املنافق	الذي	ُيْظهر	
	 َ 	امْلَُناِفِق���نَي	ُيَخاِدُعوَن	اهللَّ خ���الف	ما	يبطن،	وقد	ق���ال	اهلل	تعاىل	يف	املنافقني:	﴿	اإِنَّ
	 َ ا�َس	َواَل	َيْذُكُروَن	اهللَّ ���اَلِة	َقاُموا	ُك�َساىَل	ُيَراُءوَن	النَّ ىَل	ال�سَّ َوُه���َو	َخاِدُعُهْم	َواإَِذا	َقاُموا	اإِ
	َقِلي���ال﴾	]الن�س���اء:142[،	وقال	فيه���م	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	"جتدون	�س���ر	النا�س	ذا	 اإِالَّ

الوجهني	الذي	ياأتي	هوؤالء	بوجه	وهوؤالء	بوجه	وهوؤالء	بوجه")3(.

اأخرجه	م�سلم	)145(. 	)1(
اأخرجه	اأحمد	يف	م�سنده	)6650(. 	)2(

اأخرجه	البخاري	)3494(،	وم�سلم	)2526(.	 	)3(
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المبحث الثاني

عالج اأزمة اله�ية من خالل ق�سة اآدم عليه ال�سالم

تعت���رب	ق�س���ة	اآدم	الركي���زة	االأوىل	الت���ي	يبني	عليها	االإن�س���ان	�سورته	الذاتي���ة	عن	نف�سه	
وطبيعت���ه	الب�سرية،	وع���ن	غاية	خلقه،	وعالقته	بخالقه،	والكون	م���ن	حوله،	ففيها	االإجابة	عن	
االأ�سئل���ة	االأ�سا�سية	واملحرية:	من	اأنا؟	وكيف	جئت؟	ومل���اذا	جئت؟	واإىل	اأين	امل�سري؟	فتخت�س	
هذه	الق�سة	العظيمة	ببناء	هوية	امل�سلم،	واإر�ساء	دعائم	ال�سخ�سية	االإ�سالمية	واأركان	الت�سور	

االإ�سالمي	يف	النف�س،	وذلك	من	جوانب	ثالثة:

اجلانب الأول: تك�ين نظرة الإن�سان ال�سحيحة لنف�سه وعالقته بالك�ن: 
وذلك	عن	طريق	ما	يلي:

1	 معرفة	االإن�سان	لطبيعته	وحقيقته	و�سرف	مادته..
2	 معرفته	�سفات	نف�سه،	ونظرته	ال�سحيحة	لغرائزه..
3	 معرفة	االإن�سان	�سرف	مكانته	بني	الكائنات	بتحمله	لالأمانة	وامل�سئولية..
4	 معرف���ة	االإن�سان	�سرف	الوظيفة	التي	اأوكلها	اهلل	اإليه،	واملفهوم	ال�سحيح	للهدف	من	.

احلياة.

اأوًل: معرفة الإن�سان لطبيعته وحقيقته و�سرف مادته:
اإن	اأول	ما	تبنيه	ق�سة	اآدم	يف	نف�س	امل�سلم	هو	وعيه	بكرامة	طبيعته	و�سرف	مادته،	وترفع	
ق�س���ة	اآدم	ه���ذا	البناء	النف�سي	على	دعائم	ثالث،	فاالأوىل	بيان	�سرف	مادة	االإن�سان	التي	خلق	
منه���ا،	ثم	بيان	�س���رف	كيفية	خل���ق	االإن�سان،	ثم	بيان	�س���رف	االإن�سان	ومنزلت���ه	بني	غريه	من	
املخلوقات،	فتبني	له	اأول	ما	تبني	اأنه	خلق	من	مادة	�سريفة	تركبت	من	قب�سة	من	طني	االأر�س،	
	َخاِلٌق	َب�َسًرا	ِمْن	ِطنٍي	)71(	 مع	نفخة	من	روح	اهلل،	قال	اهلل	تعاىل:	﴿اإِْذ	َقاَل	َربَُّك	ِلْلَماَلِئَكِة	اإِينِّ
ْيُت���ُه	َوَنَفْخُت	ِفيِه	ِمْن	ُروِحي	َفَقُعوا	َل���ُه	�َساِجِديَن﴾]�س:71-72[،	ثم	تبني	االآيات	بعد	 َف���اإَِذا	�َسوَّ
ذل���ك	�س���رف	الطريقة	التي	خلق	بها	االإن�سان	االأول،	وهي	خلق���ه	بيد	اهلل	عز	وجل،	قال	تعاىل:	
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﴾]�س:75[،	وتبني	بع���د	ذلك	اأثر	هذا	 ْن	َت�ْسُجَد	مِلَا	َخَلْق���ُت	ِبَيَديَّ 	َما	َمَنَع���َك	اأَ ﴿َق���اَل	َيااإِْبِلي����سُ
الت�سريف	االإلهي	على	مكانة	االإن�سان	بني	خملوقات	اهلل	تعاىل،	وذلك	يف	اأمر	املالئكة	املقربني	
بال�سج���ود	الآدم،	كم���ا	مر	يف	االآيت���ني	ال�سابقتني،	وتوؤك���د	ال�سنة	النبوية	ه���ذا	الت�سور	القراآين	
ِلنَي	َواالآِخِريَن	يِف	 	االأَوَّ ُ وتف�سل���ه	كم���ا	ورد	يف	حديث	ال�سفاعة،	من	قول	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص:	"َيْجَم���ُع	اهللَّ
ا�ِس:	 ْم�ُس،	َفَيُقوُل	َبْع�ُس	النَّ اِعي،	َوَتْدُنو	ِمْنُهُم	ال�سَّ اِظُر	َوُي�ْسِمُعُهُم	الدَّ ُرُهُم	النَّ ِعيٍد	َواِحٍد،	َفُيْب�سِ �سَ
ُكْم،	َفَيُقوُل	َبْع�ُس	 ىَل	َربِّ اأَاَل	َتَرْوَن	اإِىَل	َما	اأَْنُتْم	ِفيِه،	اإِىَل	َما	َبَلَغُكْم؟	اأَاَل	َتْنُظُروَن	اإِىَل	َمْن	َي�ْسَفُع	َلُكْم	اإِ
	ِبَيِدِه،	َوَنَفَخ	ِفيَك	ِمْن	 ُ ْنَت	اأَُبو	الَب�َسِر،	َخَلَق���َك	اهللَّ ُبوُكْم	اآَدُم	َفَياأُْتوَن���ُه	َفَيُقوُلوَن:	َيا	اآَدُم	اأَ :	اأَ ا����سِ النَّ
َك،	اأَاَل	َتَرى	َما	َنْحُن	 َة،	اأَاَل	َت�ْسَفُع	َلَن���ا	اإِىَل	َربِّ ُروِح���ِه،	َواأََم���َر	امَلاَلِئَكَة	َف�َسَجُدوا	َلَك،	َواأَ�ْسَكَنَك	اجَلنَّ

ِفيِه	َوَما	َبَلَغَنا؟")1(.
واإن	املدار����س	الو�سعي���ة	والفل�سفات	املادية	-	التي	ال	تعرف	م���ن	االإن�سان	اإال	�سورة	اللحم	
وال���دم،	وتنظ���ر	له	نظرة	دوني���ة	باطلة	ال	تعرف	له	مب���داأ	�سريًفا	وال	غاية	حمم���ودة	اإال	التحلل	
والهالك	-	قد	اأثبتت	ف�سلها	الذريع	يف	حتقيق	ال�سعادة	والراحة	النف�سية	الأ�سحابها،	وذلك	ملا	يف	
ت�سورهم	الباطل	من	احتقار	الذات	وعدم	تقديرها،	ومن	ثم	عدم	الطموح	لتحديد	اأهداف	وغايات	
�سامية،	ف�ساًل	عن	ال�سعي	لتحقيق	تلك	االأهداف	والغايات،	فهذه	النظرة	الدونية	لالإن�سان	لنف�سه	

تفقده	هويته	االإن�سانية،	وجتعله	يف	نظر	نف�سه	حيواًنا	مادًيا	كغريه	من	البهائم.
وقد وافق العلم احلديث ق�سية اخللق كما اأخرب بها القراآن يف ق�سة اآدم من جهتني:

1	 الأوىل: اإثب���ات	اأ�س���ل	االإن�سان	االأول	وخلق���ه	من	طني،	خ�سو�سًا	بع���د	انهيار	نظرية	.
التط���ور	الداروينية،	وبذلك	و�سعت	الب�سرية	علميًا	اأمام	احلقيقة	التي	حتتم	�سرورة	

االإميان	بوجود	خالق	لهذا	االإن�سان.
2	 الثانية:	اإثبات	وجود	روح	لالإن�سان	هي	خارج	حدود	العلم	احلديث،	فقد	اأعلن	العلم	.

احلديث	عن	"اإعادة	اكت�ساف	الروح"،	اإذ	اأعلنوا	يف	الواليات	املتحدة	اأن	العقد	االأخري	
م���ن	الق���رن	الع�سرين	هو	عقد	"امل���خ	الب�سري"؛	الأن	املخ	هو	م���كان	التقاء	املادة-	اأي	
االأع�س���اب-	والالمادة،	وحاولوا	اكت�ساف	اأعظم	االألغاز	وهو	الوعي	بالهوية	والذات،	
وكي���ف	يتفاع���ل	الوعي	مع	اخلالي���ا	الع�سبية	يف	املخ؟	وهل	الوع���ي	الذاتي	يزيد	على	
كونه	جمرد	اإدراك	ح�سي؟	ومن	امل�ساكل	اأن	"الوعي	الذاتي" يوجد	يف	االإن�سان	فقط،	

اأخرجه	البخاري	)3340(،	وم�سلم	)193(. 	)1(
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ولذل���ك	يحتاج	اإىل	مراقبة	ذاتية،	والميكن	بالطب���ع	تعري�س	الب�سر	لتجارب	تتعر�س	
لل�سبكة	الع�سبية	الأدمغته���م،	فكيف	ميكننا	بوعينا	الذاتي	حل	لغز	"وعينا	الذاتي"؟	
وبن���اء	عل���ى	ذلك	قرر	بع�سه���م	اأن	"روح	االإن�س���ان" متثل	احلد	اخلارج���ي	للعلم)1(،	
وبالتايل	اأبطلت	النظرة	املادية	لالإن�سان،	التي	�سبق	اأن	اأنتجت	�سعورين	خمتلفني:

اأولهما:	�سعور	بع�س	النا�س	بالتفاهة	وال�سياع،	والنظر	اإىل	نف�سه	نظرة	حيوانية	بحتة.
والثاين:	�سعور	البع�س	بالغرور	والكرب،	ذلك	ال�سعور	الذي	ينتهي	باالإن�سان	اإىل	حد	تاأليه	

نف�سه	حني	ي�سقط	وجود	االإله	احلق	من	اعتباره.	

"اإن	اعتق���اد	االإن�س���ان	بكرامت���ه	عل���ى	اهلل،	ومكانه	يف	املالأ	االأعلى،	ومرك���زه	القيادي	يف	
هذا	الكون،	ي�سعر	بذاته،	ويغايل	بقيمة	نف�سه	الأنه	يعتز	بانت�سابه	اإىل	اهلل،	وارتباطه	بكل	ما	يف	
الوجود،	فيحيا	عزيز	النف�س،	عايل	الراأ�س،	اأبيًا	لل�سيم،	ع�سيًا	على	الذل	والهوان،	بعيدًا	عن	

ال�سعور	بالتفاهة	وال�سياع	والعدم	والفراغ.	

وهذا	االإح�سا�س	الذي	يعي�س	به	املوؤمن	لي�س	�سيئًا	هينًا	وال	ب�ساعة	مزجاة،	اإنه	ك�سب	كبري	
ومغن���م	�سخم	لالإن�سان،	ك�سب	له	يف	عامل	ال�سعور	والت�س���ور	ويف	عامل	الواقع	وال�سلوك...	وما	
اأعظ���م	الفرق	بني	رجلني:	يعي�س	اأحدهما	وهو	يعتقد	يف	نف�سه	اإنه	جمرد	)حيوان(	من	ف�سيلة	
راقية.	ويعي�س	االآخر	يعتقد	اأنه	خليفة	اهلل	يف	االأر�س	ونائبه	يف	اإقامة	احلق	يف	هذا	الكون!")2(.

 

خواء	الذات	واالأدمغة	امل�ستوردة،	مراد	هوفمان،	ط	االأوىل،	مكتبة	ال�سروق	الدولية،	2002م،	)�س54-55(باخت�سار. 	)1(
االإميان	واحلياة	للدكتور	يو�سف	القر�ساوي،	ط	ال�سابعة،	موؤ�س�سة	الر�سالة	)�س61(. 	)2(
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	ومن	االأدلة	على	وجود	هذا	الفرق	بني	من	يعتقد	اأنه	خملوق	هلل	ومن	ينكر	ذلك	الدرا�سات	
العلمية	املتعلقة	باالنتحار،	والتي	اأثبتت	اأن	اأكرب	ن�سبة	لالنتحار	كانت	يف	الدول	االأكرث	اإحلادًا،	
وعل���ى	راأ�سه���ا	ال�سويد	التي	تو�سم	باأن	�سعبها	اأكرث	ال�سع���وب	يف	ن�سبة	االإحلاد))1((،	ومنها	هذه	
الدرا�سة	التي	قام	بها	الدكتور	جو�س	مانويل	والباحثة	األي�ساندرا	فلي�سمان،	وهي	درا�سة	علمية	

�ساملة	ا�ستندا	فيها	اإىل	مراجع	االأمم	املتحدة	املوثقة.

وق���د	انته���ت	هذه	الدرا�سة	العلمي���ة	اإىل	اأن	اأعلى	ن�سبة	لالنتحار	كان���ت	بني	امللحدين،	ثم	
البوذي���ني	ث���م	امل�سيحيني	ث���م	الهندو�س	واأخ���ريًا	امل�سلمني	الذي���ن	كانت	ن�سب���ة	االنتحار	بينهم	
تقرتب	من	ال�سفر)2(،	ومن	العجيب	اأن	موؤ�س�سة	ال�سحة	العاملية	فد	ن�سرت	يف	تقرير	لها	– يف	
اإط���ار	البحث	ع���ن	عوامل	احلد	من	ظاهرة	االنتح���ار– "اأن	من	الوقاية	م���ن	االنتحار	التدين	

باالإ�سالم")3(.
ثانًي��ا: معرف��ة الإن�سان �سفات نف�س��ه ونظرته ال�سحيحة لغرائ��زه وحتقيق الت�ازن 

بني مطالب الروح واجل�سد:
من	اخل�سائ�س	املميزة	للت�سور	االإ�سالمي	)الواقعية،	والتوازن(،	اللذان	يظهران	بو�سوح	
يف	الت�سور	االإ�سالمي	للنف�س	االإن�سانية،	فاالإ�سالم	يثبت	وجود	الغرائز	وال�سهوات	يف	االإن�سان،	
ويتعامل	معها	مبا	يقت�سيه	التوازن	واإعطاء	كل	ذي	حق	حقه،	فقد	قال	تعاىل:﴿َياَبِني	اآَدَم	ُخُذوا	
	امْلُ�ْسِرِفنَي﴾]االأعراف:31[،	 ُه	اَل	ُيِح���بُّ 	َم�ْسِجٍد	َوُكُلوا	َوا�ْسَرُب���وا	َواَل	ُت�ْسِرُفوا	اإِنَّ ِزيَنَتُك���ْم	ِعْنَد	ُكلِّ
ًة	َوَرْحَمًة	 ْن	َخَلَق	َلُكْم	ِمْن	اأَْنُف�ِسُكْم	اأَْزَواًجا	ِلَت�ْسُكُن���وا	اإَِلْيَها	َوَجَعَل	َبْيَنُكْم	َمَودَّ وقال:﴿َوِم���ْن	اآَياِتِه	اأَ
ُروَن﴾]الروم:21[،	ويف	هذا	اإثب���ات	لوجود	الغرائز	الفطرية	يف	 	يِف	َذِل���َك	اَلآَي���اٍت	ِلَقْوٍم	َيَتَفكَّ اإِنَّ
االإن�سان	من	االحتياج	للطعام	وال�سراب	والنكاح،	واأن	هذه	الغرائز	غري	مذمومة	يف	ذاتها	بدليل	
وقوعه���ا	يف	مقام	االمتنان	على	بني	اآدم،	فالغرائز	وال�سهوات	لي�ست	اأمرًا	طارئًا	على	االإن�سان،	
بل	هي	فطرته	التي	فطره	اهلل	عليها	واأهله	بها	للخالفة	يف	االأر�س،	فعلى	هذا	ي�ستطيع	االإن�سان	

)1(	 Stack S،	Lester D:	The effect of religion on suicide ideation.	Soc Psychiatry PsychiatrEpidemiol 
170–26:168	؛1991

)2(	 Religious Affiliation and Suicide Attempt،	2004.	American Psychiatric Association،
)((	 	Stack S:	The effect of religious commitment on suicide:	a cross-national analysis.	 J Health 

SocBehav 198(
	 15.	Spitzer RL،	Williams JBW،	Gibbon M،	First MB:	Structured Clinical Interview for DSM-

III-R—Patient Version	1.0 )SCID-P(.	Washington،	DC،	American Psychiatric Press،	1990
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حتقيق	التوازن	بني	مطالب	روحه	وج�سده	كما	اأمره	اهلل	تعاىل،	فال	كبت	وال	�سراعات،	وال	يكون	
الع���الج	يف	تلبية	رغبات	اجل�س���د	بال	ح�ساب	كمايدعي	الفرويدي���ون	والو�سعيون،	وال	ا�ستقذار	
للرغبات	اجل�سدية	ولوم	النف�س	على	تلبيتها	وطلب	العزوف	عنها	كما	يدعي	اأ�سحاب	املذاهب	
املثالي���ة	ككثري	م���ن	فال�سفة	اليونان	واملانويني	وغريهم،	ولكن	منه���ج	االإ�سالم	هو	التوازن	بني	

الروح	واجل�سد،	وعدم	اإهمال	من	اأجل	االآخر.

يقول	�سيد	قطب	رحمه	اهلل:	"اإن	"االإن�سان" –يف	الت�سور	االإ�سالمي-	هو	هذا	"االإن�سان" 
الذي	نعهده.	هذا	االإن�س���ان	بقوته	و�سعفه،	بنوازعه	واأ�سواقه،	بلحمه	ودمه	واأع�سابه،	بج�سمه	
وعقله	وروحه… اإنه	لي�س	االإن�سان	كما	يريده	خيال	جامح،	اأو	كما	يتمناه	حلم	�سابح	مع	ق�سايا	
ذهنية	من	ق�سايا	املنطق	ال�سكلي!	كما	اأنه	لي�س	االإن�سان	الذي	ي�سعه	املنطق	الو�سعي	يف	اأ�سفل	
�سافل���ني،	ويجعله	خملوقًا	من	خملوقات	هذه	"املادة" ال�سماء!	اأو	من	خملوقات	"االقت�ساد"!	
اإنه	االإن�سان	"الواقعي"،	واملنهج	االإ�سالمي	للحياة	–على	كل	رفعته	ونظافته	وربانيته	ومثاليته-	
هو	يف	الوقت	ذاته	منهج	لهذا	االإن�سان	يف	حدود	طاقاته	الواقعية..	فال	ي�سوء	ظنه	بهذا	الكائن،	
وال	يهدر	قيمته	يف	�سورة	ما	من	�سور	حياته.	كما	اأنه	ال	يرفع	هذا	االإن�سان	اإىل	مقام	االألوهية،	
وال	يخلع	عليه	�سيئًا	من	خ�سائ�سها.	كذلك	ال	يت�سوره	ملكًا	نورانيًا	�سفيفًا	ال	يتلب�س	مبقت�سيات	
التكوي���ن	امل���ادي،	ومن	ثم	ال	ي�ستق���ذر	دوافع	فطرت���ه	ومقت�سيات	هذا	التكوي���ن	الفطري،	ومع	
اعتبار	املنهج	االإ�سالمي	الإن�سانية	االإن�سان	من	جميع	الوجوه	فهو	وحده	الذي	ميلك	اأن	ي�سل	به	

اإىل	اأرفع	م�ستوى،	يبلغ	اإليه	االإن�سان،	يف	اأي	زمان	ويف	اأي	مكان")1(.
وهذا	الت�سور	االإ�سالمي	هو	الت�سور	املتوازن	ال�سامل	من	�سطط	كثري	من	الفال�سفة	وعلماء	
النف����س،	اإذ	اإن	طبيع���ة	االإن�سان	عند	كثري	منهم	تتلخ����س	يف	اأن	االإن�سان	مادي	بحت،	ال	هدف	
ل���ه	اإال	اإ�سب���اع	غرائزه	و�سهواته	احليواني���ة،	اأو	اأنه	متدن�س	ب�سبب	وجود	ه���ذه	الغرائز،	وال	يبلغ	
الكمال	املن�سود	اإال	باالإعرا�س	عن	هذه	الغرائز	والعزوف	عن	مقت�سياتها،	فقد	ذهب	اأفالطون	
اإىل	اأن	نف�س	االإن�سان	تنق�سم	اإىل	ثالثة	اأنف�س،	هى:	النف�س	العاقلة،	والنف�س	الغ�سبية،	والنف�س	
ال�سهواني���ة،	ثم	قرر	بعد	ذلك	اأن	�سعادة	النف����س	يف	قهر	النف�س	ال�سهوانية،	وجتاهل	مطالبها،	

واأن	متام	ال�سعادة	اإمنا	هو	بتحرر	النف�س	من	�سجن	اجل�سد	واملادة)2(.	

انظر:	الت�سور	االإ�سالمي	ومقوماته	ل�سيد	قطب. 	)1(
انظر	اأفالطون	�سريته	واآثاره	ومذهبه	الفل�سفي،	جليم�س	فينيكان	)65(	وما	بعدها.	 	)2(
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اأما فروي���د فقد افرت�س اأن النف�س مك�نة من ثالثة اأق�سام وهي:
اله����  )DI(:	وهو	م�ستودع	الغرائز	والطاقة	النف�سية،	فعندما	تثار	الغرائز	ي�سعر	االإن�سان	
بالتوت���ر،	وال	يع���ود	لطبيعته	اإال	بتفري���غ	هذه	الطاقة	ليع���ود	التوازن،	وهذا	اجل���زء	من	النف�س	

يحكمه	مبداأ	حتقيق	اللذة.

الأن��������ا)Ego(:	وميث���ل	اجلان���ب	ال�سعوري،	ويق���رر	ماي�سبع	من	رغباته	وم���ا	يوؤجل	منها،	
ح�سب	الظروف	املحيطة،	ويحكم	هذا	اجلزء	من	النف�س	مبداأ	الواقع.

الأن�����ا الأعلى)Supper ego(:	وهو	املمثل	الداخلي	لقيم	ال�سلوك	واالأخالق	التي	ميت�سها	
الف���رد	اأثناء	عملية	التن�سئة	االجتماعي���ة،	وتنزع	اإىل	الكمال...	ويحكمه���ا	مبداأ	املثالية	وتعمل	
على	كف	دفعات	الهو،	خا�سة	الدفعات	اجلن�سية	والعدوانية،	ويطلق	عليه	ا�سم	ال�سمري)1(.	

واأهم	اأ�سباب	ال�سحة	النف�سية	عند	فرويد	يتمثل	يف	تفريغ	الرغبات	املكبوتة	يف	الال�سعور،	
ويعت���رب	فرويد	اأن	اأهم	ه���ذه	الدوافع	والرغب���ات	االإن�سانية	هو	اجلن�س،	بل	اإن���ه	يعطي	للجن�س	
"امل���كان	االأول	يف	احلي���اة	النف�سية	الفردية	واجلماعية	عند	االإن�سان")2(،	وباتباع	اآراء	فرويد	
واأمثاله	من	االإباحيني	واملاديني	ي�سبح	االإن�سان	عبًدا	للذات	وال�سهوات،	ال	هم	له	اإال	حت�سيلها.
وبتقيي���م	الراأيني	ال�سابقني	من	وجهة	النظر	االإ�سالمية	جند	اأنهما	اتفقا	على	اأن	االإن�سان	
يف	طبيعت���ه	الغرائز	وال�سهوات،	فمنهم	من	ا�ستقذرها	واأهمل	مطالبها،	ومنهم	من	�سار	خلفها	
وان�سغ���ل	باال�ستكثار	منها،	فهما	متفق���ان	يف	اجلملة	على	اعتبار	االإن�سان	�سريًرا	بطبعه،	وفيما	

يلي	ذكر	لبع�س	الفروق	بني	النظرة	االإ�سالمية	وغريها	يف	هذا	اجلانب:

النظ��رة لطبيعة الإن�س��ان:	اتفق	الراأيان	ال�سابقان	يف	اجلملة	على	اعتبار	االإن�سان	�سريًرا	
	بطبع���ه،	واحل���ق	اأنه	خرّي	بطبع���ه	كما	هي	النظ���رة	االإ�سالمية	الت���ي	دل	عليها	الق���راآن	فقال:
ا�َس	َعَلْيَها﴾]الروم:30[،	واأخربنا	ر�سولنا	ملسو هيلع هللا ىلص	اأن:	"َما	ِمْن	َمْوُلوٍد	 ِتي	َفَطَر	النَّ 	الَّ ِ ﴿	ِفْطَرَت	اهللَّ
�َساِنِه")3(،	فقد	خلقه	اهلل	يف	اأح�سن	 جِّ ْو	مُيَ َراِنِه،	اأَ ْو	ُيَن�سِّ َداِنِه	اأَ 	ُيوَل���ُد	َعَلى	الِفْطَرِة،	َفاأََبَواُه	ُيَهوِّ اإِالَّ
تق���ومي،	وجعله	مهيًئا	لتقبل	القي���م	واالأخالق	وقواعد	ال�سلوك	االجتماع���ي،	فالنف�س	االإن�سانية	

ملخ�س	من	عدة	كتب،	انظر	اأعالم	علم	النف�س،	لد.	نبيل	مو�سى	)271/2(. 	)1(
فكر	فرويد،	الإدجار	بي�س،	ترجمة	جوزف	عبد	اهلل	)57(. 	)2(

اأخرجه	البخاري	)1358(،	وم�سلم	)2658(. 	)3(
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اَها﴾]ال�سم�س:9[،	فبالرتبية	ال�ساحلة	 ْفَلَح	َمْن	َزكَّ قابلة	للتعل���م	والتزكية،	قال	تعاىل:﴿	َقْد	اأَ
ت�سمو	النف�س،	ويتحقق	لها	التوازن	الذي	تن�سده	ال�سحة	النف�سية.)1(

النظ��رة لل�سه���ات: اإن	الغرائ���ز	وال�سه���وات	لي�س���ت	مذموم���ة	دائم���ًا	يف	نظ���ر	االإ�س���الم،	
فال�سه���وات	واملل���ذات	مادية	و�سعه���ا	اهلل	يف	االإن�سان	لفائدة	حفظ	حيات���ه،	وا�ستمرار	نوعه	يف	
تعمري	االأرا�سي،	مما	يجعل	تركها	باملرة	مذموًما،	واالعتدال	يف	طلبها	من	حالل	حمموًدا،	بل	
اأوج���ب	االإ�سالم	الثواب	ملن	اأتى	�سهوته	من	طريق	مباح،	ملا	يف	ذلك	من	امل�سالح	واملنافع،	فقد	
ق���ال	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	"اإن	بكل	ت�سبيحة	�سدقة،	وكل	تكبرية	�سدقة،	وكل	حتميدة	�سدقة،	وكل	
تهليلة	�سدقة،	واأمر	باملعروف	�سدقة،	ونهي	عن	منكر	�سدقة،	ويف	ب�سع	اأحدكم	�سدقة،	قالوا:	
يا	ر�سول	اهلل،	اأياأتي	اأحدنا	�سهوته	ويكون	له	فيها	اأجر؟	قال:	"اأراأيتم	لو	و�سعها	يف	حرام	اأكان	

عليه	فيها	وزر؟	فكذلك	اإذا	و�سعها	يف	احلالل	كان	له	اأجر".)2(
النظ��رة للت���ازن بني الروح واجل�س��د:	ال�سخ�س	ال�سوي	يف	نظر	االإ�سالم	قادر	على	حتقيق	
الت���وازن	بني	مطال���ب	اجل�سم	والروح،	وقادر	على	اإ�سباع	حاجاتهم���ا	باعتدال	يف	حدود	ما	اأمر	
اهلل،	وه���ذا	الت���وازن	يج���ب	اأن	يتم	وفق	اأوام���ر	اهلل	وحدوده،	فه���و	العامل	مبا	ي�سل���ح	االإن�سان	
ويف�س���ده،	اأم���ا	املذاهب	والفل�سفات	االأخرى	فمنهم	من	مل	يعن	بق�سية	التوازن	اأ�ساًل	ومال	اإىل	
اأح���د	الطرفني	كما	�سبق	عن	فرويد	وغريه،	ومنهم	م���ن	حاول	حتقيق	هذا	التوازن	لكن	ال	على	

منهج	اهلل	بل	على	اأ�سا�س	من	الهوى	واملنهج	الو�سعي.

ثالًثا: معرفة الإن�سان �سرف مكانته بني الكائنات بتحمله لالأمانة وامل�سئ�لية:
خل���ق	اهلل	تع���اىل	االإن�سان	م�ستعًدا	ا�ستع���داًدا	فطرًيا	للقيام	برعاية	م���ا	كلفه	به	من	اأمور	
تتعل���ق	بدين���ه	ودنياه،	فاإن	وفى	ما	عليه	من	الرعاية	ح�سل	له	الثواب،	واإن	فرط	فيها	ح�سل	له	
العق���اب،	وه���ذا	هو	معنى	امل�سئولية،	فقد	عرفها	الدكتور	عب���د	اهلل	دراز	بقوله:	"امل�سئولية	هي	
ك���ون	الف���رد	مكلفًا	باأن	يقوم	ببع�س	االأ�سياء	وباأن	يقدم	عنه���ا	ح�سابًا	اإىل	غريه")3(،	وقيل	هي:	

على	اأعماله	وملزمًا	بتبعاتها	املختلفة")4(.	 للموؤاخذة	 �ساحلًا	 االإن�سان	 فيها	 يكون	 "حالة	

مقال	للدكتور	كمال	ابراهيم	مر�سي؛	جملة	امل�سلم	املعا�سربعنوان	"تعريفات	ال�سحة	النف�سية" – العدد	51-50،	 	)1(
1988م،	بت�سرف.

اأخرجه	م�سلم	)1006(. 	)2(
د�ستور	االأخالق،	لد.حممد	عبد	اهلل	دراز	)136(.. 	)3(

مو�سوع���ة	ن�س���رة	النعيم	يف	مكارم	اأخالق	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	باإ�س���راف	د	.�سالح	بن	عبد	اهلل	احلميد	)8/	2400(	دار	 	)4(
الو�سيلة	للن�سر	والتوزيع.	الطبعة	االأوىل	1418ه�.
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وم���ن	الكلم���ات	القراآنية	الت���ي	تتقارب	مع	معن���ى	امل�سئولي���ة	كلمات:	اخلالف���ة	والتكرمي	
	اأَْن	َيْحِمْلَنَها	 َباِل	َفاأََبنْيَ َماَواِت	َوااْلأَْر�ِس	َواجْلِ َنا	ااْلأََماَنَة	َعَلى	ال�سَّ ا	َعَر�سْ واالأمانة،	قال	تعاىل:﴿	اإِنَّ
ُه	َكاَن	َظُلوًما	َجُهوال﴾]االأحزاب:72[،	وقد	ذكر	ابن	كثري	يف	 َواأَ�ْسَفْقَن	ِمْنَها	َوَحَمَلَها	االإن�سان	اإِنَّ
تف�س���ري	االأمانة	عدة	اأقوال،	تدور	كلها	على	الفرائ�س	والطاعات،	ثم	قال:"وكل	هذا	االأقوال	ال	
تن���ايف	بينها،	بل	هي	راجع���ة	اإىل	اأنها	التكليف	وقبول	االأوامر	والنواه���ي	ب�سرطها،	وهو	اأنه	اإذا	
قام	بذلك	اأثيب،	واإن	تركها	عوقب،	فقبلها	االإن�سان	على	�سعفه	وجهله	وظلمه	اإال	من	وفق	اهلل،	
وب���اهلل	امل�ستع���ان")1(،	وقد	بينت	ق�سة	اآدم	هذه	امل�سئولية	يف	قول	اهلل	تع���اىل:	﴿َواإِْذ	َقاَل	َربَُّك	
	َجاِعٌل	يِف	ااْلأَْر�ِس	َخِليَفًة﴾]البقرة:30[،	واإدراك	االإن�سان	هذه	امل�سئولية	و�سرفها	 ِلْلَماَلِئَكِة	اإِينِّ
ل���ه	اأبلغ	االأث���ر	على	و�سوح	هويته	ومنهجه	واأهدافه	يف	هذه	احلي���اة،	فيجعل	حتقيق	رعاية	هذه	
امل�سئولي���ة	حمور	حيات���ه،	وي�سخر	ما	وهبه	اهلل	له	من	الطاقات	واملل���كات	يف	رعايتها.	اأما	حني	
تغي���ب	ه���ذه	امل�سئولية	عن	اإدراك	االإن�سان	وتتعطل	هذه	القوى	ع���ن	اأداء	مهمتها	يهبط	االإن�سان	
	 نِّ َم	َكِثرًيا	ِمَن	اجْلِ َهنَّ َنا	جِلَ اإىل	درك	االأنعام؛	بل	اإىل	اأ�سل	من	ذلك	كما	قال	تعاىل:	﴿َوَلَقْد	َذَراأْ
ُروَن	ِبَها	َوَلُهْم	َءاَذاٌن	اَل	َي�ْسَمُعوَن	ِبَها	اأُوَلِئَك	 	اَل	ُيْب�سِ َوااْلإِْن�ِس	َلُهْم	ُقُلوٌب	اَل	َيْفَقُهوَن	ِبَها	َوَلُهْم	اأَْعنُيٌ

	اأُوَلِئَك	ُهُم	اْلَغاِفُلوَن﴾]االأعراف:179[. لُّ َكااْلأَْنَعاِم	َبْل	ُهْم	اأَ�سَ
واالإن�س���ان	م�سئ���ول	عن	نف�سه،	وعن	جمتمعه	كذلك،	وذلك	ل�سبب���ني،	االأول:	اأن	االإن�سان	ال	
ت�ستقي���م	له	حياة	اإال	مبا	يح�سله	مبعاونة	جمتمعه	من	امل�سال���ح	واملنافع،	فامل�سئولية	االإميانية	
تقت�س���ي	اأن	يتقل���د	كل	اإن�س���ان	يف	عنق���ه	قدًرا	معت���رًبا	من	االلت���زام	االأخالق���ي	واالأدبي	جتاه	
االأف���راد	االآخرين،	يف	مقابل	ا�ستعانته	وانتفاعه	بهم.	والثاين:	اأن	"الهوية	الفردية	ال	تكتمل	اإال	
باالندماج	يف	وعي	جماعي،	حينئذ	ي�سعر	االإن�سان	بقيمته	كفرد	جمرد،	وقيمته	كفرد	يف	جماعة	
اأو	جمتمع،	الأن	فل�سفة	احلياة	تكمن	يف	اأن	ينظر	االإن�سان	لغريه	كما	ينظر	لنف�سه،	واعتبار	ذلك	
م���ن	�سميم	االإمي���ان")2(،	وهو	ما	يحقق	التوازن	يف	نف�سية	االإن�س���ان	و�سخ�سيته	بني	كونه	فرًدا	
ل���ه	حظوظه	وحقوقه..	وبني	موقعه	االجتماعي	على	خريطة	اال�ستخالف	باعتباره	لبنة	يف	بناء	

جمتمعي	ال	ي�ستغنى	عنه	باأي	حال،	فعلى	هذا	تت�سعب	م�سئولية	الفرد	اإىل	�سعبتني:	

تف�سري	ابن	كثري	)489/6(. 	)1(
االإن�س���ان	يف	االإ�س���الم..	ماهيته	وحقيقة	وج���وده،	لعبا�س	اجل���راري،	مطبعة	االأمنية،	الرب���اط،	من�سورات	النادي	 	)2(

اجلراري،	1408ه�-1997م		)(.37
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م�سئ�لية الفرد جتاه نف�سه:
م���ن	مبادئ	االإ�س���الم	الت�سريعية	مبداأ	"امل�سئولي���ة"،	واملقام	االأول	يف	ه���ذه	امل�سئولية	هو	
م�سئولي���ة	الفرد	جتاه	نف�سه،	فالفرد	م�سئول	ع���ن	اأقواله	واأفعاله	م�سئولية	يرتتب	عليها	اجلزاء	
	َما	 	ِلاْلإِْن�َساِن	اإِالَّ ْن	َلْي����سَ ْخ���َرى	)38(	َواأَ 	َتِزُر	َواِزَرٌة	ِوْزَر	اأُ يف	الدني���ا	واالآخ���رة،	قال	تع���اىل:	﴿اأَالَّ
���َزاَء	ااْلأَْوَفى﴾]النجم:38-41[،	وقد	 	ُيْجَزاُه	اجْلَ 	�َسْعَيُه	�َسْوَف	ُيَرى	)40(	ُثمَّ �َسَع���ى	)39(	َواأَنَّ
قام���ت	نظرية	"امل�سئولية	الفردية" يف	االإ�سالم	على	قواع���د	واأ�س�س	فاقت	بها	نظريات	ال�سرق	
والغ���رب،	فامل�سئ���ول	يف	االإ�سالم	هو	العامل	العامد	القادر،	فتعفي	ال�سريعة	من	امل�سئولية	من	مل	
يكن	اأهاًل	لها	من	غري	املكلفني،	كال�سغري	واملجنون،	وكذا	املكلف	اإن	مل	يق�سد	اخلطاأ	اأو	جهله	
يف	حدود	معينة،	وذلك	كاجلاهل	باحلكم	اأو	املكره	اأو	غري	العامد،	فلي�ست	نظرية	امل�سئولية	يف	
االإ�س���الم	نظرية	جامدة	مادية،	بل	هي	مرن���ة	حكيمة	ترعى	اأحوال	امل�سئول	والظروف	املحيطة	
به،	بخالف	النظريات	الو�سعية	التي	ال	ترى	اإال	امل�سوؤولية	املادية	فتوقع	العقوبة	على	من	ت�سبب	

يف	اخلطاأ	اأيا	كان،	حتى	البهائم!)1(.	

والف���رد	يف	االإ�سالم	م�سئ���ول	عن	اأقواله	واأفعال���ه	ومعتقداته،	وهو	م�سئ���ول	قبل	ذلك	عن	
حماي���ة	فطرته	التي	فطره	اهلل	عليها	من	التلويث	واالنتكا�س،	كما	اأنه	م�سئول	عن	بدنه،	فريفق	
ا	عن	عقله	 ب���ه	وال	يحمله	ما	ال	يطيق،	وي�سبع	حاجاته	بال	اإف���راط	وال	تفريط،	وهو	م�سئول	اأي�سً
وفكره،	فهو	ماأمور	بطلب	العلم	ليعرف	احلق	من	الباطل	يف	عقيدته	وعبادته،	وليزكي	اأخالقه	

ويتخري	ما	يتحلى	به	من	االآداب	والعادات.

م�س�����ئ�لية الفرد جتاه اإ�سالح املجتمع:
رغ���م	اأن	م���ن	املبادئ	التي	قررها	االإ�سالم	مبداأ	"�سخ�سي���ة	اجلزاء"،	والذي	يعني	ق�سر	
العقوب���ة	على	املذنب	وحده،	اإال	اأن	الفرد	يف	نظر	االإ�سالم	هو	جزء	املجتمع	االإ�سالمي،	فالفرد	
يف	االإ�س���الم	م�سئول	عن	جمتمع���ه	كذلك	ولكنها	م�سئولية	اأدبي���ة	اأو	اأخالقية،	ولي�ست	م�سئولية	
جزائي���ة،	وبيان	ذلك	اأن	الف���رد	جمازى	على	اأفعاله	بالثواب	والعقاب،	ثم	هو	م�سئول	عن	دعوة	
جمتمع���ه	ون�سح���ه	واأمره	ونهيه،	اإال	اأنه	غ���ري	معاقب	على	اأفعال	املجتم���ع	وخطاياه،	مادام	قد	
ِذيَن	اآَمُن���وا	َعَلْيُكْم	اأَْنُف�َسُكْم	 يَُّها	الَّ ق���ام	بدوره	املنوط	به	من	الدع���وة	اإىل	اهلل،	قال	تعاىل:	﴿َيااأَ

كان	ه���ذا	�سائًدا	حتى	الث���ورة	الفرن�سية،	وقال	به	كثري	من	الفال�سفة	كاأفالط���ون	وغريه،	انظر:	الت�سريع	اجلنائي	 	)1(
االإ�سالمي	مقارًنا	بالقانون	الو�سعي،	لعبد	القادر	عودة	)387/1(،	ود�ستور	االأخالق	يف	القراآن	لدراز	)223(.
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	اإَِذا	اْهَتَدْيُتْم﴾]املائدة:105[،	وهذه	االآية	ال	تنف���ي	م�سئولية	الفرد	نحو	 ���لَّ ُك���ْم	َم���ْن	�سَ رُّ اَل	َي�سُ
املجتم���ع	ب���ل	تفرق	بني	نوعي	امل�سئولية،	وقد	قام	اأبو	بكر	ر�سي	اهلل	عنه	خطيًبا	يف	النا�س	فقال	
بع���د	اأن	حمد	اهلل،	واأثنى	عليه:	ي���ا	اأيها	النا�س،	اإنكم	تقرءون	ه���ذه	االآية،	وت�سعونها	على	غري	
موا�سعه���ا:	﴿عليك���م	اأنف�سكم	ال	ي�سركم	م���ن	�سل	اإذا	اهتديتم﴾]املائ���دة:	105[،	قال:	واإنا	
�سمعن���ا	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص	يقول:	"اإن	النا�س	اإذا	راأوا	الظامل	فلم	ياأخذوا	على	يديه،	اأو�سك	اأن	يعمهم	
اهلل	بعق���اب")1(،	فاالإن�س���ان	اإذن	له	مع	جمتمعه	ح���االت	اإما	اأن	يقوم	ب���دوره	الدعوي	للمجتمع	
واإما	اأن	ال	يقوم	بذلك،	فاإن	قام	بدوره	فقد	عويف	من	امل�سوؤولية	اجلزائية	وبقيت	عليه	نحو	اأمته	
وجمتمع���ه	امل�سوؤولية	االأخالقي���ة	واالأدبية،	واإن	مل	يقم	بدوره	فهو	م�س���وؤول	جزائًيا	وعقابًيا	عن	
ترك���ه	ما	وجب	عليه	من	االأم���ر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر،	ث���م	اإن	املجتمع	الفا�سد	قد	ي�سل	
ب���ه	احلال	-	من	قل���ة	امل�سلحني	و�سعف	دورهم	-	اإىل	حلول	الفنت	والعقوبات	العامة	على	كافة	

اأهله.	

ومن	املعروف	اأن	االإن�سان	كائن	اجتماعي	يتاأثر	باملجتمع	الذي	يعي�س	فيه،	فتمر�س	ُروحه	
وُته���َزل،	اأو	ت�سح	وتقوى	تبعًا	ل�سالح	املجتمع	اأو	ف�ساده،	وقيام	االأفراد	باإ�سالح	املجتمع	طاعة	
هلل	اأواًل	ووقاي���ة	له���م	من	عقابه	على	ع���دم	تغيري	املنكر،	ثم	وقاية	الأنف�سهم	م���ن	التاأثر	بالبيئة	
الفا�س���دة،	ث���م	وقاية	للمجتمع	من	الهالك	العام؛	وقد	قال	ر�س���ول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	"مثل	القائم	على	
ح���دود	اهلل	والواق���ع	فيها،	كمثل	قوم	ا�ستهموا	على	�سفينة،	فاأ�س���اب	بع�سهم	اأعالها	وبع�سهم	
اأ�سفلها،	فكان	الذين	يف	اأ�سفلها	اإذا	ا�ستقوا	من	املاء	مروا	على	من	فوقهم،	فقالوا:	لو	اأنا	خرقنا	
يف	ن�سيبن���ا	خرًقا	ومل	نوؤذ	من	فوقنا،	فاإن	يرتكوهم	وم���ا	اأرادوا	هلكوا	جميًعا،	واإن	اأخذوا	على	
اأيديه���م	جنوا،	وجنوا	جميًعا")2(.	وتل���ك	النظرة	املتوازنة	ت�سعر	الفرد	بقيمته	واأهميته	يف	هذه	
احلياة	من	جهة،	وت�سعره	باحلماية	واالأمن	لكونه	منتمًيا	اإىل	جمتمع	متما�سك	من	جهة	اأخرى.

رابًعا: معرفة الإن�سان �سرف ال�ظيفة التي اأوكلها اهلل اإليه، واملفه�م ال�سحيح للغاية من احلياة: 
اإن	ال�س���وؤال	الذي	ي���وؤرق	كثرًيا	من	غري	امل�سلمني،	وكثرًيا	مم���ن	طم�ست	هويتهم	هو:	ملاذا	

اأعي�س؟	ما	غاية	خلقي؟	كما	قال	عمر	اخليام:

	اأخرجه	اأبو	داود	)4338(،	واأخرج	الرواية	االأوىل	فقط	الرتمذي	)2168(،	وابن	ماجه	)4005(،	و�سححه	االألباين. 	)1(
اأخرجه	البخاري	)2493(. 	)2(
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�أ�������ش������ت�������������ش������ر ومل  �ل��������ع��������م��������ر  ث���������������وب  ل������ب�������������ش������ت 
وح��������������������������رت ف�����������ي�����������ه ب����������������ن ����������ش���������ت���������ى �ل�������ف�������ك�������ر

ع���������ن���������ي ومل �ل��������������ث��������������وب  �أن�����������������������ش�����������و  وغ���������������������������ًد� 
�مل���������ف���������ر �أي�����������������������������ن  ج������������ئ������������ت  مل�����������������������������اذ�  �أدر 

ولك���ن	امل�سل���م	�ساحب	الهوية	يجد	االإجابة	يف	اأوائل	�سفح���ات	قراآنه،	اإذ	الغاية	التي	خلق	
م���ن	اأجله���ا	االإن�سان	ومهمته	يف	االأر�س	قد	بينتها	ق�س���ة	اآدم	اأو�سح	البيان،	فاالإن�سان	مل	يخلق	
عبث���ًا،	واإمن���ا	خلق	لغاية	وحكمة،	والغاية	هنا	لها	مع���ان	ثالثة،	املعنى	االأول	هو	مق�سد	اهلل	من	
خل���ق	االإن�سان،	واملعنى	الثاين	هو	الغاية	التي	ينبغي	اأن	يجعله���ا	االإن�سان	غاية	حلياته،	واملعنى	
الثال���ث	هو	امل�س���ري	الذي	يوؤول	اإليه	االإن�س���ان	بعد	احلياة	الدنيا،	واملعني���ان	االأوليان	للغاية	قد	
�سبق	ذكر	ما	يدل	عليهما	من	ق�سة	اآدم،	فاهلل	عز	وجل	خلق	االإن�سان	ليكون	خليفة	له	يف	اأر�سه	
يعمرها	بعبادته،	واالإن�سان	غايته	يف	الدنيا	عبادة	اهلل	واال�ستقامة	على	وحيه	ليح�سل	ر�سوان	
ُكْم	 ا	َياأِْتَينَّ اهلل	وجنته،	اأما	املعنى	الثالث	فقد	ورد	يف	قوله	تعاىل:	﴿ُقْلَنا	اْهِبُطوا	ِمْنَها	َجِميًعا	َفاإِمَّ
ُبوا	ِباآَياِتَنا	 ِذيَن	َكَفُروا	َوَكذَّ ي	ُهًدى	َفَمْن	َتِبَع	ُهَداَي	َفاَل	َخْوٌف	َعَلْيِهْم	َواَل	ُهْم	َيْحَزُنوَن	)38(	َوالَّ ِمنِّ
اِر	ُهْم	ِفيَها	َخاِلُدوَن	﴾]البقرة:38،	39[،	فاملوؤمن	يعلم	اأنه	مل	يخلق	ليكون	 َحاُب	النَّ اأُوَلِئ���َك	اأَ�سْ
عب���دًا	لعن�سر	من	عنا�س���ر	الكون،	ومل	يخلق	ليتمتع	كما	تتمتع	االأنع���ام،	ومل	يخلق	ليعي�س	هذه	

ال�سنني	التي	تق�سر	اأو	تطول،	ثم	يبلعه	الرتاب	وياأكله	الدود	ويطويه	العدم.

اإن���ه	خلق	ليعرف	اهلل	ويعبده،	ويكون	خليفة	يف	اأر�س���ه،	خلق	ليحمل	االأمانة	الكربى	يف	هذه	
احلياة	الق�سرية:	اأمانة	التكليف	وامل�سئولية،	في�سهره	االبتالء	وت�سقله	التكاليف،	وبذلك	ين�سج	
ويعد	حلياة	اأخرى	هي	حياة	اخللود	والبقاء	واالأبد	الذي	ال	ينقطع،	قال	تعاىل:	﴿اأفح�سبتم	اأمنا	

خلقناكم	عبثًا	واأنكم	اإلينا	ال	ترجعون	*	فتعاىل	اهلل	امللك	احلق﴾	]املوؤمنون:	115،	116[.
اأما	"النظرة	املادية	امللحدة	فلم	تعرف	لالإن�سان	غاية،	الأن	الغاية	تقت�سي	ق�سدًا،	والق�سد	
يقت�سي	قا�سدًا،	وهي	تنكر	اأن	يكون	االإن�سان	قد	خلق	ق�سدًا،	ولهذا	فلي�س	لالإن�سان	يف	نظرها	
ر�سالة	غري	ر�سالة	الكدح	وراء	العي�س	وابتغاء	حت�سينه،	وبعبارة	اأخرى:	وراء	زينة	احلياة	الدنيا	
ومتاعه���ا.	ال	اأكرث	من	ذلك...وما	اأ�سدق	قول	القراآن:﴿قل	متاع	الدنيا	قليل﴾]الن�ساء:	77[،	
وه���و	لي����س	متاع���ًا	قلياًل	فح�سب؟	بل	ه���و	اأي�سًا	متاع	رخي����س،	متاع	حقري؛	الأن���ه	متاع	حيواين	
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حم����س،	�سخ���ر	بع�س	االأدباء	من	طالبه	وع�ساقه	فقال:	"من	كانت	غايته	بطنه	وفرجه	فقيمته	
م���ا	يخرج	منهم���ا"")1(،	فما	اأعظم	الفرق	بني	الذي	يعي�س	لنف�س���ه	والذي	يعي�س	لربه،	بني	من	

يعي�س	لدنياه	املحدودة،	ومن	يعي�س	لوجود	غري	حمدود	بزمان	وال	مكان!

م���ن	اأب���رز	مظاهر	هذا	الف���رق	اختالف	موقف	املوؤمن���ني	عن	غريهم	من	احلي���اة	الدنيا	
واالآخ���رة،	فاملوؤمن	ينظر	للدنيا	على	اأنها	مزرعة	لالآخرة،	ولي�ست	غاية	يف	ذاتها،	فلو	نال	�سيًئا	
م���ن	متاعه���ا	عمل	به	يف	طاعة	اهلل،	وما	هو	على	�سحبتها	بحري����س،	فلي�س	مت�سبًثا	بالدنيا	وال	
وُت.	 َك	مَتُ متاعه���ا	بل	يقب���ل	على	اهلل	بقلب	م�ستاق،	كه���ذا	االأَْعَراِبّي،	الذي	مر�س	َفِقيَل	َل���ُه:	اإِنَّ
	 رْيَ ىَل	َمْن	اَل	اأََرى	اخْلَ .	َقاَل:	"َفَما	َكَراَهِتي	اأَْن	اأَْذَه���َب	اإِ ِ ىَل	اأَْيَن	ُيْذَهُب	ِب���ي؟	َقاَل:	اإِىَل	اهللَّ َق���اَل:	اإِ
	ِمْن���ُه؟")2(،	اأم���ا	من	عا�س	لنف�سه	وجعل	هم���ه	حتقيق	ذاته،	فلو	ف�سل	عا����س	مهمومًا	كارهًا	 اإِالَّ
لنف�س���ه	حاق���دًا	على	من	حوله،	ولو	جنح	يف	حتقيق	اأهدافها	الدنيوي���ة	�ساأل	نف�سه:	وماذا	بعد؟	
ث���م	اإذا	انق�ست	اأيام	عمره،	واأقبلت	عليه	ال�سيخوخة	يطل	من	ورائها	املوت،	كانت	تلك	الطامة	
الك���ربى	وامل�سيب���ة	العظمى	؛	الأنه	ال	يعرف	لوج���وده	غاية	اإال	ملذات	الدني���ا	وحت�سيلها،	فاإذا	

فاتت	امللذات	فقد	فات	كل	�سيء.

فقد	امت���الأت	الكتب	واملجالت	باأخبار	الناجحني	التع�س���اء،	والعظماء	املنتحرين-	الذين	
حققوا	ذواتهم	كما	يدعون-	مما	يوؤكد	اأن	حتقيق	الذات	لي�س	كافيًا	يف	اإ�سعاد	االإن�سان	واإ�سعاره	
بالراح���ة	والطماأنين���ة	واالأم���ن	النف�سي،	ومم���ا	يوؤكد	وه���اء	الغاية	التي	يتغياه���ا	امللحدون	من	
حياتهم	-	ويطلقون	عليها	ا�سم	"حتقيق	الذات" -	اأن	بع�س	املجرمني	ي�سعرون	بتحقيق	ذواتهم	
يف	اإجن���از	اأعمال	اإجرامية،	وي�سع���رون	بلذة	النجاح	ون�سوة	االنت�سار	كلما	غفل	عنهم	املجتمع.	
وم���ع	ه���ذا	لي�سوا	�سعداء	الأن	�سعادتهم	يف	هذه	االأعمال	موؤقت���ة،	تزول	مبجرد	احل�سول	عليها،	

	ال�سعور	بالذنب	واخلوف	من	املجتمع،	وعدم	الر�سا	عن	الذات.	 فيعي�سون	يف	َهَمّ

كما	اأن	االإن�سان	قد	ي�سعر	بتحقيق	الذات	مع	حرمانه	من	اللذات	اجل�سدية	كالطعام	واملاء	
والراح���ة	والن�ساء،	ومع	تعذيبه	باحلب����س	والنفي	وم�سادرة	االأموال،	وع���دم	اإ�سباع	احلاجات	
الف�سيولوجي���ة	والنف�سي���ة	واالجتماعي���ة،	فالر�س���ل	والدعاة	وج���دوا	حتقيق	ذواته���م	يف	اإبالغ	

االإميان	واحلياة	للدكتور	يو�سف	القر�ساوي،	ط	ال�سابعة،	موؤ�س�سة	الر�سالة	)81(. 	)1(
املحت�سرين	البن	اأبي	الدنيا	)24(.	 	)2(
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ر�س���االت	ربه���م،	ويف	اإظهار	دينهم	ويف	الدفاع	عن	مبادئه���م،	ال	يف	اإ�سباع	حاجاتهم	اجل�سمية	
الت���ي	�سح���وا	بها	يف	�سبي	دعواتهم،	مما	يدل	على	اأن	ال�سعادة	واللذة	اإمنا	هما	يف	حتقيق	غاية	
اخللق،	والقيام	مبقت�سى	التكليف	االإلهي،	ولذلك	قال	�سيخ	االإ�سالم	ابن	تيمية:	"اأ�سل	ال�سعادة	

االإميان")1(.
اجلانب الثاين: عالقة الإن�سان بخالقه وو�س�ح الغاية واملنهج

ق���د	يتعج���ب	القاريء	م���ن	عالقة	ق�سة	اآدم	الت���ي	�سبقت	بعثة	حمم���د	ملسو هيلع هللا ىلص	بدهور	طويلة	
وب���ني	الهوية	االإ�سالمي���ة	والثبات	على	منهج	ال�سريعة،	واحلقيق���ة	اأن	يف	عر�س	القراآن	الكرمي	
لق�س���ة	اآدم	والتعقي���ب	القراآين	عليها	ي�س���ع	قواعد	ت�سبط	عالقة	االإن�س���ان	بخالقه	من	خالل	
���ي	ُهًدى	َفَمْن	َتِبَع	ُهَداَي	 ُكْم	ِمنِّ ِتَينَّ ا	َياأْ مَّ الوح���ي	حيث	قال	تعاىل:﴿ُقْلَن���ا	اْهِبُطوا	ِمْنَها	َجِميًعا	َفاإِ
َفاَل	َخْوٌف	َعَلْيِهْم	َواَل	ُهْم	َيْحَزُنوَن﴾]البقرة:38[،	وهذه	االآية	ومايف	معناها	من	االآيات	توؤ�س�س	

عدة	قواعد	منها:

القاع��دة الأوىل: ت�حيد م�سدر التلقي للب�سرية كلها من ال�حي املع�س�م الذي تاأتي 
به الر�سل يف كل زمان:

	وقت	وزمان	جاءكم	مني	-يا	 ي	ُهًدى﴾	اأي:	اأيَّ ُك���ْم	ِمنِّ ا	َياأِْتَينَّ ق���ال	ال�سعدي:	"قوله:	﴿َفاإِمَّ
مع�سر	الثقلني-	هدى،	اأي:	ر�سول	وكتاب	يهديكم	ملا	يقربكم	مني،	ويدنيكم	مني؛	ويدنيكم	من	
ر�سائ���ي،	﴿فمن	تبع	ه���داي﴾	منكم،	باأن	اآمن	بر�سلي	وكتبي،	واهت���دى	بهم،	وذلك	بت�سديق	
جمي���ع	اأخبار	الر�س���ل	والكتب،	واالمتثال	لالأمر	واالجتناب	للنهي،	﴿َفال	َخ���ْوٌف	َعَلْيِهْم	َوال	ُهْم	
ي	ُه���دًى﴾	االآيَة	هو	يف	معنى	 ُكْم	ِمنِّ ���ا	َياأِْتَينَّ َيْحَزُن���وَن﴾")2(،	وق���ال	ابن	عا�سور:	"وقوله:	﴿َفاإِمَّ
العه���د	اأخذه	اهلل	على	اآدم	فلزم	ذريت���ه	اأن	يتبعوا	كل	هدى	ياأتيهم	ِمَن	اهلل	واأّن	من	اأعر�س	عن	

هدى	ياأتي	من	اهلل	فقد	ا�ستوجب	العذاب")3(.
القاعدة الثانية: الثقة باأنه لهدى اإل من عند اهلل: 

ا(	 ق���ال	الزرك�سي	يف	الربهان:	"يف	قوله	تعاىل:	﴿اإما	ياأتينكم	مني	هدى﴾،	ومل	يقل	)منَّ

جمموع	الفتاوى	)40/2(. 	)1(
تف�سري	ال�سعدي	)50(. 	)2(

تف�سري	التحرير	والتنوير)440/1(. 	)3(
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م���ع	اأن���ه	للج���ع	اأو	للواحد	املعظم	نف�س���ه	وحكمته	املنا�سب���ة	للواقع	فالهدى	ال	يك���ون	اإِال	من	اهلل	
فنا�سب	اخلا�س	للخا�س")1(.

وت�سمل هذه القاعدة ما يلي:
اأواًل:	االع���رتاف	بحاج���ة	العق���ل	الب�سري	للوح���ي	واأن���ه	ال	ي�ستقل	مبعرفة	اخل���ري	وال�سر:	
اَء	 اِفِه	َمَع	َحوَّ ىَل	اهلِل	َواْعرِتَ ُج���وِع	اإِ ِقيَقِة	َقْد	َكاَنْت	ِبالرُّ ق���ال	�ساحب	املنار:	"اإن	توب���ة	اآدم	يف	احْلَ
	 رْيِ ِد	َتَدبُِّر	اْلَعْقِل	َوَوْزِن	اخْلَ َج���رَّ ْحَمَة	ِمْنُه	َتَعاىَل،	اَل	مِبُ ِبُظْلِمِهَم���ا	اِلأَْنُف�ِسِهَم���ا	َوَطَلِبِهَما	امْلَْغِفَرَة	َوالرَّ
ِع	ُحُدوِد	ِلاْلأَْعَم���اِل	َتْنَتِهي	اإَِلْيَها	َنَزَعاُت	 	ِبَو�سْ 	َعْق���َل	اْلَب�َسِر	اَل	َي�ْسَتِقلُّ يَزاِن	اْلِفْكِر...	اإنَّ 	مِبِ ���رِّ َوال�سَّ
	ِلَذِلَك،	َفاَل	ِهَداَيَة	 	َلُه	ِمْن	َت�ْسِريٍع	اإَِلِهيٍّ َغَباِت،	َبْل	اَل	ُبدَّ 	ااْلأَْهَواِء	َوالرَّ َهَواِت،	َوَيِقُف	ِعْنَدَها	�َسرْيُ ال�سَّ

	-	َتَعاىل")2(. ِ ِة	هلِلَّ ْح�ِس	اْلُعُبوِديَّ 	الَِّذي	ُتْذِعُن	َلُه	ااْلأَْنُف�ُس	مِبَ يِن	ااْلإَِلِهيِّ 	ِهَداَيُة	الدِّ اإِالَّ

ثاني���ًا:	�س���رورة	الربانية	يف	م�سدر	الهداية	ويف	العمل	به،	فال	بد	من	ربانية	امل�سدر	اأواًل،	
ث���م	ربانية	العمل	واالنتفاع	به	عل���ى	�سعيد	الت�سورات	وال�سلوكيات،	االأمر	الذي	ي�ستلزم	الثبات	
وال�سم���ول،	والتكام���ل	والتوازن،	و�سحة	املرجعي���ة،	يقول	�سيد	قطب	رحم���ه	اهلل	يف	كالم	ماتع	
ع���ن	هذه	اخل�سائ����س	التي	ت�ستلزمه���ا	الربانية:	"اإن���ه	ت�سور	رباين،	جاء	م���ن	عند	اهلل	بكل	
خ�سائ�س���ه،	وب���كل	مقوماته،	وتلّقاه	"االإن�س���ان" كاماًل	بخ�سائ�سه	ه���ذه	ومقوماته،	ال	ليزيد	
علي���ه	من	عن���ده	�سيئًا،	وال	لينق�س	كذلك	من���ه	�سيئًا،	ولكن	ليتكيف	هو	ب���ه	وليطبق	مقت�سياته	
يف	حيات���ه،	وهو	–من	ثم-	ت�سور	غري	متطور	يف	ذاته،	اإمنا	تتطور	الب�سرية	يف	اإطاره...	وتظل	
تتط���ور	وترتقى،	وتنمو	وتتق���دم،	وهذا	االإطار	ي�سعها	دائمًا،	وهذا	الت�س���ور	يقودها	دائمًا؛	الأن	
امل�س���در	ال���ذي	اأن�ساأ	هذا	الت�سور،	ه���و	نف�سه	امل�سدر	الذي	خلق	االإن�س���ان،	هو	اخلالق	املدبر،	
الذي	يعلم	طبيعة	هذا	االإن�سان،	وحاجات	حياته	املتطورة	على	مدى	الزمان.	وهو	الذي	جعل	يف	
هذا	الت�سور	من	اخل�سائ�س	ما	يلبي	هذه	احلاجات	املتطورة	يف	داخل	هذا	االإطار،	واإذا	كانت	
االأنظم���ة	الت���ي	ي�سعها	الب�س���ر	الأنف�سهم	– يف	معزل	عن	هدي	اهلل	–حتت���اج	دائمًا	اإىل	التطور	
يف	اأ�سوله���ا،	واالنقالب	اأحيانًا	عليها	حني	ت�سيق	عن	الب�سرية	يف	حجمها	املتطور!	فذلك	الأنها	
من	�سنع	الب�سر!	الق�سار	النظر!	الذين	ال	يرون	اإال	ما	هو	مك�سوف	لهم	من	االأحوال	واالأو�ساع	

الربهان	للزرك�سي	)335/3(. 	)1(
تف�سري	املنار	)236/1(. 	)2(
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واحلاجات	يف	فرتة	حمدودة	من	الزمان،	ويف	قطاع	خا�س	من	االأر�س..	روؤية	فيها	–مع	هذا-	
ق�سور	االإن�سان	وجهل	االإن�سان،	و�سهوات	االإن�سان،	وتاأثرات	االإن�سان.	

اأم���ا	الت�سور	االإ�سالمي	–بربانيته-	فهو	يخالف	يف	اأ�سل���ه	وخ�سائ�سه،	تلك	الت�سورات	
الب�سري���ة،	ومن	ث���م	ال	يحتاج	اإىل	التط���ور	والتغري..	فالذي	و�سعه	يرى	ب���ال	حدود	من	الزمان	
واملكان.	ويعلم	بال	عوائق	من	اجلهل	والق�سور.	ويختار	بال	تاأثر	من	ال�سهوات	واالنفعاالت.	

وه���و	–م���ن	ثم-	كامل	متكامل.	ال	يقب���ل	تنمية	وال	تكمياًل،	كما	ال	يقب���ل	"قطع	غيار" من	
خارج���ه.	فه���و	من	�سنعة	اهلل،	ف���ال	يتنا�سق	معه	ما	هو	من	�سنعة	غ���ريه.	واالإن�سان	ال	ميلك	اأن	
ي�سي���ف	اإليه	�سيئ���ًا..	فقد	جاء	لي�سيف	اإىل	قلب���ه	وعقله،	واإىل	حياته	وواقع���ه.	جاء	ليوقظ	كل	
طاقات	االإن�سان	وا�ستعداداته،	ويطلقها	تعمل	يف	اإيجابية	كاملة،	وتوؤتى	اأق�سى	ثمراتها	الطيبة،	
م�سون���ة	م���ن	التبدد	يف	غ���ري	ميدانها،	ومن	التعطل	ع���ن	اإبراز	مكنونها،	وم���ن	االنحراف	عن	
طبيعته���ا	ووجهته���ا،	ومن	الف�ساد	ب���اأي	من	عوامل	الف�ساد..	وهو	ال	يحت���اج	–يف	هذا	كله-	اإىل	
ا�ستعارة	من	خارجه،	وال	اإىل	دم	غري	دمه!	بل	اإنه	ليحتم	اأن	يتفرد	هو	يف	حياة	الب�سر،	مبفهوماته	
واإيحاءات���ه	ومنهجه	وو�سائله	واأدواته.	كي	تتنا�سق	حياة	الب�سر	مع	حياة	الكون-	الذي	تعي�س	يف	

اإطاره	– وال	ت�سطدم	حركته	بحركة	الكون	في�سيبها	العطب	والدمار!
وه���و	–من	ثم-	�سامل	متوازن	منظور	فيه	اإىل	كل	جوانب	الكينونة	الب�سرية	اأواًل.	ومنظور	
في���ه	اإىل	توازن	ه���ذه	اجلوانب	وتنا�سقها	اأخريًا.	ومنظور	فيه	كذل���ك	اإىل	جميع	اأطوار	اجلن�س	
الب�س���ري،	واإىل	توازن	هذه	االأطوار	جميعًا.	مبا	اأن	�سانعه	هو	�سانع	هذا	االإن�سان..	الذي	خلق،	

والذي	يعلم	من	خلق،	وهو	اللطيف	اخلبري...

وه���و	– م���ن	ثم-	امليزان	الوحي���د	الذي	يرجع	اإلي���ه	االإن�سان	يف	كل	م���كان	ويف	كل	زمان،	
بت�سورات���ه	وقيم���ه،	ومناهجه	ونظم���ه	واأو�ساعه	واأحوال���ه،	واأخالقه	واأعمال���ه..	ليعلم	اأين	هو	
م���ن	احل���ق.	واأين	هو	م���ن	اهلل.	ولي�س	هنالك	ميزان	اآخ���ر	يرجع	اإليه،	ولي����س	هنالك	مقررات	
�سابقة	وال	مقررات	الحقة	يرجع	اإليها	يف	هذا	ال�ساأن..	﴿فاإن	تنازعتم	يف	�سيء	فردوه	اإىل	اهلل	
والر�سول	اإن	كنتم	توؤمنون	باهلل	واليوم	االآخر.	ذلك	خري	واأح�سن	تاأوياًل﴾]الن�ساء:	59[")1(.

خ�سائ�س	الت�سور	االإ�سالمي	)43-41(. 	)1(
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القاعدة الثالثة: ربط ال�سعادة والفالح باتباع ال�حي:
م���ن	القواع���د	الت���ي	تقررها	ه���ذه	االآية	اأن���ه	لي�س	لالإن�س���ان	�سعادة	يف	دني���اه	وال	جناة	يف	
	اأخ���راه	اإال	باتباع	الوحي،	قال	�سيخ	االإ�سالم	ابن	تيمية:	"وقد	اأوجب	ال�سعادة	ملن	اأطاعه	بقوله:	
﴿فاأولئ���ك	م���ع	الذي���ن	اأنع���م	اهلل	عليهم	م���ن	النبي���ني	وال�سديق���ني	وال�سه���داء	وال�ساحلني	
وح�س���ن	اأولئك	رفيقا﴾]الن�س���اء:	69[،	وعلق	ال�سعادة	وال�سقاوة	بطاعت���ه	ومع�سيته	يف	قوله:	
﴿وم���ن	يط���ع	اهلل	ور�سوله	يدخله	جنات	جتري	م���ن	حتتها	االأنهار	خالدي���ن	فيها	وذلك	الفوز	
العظيم﴾]الن�س���اء:	13[،	﴿ومن	يع�س	اهلل	ور�سوله	ويتعد	حدوده	يدخله	نارا	خالدا	فيها	وله	
ع���ذاب	مه���ني﴾	]الن�ساء:	14[")1(،	وهذه	االآية	تنفي	اخل���وف	واحلزن	عن	من	اتبع	هدى	اهلل	
املن���زل	عل���ى	ر�سله،	االأمر	الذي	يعن���ي	متام	االأمن	وال�سعادة	يف	العاج���ل	واالآجل،	قال	ال�سعدي	

رحمه	اهلل:"فرتب	على	اتباع	هداه	اأربعة	اأ�سياء:
نف���ي	اخلوف	واحل���زن	والفرق	بينهما،	اأن	املكروه	اإن	كان	ق���د	م�سى،	اأحدث	احلزن،	واإن	
كان	منتظرا،	اأحدث	اخلوف،	فنفاهما	عمن	اتبع	هداه	واإذا	انتفيا،	ح�سل	�سدهما،	وهو	االأمن	
الت���ام،	وكذل���ك	نفي	ال�سالل	وال�سقاء	عمن	اتب���ع	هداه	واإذا	انتفيا	ثب���ت	�سدهما،	وهو	الهدى	
وال�سع���ادة،	فم���ن	اتبع	هداه،	ح�سل	له	االأم���ن	وال�سعادة	الدنيوية	واالأخروي���ة	والهدى،	وانتفى	
عن���ه	كل	مكروه،	من	اخلوف،	واحل���زن،	وال�سالل،	وال�سقاء،	فح�سل	له	املرغوب،	واندفع	عنه	

املرهوب،	وهذا	عك�س	من	مل	يتبع	هداه،	فكفر	به،	وكذب	باآياته")2(.
	املنهج	 وعليه	فدين	اهلل	مل	ياأت	ليحاكمه	العقل	الب�سري،	بل	لي�سمع	له	ويطيعه،	ولهذا	فاإنَّ
ر	الأ�سحابه	يف	البداية	باأنَّه	منهج	املنطقية	والعقالنية،	اإالَّ	اأنَّه	يف	احلقيقة	منهج	 العقلي	واإْن	�سوِّ
بة،	فينتج	 	هذا	املنهج	واإن	كانت	له	قيود،	فقيوده	متفلِّتة،	وقواعده	مت�سيِّ احلرية	وال�ساللة،	الأنَّ

على	ذلك	التع�سب	واجلمود	على	الباطل،	اأو	احلرية	واال�سطراب	بني	االآراء	املختلفة.

اجلانب الثالث: معرفة الإن�سان لأعدائه واأوليائه:
م���ن	اجلوان���ب	املهمة	يف	بن���اء	الهوي���ة	وال�سخ�سية	االإ�سالمي���ة	معرفة	االإن�س���ان	الأعدائه	
واأوليائ���ه،	وهذا	الق�سم	من	الهوية	تابع	للق�سمني	االأول���ني،	فمن	عرف	نف�سه	و�سبيله	وغايته	يف	

الفتاوى	الكربى،	البن	تيمية	)154/2(. 	)1(
تف�سري	ال�سعدي	)50(. 	)2(
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احلي���اة،	ث���م	عرف	رب���ه	وخ�سع	لدينه	وحكم���ه،	اأثمر	ذلك	وال	ب���د	اأن	يوايل	م���ن	يتفق	معه	يف	
االنت�ساب	لتلك	الهوية،	وي�ساركه	يف	القيام	بهذه	الر�سالة،	واأن	يوايل	ربه	تعاىل	واأولياءه،	واأثمر	
كذلك	بال�سرورة	اأن	يعادي	من	ينافر	هويته،	ويعوقه	عن	اأداء	ر�سالته،	ومن	هو	عدو	لربه	تعاىل	
ولدينه	و�سرعه،	ومع	اأن	الوالء	والرباء	الزم	عن	و�سوح	الهوية،	اإال	اأنه	جزء	اأ�سيل	منها	كذلك،	
وق���د	عني	الق���راآن	بتاأ�سيل	هذا	املعنى	اأميا	عناية،	ومل	يخل	موط���ن	من	مواطن	ق�سة	اآدم	من	
التاأكي���د	عل���ى	العدو	االأول	للم�سلمني،	وهو	ال�سيطان،	فقد	ذك���ر	القراآن	حتذير	اهلل	تعاىل	الآدم	
ُكَما	 	َلَك	َوِلَزْوِجَك	َفاَل	ُيْخِرَجنَّ 	َه���َذا	َعُدوٌّ م���ن	عداوة	ال�سيطان	يف	قوله	تعاىل:	چ َفُقْلَنا	َيااآَدُم	اإِنَّ
ِة	َفَت�ْسَقىچ]طه:117[،	وبينت	االآيات	�سبب	عداوة	اإبلي�س	الآدم		وهو	احلقد	واحل�سد	 نَّ ِم���َن	اجْلَ
َت	اأَْم	ُكْنَت	 	اأَ�ْسَتْك���رَبْ والك���رب،	ق���ال	تعاىل:	چ َقاَل	َيااإِْبِلي�ُس	َم���ا	َمَنَعَك	اأَْن	َت�ْسُجَد	مِلَ���ا	َخَلْقُت	ِبَيَديَّ
	ِمْن���ُه	َخَلْقَتِني	ِمْن	َناٍر	َوَخَلْقَتُه	ِم���ْن	ِطنٍيچ]�س:	75،	76[،	ثم	 َنا	َخرْيٌ ِم���َن	اْلَعاِل���نَي	)75(	َقاَل	اأَ
بين���ت	مكيدة	ال�سيط���ان	باآدم	الإخراج���ه	من	اجلنة	وما	ترت���ب	على	اال�ستجاب���ة	لو�سو�سته	من	
ْيَط���اُن	ِلُيْبِدَي	َلُهَم���ا	َما	ُووِرَي	 	َلُهَما	ال�سَّ ا�ستحق���اق	الل���وم	والعقوبة	يف	قول���ه	تعاىل:	چ َفَو�ْسَو����سَ
ْو	َتُكوَنا	ِمَن	 	اأَ 	اأَْن	َتُكوَنا	َمَلَكنْيِ َج���َرِة	اإِالَّ َعْنُهَم���ا	ِمْن	�َسْواآِتِهَم���ا	َوَقاَل	َما	َنَهاُكَما	َربُُّكَما	َعْن	َهِذِه	ال�سَّ
َجَرَة	 ا	َذاَقا	ال�سَّ ُهَما	ِبُغُروٍر	َفَلمَّ ِحنَي	)21(	َفَدالَّ ا�سِ 	َلُكَما	مَلَِن	النَّ ينِّ اِلِدي���َن	)20(	َوَقا�َسَمُهَما	اإِ اخْلَ
	اأَْنَهُكَما	َعْن	 مَلْ ِة	َوَناَداُهَم���ا	َربُُّهَما	اأَ نَّ َفاِن	َعَلْيِهَما	ِمْن	َوَرِق	اجْلَ َب���َدْت	َلُهَما	�َسْواآُتُهَم���ا	َوَطِفَقا	َيْخ�سِ
	ُمِبنٌيچ]االأعراف:20-22[،	وكذلك	حذر	 ْيَطاَن	َلُكَما	َع���ُدوٌّ 	ال�سَّ َجَرِة	َواأَُقْل	َلُكَم���ا	اإِنَّ ِتْلُكَم���ا	ال�سَّ
اهلل	تع���اىل	بني	اآدم	من	ع���داوة	ال�سيطان	وربط	بني	عداوته	الآدم	وعداوت���ه	لبنيه،	قال	تعاىل:	
	ُمِبنٌيچ]ي�س:60[،	وقال	 ُه	َلُكْم	َع���ُدوٌّ ْيَطاَن	اإِنَّ 	اأَْعَه���ْد	اإَِلْيُك���ْم	َياَبِن���ي	اآَدَم	اأَْن	اَل	َتْعُب���ُدوا	ال�سَّ چ اأَمَلْ

ِةچ]االأعراف:27[،	وبني	 نَّ ْيَطاُن	َكَما	اأَْخَرَج	اأََبَوْيُكْم	ِمَن	اجْلَ ُكُم	ال�سَّ تعاىل:	چ َياَبِني	اآَدَم	اَل	َيْفِتَننَّ
تع���اىل	يف	ق�سة	اآدم	كذل���ك	مداخل	وم�سالكه	ال�سيط���ان	الإ�سالل	بن���ي	اآدم،	وم�سري	من	يتبع	
َراَطَك	 	َلُهْم	�سِ ال�سيطان	منهم	وذلك	يف	مواطن	منها	قوله	تعاىل:	چ َقاَل	َفِبَما	اأَْغَوْيَتِني	اَلأَْقُعَدنَّ
اِنِهْم	َوَع���ْن	�َسَماِئِلِهْم	َواَل	 	اأَْيِديِهْم	َوِمْن	َخْلِفِه���ْم	َوَعْن	اأَمْيَ ُهْم	ِمْن	َب���نْيِ 	اَلآِتَينَّ امْلُ�ْسَتِقي���َم	)16(	ُث���مَّ
َم	 	َجَهنَّ ُهْم	�َساِكِريَن	)17(	َق���اَل	اْخُرْج	ِمْنَها	َمْذُءوًما	َمْدُحوًرا	مَلَْن	َتِبَعَك	ِمْنُهْم	اَلأَْماَلأَنَّ ْكرَثَ ���ُد	اأَ جَتِ
ِمْنُك���ْم	اأَْجَمِعنَيچ]االأع���راف:16-18[،	وكذل���ك	بني	اهلل	عز	وجل	للموؤمن���ني	اأن	عدوهم	لي�س	
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ه���و	ال�سيطان	وحده،	اإمنا	ه���و	ال�سيطان	وحزبه	واأتباعه،	واأن	ح���زب	اهلل	هم	املفلحون	وحزب	
ْيَطاُن	َفاأَْن�َساُهْم	 ال�سيطان	هم	اخلا�سرون	يف	الدنيا	واالآخرة،	قال	تعاىل:	چ ا�ْسَتْحَوَذ	َعَلْيِهُم	ال�سَّ
وَن	 ِذيَن	ُيَحادُّ 	الَّ ا�ِسُروَن	)19(	اإِنَّ ْيَطاِن	ُهُم	اخْلَ 	ِحْزَب	ال�سَّ ْيَطاِن	اأَاَل	اإِنَّ 	اأُوَلِئَك	ِحْزُب	ال�سَّ ِ ِذْكَر	اهللَّ
	َعِزيٌز	)21(	اَل	 	َقِويٌّ َ 	اهللَّ 	اأََنا	َوُر�ُسِلي	اإِنَّ 	اَلأَْغِل���َبَّ ُ 	َوَر�ُسوَل���ُه	اأُوَلِئ���َك	يِف	ااْلأََذلِّنَي	)20(	َكَتَب	اهللَّ َ اهللَّ
	َوَر�ُسوَلُه	َوَلْو	َكاُنوا	اآَباَءُهْم	اأَْو	اأَْبَناَءُهْم	 َ 	اهللَّ وَن	َمْن	َحادَّ 	َواْلَيْوِم	ااْلآِخِر	ُيَوادُّ ِ ُد	َقْوًما	ُيوؤِْمُنوَن	ِباهللَّ جَتِ
اٍت	 َدُهْم	ِب���ُروٍح	ِمْنُه	َوُيْدِخُلُهْم	َجنَّ يَّ وَلِئَك	َكَت���َب	يِف	ُقُلوِبِهُم	ااْلإِمَياَن	َواأَ اأَْو	اإِْخَواَنُه���ْم	اأَْو	َع�ِسرَيَتُه���ْم	اأُ
	 	اأَاَل	اإِنَّ ِ وا	َعْن���ُه	اأُوَلِئَك	ِحْزُب	اهللَّ 	َعْنُهْم	َوَر�سُ ُ َي	اهللَّ ْنَه���اُر	َخاِلِديَن	ِفيَها	َر�سِ ِتَها	ااْلأَ ���ِري	ِمْن	حَتْ جَتْ

	ُهُم	امْلُْفِلُحوَن	)22(چ]املجادلة:22-19[. ِ ِحْزَب	اهللَّ

واإن	م���ن	املظاه���ر	املعا�سرة	التي	ت���دل	على	غياب	الهوي���ة	االإ�سالمية	م���ا	تطفح	به	حياة	
امل�سلم���ني	من	مواالة	ومتابعة	واقتداء	بغري	امل�سلمني،	وما	ذلك	اإال	لغفلة	امل�سلمني	عن	هويتهم،	
وا�سط���راب	مع���اين	الوالء	والرباء	يف	قلوبهم،	واإن	هذا	االنبه���ار	بالغرب	والتقليد	لهم	اإمنا	هو	
دليل	حب	ومواالة	خفية	يف	النفو�س،	وهو	مع	ذلك	دليل	على	انهزام	نف�سي	تام،	وان�سحاق	اأمام	
احل�سارة	الغربية،	حتى	اإن	العربي	امل�سلم	ال	يرفع	راأ�ًسا	بدينه	وال	لغته	وال	ثقافته	وال	عاداته	وال	
اأخالق���ه	وطباعه	اإال	ما	ر�سي	عنه	الغرب	اأو	جاء	من	جهته،	ومل	ي�سلم	من	ذلك	املر�س	الفتاك	
اخلوا����س	كما	مل	ي�سلم	من���ه	العوام،	فتجد	من	يدعى	عمي���د	االأدب	العربي	د.طه	ح�سني	يقول	
ع���ن	ال�سبيل	للتقدم	واحل�سارة:	"واإمنا	هي	وا�سحة	بين���ة	م�ستقيمة	لي�س	فيها	عوج	وال	التواء،	
وه���ي	واحدة	فذة	لي�س	لها	تعدد،	وهي:	اأن	ن�سري	�سرية	االأوربيني،	ون�سلك	طريقهم؛	لنكون	لهم	
اأن���داًدا،	ولنكون	لهم	�س���ركاء	يف	احل�سارة،	خريها	و�سرها،	حلوها	ومرها،	وما	ُيَحّب	منها	وما	
ُيكره،	وما	ُيحَمد	منها	وما	ُيعاب،	ومن	زعم	لنا	غري	ذلك	فهو	خادع	اأو	خمدوع...")1(،	وال	جند	
ملثل	هذا	الكالم	وهذا	الفكر	من	تف�سري	اإال	الهزمية	النف�سية،	واال�ستعمار	الفكري	التام،	الذي	
ف�س���ره	ابن	خلدون	فقال:	"املغلوب	مولع	اأبًدا	باالقت���داء	بالغالب	يف	�سعاره	وزيه	ونحلته	و�سائر	
اأحواله	وعوائده،	وال�ّسبب	يف	ذلك	اأّن	الّنف�س	اأبًدا	تعتقد	الكمال	يف	من	غلبها	وانقادت	اإليه،	اإّما	
لنظره	بالكمال	مبا	وقر	عندها	من	تعظيمه،	اأو	ملا	تغالط	به	من	اأّن	انقيادها	لي�س	لغلب	طبيعّي	
اإمّنا	هو	لكمال	الغالب،	فاإذا	غالطت	بذلك	واّت�سل	لها	اعتقاًدا	فانتحلت	جميع	مذاهب	الغالب	

م�ستقبل	الثقافة	يف	م�سر،	للدكتور	طه	ح�سني،	)39(.	 	)1(
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وت�سّبه���ت	به،	وذل���ك	هو	االقتداء،	اأو	ملا	تراه	واهلل	اأعلم	من	اأّن	غل���ب	الغالب	لها	لي�س	بع�سبّية	
ا	بذلك	عن	الغلب،	وهذا	 وال	ق���ّوة	باأ�س	واإمّنا	هو	مبا	انتحلته	من	العوائد	واملذاهب،	تغالط	اأي�سً
راج���ع	لالأّول،	ولذلك	ترى	املغلوب	يت�سّبه	اأبًدا	بالغالب	يف	ملب�سه	ومركبه	و�سالحه	يف	اّتخاذها	
واأ�سكاله���ا،	ب���ل	ويف	�سائر	اأحواله...	كما	ه���و	يف	االأندل�س	لهذا	العهد	م���ع	اأمم	اجلاللقة	فاإّنك	
جتده���م	يت�سّبهون	بهم	يف	مالب�سه���م	و�ساراتهم	والكثري	من	عوائدهم	واأحوالهم	حّتى	يف	ر�سم	
الّتماثي���ل	يف	اجل���دران	وامل�سان���ع	والبيوت	حّتى	لق���د	ي�ست�سعر	من	ذل���ك	الّناظر	بعني	احلكمة	
اأّن���ه	م���ن	عالمات	اال�ستي���الء	واالأم���ر	هلل")1(،	وهذا	الذي	قال���ه	ابن	خلدون	اإمن���ا	ي�سري	على	
م���ن	غابت	عنه	الهوي���ة	االإ�سالمية،	اأما	املتم�سك	بها	ظاهًرا	وباطًن���ا	فاإنه	واإن	غلب	يف	ميادين	
الدني���ا	ال	ينبهر	بعدوه	ب���ل	يعاديه	ويبغ�سه	ديًنا	هلل	عز	وجل،	وال	يتغري	حاله	من	اعتزازه	بدينه	

وا�ستم�ساكه	ب�سرع	ربه،	واإن	فقد	االأ�سباب	املادية.

تاريخ	ابن	خلدون	)184/1(. 	)1(
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المبحث الثالث

الآثار الإيجابية للبناء ال�سحيح لله�ية الإ�سالمية 

للهوي���ة	االإ�سالمية	اآثار	عظيمة	وثمار	جليلة	على	�سخ�سي���ة	امل�سلم	املتم�سك	بها	لو	علمها	
اأهل	الباطل	جلالدونا	عليها	بال�سيوف،	وفيما	يلي	تف�سيل	القول	عن	بع�س	تلك	الثمار	اليانعة:

اله�ية الإ�سالمية تخل�س امل�سلم من م�ساعر بغ�س النف�س وحترره من اآثار الذن�ب:
تتمثل	ال�سراعات	النف�سية	يف	التناق�س	بني	قوى	اخلري	وال�سر،	وبني	الغرائز	واملحرمات،	
و�سع���ور	املذن���ب	بالذنب	واخلطاأ	وتاأني���ب	ال�سمري،	الذي	كث���رًيا	ما	يت�سب���ب	يف	ال�سيق	والقلق	
والتوتر،	والعدوان	وا�سطراب	الطبع	وال�سلوك،	وتعترب	هذه	االأعرا�س	من	مظاهر	�سوء	التوافق	
النف�س���ي،	ومتثل	حياًل	دفاعية	للهروب	من	وخز	ال�سم���ري،	وتعترب	الهوية	الدينية	هي	احل�سن	
الوحي���د	لالأم���ن	النف�سي	ال���ذي	ال	ت�ستطيع	اأي	ق���وة	يف	االأر�س	اأن	توفره،	مب���ا	يف	ذلك	اأ�ساليب	
عل���م	النف�س	املعا�سر،	ال���ذي	تاأثرت	معظم	مدار�سه	بالنظ���رة	الفرويدية،	ولالأ�سف	زعم	كثري	
م���ن	املعاجلني	اأن	التدين	والكبت	ه���و	�سبب	ال�سعور	بالذنب	والعق���د	النف�سية،	ومن	ثم	ي�سبح	
االنف���الت	االأخالقي	واالإ�سب���اع	الغريزي	هو	الع���الج	بزعمهم،	فجّروا	عل���ى	مر�ساهم	ويالت	

ا	اإىل	اأمرا�سهم. ال�سقاء	والتعا�سة	وزادوهم	مر�سً

ورغ���م	اأن	بع�س	اأعالم	العالج	النف�سي	يوؤمنون	باأن	الدين	عامل	هام	يف	اإعادة	الطماأنينة	
اإىل	النف����س،	مث���ل	كارل	يوجن	ال���ذي	اأو�سح	اأهمية	الدي���ن	و�سرورة	اإعادة	فر����س	الرجاء	لدى	
املري�س،	و�ستيكل	الذي	اأو�سح	اأهمية	تدعيم	الذات	االأخالقية،	اإال	اإنه	بالنظر	الأ�س�س	عالجهم	
لل�سعور	بالذنب	جند	اأن	القراآن	الكرمي	قد	�سبق	بو�سعها	وتبيينها	يف	ق�سة	اآدم	اأت	بيان،	حيث	
بين���ت	ق�سة	اآدم	االأ�س�س	النف�سي���ة	ال�سحيحة	لتعامل	االإن�سان	مع	نف�سه	عند	وقوعه	يف	الذنوب	
واملعا�سي،	وتلك	االأ�س�س	نابعة	من	و�سوح	�سورة	االإن�سان	عند	نف�سه،	وو�سوح	عالقته	بخالقه،	
ويقين���ه	ب�سف���ات	هذا	اخلالق	العظيم،	وتل���ك	االأ�س�س	من	�ساأنها	اأن	حتمي���ه	من	اال�سطرابات	
النف�سية	ومتيز	�سخ�سيته	بالتوازن	والثبات،	فمن	اأ�س�س	العالج	النف�سي:	)االعرتاف،	والتوبة،	
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واال�ستب�س���ار،	واكت�ساب	قيم	ومفاهيم	جدي���دة()1(،	وبالنظر	اإىل	ال�سياق	القراآين	لق�سة	اآدم	
جند	هذه	االأ�س�س	على	النحو	التايل:

اأ( الع��رتاف:	يظهر	لنا	ه���ذا	االأ�سا�س	يف	قوله	تعاىل:	﴿قاال	ربن���ا	ظلمنا	اأنف�سنا	واإن	مل	
تغف���ر	لنا	وترحمنا	لنكونن	من	اخلا�سرين﴾]االأع���راف:23[،	وحذرنا	من	ا�ستخدام	الو�سائل	
الدفاعي���ة	الال�سعورية	مثل	االإنكار	اأو	االإ�سقاط	اأو	التربير	وغريها،	كطريقة	اأهل	ال�سالل	التي	
بينها	لنا	اهلل	يف	نف�س	ال�سياق	يف	قوله:﴿واإذا	فعلوا	فاح�سة	قالوا	وجدنا	عليها	اآباءنا	واهلل	اأمرنا	
بها﴾]االأعراف:28[،	فاعرتاف	املري�س	يزيل	م�ساعر	اخلطيئة	واالإثم	ويخفف	من	عذاب	ال�سمري،	

الأنه	يعني	تفريغ	م�ساعر	االإثم،	ويتبعه	الرجوع	اإىل	احلق	والف�سيلة	والتوازن	النف�سي	ال�سليم.

ب( الت�ب��ة: وه���ي	الندم	عل���ى	الذنب	رجاء	املغف���رة،	مع	العزم	على	ع���دم	العود	للذنب،	
ومتث���ل	اأمل	املخطئ	الذي	حترر	من	ذنوبه،	في�سعر	الف���رد	بعدها	بالتفريغ	النف�سي	واالنفراج،	
ق���ال	تعاىل:﴿فتلق���ى	اآدم	من	ربه	كلم���ات	فتاب	عليه﴾]البق���رة:37[،	وه���ذه	املفاهيم	تنقذ	

ال�سراع	النف�سي	والياأ�س	والقنوط	املوؤديان	اإىل	تكرار	الذنوب. "امل�سلم" من	
ج( ال�ستب�س��ار:	ومعناه	الو�س���ول	باملري�س	اإىل	فهم	اأ�سباب	�سقائ���ه	وم�سكالته	النف�سية،	
واإدراك	الدواف���ع	الت���ي	اأدت	ب���ه	اإىل	حالته	امل�سطربة	وفه���م	ما	بنف�سه	من	خ���ري	و�سر،	وتقبل	
املفاهيم	اجلديدة	م�ستقباًل	ب�سدر	رحب)2(،	ويعني	هذا	منو	الذات	الب�سرية،	واملتتبع	لالآيات	
يف	ق�سة	اآدم	يجد	اأن	القراآن	بعد	اأن	ق�س	علينا	الق�سة	يف	�سورة	االأعراف	اأعقبها	بعدة	نداءات	
ر	االإن�سان	ب�سبب	وقوعه	يف	املع�سية،	مثل	قوله	تعاىل:﴿ يحتوي	كل	نداء	منها	على	حقيقة	تب�سّ
يابن���ي	اآدم	ال	يفتننك���م	ال�سيطان	كما	اأخ���رج	اأبويكم	من	اجلنة	ينزع	عنهم���ا	لبا�سهما	لرييهما	
�سواآتهما...﴾،	وكيفية	جتنب	ذلك	يف	قوله:﴿ولبا�س	التقوى	ذلك	خري﴾	]االأعراف:26[.

د( اكت�س��اب اجتاه��ات وقي��م جدي��دة:	االأم���ر	الذي	يعني	جتن���ب	تكرار	اخلط���اأ،	والتزام	
الطري���ق	امل�ستقي���م	يف	احلي���اة	م�ستقباًل،	وميثلها	الن���داء	االأخري	لبني	اآدم	حي���ث	يقول	تعاىل:	

ال�سح���ة	النف�سي���ة	والع���الج	النف�س���ي،	حلامد	عب���د	ال�س���الم	زه���ران،	ط	4	2005م،عامل	الكت���ب	)353-	361(	 	)1(
باخت�سار.

وهذه	الطريقة	املثلى	كثرًيا	ما	ت�ستعمل	يف	عديد	من	مظاهر	العالجات	النف�سية	املعا�سرة	مبا	فيه	التحليل	النف�سي	 	)2(
الفرويدي	اأو	طريقة	كارل	روجري�س	الخ.



176

د. حممد ي�صري اإبراهيم ح�صيـناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

﴿يابن���ي	اآدم	اإم���ا	ياأتينك���م	ر�سل	منكم	يق�س���ون	عليكم	اآيات���ي	فمن	اتق���ى	واأ�سلح	فال	خوف	
عليهم﴾]االأعراف:35[.

- حتقيق ال�سحة النف�سية:
لي����س	ثمة	�سك	اأن	ال�سحة	النف�سية	اإحدى	الغايات	ال�سامية	لعمليات	التن�سئة	االجتماعية	
والرتبوي���ة،	ومن	اأهم	مقوم���ات	ال�سخ�سية	ال�سوية	املن�سودة،	كما	اأنه���ا	عامل	رئي�س	للتفوق	يف	
التح�سي���ل	الدرا�سي	واالإنتاج	العملي	والرتابط	االأ�سري	واالجتماعي،	"ولكن	اإذا	ذهبنا	نبحث	
عن	مفهوم	لهذه	ال�سحة	النف�سية	املن�سودة	الأعيانا	ذلك،	فتعريف	ال�سحة	النف�سية	لي�س	اأمًرا	
هيًن���ا	الأن	النف����س	واأبنيته���ا	ووظائفها	ال	ميكن	قيا�سه���ا	بطريقة	مبا�سرة،	واإمن���ا	هي	مفاهيم	
فر�سي���ة	ن�ستدل	عل���ى	وجودها	من	اآثارها	يف	�سلوك	االإن�سان،	وكذل���ك	فاإن	كل	هذه	التعريفات	
تتاأث���ر	اإىل	ح���د	كبري	بثقافة	جمتمع	وا�سعه	وقيمه	وقواعد	ال�سل���وك	فيه،	كما	تتاأثر	نظرة	عامل	
النف����س	اإىل	ال�سح���ة	النف�سية	باخت���الف	معتقداته	وثقافت���ه،	وهذا	ما	جع���ل	تعريف	ال�سحة	
النف�سي���ة	تعريًف���ا	حملًيا،	يختلف	م���ن	جمتمع	اإىل	اآخر،	ويختلف	يف	املجتم���ع	الواحد	من	زمان	
اإىل	زم���ان،	ومن	عامل	نف����س	اإىل	اآخر،	بخالف	ال�سحة	اجل�سمية...وم���ن	مراجعة	التعريفات	
املتداول���ة	يف	كتب	ال�سح���ة	النف�سية	العربية	تبني	اأن	اأ�سحابها	تاأثروا	كثريا	بنظرة	علم	النف�س	
احلدي���ث	اإىل	االإن�سان،	والتي	تعتربه	مكوًنا	من	نف����س	وج�سم	وتهمل	روحه،	وهى	نظرة	تنا�سب	
االإن�س���ان	يف	املجتمعات	الغربية	وال	تنا�سبه	يف	املجتمع���ات	االإ�سالمية	الختالف	فل�سفة	احلياة	

واأهداف	الرتبية	واالأخالق	والدين	يف	كل	منها")1(.
ورغ���م	هذه	الن�سبية	والتف���اوت	يف	تعريفات	ومعايري	ال�سحة	النف�سي���ة	اإال	اأنها	جميعًا	قد	
اتفقت	على	اعتبار	اأن	و�سوح	الهوية	من	اأهم	مكونات	و�سمات	ال�سحة	النف�سية	بطريق	مبا�سر	
اأو	غري	مبا�سر،	وبا�ستعرا�س	بع�س	هذه	التعريفات	يت�سح	ذلك،	فقد	عرفها	البع�س	باأنها:

اأوًل: اخلل� من النحراف: 
وغني	عن	البيان	اأن	"االنحراف" مفهوم	ن�سبي،	الميكن	حتديده	اإال	يف	اإطار	حمدد	من	القيم	
واالأفكار	– حتددها	الهوية-	فما	يعد	انحرافًا	يف	عرف	اأنا�س	ال	يعد	كذلك	يف	عرف	اآخرين.

بت�س���رف	من	مقال	للدكتور	كمال	ابراهيم	مر�سي؛	جمل���ة	امل�سلم	املعا�سربعنوان	"تعريفات	ال�سحة	النف�سية" –  	)1(
العدد	50-51،	1988م.
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ثانًيا: حتقيق الت�افق: 
ذهب	كثري	من	العلماء	اإىل	اأن	ال�سحة	النف�سية	"حالة	نف�سية	ي�سعر	فيها	االإن�سان	بالتوافق	
م���ع	نف�سه	ومع	املجتمع	ال���ذي	يعي�س	فيه")1(،	ويعني	توافق	الفرد	م���ع	ذاته	اأن	يكون	قادًرا	علي	
�سب���ط	دوافعه	ورغباته،	ومقدًرا	لذاته	تقدي���ًرا	اإيجابًيا،	ويف	نف�س	الوقت	هو	ال	ي�سعر	باالإجبار	
من	االآخرين	لكي	تكون	اآراءه	موافقة	لهم،	وهذا	يتطلب	اأن	يكون	الفرد	واعًيا	بدوافعه	ومدرًكا	
مل�ساعره	اخلا�س���ة،	واليت�سور	حدوث	هذا	اإال	يف	وجود	اإطار	وا�سح	لهوية	ال�سخ�س	ومرجعيته	
وقيم���ه،	واإدراك���ه	واحرتام���ه	لها.	اأما	توافق	الفرد	م���ع	املجتمع	فيق�سد	ب���ه،	ر�ساه	عن	النا�س	
الذين	يعي�س	معهم،	وعن	عاداتهم	وتقاليدهم	و�سعوره	بالتقبل	واحلب	والتعاون	معهم،	ورغبته	
ف���ى	االلت���زام	بقواعد	ال�سل���وك	ال�سائد	يف	جمتمع���ه)2(،	وال	يت�سور	هذا	اإال	عندم���ا	تتقارب	اأو	
تندم���ج	هوية	الفرد	الذاتية	وهويت���ه	االجتماعية،	وبالتايل	فالتعريف	ي���دور	اأي�سًا	على	اعتبار	
الهوي���ة	بغ�س	النظر	عن	نوعيته���ا	واجتاهها،	وعلى	هذا	فال�سخ�س	املتمت���ع	ب�سحة	نف�سية	هو	
الذي	اكت�سب	ال�سلوكيات	املقبولة	اجتماعًيا،	اأما	ال�سخ�س	الذي	اكت�سب	�سلوكيات	غري	مقبولة	
اجتماعًيا	تثري	�سخط	املجتمع	عليه،	اأو	تعلم	�سلوكيات	متناق�سة	يف	التعامل	مع	املوقف	الواحد،	

فاإنه	يكون	يف	حرية	بني	تلك	الت�سرفات	املتناق�سة	فيقع	يف	ال�سراع	النف�سي)3(.

	 ومن	وجهة	النظر	االإ�سالمية	فاإن	االإ�سالم	قد	حث	على	التوافق	احل�سن	مع	اجلماعة،	وبنيَّ
لى	 للم�سل���م	الطريق	اإىل	ذلك،	ونه���ى	عما	يعيق	هذا	التوافق	ومينعه،	كما	ق���ال	ر�سول	اهلل	��	�سّ
اهلل	علي���ه	و�سل���م	��	"ال	تباغ�سوا،	وال	حتا�سدوا،	وال	تداب���روا،	وكونوا	عباد	اهلل	اإخوانا،	وال	يحل	
مل�سل���م	اأن	يهجر	اأخاه	فوق	ثالثة	اأيام")4(،	وقد	اأمر	االإ�سالم	الفرد	بااللتزام	بجماعة	امل�سلمني	
ومعايريه���ا،	واخل�س���وع	لقواعد	ال�سلوك	فيها،ق���ال	تعاىل:	﴿يا	اأيها	الذي���ن	اآمنوا	اأطيعوا	اهلل	
واأطيعوا	الر�سول	واأوىل	االأمر	منكم﴾]الن�ساء:59[،	لكن	مل	يجعل	االإ�سالم	توافق	االإن�سان	مع	

انظ���ر:	مدخ���ل	اىل	ال�سحة	النف�سية،	�س���الح	خميمر،	وال�سحة	النف�سي���ة	والعمل	املدر�س���ي	ل�سمويل	مغاريو�س،	 	)1(
القاهرة	النه�سة	امل�سرية،	1974	م.

مقال	للدكتور	كمال	ابراهيم	مر�سي؛	جملة	امل�سلم	املعا�سربعنوان	"تعريفات	ال�سحة	النف�سية" – العدد	51-50،	 	)2(
1988م.

انظر:"ال�سحة	النف�سية	يف	�سوء	علم	النف�س	واالإ�سالم"،ملحمد	حممد	عودة	وكمال	ابراهيم	مر�سي،	ط2،	الكويت:	 	)3(
دار	القلم	1986	م.

اأخرجه	البخاري	)6065(. 	)4(
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نف�س���ه	وجمتمعه	توافًقا	قائًما	على	اخل�سوع	االآيل،	بل	جعله	توافًقا	م�سئواًل،	قائًما	على	ب�سرية	
واإرادة	الف���رد	وخا�سًعا	ل�سرع	اهلل،	فعلى	امل�سلم	التوافق	مع	املجتمع	ال�سالح،	واإ�سالح	املجتمع	
الفا�س���د	ف���اإن	تعذر	فعليه	اإ�سالح	نف�س���ه	واخلروج	على	اجلماعة،	الفا�س���دة	التي	خرجت	على	
�س���رع	اهلل،	فال	طاعة	ملخلوق	يف	مع�سي���ة	اخلالق،	قال	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	"ال�سمع	والطاعة	على	
املرء	امل�سلم	فيما	اأحب	وكره،	ما	مل	يوؤمر	مبع�سية،	فاإذا	اأمر	مبع�سية	فال	�سمع	وال	طاعة")1(.	
اأما	توافق	امل�سلم	مع	نف�سه	فهو	توافقه	مع	ما	يوؤمن	به	ويعتقده	)الدين(	ال	مع	اأهوائه	و�سهواته،	
ف���اإذا	واف���ق	فعله	ما	يعتق���ده	من	احلالل	واحل���رام	فاإنه	يحق���ق	ال�سالمة	وال�سح���ة	النف�سية،	
بخالف	من	يتبع	الهوى	وال�سهوات	باملخالفة	الأحكام	اهلل،	فاإنه	يفقد	التوافق	مع	نف�سه،	وي�سعر	
بالذن���ب	وال�سيق	ووخز	ال�سمري،	فلي�س	توافق	االإن�سان	م���ع	نف�سه	باأن	يكون	عبًدا	ل�سهواته	كما	
ا	َمْن	َطَغى	 يعتق���د	البع�س،	بل	هو	ماأم���ور	مبخالفة	هواه	اإن	خالف	اأمر	اهلل،	ق���ال	تعاىل:﴿َفاأَمَّ
ِه	َوَنَهى	 ا	َمْن	َخاَف	َمَقاَم	َربِّ ِحيَم	ِهَي	امْلَاأَْوى	)39(	َواأَمَّ 	اجْلَ ْنَيا	)38(	َفاإِنَّ َياَة	الدُّ )37(	َواآَثَر	احْلَ
َة	ِهَي	امْلَاأَْوى﴾	]النازعات:37-41[،	فخال�سة	التوافق	الذي	 نَّ 	اجْلَ ْف�َس	َعِن	اْلَهَوى	)40(	َفاإِنَّ النَّ
يحق���ق	ال�سحة	واالأمن	النف�سي	اأن	يتوافق	فعل	االإن�سان	مع	احلق	الذي	يعتقده،	ويتوافق	مع	اجلماعة	
ال�ساحل���ة	التي	توافق	�سرع	اهلل	الذي	يوؤمن	به	االإن�سان،	ويخرج	عل���ى	كل	ما	خالف	ذلك	من	االأهواء	

والتقاليد	واالأنظمة.

ثالًثا: حتقيق الت�ازن:
يع���رف	علماء	اآخ���رون	ال�سحة	النف�سية	باأنه���ا	حالة	نف�سية،	ي�سعر	فيه���ا	االإن�سان	باالأمن	
والطماأنين���ة،	عندما	يحق���ق	التوازن	بني	قوى	نف�س���ه	الداخلية،	اأو	بني	مطال���ب	ج�سمه	ونف�سه	
وروح���ه،	اأو	م�ساحله	الفردية	وم�سال���ح	جمتمعه،	اأو	بني	هذا	اجلوان���ب	جميعًا،	وقد	اختلفت	
نظرته���م	لكيفية	حدوث	هذا	التوازن	وطبيعة	القوى	الداخلي���ة	واخلارجية،	وعلى	اأية	حال	فال	
بد	لل�سخ�س	اأن	يكون	على	وعي	بدوافعه	ورغباته،	وعنده	مرجعية	وا�سحة	يحدد	على	اأ�سا�سها	
الرغب���ات	الت���ي	ميكن	اإ�سباعه���ا	والرغبات	التي	يج���ب	كبتها،	ويرجع	اإليه���ا	يف	حتديد	مفهوم	
الكمال،	ولن	يتم	له	ذلك	اإال	يف	وجود	هوية	وا�سحة	املعامل	جتمع	بني	االأفكار	والقيم	وامل�ساعر	

وقواعد	ال�سلوك.

اأخرجه	البخاري	)7144(،	وم�سلم	)1839(. 	)1(
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رابًعا: حتقيق الذات:
ع���رف	كثري	من	علماء	النف�س	ال�سحة	النف�سية	باأنه���ا:	"حالة	نف�سية	ي�سعر	فيها	االإن�سان	
بتحقي���ق	ال���ذات" "actualization Self"		)1(،	ومعنى	حتقيق	الذات	ه���و	اأن	يكون	االإن�سان	يف	
	عن	نف�سه	ب�س���دق	�سعر	باجلدارة	وانطلق	يعمل	 م�ست���وى	فهم���ه	لنف�سه	وفكرته	عنها،	فاإن	عرَبّ
ب���كل	طاقات���ه،	واإذا	ف�سل	�سعر	بالذنب	والدونية	والقلق،	فعندما	يفه���م	نف�سه	وينميها	ويقبلها،	
ي�س���ل	بقدرات���ه	اإىل	اأق�سى	و�سع	له���ا،	ويبلغ	اأعلى	درج���ات	التفوق	والنج���اح،	وي�سعر	بات�ساق	

حاجاته،	وتكامل	دوافعه،	ويثق	يف	نف�سه،	ويعتمد	عليها)2(.

وق���د	جعل	"اإبراهام	ما�سل���و" العامل	النف�سي	االأمريكي	احلاج���ة	اإىل	حتقيق	الذات	اأعلى	
االحتياج���ات	واأرقاها،	فقد	ذهب	اإىل	اأن	االإن�سان	يولد	وهو	حمفز	لتحقيق	احتياجات	اأ�سا�سية	
يف	�س���كل	هرمي،	ابت���داًء	باحلاجات	الف�سيولوجية	كاجل���وع	والعط�س،	و�س���واًل	اإىل	احتياجات	
اعتبار	واحرتام	الذات	يف	قمة	الهرم،	وبعد	حتقيق	كل	هذه	احلاجات	يجاهد	االإن�سان	لتحقيق	

ذاته	لي�سل	اإىل	اأ�سمى	مراحل	االكتفاء	الذاتي	وال�سالم	مع	نف�سه.

ويتف���ق	هذا	املفهوم	لتحقيق	الذات	مع	اأ�سلوب	احلياة	يف	املجتمعات	الغربية،	والذي	يقوم	
عل���ى	الفل�سفات	النفعية	والفردية	والراأ�سمالية	وغريه���ا،	والتي	تعترب	ال�سلوك	الذي	يوؤدي	اإىل	
اإ�سباع	حاجات	الفرد	وحتقيق	اأهدافه	بجهوده	ال�سخ�سية	بدون	عون	من	اأحد	�سلوًكا	مثالًيا.	

وفكرة	حتقيق	الذات	تنطوي	على	ربط	النجاح	والتفوق	بقدرة	الفرد	على	االأخذ	باالأ�سباب	
الت���ي	تو�سل���ه	ملا	يريد،	فال	تربط	النج���اح	مب�سيئة	اهلل	وعونه،	وتنطوي	عل���ى	ربط	قيمة	العمل	
باملنفعة	الفردية،	وال	تربطها	بحكم	اهلل	فيها	حالل	اأم	حرام،	وهذا	ما	تقوم	غليه	اأكرث	دورات	
الربجم���ة	الع�سبي���ة	والتنمي���ة	الب�سرية،	وه���و	مفهوم	خمال���ف	لل�سرع	وال	ي�سل���ح	للتطبيق	يف	
املجتمع���ات	االإ�سالمي���ة،	وال	يدل	على	ال�سحة	النف�سية	فيه���ا،	الأن	فكرة	امل�سلم	عن	نف�سه	وعن	
االآخري���ن	تقوم	على	اأن	االإن�سان	خلق	ليعبد	اهلل	ويعمر	الكون	بطاعته،	وعلى	اأن	م�سلحة	الفرد	

مث���ل:	�سوبن	وروجرز	وبالتز	وهورين	وف���روم	واآبل	وماريا	جاهودا،	نقاًل	عن	الدكتور	كمال	ابراهيم	مر�سي؛	جملة	 	)1(
امل�سلم	املعا�سريف	مقال	بعنوان	"تعريفات	ال�سحة	النف�سية" – العدد	50-،51

انظ���ر:	اأ�س�س	ال�سحة	النف�سية.لعب���د	العزيز	القو�سي،القاهرة:	النه�سة	امل�سرية،	1975	م،	ومقال	للدكتور	كمال	 	)2(
ابراهيم	مر�سي؛	جملة	امل�سلم	املعا�سربعنوان	"تعريفات	ال�سحة	النف�سية" – العدد	51-50	

Maslow،1970-1985.،	English & English،	1958 Postethwaite&Husen
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من	م�سلحة	االأمة،	وعلى	تنمية	الفردية	وامل�سئولية	واحلرية	واالإِرادة	من	خالل	ارتباط	االإن�سان	
باأخي���ه،	فخ���ري	النا�س	اأنفعهم	للنا�س،	واهلل	يف	عون	العبد	م���ا	كان	العبد	يف	عون	اأخيه،	ويوؤدي	
اعتماد	تلك	املفاهيم	الغربية	يف	املجتمعات	االإ�سالمية	اإىل	منو	اجل�سع	واالأنانية	والتكالب	على	
املت���اع	الدنيوي	الزائل،	مع	�سعف	الروابط	وال�سالت،	وانت�س���ار	التحا�سد	والتحاقد،	اإىل	غري	
ذل���ك	من	املفا�سد،	ومن	ثم	فن�سر	مفهوم	ال���ذات	واحرتامها	بطريقة	�سحيحة	يف	اإطار	الهوية	
االإ�سالمية	– التي	تعترب	اأن	حتقيق	الذات	و�سيلة	لتحقيق	العبودية-	هو	�سمام	االأمان	بني	خواء	

الذات	من	جهة،	وبني	االجنرار	للمفهوم	الغربي	مبا	يحمله	من	مفا�سد	من	جهة	اأخرى.

ال�سكينة وال�سعادة والأمن النف�سي:
م���ن	امل�ساهد	امللعوم	اأنن	ال�سعادة	لي�ست	يف	مطالب	الدنيا	من	وفرة	املال،	و�سطوة	اجلاه،	
وكرثة	الولد،	ولكن	ال�سعادة	�سيء	معنوي	ال	يرى	بالعني،	وال	يقا�س	بالكم،	وال	حتتويه	اخلزائن...	
اإنه���ا	طماأنينة	قلب،	وان�سراح	�سدر،	وراحة	�سم���ري،	ال�سعادة	�سيء	ينبع	من	داخل	االإن�سان	وال	
ي�ست���ورد	من	خارج���ه،	فينبوع	ال�سعادة	االأول	ب���ال	ريب	هو	ال�سكينة	واالطمئن���ان،	"ولكن	كيف	
ال�سبيل	اإليها	اإذا	كانت	�سيئا	ال	يثمره	الذكاء	وال	العلم،	وال	ال�سحة	وال	املال،	وال	اجلاه،	وال	غري	

ذلك	من	نعم	احلياة	املادية؟

اإن	لل�سكين���ة	م�س���درًا	واحدًا	هو	االإميان	باهلل	واليوم	االآخ���ر،	اإمياًنا	�سادًقا	ال	يكدره	�سك	
وال	نفاق،	هذا	ما	ي�سهد	به	الواقع	والتاريخ،	وما	يلم�سه	كل	ب�سري	من�سف،	فقد	علمتنا	احلياة	
اأن	اأك���رث	النا����س	قلقًا	وا�سطرابًا	هم	املحرومون	من	نعمة	االإمي���ان	وبرد	اليقني،	اإن	حياتهم	ال	
طعم	لها	وال	مذاق،	واإن	حفلت	باللذائذ	واملرفهات،	الأنهم	ال	يدركون	لها	معنى	وال	هدًفا،	فكيف	

يظفرون	ب�سكينة	نف�س،	اأو	ان�سراح	�سدر؟")1(.	
واإمنا	كان	املوؤمن	اأوىل	النا�س	ب�سكينة	القلب،	الأن	القلوب	بني	يدي	اهلل،	ال	ميلكها	وال	يوؤثر	
فيه���ا	اإال	ه���و،	قال	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	"اإن	قلوب	بني	اآدم	كلها	ب���ني	اإ�سبعني	من	اأ�سابع	الرحمن،	
كقلب	واحد،	ي�سرفه	حيث	ي�ساء")2(،	ثم	اإن	ال�سكينة	واالطمئنان	واالأمن	اإمنا	هي	هبات	ربانية	
ينزله���ا	اهلل	على	قلب	العبد،	وال	ميلك	اأن	يهبها	غريه	قال	تعاىل	يف	ال�سكينة:	﴿ُهَو	الَِّذي	اأَْنَزَل	

االإميان	واحلياة،	لد.يو�سف	القر�ساوي	)94،	95(	باخت�سار. 	)1(
اأخرجه	م�سلم	)2654(. 	)2(



181

د. حممد ي�صري اإبراهيم ح�صيـناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

	َيْلِب�ُسوا	 ِذيَن	اآَمُن���وا	َومَلْ ِكيَن���َة	يِف	ُقُل���وِب	امْلُوؤِْمِننَي﴾]الفتح:4[،	وقال	تع���اىل	يف	االأمن:	﴿الَّ ال�سَّ
ْمُن	َوُهْم	ُمْهَتُدوَن﴾]االأنعام:82[،	وقال	عز	وجل	يف	الطماأنينة:	﴿ اإِمَياَنُهْم	ِبُظْلٍم	اأُوَلِئَك	َلُهُم	ااْلأَ
	اْلُقُلوُب﴾	]الرعد:28[،	اإن	راحة	 	َتْطَمِئنُّ ِ 	اأَاَل	ِبِذْكِر	اهللَّ ِ 	ُقُلوُبُهْم	ِبِذْكِر	اهللَّ ِذيَن	اآَمُنوا	َوَتْطَمِئنُّ الَّ
القل���ب	ونعيم	الروح	اأمر	ال	�سبيل	له	اإال	االت�سال	باخلال���ق	العظيم	�سبحانه،	اإذ	كيف	لالإن�سان	
اأن	ينّع���م	روحه	وهو	ال	يدرك	حقيقته���ا	وال	ماهيتها؟	ويف	ذلك	يقول	ابن	القيم	رحمه	اهلل:	"يف	
القل���ب	�سعث،	ال	يلم���ه	اإال	االإقبال	على	اهلل.	وفيه	وح�سة،	ال	يزيلها	اإال	االأن�س	به	يف	خلوته،	وفيه	
ح���زن	ال	يذهب���ه	اإال	ال�سرور	مبعرفته	و�س���دق	معاملته،	وفيه	قلق	ال	ي�سكن���ه	اإال	االجتماع	عليه،	
والف���رار	منه	اإلي���ه،	وفيه	نريان	ح�سرات:	ال	يطفئها	اإال	الر�سا	باأم���ره	ونهيه	وق�سائه،	ومعانقة	
ال�س���رب	على	ذلك	اإىل	وقت	لقائه،	وفيه	طل���ب	�سديد:	ال	يقف	دون	اأن	يكون	هو	وحده	مطلوبه،	
وفي���ه	فاقة:	ال	ي�سدها	اإال	حمبته،	واالإنابة	اإلي���ه،	ودوام	ذكره،	و�سدق	االإخال�س	له،	ولو	اأعطي	

الدنيا	وما	فيها	مل	ت�سد	تلك	الفاقة	منه	اأبًدا")1(.
حتقيق	اخلوف	والرجاء	يف	قلب	العبد،	والتحرر	من	جميع	املخاوف	مما	�سوى	اهلل.

اإن	اأول	�سيء	تثمره	الهوية	االإ�سالمية	يف	البناء	ال�سخ�سي	لالإن�سان	امل�سلم	هو	تقوية	�سلته	
ب���اهلل	عز	وج���ل،	اإىل	الدرجة	التي	جتعله	يراقب���ه	يف	ال�سر	والعلن،	فهو	ال	يق���دم	على	�سيء	اإال	
وه���و	يراع���ي	حرمة	اهلل	ويرجو	له	وق���اًرا..	يف	نف�س	الوقت	الذي	يتوج���ه	اإليه	بالرجاء..	وذلك	
اخلوف	وهذا	الرجاء	ميالآن	قلبه	ب�سعور	عارم	بالتحرر	من	جميع	املخاوف	مما	�سوى	اهلل،	الأنه	
يوق���ن	اأن	اهلل	وح���ده	هو	مالك	اأمره	ومقرر	م�سريه،	اأما	غ���ريه	فاأ�سباب	عر�سية	لي�س	له���ا	من	
االأم���ر	�سيء،	فامل�س���لم	املت�سبع	بقي���م	االإ�سالم	يتح��رر	من	اخلوف	على	احلياة	والرزق	واملكانة	
وامل�ركز،	وغري	ذلك،	فاحلياة	بي���د	اهلل،	لي�س	ملخلوق	ق���درة	على	اأن	ينق�س	هذه	احلياة	�ساعة	
اأو	بع����س	�ساعة،	قال	تعاىل:﴿قل	لن	ي�سيبنا	اإال	م���ا	كتب	اهلل	لنا﴾	]التوبة:51[،	وربى	النبي	
ْدُه	 	جَتِ َ 	َيْحَفْظَك،	اْحَفِظ	اهللَّ َ 	اأَُعلُِّمَك	َكِلَماٍت،	اْحَف���ِظ	اهللَّ ينِّ ملسو هيلع هللا ىلص	اب���ن	عبا����س	فقال:	"َيا	ُغاَلُم	اإِ
َة	َلْو	اْجَتَمَعْت	َعَلى	 مَّ 	االأُ ،	َواْعَلْم	اأَنَّ ِ ،	َواإَِذا	ا�ْسَتَعْنَت	َفا�ْسَتِعْن	ِباهللَّ َ اَه���َك،	اإَِذا	�َساأَْلَت	َفا�ْساأَِل	اهللَّ جُتَ
وَك	ِب�َسْيٍء	 رُّ 	َلَك،	َوَلْو	اْجَتَمُعوا	َعَلى	اأَْن	َي�سُ ُ الَّ	ِب�َسْيٍء	َقْد	َكَتَبُه	اهللَّ 	َيْنَفُعوَك	اإِ اأَْن	َيْنَفُع���وَك	ِب�َس���ْيٍء	مَلْ

مدارج	ال�سالكني	)156/3(. 	)1(
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ُحُف")1(. ْت	ال�سُّ 	َعَلْيَك،	ُرِفَعِت	االأَْقاَلُم	َوَجفَّ ُ وَك	اإِالَّ	ِب�َسْيٍء	َقْد	َكَتَبُه	اهللَّ رُّ 	َي�سُ مَلْ
  - ان�سباط ميزان ال�لء والرباء:

اإن	م���ن	االآث���ار	الوا�سحة	ل�سل���ة	االإن�سان	بربه،	ومت�سك���ه	بهويته	االإ�سالمي���ة	هو	الرتكيز	
لفك���ر	االإن�س���ان	وجهده	وطاقته	حول	حم���ور	واحد	هو	اهلل	عز	وجل	ودين���ه،	هذا	الرتكيز	الذي	
يجذب���ه	تلقائًي���ا	اإىل	مواالة	اهلل	واأوليائ���ه،	ومعاداة	ال�سيطان	واأتباع���ه،	فين�سبط	عنده	ميزان	
الواء	والرباء،	وينجو	من	الت�ستت	واالن�سطار	والتيه	الذي	ي�سرب	الذات	بعنف	عند	غياب	هذا	
املي���زان،	ويلهث	حول	مرجعيات	اأخرى	واهية	ين�سب	عليها	الوالء	والرباء	ببني	قبلية	وع�سبية	
	 ُ ا	َوِليُُّكُم	اهللَّ َ وقومي���ة	وغري	ذلك،	اأما	املوؤمن	فقد	�سلم	من	ه���ذا	الت�ستت	اآخًذا	بقول	اهلل:	﴿اإِمنَّ

َكاَة	َوُهْم	َراِكُعوَن﴾]املائدة:55[. اَلَة	َوُيوؤُْتوَن	الزَّ ِذيَن	ُيِقيُموَن	ال�سَّ ِذيَن	اآَمُنوا	الَّ َوَر�ُسوُلُه	َوالَّ

اأما	الهويات	املادية	فتع�سف	بقوى	االإن�سان	وتذهب	بها	طرائق	قدًدا،	وتلحق	بها	ت�سوهات	
مريع���ة	يتح���ول	معها	االإن�س���ان	اإىل	كائن	م�ستل���ب،	غريب	عن	نف�سه،	وغريب	ع���ن	الكون	الذي	

يحيط	به...	

اأخرجه	الرتمذي	)2516(،	وقال:	حديث	ح�سن	�سحيح.	 	)1(
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خاتمة

بع���د	هذا	العر�س	املوج���ز	الأزمة	الهوية	وعالجها	من	خالل	العر����س	القراآين	لق�سة	نبي	
اهلل	اآدم،	خل�س	الباحث	جلملة	من	النتائج	والتو�سيات،	وفيما	يلي	عر�س	اأهمها.

نتائج البحث:
1	 غياب	الهوية	االإ�سالمية	من	اأهم	اأ�سباب	الكبوة	االإ�سالمية	املعا�سرة..

2	 �سرورة	العودة	للوحيني	ال�ستنباط	حلول	للم�سكالت	املعا�سرة..

3	 اأهمية	التفريق	بني	البناء	املنهجي	للعلوم	االإن�سانية	والنف�سية	ونحوها،	وبني	منتجات	.
الفكر	الغربي	املتنافية	مع	االإ�سالم،	فال	مانع	من	التعاطي	مع	املناهج	العلمية	الغربية	
يف	علوم	النف�س	ونحوها،	وال	يجوز	اأن	متر	علينا	خمرجات	الفكر	الغربي	اأو	اأن	ن�سلم	

بها	دون	بحث	ومتحي�س	وعر�س	على	ما	عندنا		من	الثوابت	وامل�سلمات.

4	 من	اأولوي���ات	اخلطاب	الدعوي	املعا�س���ر	اإعادة	بث	الروح	االإ�سالمي���ة،	وبناء	الهوية	.
االإ�سالمي���ة	يف	نفو�س	امل�سلمني،	واالعتماد	يف	ذلك	على	القراآن	وال�سنة،	ومن	اأهم	ما	

يعتمد	عليه	يف	هذا	الباب	ق�سة	اآدم	عليه	ال�سالم.

ت��سيات البحث:
تكثي���ف	الربام���ج	التوجيهيَّة	يف	و�سائل	االإع���الم	ب�ستَّى	اأ�سنافها،	وحماول���ة	زرع	الثقة	يف	
قل���وب	امل�سلمني	باالعتزاز	بدينهم	وعقيدتهم،	ومتك���ني	قواعد	االإ�سالم	يف	قلوبهم،	والرد	على	
���ة	يف	قلوب	امل�سلمني،	وبناء	 ة	االأ�سول	االإ�سالميَّ م���ا	ي�سادها،	وحتم���ًا	�سيولِّد	ذلك	قناعة	باأولويَّ
الر�سوخ	العقدي	يف	قلوبهم،	ومن	اأهم	املو�سوعات	التي	يجب	ن�سرها	كوقاية	يف	هذا	اجلانب:

1	 الرد	على	نظرية	التطور	الداورينية	وبيان	كذبها	من	وجهة	النظر	العلمية،	واال�ستعانة	.
باالأفالم	الت�سجيلية	واالأبحاث	التخ�س�سية	يف	هذا	املجال.

2	 بي���ان	ف�س���ل	املناه���ج	الغربية	يف	املج���ال	النف�سي،	واأث���ر	البعد	عن	الدي���ن	يف	انت�سار	.
اجلرمية	والعنف	واالنتحار	واالأمرا�س	النف�سية.
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3	 بي���ان	حقيق���ة	النظري���ة	الفرويدي���ة	واآثارها	واالعرتا�س���ات	املوجهة	اإليه���ا	من	جهة	.
املتخ�س�سني	النف�سيني	ومن	جهة	املتخ�س�سني	ال�سرعيني.	

ة،	والتعقيب	عليها	 اإن�س���اء	مراكز	االأبحاث	والدرا�سات	املعنيَّة	بر�س���د	االنحرافات	الفكريَّ
به،	واجل���واب	عن	ال�سكوك	وال�سبهات	التي	يثريها	بع�س	املارقني	من	قيم	االإ�سالم	 بتفنيد	ال�سُّ
	امل���ال	الداعم	لها،	وتوظي���ف	الباحثني	 ة	البح���وث،	و�سخِّ ومبادئ���ه،	وتفعي���ل	هذه	املراك���ز	بقوَّ

نني	فيها،	واإعطائها	قدرًا	من	ال�سهرة	واالنفتاح	على	الو�سائل	االإعالميَّة. املتمكِّ
ة،	مع	احلذر	 الدرا�س���ة	الواعية	والناق���دة	لالأفكار	وامللل	والنحل	املغايرة	ملنه���ج	اأهل	ال�سنَّ
م���ن	اأهلها،	ومتك���ني	العقلية	االإ�سالميَّة	من	اأدوات	الفهم	والنظ���ر	واملعرفة	لر�سد	االنحرافات	
الفكرية،	ومعاجلتها	على	�سوء	ال�سريعة،	وعلى	اأ�سا�س	هدي	القراآن	الكرمي	الذي	فند	ال�سبهات	
واأفحم	امل�سككني،	وعلى	خطى	ال�سحابة	والتابعني	والعلماء	الرا�سخني،	قال	�سيخ	االإ�سالم	ابن	
تيمية:	"فكل	من	مل	يناظر	اأهل	االإحلاد	والبدع	مناظرة	تقطع	دابرهم	مل	يكن	اأعطى	االإ�سالم	

حقه	وال	وفى	مبوجب	العلم	واالإميان")1(.
الرتبي���ة	للن�سء	على	منه���ج	اهلل	تعاىل،	وعلى	عقيدة	اأهل	ال�سنة	امل�ستقيم���ة،	واحلذر	من	اأن	
تت�سلل	اإىل	اأذهانهم	�سبهات	املبطلني،	فالتن�سئة	ال�سحيحة	على	التح�سني	العقدي	هي	اأول	مهمات	
ارات	الت�سكيك،	قال	اأيوب	ال�سختياين	 ر	فيها	تيَّ ة	التي	ال	توؤثِّ املرب���ي؛	مع	بناء	ال�سخ�سية	االإ�سالميَّ
ة"))2((،	ولتكن	 قهما	اهلل	لعامل	من	اأهل	ال�سنَّ 	من	�سعادة	احلدث	واالأعجمي،	اأن	يوفِّ رحمه	اهلل:	"اإنَّ
تربي���ة	الن�سء	على	الق���راآن	وال�سنة	اأواًل،	قبل	الدخول	يف	متاه���ات	الكالم	والفل�سفة،	قال	الغزايل	
رحم���ه	اهلل:	"ولي����س	الطريق	يف	تقويته	واإثباته	اأن	يعلم	�سنع���ة	اجلدل	والكالم،	بل	ي�ستغل	بتالوة	
الق���راآن	وتف�سريه،	وقراءة	احلديث	ومعانيه،	وي�ستغل	بوظائف	العبادات،	فال	يزال	اعتقاده	يزداد	
ر�سوخًا	مبا	يقرع	�سمعه	من	اأدلَّة	القراآن	وحججه،	ومبا	َيِرُد	عليه	من	�سواهد	االأحاديث	وفوائدها،	
ومبا	ي�سطع	عليه	من	اأنوار	العبادات	ووظائفها")3(،	فاإذا	عرف	ال�ساب	عقيدته	وعبادته	من	منابعها	

ال�سافية	اأمكن	اأن	يعلم	بعد	ذلك	رد	ال�سبهات	وجمادلة	امللحدين،	ومناق�سة	املارقني.
ويف	اخلت���ام	ن�س���األ	اهلل	تعاىل	اأن	يتقب���ل	منا	هذا	العمل،	واأن	يكتب	ب���ه	النفع،	واأن	يق�سي	

الأمتنا	اأمر	ر�سد،	تتب�سر	فيه	طريقها،	وتعرف	هويتها،	وتعتز	باإ�سالمها.

جمموع	الفتاوى	)165/20(. 	)1(
�سرح	اأ�سول	اعتقاد	اأهل	ال�سنة	الاللكائي	)11(. 	)2(

اإحياء	علوم	الدين	)94/1(. 	)3(
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احلم���د	هلل	رب	العامل���ني،	القائ���ل:		:چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    
ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  چ	]ف�سل���ت:	33[،	وال�سالة	وال�سالم	على	ر�سول	اهلل	وعلى	اآله	و�سحبه	

اأجمعني،	وبعد:
فق���د	اقت�ست	حكم���ة	اهلل	تعاىل	اأن	تكون	للب�سري���ة	ديانات	و�سرائع،	منه���ا	ما	هو	�سحيح	

ومنها	ما	هو	باطل.
وارت�س���ى	اهلل	عز	وجل	االإ�سالم	دينا	للب�سري���ة	جمعاء،	فقال	�سبحانه:	چ ڃ  ڃ  چ   
ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ  
ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ]اآل	عم���ران:	19[،	وتع���ددت	ال�سرائع	ال�سماوية	فكان	

ل���كل	نبي	�سريعة	ومنهج،	كما	قال	�سبحان���ه:	:چ ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ  

ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  چ]املائدة	48[.

وختم	اهلل	تعاىل	تلك	ال�سرائع	بدين	االإ�سالم	الذي	ال	يقبل	اهلل	تعاىل	من	اأحد	دينا	�سواه،	
كم���ا	قال	�سبحانه:	چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

]اآل	عمران:	85[.
واأمر	اهلل	�سبحانه	املوؤمنني	باالعتزاز	بدينهم	والتم�سك	به	واإعالن	االنتماء	اإليه	دون	حياء	

اأو	خجل،	فقال	�سبحانه:	:چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  
ڈ  چ 	]ف�سلت:	33[.

وب���ني	�سبحان���ه	اأن	العزة	اإمنا	ه���ي	هلل	وللر�سول	وللموؤمنني،	فق���ال	�سبحانه:	چ ژ  ژ  
ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    

ڱ    ڱ  ڱ  چ]املنافقون:	8[.
وعل���ى	هذا	املنهج	من	االعتزاز	بالدين	واإعالنه	�س���ار	�سلف	هذه	االأمة،	واأعلنوا	انتماءهم	
وفخرهم	بهذا	الدين،	كما	ورد	عن	اأمري	املوؤمنني	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�سي	اهلل	عن�ه	-	يف	قوله	
الأب���ي	عبيدة	ر�سي	اهلل	عن�ه:	"اإنا	كن���ا	اأذّل	قوم،	فاأعزنا	اهلل	باالإ�سالم	فمهما	نطلب	العز	بغري	
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ما	اأعزنا	اهلل	به	اأذلنا	اهلل")1(.
ومل���ا	�سعف	اأم���ر	امل�سلمني	وقوي���ت	�سوكة	اأعدائهم	�سع���ف	كثري	من	اأبن���اء	امل�سلمني،	ومل	
ي�سريوا	على	ما	�سار	عليهم	اأ�سالفهم	من	التم�سك	بالدين	االإ�سالمي	واإعالن	االنتماء	اإليه،	بل	
اإننا	جند	انهزاما	وا�سحا	لدى	كثري	من	اأبناء	امل�سلمني	وانبهارا	باحل�سارات	االأخرى،	وخجال	
م���ن	اإظه���ار	االنتماء	للدين	االإ�سالمي	ل���دى	بع�س	امل�سلمني،	وال	�سك	اأن	لذل���ك	اأ�سبابا	ودوافع	

عدة،	اأدت	اإىل	هذا	الواقع	املوؤمل،	ولهذا	راأيت	اأن	اأكتب	حول	هذا	املو�سوع	بعنوان:
ُهِ�ّية امل�سلم بني ال�ستعالء والنهزام – درا�سة قراآنية

وال	�سك	اأنه	قد	كرث	احلديث	والكتابة	عن	الهوية	وبخا�سة	لدى	الكتاب	املعا�سرين،	ولكن	
م���ا	مييز	ه���ذا	البحث	اأنه	درا�سة	قراآني���ة،	اأتلم�س	من	خاللها	الن�سو����س	القراآنية	الدالة	على	
اال�ستع���الء	باالنتم���اء	لالإ�سالم،	والتي	حتث	امل�سلمني	على	اإع���الن	دينهم	والت�سريح	به،	وهذا	

بخالف	الكتابات	االأخرى	التي	ت�ستعر�س	اجلانب	الفكري	والثقايف	من	منظور	اآخر.
و�سي�ستمل	هذا	البحث	– اإن	�ساء	اهلل	– على	مقدمة	ومتهيد	ومبحثني	وخامتة:

املقدمة،	وفيها	اأهمية	البحث	وخطته.
التمهيد:	املراد	بالهوية	االإ�سالمية.	

املبحث الأول: ال�ستعالء والعتزاز باله�ية الإ�سالمية.
• املطلب	االأول:	اال�ستعالء	واالعتزاز.	
• املطلب	الثاين:	وجوب	اال�ستعالء	واالعتزاز	بالهوية	االإ�سالمية.	

املبحث الثاين: اهتزاز الثقة باله�ية الإ�سالمية
• املطلب	االأول:	اأ�سباب	اهتزاز	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية.	
• املطلب	الثاين:	مظاهر	اهتزاز	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية.	

اخلامتة.
وفيها اأهم نتائج البحث.

واحلمد	هلل	رب	العاملني،	و�سلى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني.

امل�ست���درك	عل���ى	ال�سحيحني	للحاك���م،	كتاب	االإميان	130/1،	رق���م	207،	وقال:	هذا	حدي���ث	�سحيح	على	�سرط	 	)1(
ال�سيخني،	ووافقه	الذهبي.
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متهيد: املراد باله�ية الإ�سالمية:
تعريف اله�ية:

مل	يكن	لفظ	"الهوية" م�ستخدما	يف	الع�سور	املتقدمة	ومل	يرد	هذا	اللفظ	يف	كتب	ال�سلف،	
ث���م	ظهر	هذا	اللفظ	يف	بع�س	كت���ب	ال�سوفية	اإ�سارة	اإىل	املوىل	تبارك	وتعاىل،	يقول	حقي:	"ال	
اإل���ه	اإال	ه���و:	ال	معب���ود	يف	االأر�س	وال	يف	ال�سماء	اإال	هو،	دل	على	الهوي���ة	بهذا	القول،	فاإن	"هو" 
كناي���ة	ع���ن	غائب	موجود،	والغائب	ع���ن	احلوا�س	املوجود	يف	االأزل	ه���و	اهلل	تعاىل،	وفيه	معنى	
ح�س���ن،	وهو	املتعايل	عن	درك	احلوا�س،	حتى	ا�ستحق	ا�س���م	الكناية	عن	الغائب	من	غري	غيبة	

كما	يف	بحر	العلوم")1(.
. اأما	يف	معاجم	اللغة	العربية	فقد	جاء	يف	ال�سحاح:	"َهِوَي	َيهوى	َهًوى،	اأي	اأَحبَّ

	يف	ال�سري	اإذا	م�سى")2(. وَهوى	بالفتح	َيْهوي	ُهِويًّا،	اأي	�سقط	اإىل	اأ�سفل.	قال:	وكذلك	الُهِويُّ
ُة	،	كَغِنيَّة:	احلفرة	البعيدة	الَقْعر.)3( والَهِويَّ

والهوي���ة	هي:	"احلقيق���ة	املطلقة	امل�ستملة	على	احلقائق	ا�ستم���ال	النواة	على	ال�سجرة	يف	
الغيب	املطلق")4(.

ويف	كت���اب	الكليات	اأن	ماهية	ال�سيء	هو	باعتب���ار	حتققه	ي�سمى	ذاتًا،	وباعتبار	ت�سخي�سه	
ي�سمى	هوية،	واإذا	اأخذ	اأعم	من	هذا	االعتبار	ي�سمى	ماهية)5(.

ويف	املعجم	الو�سيط:	"الهوية:	-	يف	الفل�سفة	-	حقيقة	ال�سيء	اأو	ال�سخ�س	التي	متيزه	عن	

تف�سري	روح	البيان	79/8	. 	)1(
وهذا	تخ�سي�س	بال	دليل،	واملعلوم	من	اللغة	العربية	اأن	)هو(	�سمري	غائب،	يدل	عليه	الكالم	اأو	ال�سياق	ولي�س	من	 	

اأ�سماء	اهلل	تعاىل	اأو	�سفاته	العلى.
ال�سحاح	للجوهري	260/2	. 	)2(

تاج	العرو�س	334/40. 	)3(
التعريفات	للجرجاين	�س278. 	)4(

الكليات،	معجم	يف	امل�سطلحات	والفروق	اللغوية،	الأبي	البقاء	الكفوي		�س961. 	)5(
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غريه،	وبطاقة	يثبت	فيها	ا�سم	ال�سخ�س	وجن�سيته	ومولده	وعمله،	وت�سمى	البطاقة	ال�سخ�سية	
اأي�سا	)حمدثة(")1(.

وت�ستعمل	كلمة)هوية(	يف	االأدبيات	املعا�سرة	تعبريا	عن	خا�سية	املطابقة	:	مطابقة	ال�سي	
لنف�سه،	اأو	مطابقة	ملثيله،	وفى	املعاجم	احلديثة	فاإنها	ال	تخرج	عن	هذا	امل�سمون،	فالهوية	هي:	
حقيق���ة	ال�س���يء	اأو	ال�سخ�س	املطلقة،	امل�ستملة	على	�سفات���ه	اجلوهرية،	والتي	متيز	عن	غريه،	

وت�سمى	اأي�سا	وحدة	الذات0

ولذل���ك	فاإذا	اعتمدنا	املفهوم	اللغ���وي	لكلمة	)هوية	(،	اأو	ا�ستندن���ا	اإىل	املفهوم	الفل�سفي	
احلدي���ث	فاإن	املعنى	الع���ام	للكلمة	ال	يتغري،	وهو	ي�سمل	االمتياز	ع���ن	الغري،	واملطابقة	للنف�س،	
اأي	خ�سو�سي���ة	الذات،	وما	يتمي���ز	الفرد	اأو	املجتمع	عن	االأغيار	من	خ�سائ�س	ومميزات	ومن	

قيم	ومقومات0

وخال�س���ة	االأق���وال	اإن	الهوي���ة	الثقافية	واحل�ساري���ة	الأمة	من	االأمم،	هي	الق���در	الثابت،	
واجلوهري	وامل�سرتك	من	ال�سمات	والق�سمات	العامة،	التي	متيز	ح�سارة	هذه	االأمة	عن	غريها	
من	احل�سارات،	والتي	جتعل	لل�سخ�سية	الوطنية	اأو	القومية	،	طابعًا	تتميز	به	عن	ال�سخ�سيات	

االأخرى0)2(

املراد بالإ�سالم مبعنييه اخلا�س والعام:
الإ�سالم لغة:

ل���م،	وهو	اال�ستالم،	 ق���ال	اجلوه���ري:	"واأ�سلم	اأم���ره	اإىل	اهلل:	اأي:	�سلَّم،	اأي:	دخل	يف	ال�سَّ
واأ�سلم:	من	االإ�سالم")3(.

ويف	ل�سان	العرب:	"االإ�سالم	واال�ست�سالم:	االنقياد")4(.	

املعجم	الو�سيط	998/2	. 	)1(
مقال	بعنوان:	اأزمة	الهوية	االإ�سالمية،	د.	خالد	رو�سة،	من�سور	مبوقع	امل�سلم	 	)2(

	)http://www.almoslim.net/node/10(661(
ال�سحاح،	للجوهري	328/1. 	)3(

ل�سان	العرب	289/12	. 	)4(
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وعّرفه	�سيخ	االإ�سالم	بقوله:	"االإ�سالم	هو	اال�ست�سالم	هلل	وهو	اخل�سوع	له	والعبودية	له")1(.
وميكننا الق�ل باأن لالإ�سالم معنيني، اأحدهما اأو�سع من الآخر:

االأول:	االإ�س���الم	مبعناه	الع���ام،	وهو:	اال�ست�سالم	هلل	-	عز	وج���ل	-	بالتوحيد	واالنقياد	له	
بالطاعة،	والرباءة	من	ال�سرك	واأهله.

وه���ذا	النوع	)اال�ست�سالم(	هو	الذي	اجتمعت	عليه	الر�سل	من	اأولهم	اإىل	اآخرهم،	فَدَعوا	
اإىل	توحي���د	اهلل	واإىل	اال�ست�سالم	له	بالتوحيد	بعبادته	وحده	دومنا	�سواه،	وخلع	االآلهة	واالأنداد	
والرباءة	من	كل	معبوٍد	�سوى	اهلل	-	عز	وجل	-	ومن	كل	عبادة	مِلَا	�سوى	اهلل	تعاىل،	وهذا	هو	ما	

ورد	يف	مث���ل	قوله	تع���اىل:	:چ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ	]اآل	عمران:	
19[،	وقول���ه	�سبحان���ه	يف	ق�سة	نوح	عليه	ال�سالم:	:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ             ڀ         ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  چ]يون����س:	71[،	وقول���ه	تع���اىل	يف	ق�سة	

لوط	عليه	ال�سالم:	چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ]الذاريات:	36[.
والن�ع الثاين الإ�سالم اخلا�س وه� �سريعة حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

وه���و	الذي	جاء	تف�سريه	يف	قول	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	:	"بني	االإ�س���الم	على	خم�س:	�سهادة	اأَْن	ال	اإله	
	حممدا	ر�سول	اهلل،	واإقام	ال�سالة،	واإيتاء	الزكاة،	وحج	البيت	و�سوم	رم�سان")2(. اإال	اهلل	واأنَّ

وما	ورد	االإ�سارة	اإليه	يف	قوله	�سبحانه:	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  

ک  ک  ک  گ  گ   چ]املائدة:	3[.

جمموع	الفتاوى	263/7	. 	)1(
اأخرج���ه	البخاري	يف	�سحيح���ه	كتاب	االإميان،	باب	دعاوؤكم	اإميانكم	11/1،	رق���م	8،	وم�سلم،	كتاب	االإميان،	باب	 	)2(

قول	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص:	بني	االإ�سالم	على	خم�س	34/1،	رقم	121.



194

اأ.د. �صالح يحيى �صواباملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

وه����و	الدين	الذي	ال	يقبل	اهلل	من	اأح����د	�سواه	بعد	مبعث	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص،	كما	جاء	يف	احلديث	
عن	اأبى	هريرة	عن	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	اأنه	قال:	"والذى	نف�س	حممد	بيده	ال	ي�سمع	بي	اأحد	من	هذه	
االأمة	يهودي	وال	ن�سراين	ثم	ميوت	ومل	يوؤمن	بالذي	اأر�سلت	به	اإال	كان	من	اأ�سحاب	النار")1(.

وهذا	املعنى	هو	الذي	نعنيه	يف	عنوان	البحث.
اأما ُه�ّية امل�سلم فيمكن الق�ل باأن املراد بها:

ما	يتميز	به	امل�سلم	املوؤمن	ب�سريعة	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	وما	يخت�س	به	فردا	اأو	جمتمعا	اأو	دولة	من	
خ�سائ�س	وقيم	وت�سورات.

�سحي���ح	م�سلم	كت���اب	االإميان،	باب	وجوب	االإميان	بر�سال���ة	نبينا	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	اإىل	جميع	النا����س	ون�سخ	امللل	مبلته	 	)1(
93/1،	رقم	403.	
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المبحث األول

ال�ستعالء والعتزاز باله�ية الإ�سالمية

المطلب األول: االستعالء واالعتزاز.

اأول: عل� امل�سلم وعزته:
امل�سل���م	عاٍل	باإميانه	باهلل	تع���اىل،	وقد	كتب	اهلل	تعاىل	له	العزة	والن�سر،	وعلى	امل�سلم	اأن	

ي�ستح�سر	هذه	املعاين	لينطلق	منها	يف	نظرته	اإىل	احلياة	وتعامله	مع	النا�س.
وق���د	ركز	الق���راآن	الكرمي	على	بن���اء	الثقة	يف	نفو����س	امل�سلمني،	واأكد	عل���ى	ذلك	يف	اآيات	

كثرية،	من	ذلك:

قول���ه	�سبحان���ه:	چ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  چ]الن�س���اء:	139[،	وقول���ه	�سبحان���ه:	چ ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې   ې  
ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې  
ېئ   ېئ       ىئ  چ	]فاط���ر:	10[،	وقول���ه	�سبحان���ه:چ ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ	]يون�س:	64[،	وقوله	تعاىل:	چ ھ   ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  چ]اآل	عم���ران:	139[،	ويقول	�سبحانه:	چ ژ  ژ  
ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    

ڱ    ڱ  ڱ  چ]املنافقون:	8[

قال	الطربي	رحمه	اهلل:	")واأنتم	االأعلون(	اأنتم	اأعز	منهم")1(.
وق���ال	ابن	كث���ري	رحمه	اهلل:	"واملق�سود	من	هذا	التهييج	على	طلب	العزة	من	جناب	اهلل،	
وااللتجاء	اإىل	عبوديته،	واالنتظام	يف	جملة	عباده	املوؤمنني	الذين	لهم	الن�سرة	يف	هذه	احلياة	

الدنيا،	ويوم	يقوم	االأ�سهاد")2(.

جامع	البيان	228/21. 	)1(
تف�سري	القراآن	العظيم	435/2	.	 	)2(
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فب���ني	�سبحانه	وتعاىل	اأن	العزة	له	�سبحانه	ولر�سول���ه	ملسو هيلع هللا ىلص	وللموؤمنني	باهلل	تعاىل،	وذلك	
الأنه���م	اتبعوا	منه���ج	اهلل	تعاىل	والتزموا	بدين���ه	الذي	�سرعه	لهم،	يق���ول	القرطبي	رحمه	اهلل	
تع���اىل:	"فمن	كان	يريد	العزة	لينال	الفوز	االأك���رب،	ويدخل	دار	العزة	-	وهلل	العزة	-	فليق�سد	
بالع���زة	اهلل	�سبحان���ه	واالعت���زاز	به؛	فاإنه	م���ن	اعتز	بالعب���د	اأذله	اهلل،	ومن	اعت���ز	باهلل	اأعزه	

اهلل")1(.
وق���ال	اأبو	حيان:	")ف���اإن	العزة	هلل	جميعا(	اأي:	الأوليائه	الذين	كتب	لهم	العز	والغلبة	على	

اليهود	وغريهم)2(.

فعل���ى	امل�سل���م	اأن	يعت���ز	بهويته	االإ�سالمي���ة	واأن	تثبت	ه���ذه	العزة	يف	نف�س���ه	وقلبه	دون	اأن	
يخاجله	�سك	الأن	اهلل	تعاىل	هو	الذي	وهبه	هذه	العزة.

يقول	�سيد	قطب	رحمه	اهلل	تعاىل:	"وي�سم	اهلّل	-	�سبحانه	-	ر�سوله	واملوؤمنني	اإىل	جانبه،	
وي�سف���ي	عليهم	من	عزته،	وهو	تكرمي	هائ���ل	ال	يكرمه	اإال	اهلّل!	واأي	تكرمي	بعد	اأن	يوقف	اهلّل	-	
�سبحانه	-	ر�سوله	واملوؤمنني	معه	اإىل	جواره،	ويقول:	ها	نحن	اأوالء!	هذا	لواء	االأعزاء،	وهذا	هو	

ال�سف	العزيز!	و�سدق	اهلّل.	
فجعل	العزة	�سنو	االإميان	يف	القلب	املوؤمن،	العزة	امل�ستمدة	من	عزته	تعاىل،	العزة	التي	ال	
تهون	وال	تهن،	وال	تنحني	وال	تلني،	وال	تزايل	القلب	املوؤمن	يف	اأحرج	اللحظات	اإال	اأن	يت�سع�سع	

فيه	االإميان،	فاإذا	ا�ستقر	االإميان	ور�سخ	فالعزة	معه	م�ستقرة	را�سخة")3(.

فهي	عزة	ثابتة	را�سخة،	ظاهرة	معلنة،	م�ستمدة	من	عزة	اهلل	تعاىل.
وكم���ا	كت���ب	اهلل	عز	وج���ل	العزة	والعل���و	لعباده	املوؤمنني	فق���د	كتب	�سبحانه	عل���ى	اأعدائه	

الكافري���ن	ال���ذل	والهوان،	كما	قال	�سبحانه	يف	ح���ق	اأهل	الكت���اب:	چ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ                 ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ       
عم���ران:	 ]اآل	 چ	 ہ  ہ  ھ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ۀ  ہ     ہ  
112[،	وق���ال	�سبحان���ه:	:چ يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   چ	]املجادلة:	20[،	

اجلامع	الأحكام	القراآن	330/14	. 	)1(
البحر	املحيط	101/4	.	 	)2(
يف	ظالل	القراآن	3580/6 	)3(



197

اأ.د. �صالح يحيى �صواباملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

وق���ال	�سبحان���ه:	چ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  
چ  مئ    حئ   جئ            ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ     ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ  

]االأنعام:	124[.
ف�س���ار	الذل	وال�سغار	مالزما	لهم،	ب�سبب	تكربهم	عن	طاعة	اهلل	تعاىل	واإعرا�سهم	عن	

هديه.

قال	القرطب���ي	يف	تف�سري	قوله	�سبحان���ه:چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  چ 	]االأع���راف:	13[:	"اأي:	م���ن	االأذل���ني،	ودل	ه���ذا	اأن	من	ع�س���ى	مواله	فهو	

ذليل")1(.
وهذا	ال	�سك	ينطبق	على	اإبلي�س	وعلى	غريه	من	الع�ساة.

وقال	االآلو�سي	رحمه	اهلل:	")يف	االأذّلني(	اأي:	يف	جملة	من	هو	اأذل	خلق	اهلّل	عز	وجل	من	
االأول���ني	واالآخرين	مع���دودون	يف	عدادهم؛	الأن	ذلة	اأحد	املتخا�سم���ني	على	مقدار	عزة	االآخر،	

وحيث	كانت	عزة	اهلّل	عز	وجل	غري	متناهية	كانت	ذلة	من	حاّده	كذلك")2(.
وق���ال	ال�سعدي	رحمه	اهلل	تعاىل:	"ه���ذا	وعد	ووعيد،	وعيد	ملن	ح���اد	اهلل	ور�سوله	بالكفر	
واملعا�س���ي،	اأن���ه	خمذول	مذلول،	ال	عاقب���ة	له	حميدة،	وال	راية	له	من�س���ورة،	ووعد	ملن	اآمن	به	
وبر�سل���ه،	واتبع	ما	ج���اء	به	املر�سلون	،	ف�سار	من	حزب	اهلل	املفلح���ني	اأن	لهم	الفتح	والن�سر،	

والغلبة	يف	الدنيا	واالآخرة")3(.
ثانيا : ب�اعث ا�ستعالء امل�سلم:

مل	يكن	ا�ستعالء	امل�سلم	نابعا	من	جن�س	ينتمي	اإليه،	اأو	مال	ميلكه،	اأو	�سلطان	اأو	قوة	يقهر	
بها	غريه،	بل	ا�ستعالء	امل�سلم	باإ�سالمه	نابع	من	اإعالء	اهلل	له	واإكرامه	بهذا	الدين،	وهو	اأ�سا�س	
مه���م	يف	التم�س���ك	بهذا	الدي���ن	وا�ستيقانه	باأنه	الدي���ن	احلق	الذي	ال	مرية	في���ه،	كما	اأن	ذلك	
مينح���ه	االطمئنان	ب�سلوكه	الطريق	ال�سحيح	االآمن	يف	الدنيا	واالآخرة،	قال	�سبحانه:	:خم	مم	

اجلامع	الأحكام	القراآن	173/7.	 	)1(
روح	املعاين	228/14	.	 	)2(

تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان	848/1	.	 	)3(
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ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ   چ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب           ىب  يب   

ڀ  ڀ  ڀ  چ]االأنعام:	82،81[.

وه���و	اأمن	عام	يف	الدني���ا	ويف	االآخرة،	كما	قال	�سبحان���ه:	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ]يون����س:	62-64[،	وق���ال	

�سبحان���ه:چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ]الزمر	18،17[.

وه���ذا	اال�ستعالء	واالعتزاز	ل���ه	بواعثه	واأ�سبابه،	وه���ي	كثرية،	نذكر	بع�س	م���ا	اأ�سار	اإليه	
القراآن	الكرمي:

1 – عب�ديته هلل �سبحانه وتعاىل:
وه���ذا	من	اأه���م	ما	مييز	امل�سلم،	وم���ا	ي�ستحق	به	الفخر،	وهي	عبوديت���ه	هلل	تعاىل	وحده،	
وه���ذا	مقام	عظي���م	و�سرف	كبري	ال	ي�سل	اإليه	غري	امل�سلم،	وهو	و�س���ام	يعتز	به	امل�سلم	ويفاخر	
ب���ه،	وله���ذا	و�س���ف	اهلل	تعاىل	نبيه	حمم���دا	ملسو هيلع هللا ىلص	باأنه	عب���د	هلل،	ون�سب	عبودية	�سائ���ر	االأنبياء	

وال�ساحلني	اإليه	ف�سرفهم	بذلك،	ق���ال	�سبحانه:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ]االإ�سراء:	
1[،	وق���ال	�سبحان���ه:	چ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   چ	]الكه���ف:	1[،	
وق���ال	�سبحان���ه:	چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ 	]الفرق���ان:	1[،	

وقال	�سبحانه:	چ ے   ے  ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  چ	]ال�سافات:	171[.

وق���ال	تعاىل	يف	و�س���ف	املالئك���ة:	چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  چ	]االأنبياء:	26[.

وب���ني	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	اأن	�سيد	اال�ستغفار	اعرتاف	العبد	بالعبودية،	كما	يف	احلديث	عن	�سداد	
بن	اأو�س	– ر�سي	اهلل	عن�ه	– عن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص :	"�سيد	اال�ستغفار	اأن	تقول:	اللهم	اأنت	ربي	ال	اإله	

اإال	اأنت،	خلقتني	واأنا	عبدك	..." احلديث)1(.

�سحيح	البخاري،	كتاب	الدعوات،	باب	اأف�سل	اال�ستغفار	83/8	،	رقم	6306. 	)1(
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وُحّق	لكل	عبد	هلل	تعاىل	االفتخار	بهذه	العبودية،	واأن	يردد:

وِت�������ي�������ه�������ا �������ش�������������رف��������������������ا  ز�دين  ومم�������������������������������������������������������ا 
وك�����������������������دت ب��������اأخ��������م�����������������ش��������ي �أط���������������������������اأ �ل���������ري���������ا

دخ�������������������������ويل حت���������������ت ق�������������ول�������������ك ي���������������ا ع����������ب����������ادي
ول��������ّي�����������������ا يل  �أح���������م�����������������������������د  ������������ش�����������رت  و�أن 

واإن���ه	�س���رف	للم�سلم	اأن	يكون	عبدا	هلل	تعاىل	وحده،	يف	ح���ني	اأن	غري	امل�سلم	قد	جعل	من	
	نف�س���ه	عب���دا	ملخلوق	من	ب�س���ر،	اأو	حجر،	اأو	دره���م	اأو	دينار،	اأو	غري	ذلك،	كم���ا	قال	�سبحانه:
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ	]الفرقان:	3[.

وقد	بني	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	تعا�سة	هوؤالء	العبيد،	فعن	اأبي	هريرة	– ر�سي	اهلل	عن�ه	– عن	النبي	
ملسو هيلع هللا ىلص 	ق���ال:	"تع�س	عب���د	الدينار	وعبد	الدرهم	وعبد	اخلمي�س���ة،	اإن	اأعطي	ر�سي	واإن	مل	يعط	

�سخط،	تع�س	وانتك�س،	واإذا	�سيك	فال	انتق�س.." احلديث)1(.	
2 – ك�ن امل�سلم على احلق:

الدي���ن	االإ�سالم���ي	هو	الدي���ن	احلق	الذي	ال	مرية	في���ه،	وكل	دين	�سواه	فه���و	باطل،	وعلى	
امل�سلم	اأن	يدرك	هذه	احلقيقة	واأن	يعلنها	ويظهرها	ويعتز	بها	دون	حياء	اأو	مواراة.

وامل�سل���م	يعلم	اإن	اإلهه	ح���ق،	واأن	ر�سوله	حق،	واأن	كتابه	حق،	ويوقن	باأنه	على	طريق	احلق	
والهداي���ة،	قال	�سبحانه:	چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ   ۉ      ۉ   ې  چ	]�سباأ:	6[،	وقال	�سبحانه:	چ ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ	]الق�س�س:	53[.

فينطل���ق	حينئ���ذ	بثقة	وخطى	ثابتة	لعلمه	اأنه	ي�سري	يف	الطريق	ال�سحيح،	والأنه	يعلم	اأنه	ال	
يرتكب	منكرا	باختياره	هذا	الطريق،	ومن	ثم	فال	ي�ستحيي	من	اإعالن	ما	هو	عليه	واإظهاره،	بل	
اإنه	يفخر	به	ويعلنه	للنا�س،	وهذا	دافع	له	للم�سي	على	املنهج	الرباين	بثقة	واعتزاز؛	لكونه	على	

احلق،	كما	قال	تعاىل:چ ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ]النمل:	79[.

�سحيح	البخاري،	كتاب	اجلهاد	وال�سري،	باب	احلرا�سة	يف	الغزو	يف	�سبيل	اهلل		41/4،	رقم	2887.	 	)1(
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وال	�سك	اأنه	ال	ي�ستوي	من	كان	على	احلق	مع	من	كان	يتخبط	يف	الظلمات،	فمثلهما	كمثل	
احل���ي	وامليت،	والب�سري	واالأعمى،	ق���ال	�سبحان���ه:چ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  
ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  چ	]الرعد:	19[،	وقال	�سبحانه:	چ ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ                  ھ  ھ  ھ  ے          
ے  ۓ  چ	]االأنعام:	122[،	وقال	�سبحانه:چ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ            ۇ  چ]اآل	عمران:	162[.

اإن	كل	منه���ج	�سوى	هذا	املنهج،	وكل	طريق	�س���وى	هذا	الطريق	وكل	دين	�سوى	هذا	الدين	
)االإ�س���الم(	ه���و	باط���ل	ال	ميكن	االعتزاز	ب���ه	وال	الفخر	به،	وكل	من	ي�سل���ك	منهجا	غري	منهج	
االإ�سالم	فهو	خا�سر	يف	الدنيا	واالآخرة،	وهذا	ما	يجعل	امل�سلم	متميزا	عن	غريه	مفتخرا	بُهوّيته.

3 – اليقني بتميزه عن غريه باإميانه:
مما	يزي���د	امل�سلم	اقتناعا	واعتزاز	باإ�سالمه:	يقينه	باختالفه	عن	غريه	ومتّيزه	عنه،	قال	
�سبحانه:	چ ەئ      ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ         ۆئ  ۈئ  چ]القلم:	36،35[،	وقال	�سبحانه:	

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  
وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ]اجلاثية:	21[،	وقال	�سبحانه:	چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ               ڦ  چ	]�س:	28[.

يق���ول	�سي���د	قطب:	"واأنت���م	االأعلون	..	عقيدتكم	اأعل���ى	فاأنتم	ت�سج���دون	هلّل	وحده	،	وهم	
ي�سج���دون	ل�سيء	من	خلقه	اأو	لبع�س	من	خلقه!	ومنهجكم	اأعلى،	فاأنتم	ت�سريون	على	منهج	من	
�سن���ع	اهلّل،	وهم	ي�س���ريون	على	منهج	من	�سنع	خلق	اهلّل!	ودوركم	اأعل���ى،	فاأنتم	االأو�سياء	على	
هذه	الب�سرية	كلها،	الهداة	لهذه	الب�سرية	كلها،	وهم	�ساردون	عن	النهج،	�سالون	عن	الطريق،	
ومكانكم	يف	االأر�س	اأعلى،	فلكم	وراثة	االأر�س	التي	وعدكم	اهلّل	بها،	وهم	اإىل	الفناء	والن�سيان	

�سائرون..	فاإن	كنتم	موؤمنني	حقا	فاأنتم	االأعلون")1(.
وال	�س���ك	اأن	ه���ذا	التميز	ي�سع���ر	امل�سلم	مبكانته	عند	اهلل	تعاىل،	مم���ا	يبعث	على	اعتزازه	

بدينه	ويزيده	مت�سكا	به	واإ�سرارا	عليه.

يف	ظالل	القراآن	480/1.	 	)1(
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4 – ولية اهلل تعاىل له:
من	اأهم	اأ�سباب	افتخار	امل�سلم	بهويته	االإ�سالمية	واعتزازه	بها	اأن	يعلم	اأنه	ويّل	هلل	تعاىل،	

ومن	كان	مع	اهلل	كان	اهلل	معه	ولن	يخذله	اأبدا.

ق���ال	تع���اىل:	چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  
چ	 ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  

]البق���رة:	257[،	وقال	�سبحان���ه:	چ ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  
ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ]اآل	عم���ران:	68[،	وقال	�سبحانه:چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  چ]اجلاثي���ة:	19[،	واإذا	ثبت���ت	له���م	والي���ة	اهلل	

باإميانه���م	فاإنهم	ي�سع���رون	باالأمن،	ويرفع	عنهم	اخلوف،	قال	تع���اىل:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ]يون�س:	62[.

وال	�سك	يف	اأن	ذلك	يدعوهم	اإىل	االعتزاز	بهذه	الوالية	وافتخارهم	بها،	وُحّق	لهم	ذلك.

اأما	غري	امل�سلم	فلي�س	له	ويل	يواليه	وين�سره،	ويف	ذات	الوقت	فقد	فاتته	والية	اهلل	تعاىل:	
چ ڦ  ڦ           ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ]ال�سورى:	46[

وق���د	جعل	امل�سركون	واليتهم	لل�سيطان،	ق���ال	�سبحانه:	چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ          ڀ   پڀ    پ   پ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ	]البقرة:	257[،	وقال	�سبحانه:	چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  
چ	]الن�س���اء:	76[،	وقال	�سبحان���ه:چ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ   

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ	]االأعراف:	30[.

5 – وعد اهلل له بالن�سر والتمكني والغلبة :
م���ن	بواعث	اعتزاز	امل�سلم	وافتخ���اره	بدينه	اأن	اهلل	تعاىل	وعده	بالن�سر	والتمكني	والغلبة	
عل���ى	اأعدائه،	فالغلب���ة	باحلجة	والن�سر	للموؤمنني،	وقد	وردت	االإ�سارة	اإىل	هذا	املعنى	يف	اآيات	

كث���رية	يف	كتاب	اهلل	تعاىل،	ق���ال	�سبحانه:چ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  چ]غاف���ر:	51[،	وق���ال	�سبحان���ه:	چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  چ	]ال�ساف���ات	
173[،	وق���ال	�سبحان���ه:	چ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ]املائ���دة:	
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56[،	وق���ال	�سبحان���ه:	چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  
ھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ  چ]ال���روم:	47[،	وق���ال	تع���اىل:چ ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  چ	]اآل	عمران:	139[.

ق���ال	الط���ربي:	")اأنت���م	االأعل���ون(،	يعني:	الظاه���رون	عليه���م،	ولكم	العقب���ى	يف	الظفر	
والن�سرة	عليهم")1(.

ة	لكم،	 	منهم،	واحُلجَّ وق���ال	اب���ن	اجلوزي:	"قوله	تعاىل:	)واأنت���م	االأعلون(	اأي:	اأنتم	اأع���زُّ
واآِخُر	االأمر	لكم	واإِن	َغَلبوكم	يف	بع�س	االأوقات")2(.

وق���ال	ال�سنقيطي:	"وقوله	تع���اىل:	)واأنتم	االأعلون(	اأي:	واحلال	اأنك���م	اأنتم	االأعلون،	اأي:	
االأقهرون	واالأغلبون	الأعدائكم،	والأنكم	ترجون	من	اهلل	من	الن�سر	والثواب	ما	ال	يرجون.

وهذا	التف�سري	يف	قوله:	)واأنتم	االأعلون(	هو	ال�سواب")3(.
6 – اأنه من اأهل اجلنة:

م���ن	بواعث	عزة	امل�سل���م	واعتزازه	بهويته	يقينه	باأن	امل�سلمني	ه���م	اأ�سحاب	اجلنة،	وهذه	
مي���زة	ال	حت�سل	لغريه،	كما	قال	�سبحان���ه:	چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ]ه���ود:	23[،	وق���ال	�سبحان���ه:	چ يئ  جب  حب  
خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج   جح   مح  جخ         

حخ  مخ   چ	]االأحقاف	14،13[.

والف���وز	باجلنة	هو	غاية	الفوز	الذي	ال	فوز	بعده،	كما	قال	�سبحانه:چ ں  ں  ڻ  ڻڻ   
ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ]اآل	عمران:	185[.

اأم���ا	غري	امل�سلم	فهو	خا�سر	لكل	�سيء	خ�سرانا	مبين���ا،	قال	تعاىل:چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   
ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ	]الزمر:	15[.

جامع	البيان	234/7.	 	)1(
زاد	امل�سري	380/5.	 	)2(

اأ�سواء	البيان	632/7.	 	)3(
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و�ست���ان	ب���ني	من	ينتظر	االآخ���رة	لي�سكن	جنة	عر�سه���ا	ال�سموات	واالأر�س	وب���ني	من	ياأتيه	
امل���وت	ليخّل���د	يف	نار	جهن���م	خال���دا	فيه���ا:	چ ے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى   ى  
ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ            ىئ  ىئ  ی   
چ	]ال�سجدة:	18-20[،	وق���ال	�سبحانه:	چ چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  چ]احل�سر:	20[.

	ملن	وعده	اهلل	باجلنان	اأن	يفخر	واأن	يعتز	بهذه	املكانة	التي	وعده	اهلل	تعاىل	بها،	واأن	 وحقُّ
يفرح	بها،	ويدعو	النا�س	اإىل	اأن	ي�سريوا	على	املنهج	الذي	اتبعه	و�سار	عليه.

المطلب الثاني: وجوب االستعالء واالعتزاز بالهوية اإلسالمية وصور ذلك.

اأول: وج�ب العتزاز وال�ستعالء باله�ية الإ�سالمية:
اإن	مم���ا	ينبغ���ي	اأن	يعل���م	اأن	من	الواجب	على	امل�سل���م	اإعالن	اإ�سالمه	واالعت���زاز	به،	واأال	

تاأخذه	يف	اهلل	تعاىل	لومة	الئم.
يق���ول	اهلل	�سبحان���ه	وتع���اىل:چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  

ڈ  ڈ  چ]ف�سلت:	33[.

وقد	اختلف	العلماء	يف	تف�سري	قوله:	)وقال	اإنني	من	امل�سلمني(	فقال	بع�سهم:	لي�س	املعنى	
اأن���ه	تكل���م	بهذا،	بل	املعنى	اأنه	كان	من	امل�سلمني	واعتقد	االإ�س���الم،	وقال	اآخرون:	بل	املعنى	اأنه	

اأعلن	اإ�سالمه	وجهر	به،	معتزا	ومفتخرا	بدينه.
ق���ال	البي�ساوي:	")وقال	اإنني	م���ن	امل�سلمني(:	تفاخرا	به	واتخاذا	لالإ�سالم	دينا	ومذهبا	

من	قولهم	هذا	قول	فالن	ملذهبه")1(.
وقال	اأبو	حيان:	")وقال	اإنني	من	امل�سلمني(	لي�س	املعنى	اأنه	تكلم	بهذا	،	بل	جعل	االإ�سالم	

معتقده،	كما	تقول:	هذا	قول	ال�سافعي،	اأي	مذهبه" )2(.

اأنوار	التنزيل	115/5.	 	)1(
البحر	املحيط	306/9.	 	)2(
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وق���ال	اأبو	ال�سعود:	")وق���ال	اإنني	من	امل�سلمني(:	ابتهاجًا	باأنه	منه���م	اأو	اتخاذًا	لالإ�سالِم	
دينا	ونحلًة	من	قولهم	هذا	قوُل	فالٍن	اأي	مذهبه	ال	اأنَّه	تكلَّم	بذلك")1(.

وقال	االآلو�سي:	")وقال	اإنني	من	امل�سلمني(:	اأي:	تلفظ	بذلك	ابتهاجا	باأنه	منهم	وتفاخرا	
به	مع	ق�سد	الثواب	اإذ	هو	ال	ينافيه	اأو	جعل	واتخذ	االإ�سالم	دينا	له	من	قولهم	:	هذا	قول	فالن	

اأي	مذهبه	ومعتقده")2(.
وق���ال	ابن	عا�س���ور	رحمه	اهلل:	"واأما:	)وقال	اإنني	من	امل�سلم���ني(	فهو	ثناء	على	امل�سلمني	

باأنهم	افتخروا	باالإ�سالم	واعتزوا	به	بني	امل�سركني	ومل	يت�سرتوا	باالإ�سالم.
	بالذكر؛	الأن���ه	اأريد	به	غيظ	الكافرين،	ومثال	 واالعت���زاز	بالدين	عمل	�سالح	ولكنه	ُخ�سَّ
ه���ذا	م���ا	وقع	ي���وم	اأحد	حني	�ساح	اأب���و	�سفيان:	اعل	هب���ل،	فقال	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	قول���وا	)اهلل	اأعلى	
واأج���ل(،	فق���ال	اأبو	�سفيان:	لنا	الع���زى	وال	عزى	لكم،	فقال	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص:	)قولوا	اهلل	موالنا	وال	

موىل	لكم()3(.
واجلهر	بالهوية	االإ�سالمية	واالعتزاز	بها	واإعالن	الرباءة	من	ال�سرك	واأهله	اأمر	مطلوب،	
وهذا	هو	املنهج	الذي	�سار	عليه	االأنبياء	�سلوات	اهلل	و�سالمه	عليهم	اأجمعني،	مع	ما	قد	يالقيه	

املرء	من	اأذى	اأو	م�سايقات	اأو	اتهامات	خمتلفة.
والن�س��س الدالة على هذا يف كتاب اهلل تعاىل كثرية جدا، منها:

قول���ه	عز	وج���ل:چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   
گ  گ  چ	]يو�سف:	108[.

ق���ال	ابن	كث���ري	رحمه	اهلل	تعاىل:	"يق���ول	اهلل	تعاىل	لعب���ده	ور�سول���ه	اإىل	الثقلني:	االإن�س	
واجل���ن،	اآمًرا	له	اأن	يخرب	النا�س:	اأن	هذه	�سبيله،	اأي	طريقه	وم�سلكه	و�سنته،	وهي	الدعوة	اإىل	
رية	من	ذلك،	ويقني	 �سه���ادة	اأن	ال	اإل���ه	اإال	اهلل	وحده	ال	�سريك	له،	يدعو	اإىل	اهلل	بها	عل���ى	َب�سِ
وبرهان،	هو	وكّل	من	اتبعه،	يدعو	اإىل	ما	دعا	اإليه	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	على	ب�سرية	ويقني	وبرهان	

�سرعي	وعقلي")4(.

اإر�ساد	العقل	ال�سليم	اإىل	مزايا	القراآن	الكرمي	62/6.	 	)1(
روح	املعاين	374/12	.	 	)2(

التحرير	والتنوير	55/25.	 	)3(
تف�سري	القراآن	العظيم	422/4.	 	)4(
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وم���ن	ذلك	قوله	�سبحان���ه	يف	ق�سة	هود	عليه	ال�س���الم:	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پپ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  چ]ه���ود:	

.]56-54
فل���م	يب���ال	هود	-	علي���ه	ال�سالم	-	بكيد	قومه���م	اأو	اأذاهم	ومل	يحمله	ذل���ك	على	املجاملة	
واال�ستخف���اء	اأو	اال�ستحي���اء	من	اإظه���ار	معتقده،	بل	اأعلنها	وا�سحة	جلي���ة	برباءته	من	ال�سرك	

وتوكله	على	اهلل	�سبحانه.

وقوله	�سبحانه:	چ ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک   ک  چ]الزخرف:	27،26[

وقوله	تعاىل	يف	ق�سة	اإبراهيم:	چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ]االأنعام:	79،78[.

وق���د	اأمرنا	اهلل	تع���اىل	باالقتداء	باإبراهيم	واملوؤمنني	معه	يف	ه���ذا	املنهج،	وهو	التربوؤ	من	
املناه���ج	الباطل���ة	املخالفة،	واإظهار	االنتم���اء	للدين	احلق،	كما	ق���ال	�سبحانه:	چ ڻ   ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ	]املمتحنة:	4[.

وهذا	بخالف	ما	عليه	كثري	من	اأبناء	امل�سلمني	اليوم،	الذين	يخجلون	من	االفتخار	بدينهم	
وال	يت���ربوؤون	من	غريه	من	االأدي���ان	الباطلة،	بل	يحاولون	التزل���ف	والتلطف	اإىل	غري	امل�سلمني	

وعدم	مواجهتهم	ببطالن	ما	هم	عليه	من	مناهج	�سالة	منحرفة.

وي�ستثن���ى	م���ن	ذلك	ما	اإذا	كان	ه���ذا	االإعالن	ي�سكل	خطرا	على	امل�سل���م	فيجوز	له	حينئذ	
ع���دم	الت�سريح	باإ�سالمه	لل�سرورة	كما	ق���ال	�سبحانه:چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ   چ]النحل:	106[.
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يق���ول	البغوي:	"ومعن���ى	االآية:	اأن	اهلل	تعاىل	نهى	املوؤمنني	عن	م���واالة	الكفار	ومداهنتهم	
ومباطنتهم	اإال	اأن	يكون	الكفار	غالبني	ظاهرين،	اأو	يكون	املوؤمن	يف	قوم	كفار	يخافهم	فيداريهم	
بالل�سان	وقلبه	مطمئن	باالإميان	دفعا	عن	نف�سه	من	غري	اأن	ي�ستحل	دما	حراما	اأو	ماال	حراما،	

اأو	يظهر	الكفار	على	عورة	امل�سلمني")1(.
وه���ذه	رخ�سة	حال	االإكراه،	ومع	ذلك	فاإن	كثريا	من	ال�سحابة	– ر�سي	اهلل	عنه�م	– مل	
ياأخ���ذوا	بهذه	الرخ�سة	بل	�سلكوا	م�سلك	العزمي���ة،	واأوذوا	يف	اهلل	اأذى	�سديدا،	فمات	بع�سهم	
وع���ّذب	بع�سه���م،	كما	فعل	ب���الل،	ويا�سر	والد	عم���ار،	واأمه	�سمية،	وحبيب	ب���ن	زيد	ر�سي	اهلل	

عنه�م	اأجمعني.	

ثانيا : �س�ر العتزاز وال�ستعالء باله�ية الإ�سالمية: 
اإذا	كان	م���ن	الواج���ب	عل���ى	امل�سلم	االعت���زاز	بهويته	واالفتخ���ار	بها،	فاإن	له���ذا	االعتزاز	

واالفتخار	�سورا	كثرية	تعرب	عن	هذا	املعنى،	منها:

1 – الت�سريح به�يته الإ�سالمية واإعالنها:
من	�سور	االعتزاز	بالهوية	واال�ستعالء	بها	الت�سريح	بها	واإعالن	الدين	الذين	ينتمي	اإليه	

امل�سل���م،	وقد	�سبق	ذكر	االآيات	الدالة	على	ه���ذا	املعنى،	كقوله	�سبحانه:چ چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  چ	]ف�سل���ت:	33[،	وقول���ه	�سبحانه:	چ ڇ  
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ]يو�سف:	

.]108
2 – الدع�ة اإليها دومنا خجل:

ومن	�سور	االعتزاز	بالهوية	االإ�سالمية	الدعوة	اإليها	والعمل	على	اعتناق	النا�س	لالإ�سالم،	
قال	�سبحانه:چ چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک   چ]احل���ج:	67[،	وق���ال	�سبحان���ه:چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  
ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ  

چ ]النحل:	125[.

معامل	التنزيل	26/2.	 	)1(
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وال	تك���ون	الدعوة	اإال	بع���د	اال�ستيقان	يف	النفو�س	باأن	ما	يدعو	اإلي���ه	املرء	هو	احلق	واأن	ما	
�سواه	باطل.

3 – اإقامة �سعائر الدين وعدم التحرج منها:
من	مظاه���ر	االعتزاز	بالهوية	االإ�سالمية	اإظهار	ال�سعائ���ر	االإ�سالمية،	وعدم	التحرج	من	

ذلك..

ف���اإذا	اأيقن	امل�سلم	باأن	ال�سالة	مكتوبة	عليها	وجب	عليه	اأداوؤها	يف	اأوقاتها	واجلهر	بذلك	
دون	حياء	اأو	خجل	من	الكفار.

واإذا	اأيقن���ت	امل�سلم���ة	ب���اأن	الواجب	عليه���ا	لب�س	احلج���اب	و�سرت	زينتها	الت���ي	اأمرها	اهلل	
�سبحان���ه	وتع���اىل	بها	فاإن	الواج���ب	عليها	اأن	تلتزم	بذل���ك	واأن	تفخر	بذلك	الأنه���ا	ملتزمة	مبا	

�سرعه	اهلل	�سبحانه	وتعاىل.

وهذا	االمتثال	يحقق	م�سالح	عديدة،	فيجمع	بني	االعتزاز	بالدين،	والدعوة	اإليه،	وحتقيق	
ما	اأمر	اهلل	تعاىل	به،	وترك	ذلك	يوؤدي	اإىل	الذلة	والهوان،	ومع�سية	اهلل	�سبحانه	وتعاىل.

4 – العتزاز باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية:
تتميز	ال�سريعة	االإ�سالمية	باأحكام	وت�سريعات	تختلف	عن	ال�سرائع	االأخرى،	وتتعار�س	مع	
كث���ري	من	القوانني	والت�سريع���ات	الو�سعية،	وكثريا	ما	يوجه	النقد	اإىل	هذه	الت�سريعات	من	قبل	
اأعداء	االإ�سالم،	ومع	االأ�سف	جند	كثريا	من	اأبناء	امل�سلمني	ي�سعف	اأمام	هذه	ال�سبهات	ويتحرج	

من	اإظهار	االأحكام	ال�سرعية	يف	كثري	من	املجاالت،	ومن	االأمثلة	على	ذلك:

اأ	– احلدود	كالق�سا�س	وقطع	يد	ال�سارق	وحد	الزنا	والردة	وغريها.
ب	– اأحكام	االأ�سرة	كالقوامة	واملرياث	وتعدد	الزوجات.

وواج���ب	عل���ى	امل�سل���م	تطبيق	اأح���كام	اهلل	تعاىل	يف	هذه	املج���االت،	وع���دم	االلتفات	اإىل	
االأحكام	الو�سعية	الب�سرية	املخالفة	الأحكام	اهلل	تعاىل،	قال	�سبحانه:	چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ     
چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ	]يو�س���ف:	40[،	وقال	�سبحانه:چ ڇ  
ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ںں   ڻ   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  
ۇ  ۆ  چ]املائدة:	48[،	وق���ال	�سبحانه:	چ ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

مب  ىب   چ]املائدة:	50[.

ويح�س���ن	هنا	اأن	ن�س���ري	اإىل	اأن	االعتزاز	بال�سريعة	االإ�سالمي���ة	واأحكامها	ال	يعني	الهجوم	
عل���ى	الت�سريعات	االأخ���رى	وتقبيحها	واالن�سغال	ببي���ان	م�ساوئها،	واإمنا	يوؤخ���ذ	من	ذلك	بقدر	
احلاج���ة،	م���ع	مراعاة	امل�سلحة	يف	ذلك،	لكي	ال	يوؤدي	ذلك	اإىل	ردود	الفعل	امل�سيئة	اإىل	اأحكام	

االإ�س���الم،	عمال	مبقت�سى	قول	اهلل	�سبحان���ه:	چ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
چ  ې   ې   ې                 ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ           ۇۆ   ۇ      ڭ  

]االأنعام:	108[.
5 – التميز عن الكفار يف ال�سل�ك واملظهر:

اإن	من	ركائز	اعتزاز	امل�سلم	بهويته	االإ�سالمية	التمايز	عن	الكفار	وعدم	الت�سبه	بهم،	وقد	
نب���ه	الق���راآن	امل�سلمني	اإىل	االبتعاد	عما	ظاهره	تقليد	للكفار،	ذل���ك	اأن	االجنراف	وراء	عادات	
الكف���ار	وتقاليده���م	يعترب	هزمي���ة	نف�سية،	وينعك�س	ذل���ك	على	�سلوك	امل���رء	فيقع	يف	املحظور	
ابتغ���اء	تقليد	االآخرين،	كما	اأن���ه	يدل	على	�سعف	االإميان	وعدم	االعت���زاز	بالهوية،	ولهذا	نهى	
	اهلل	�سبحان���ه	وتع���اىل	املوؤمن���ني	ع���ن	الت�سبه	بالكف���ار	يف	اآيات	كث���رية،	كما	يف	قول���ه	�سبحانه:	

چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ   چ]البق���رة:	104[،	قال	ابن	كثري	رحمه	اهلل	تعاىل	يف	تف�سري	هذه	االآية:	"نهى	اهلل	تعاىل	

املوؤمنني	اأن	يت�سبهوا	بالكافرين	يف	مقالهم	وفعالهم")1(.
	وم���ن	ذلك	النه���ي	عن	ت�سبه	الن�س���اء	املوؤمنات	بالكاف���رات	يف	لبا�سهن،	كم���ا	قال	تعاىل:
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    چ 
چ	 ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ    ڍ  

]االأحزاب:	33[.	

تف�سري	القراآن	العظيم	373/1.	 	)1(
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وقد	ورد	النهي	عن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	عن	الت�سبه	بالكفار،	كما	يف	احلديث	عن	ابن	عمر	– ر�سي	
اهلل	عنهما	– قال:	قال	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	"من	ت�سبه	بقوم	فهو	منهم")1(.

ويف	هذا	كله	دليل	على	اأهمية	ا�ستقالل	الهوية	االإ�سالمية	عن	غريها.	

6 - عدم اخلن�غ واخل�س�ع للكافرين:
اإن	مم���ا	مييز	الهوية	امل�سلمة	اأنها	ال	تخ�سع	اإال	هلل	�سبحانه	وتعاىل،	ذلك	اأن	النفع	وال�سر	
اإمن���ا	ه���و	بيده	�سبحان���ه	وتعاىل،	وهو	الذي	بي���ده	مقاليد	امللك،	ومن	ثم	ف���اإن	امل�سلم	ال	يخ�سع	

للكفار	وال	ي�ستكني	لهم،	قال	�سبحانه	وتعاىل:	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     

ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ	]الن�ساء:	141[.

وق���د	نهى	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	املوؤمنني	عن	التذلل	للكفار	واال�ستكانة	لهم،	قال	ال�سوكاين	
-	رحم���ه	اهلل	تعاىل	-	يف	تف�سري	قوله	�سبحانه:چ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ی  چ]ال�س���ورى:	39[:	"اأي:	اأ�سابهم	بغي	من	بغى	عليهم	
بغ���ري	احلق،	ذكر	�سبحانه	هوؤالء	املنت�سرين	يف	معر����س	الفتح،	كما	ذكر	املغفرة	عند	الغ�سب	
	يف	معر����س	امل���دح؛	الأن	التذل���ل	ملن	بغ���ى	لي�س	من	�سفات	م���ن	جعل	اهلل	له	الع���زة،	حيث	قال:	

ڳ   ڳ   گ     گ   گگ   ک   ک            ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ   چ 
ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  چ]املنافقون:	8[")2(.

وله���ذا	ورد	النهي	عن	الت�سليم	واال�ست�سالم	للكافرين،	قال	�سبحانه:	چ ڱ  ڱ  ڱ  ں      
ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ	]حممد:	35[.

7 – عدم العتماد على غري امل�سلمني:
اإن	مم���ا	يع���زز	الهوية	االإ�سالمي���ة	يف	نفو�س	امل�سلم���ني	اعتمادهم	عل���ى	اأنف�سهم	بعد	اهلل	
�سبحان���ه	وتع���اىل	وعدم	الركون	اإىل	غريه���م	من	الكفار،	ولهذا	نه���ى	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	عن	

�س���نن	اأب���ي	داود،	كتاب	اللبا�س،	باب	يف	لب����س	ال�سهرة	441/2،	رقم	4031،	قال	االألب���اين:	ح�سن	�سحيح،	�سحيح	 	)1(
و�سعيف	اأبي	داود	31/9	..	

فتح	القدير	386/6	.	 	)2(
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الرك���ون	اإىل	الظامل���ني	واالعتماد	عليهم،	فق���ال	�سبحان���ه:	چ ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  چ]هود:	113[.

ونه���ى	�سبحانه	وتعاىل	عن	والية	الكفار	يف	اآيات	كث���رية	جدا،	كما	يف	قوله	�سبحانه:	چ ں  
ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
چ]الن�ساء:	144[،	وقوله	�سبحانه:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  چ]املائدة:	51[،	وغري	ذلك	من	االآيات.

وع���ن	عائ�س���ة	– ر�سي	اهلل	عنه�ا	-	اأن	رجال	من	امل�سركني	حل���ق	بالنبي	ملسو هيلع هللا ىلص	ليقاتل	معه	
فقال:	ارجع،	ثم	اتفقا	فقال:	"اإنا	ال	ن�ستعني	مب�سرك")1(.

8 – عدم املبالة مب�ؤامرة الأعداء اأو اللتفات اإليها:
اإن	مم���ا	ميي���ز	امل�سلم	يف	حياته	عدم	مباالت���ه	مبا	يكيده	له	االأعداء،	ذل���ك	اأنه	واثق	باهلل	
�سبحان���ه	وتع���اىل،	ومن	ثم	ينعك�س	ذلك	على	�سلوكه،	فال	يب���ايل	بكيد	االأعداء،	وال	مينعه	ذلك	

من	الدعوة	اإىل	اهلل	تعاىل	واجلهر	باحلق	وال�سدع	به.

وبهذا	اأو�سى	اهلل	عز	وجل	نبيه	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	واأمره	بعدم	االلتفات	اإىل	كيدهم	و�سخريتهم،	
كما	قال	تعاىل:چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
ی  چ	]النحل:	127[،	وقال	�سبحانه:	چ چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 

]ي�س:	76[.
فيج���ب	على	امل�سلم	اال�ستعانة	ب���اهلل	تعاىل	واالعتماد	عليه	وعدم	االلتفات	ملا	يكيده	اأعداء	

االإ�سالم.
ه���ذه	اأبرز	مظاهر	االعتزاز	واال�ستعالء	بالهوية	االإ�سالمية،	وال	�سك	اأنها	لي�ست	مق�سورة	
على	هذه	املظاهر،	بل	ينبغي	اأن	تكون	كل	ت�سرفات	امل�سلم	واأفعاله	معربة	عن	ُهوّيته	التي	ينتمي	

اإلي���ه،	واأال	يتناق�س	القول	مع	العملچ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ]ال�سف:	3،2[.

�سنن	اأبي	داود،	كتاب	اجلهاد،	باب	يف	امل�سرك	ُي�سَهم	له		75/3،	رقم	2732،	و�سححه	االألباين	يف	�سحيح	و�سعيف	 	)1(
�سنن	اأبي	داود	232/6	رقم	2732	.	



211

اأ.د. �صالح يحيى �صواباملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

المبحث الثاني

اهتزاز الثقة باله�ية الإ�سالمية

حتدثنا	يف	املبحث	االأول	عن	طبيعة	الهوية	االإ�سالمية	واأهمية	اإظهارها	واال�ستعالء	بها،	اإال	
اأن	من	امل�سلمني	من	مل	ياأخذ	بالتوجيهات	القراآنية،	مما	اأوجد	منهزمني	يف	هويتهم	االإ�سالمية،	
غ���ري	معتزي���ن	بها،	بل	جند	من	امل�سلمني	م���ن	يخجل	من	ت�سريعات	االإ�س���الم	واأحكامه،	ورمبا	
تظاه���ر	باأن	هذه	االأحكام	والت�سريعات	ال	تعنيه،	ب���ل	و�سل	احلال	ببع�س	امل�سلمني	اإىل	حماربة	
اأح���كام	ال�سريعة	االإ�سالمية	وانتقادها	واالنبهار	مب���ا	لدى	الكفار	من	قوانني	وت�سريعات،	وهذا	

انهزام	مقيت،	و�سعف	يف	االنتماء	للهوية	االإ�سالمية.

و�ساأعر�س	هنا	الهتزاز	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية	لدى	بع�س	امل�سلمني:	اأ�سبابها	ومظاهرها،	
يف	مطلبني	اثنني:

• �ملطلب �لأول: �أ�شباب �هتز�ز بالهوية �لإ�شالمية.	
• �ملطلب �لثاين: مظاهر �هتز�ز �لثقة بالهوية �لإ�شالمية.	

المطلب األول: أسباب اهتزاز الثقة بالهوية اإلسالمية: 

ثمة	اأ�سباب	عدة	اأدت	اإىل	اهتزاز	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية	لدى	بع�س	امل�سلمني،	وال	ميكن	
ح�سر	هذه	االأ�سباب	جميعا،	لكن	�سن�ستعر�س	عددا	من	االأ�سباب	التي	ميكن	ا�ستخال�سها	من	

خالل	حديث	القراآن	الكرمي.

1 – �سعف الإميان:
اأه���م	االأ�سباب	التي	توؤدي	اإىل	اهتزاز	الهوية	ل���دى	امل�سلم	هو	�سعف	االإميان،	فاإذا	�سعف	
اإمي���ان	العب���د	قّل	اعتزازه	بدين���ه	وافتخاره	به،	وله���ذا	جند	اأن	املنافق���ني	يتذبذبون	يف	اإعالن	
ُهويته���م	بني	فرتة	واأخ���رى،	وبني	بيئة	وبيئة،	فاأحيان���ا	يعلنون	ُهويته���م	االإ�سالمية	ويجاهرون	

لون	منها،	كما	قال	�سبحانه:	چ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   بها،	واأحيانا	يخفونها	ويتن�سّ
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  چ	]البق���رة:	14[،	وق���ال	�سبحانه:	چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ   چ	]الن�س���اء:	141[،	وق���ال	�سبحان���ه:	چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ              
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    

ۋ   چ ]اآل	عمران:	119[.

وم���ع	اأن	ال�سبب	بالن�سب���ة	للمنافقني	هو	انعدام	اإميانه���م،	اإال	اأن	�سعف	االإميان	�سبب	من	
اأ�سباب	�سعف	االعتزاز	بالهوية	االإ�سالمية،	وبخا�سة	اأنه	ال	ميكن	اجلزم	بالنفاق	الأنه	اأمر	يعلق	

بالقلب	واملعتقد.

لق���د	كان	ال�سحاب���ي	يوؤمن	ب���اهلل	تعاىل	ويدخ���ل	يف	االإ�سالم	ثم	ال	يلب���ث	اأن	ينطلق	معلنا	
اإ�سالمه،	مف�سح���ا	عن	ُهويته؛	القتناعه	بها	واإميانه	العميق،	لكن	عندما	ي�سعف	االإميان	تهتز	

الثقة	بالهوية	فيخجل	املرء	من	اإظهارها	واالنتماء	اإليها.

2 – اجلهل وقلة الفقه :
اجلهل	بيئة	خ�سبة	لل�سبهات،	فاإذا	مل	يكن	لدى	املرء	علم	ي�سونه	عن	االنحراف،	ويج�ّسد	
هويت���ه	يف	نف�سه،	وي���زرع	الثقة	لديه	بدينه	فاإن	ذلك	يوؤدي	اإىل	اهت���زاز	هويته	وت�سلل	ال�سبهات	

اإىل	نف�سه.

وم���ن	تاأم���ل	ن�سو�س	الق���راآن	واأح���داث	ال�سرية	النبوية	وج���د	اأن	املنافق���ني	كانوا	يثريون	
ال�سبهات	لدى	امل�سلمني	فكان	القراآن	يرد	عليهم	ويفند	�سبهاتهم.

وهناك	�سبهات	كثرية	يتم	طرحها	لت�سعيف	االعتزاز	بالهوية	االإ�سالمية،	ومن	ذلك:

دعوى	�سحة	الديانات	ال�سماوية	وقبولها	من	معتنقيها	بعد	بعثة	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص،	والقول	باأنها	
كلها	ديانات	�سماوية	�سحيحة،	واال�ست�سهاد	باآيات	من	القراآن	وحملها	على	غري	معناها،	كقوله	

ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تع���اىل:چ 
ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ]البقرة:	62[.
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فنج���د	م���ن	يقّل���ل	من	اأهمي���ة	االلت���زام	للهوي���ة	االإ�سالمية	بدع���وى	اأن	املوؤمن���ني	واليهود	
	والن�س���ارى	مبنزل���ة	واحدة،	م���ع	اأنه	اليقبل	دين	بع���د	مبحث	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص،	كما	ق���ال	�سبحانه:	
چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ]اآل	عمران:	85[.

وهك���ذا	ن�سم���ع	اأحيان���ا	من	يزعم	ب���اأن	اأهل	الكتاب	لي�س���وا	كفارا،	م���ع	اأن	اهلل	تعاىل	ن�ّس	
عل���ى	كفرهم	يف	اأكرث	م���ن	اآية،	كما	يف	قول���ه	�سبحان���ه:	چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   
ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
 ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ]املائ���دة:	72[،	وقول���ه	�سبحان���ه:
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   چ 

ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ]املائدة:	73[.

هذه	ال�سبهات	كلها	ت�سعف	االنتماء	للهوية	واالعتزاز	بها،	وال	ميكن	دفع	هذه	ال�سبهات	اإال	
بالعلم	والتفقيه.

3 – اتباع ال�سه�ات:
م���ن	اأ�سباب	االنهزام	الت���ي	تطراأ	على	بع����س	امل�سلمني	البحث	عن	ال�سه���وات	واالنهماك	

فيها،	ذلك	اأن	الت�سريع	االإ�سالمي	ينظم	�سهوة	االإن�سان	ويقيدها	بقيود	ال�سريعة.

وم���ن	حر�س	على	ق�ساء	�سهوات���ه	بعيدا	عن	�سوابط	ال�سريعة	فاإن���ه	يحاول	االن�سالخ	من	
هويت���ه	حتى	ي�سعر	نف�سه	باالنفالت	من	هذا	القيد،	كما	قال	�سبحانه:	چ ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  

ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ	]مرمي:	59[.

واأج���زم	اأن	كثريا	ممن	ين�سلخون	عن	هويتهم	االإ�سالمي���ة	يدركون	اأن	االإ�سالم	هو	احلق،	
واأن	م���ا	ه���م	عليه	هو	الباطل،	لكنه���م	ال	يعرتفون	بذلك	ظاهرا،	اتباع���ا	ل�سهواتهم	واأهوائهم،	

و�س���دق	اهلل	القائ���ل:	چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ]املوؤمنون:	71[.

4 – التف�ق املادي للكفار:
ال	�سك	اأن	ملوازين	القوة	وال�سعف	اأثرا	كبريا	يف	تبعية	هوية	الأخرى،	وعندما	كان	امل�سلمون	
اأقوي���اء	كان	هم	�سادة	الدني���ا،	ومل	تتاأثر	الهوية	االإ�سالمية	مبن	حوله���ا	من	الثقافات،	بل	على	
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العك����س	م���ن	ذلك،	فقد	كانت	الهوي���ة	االإ�سالمية	متميزة	يف	�سائر	البل���دان،	وكان	لها	مكانتها	
ومتيزها	عن	غريها.

ولك���ن	ملا	�سعف���ت	االأمة	االإ�سالمية	ماديا،	وانبهر	اأبناوؤها	مب���ا	لدى	الغرب،	فقد	كثري	من	
اأبن���اء	امل�سلمني	هويته���م	وتاأثروا	بالثقافات	املختلفة،	ومل	يع���ودوا	متم�سكني	بهويتهم،	ذلك	اأن	
كثريا	من	النا�س	حتكمه	امل�سالح	املادية،	فال	يبني	قيمه	على	اأ�س�س	�سحيحة،	بل	على	امل�سلحة	

وبه���ذا	يتاأثر	يف	تبعيته،	وتتذبذب	هويته،	كما	قال	�سبحانه	وتعاىل	يف	و�سف	املنافقني:	چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ   چ]الن�ساء:	141[.

وهذا	من	اأهم	اأ�سباب	�سعف	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية.

المطلب الثاني: مظاهر اهتزاز الثقة بالهوية اإلسالمية:

هناك	مظاهر	الهتزاز	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية،	وهي	كثرية،	من	اأبرزها:

1 – م�الة الأعداء:
والية	االأع���داء	واالرمتاء	يف	اأح�سانهم	وت�سليم	اأمر	امل�سلمني	لهم	هو	اأحد	مظاهر	اهتزاز	

الثق���ة	بالهوي���ة	االإ�سالمي���ة،	يق���ول	اهلل	�سبحان���ه:	چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ ]الن�س���اء:	

.]139،138
والباع���ث	على	هذا	�سع���ف	الثقة	باهلل	تعاىل	والثق���ة	بالكفار،	حيث	ي���رى	البع�س	اأنه	قد	

يحت���اج	اإليهم	عند	ال�سدة،	يقول	�سبحانه:	چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ 

]املائدة:	52[.
يق���ول	ال�سع���دي	رحمه	اهلل	تع���اىل:	"يقولون:	اإن	تولين���ا	اإياهم	للحاجة،	فاإنن���ا	نخ�سى	اأن	
ت�سيبن���ا	دائرة،	اأي:	تكون	الدائرة	لليهود	والن�سارى،	فاإذا	كانت	الدائرة	لهم،	فاإذا	لنا	معهم	
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يد	يكافئوننا	عنها،	وهذا	�سوء	ظن	منهم	باالإ�سالم")1(.
	ب���ل	اإن	االأم���ر	قد	يتع���دى	ذل���ك	اإىل	منا�سرة	الكف���ار	على	املوؤمن���ني،	كما	ق���ال	�سبحانه:	

چ ٹ  ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ]احل�سر:	11[.

2 – الت�سكيك يف ال�سريعة الإ�سالمية و�سالحيتها :
من	مظاه���ر	االنهزام	لدى	بع�س	امل�سلمني:	الت�سكيك	يف	ال�سريعة	االإ�سالمية	و�سالحيتها	
لكل	زمان	ومكان،	فنجد	بع�س	امل�سلمني	يزعم	اأن	اأحكام	ال�سريعة	االإ�سالمية	ال	تواكب	الع�سر	
احلديث،	وجنده	ينتقد	من	يلتزم	بتطبيق	ال�سريعة	االإ�سالمية	بدعاوى	متعددة،	اإما	بالقول	باأن	
ه���ذه	االأح���كام	كانت	منا�سبة	للع�سر	الذي	ُفر�ست	فيه	دون	غ���ريه،	اأو	اأنها	مل	تثبت	واأن	هناك	
م���ن	اأخطاأ	يف	جمعها	ونقله���ا	اإلينا،	وهذه	االأقوال	ال	ت�ستند	اإىل	اأ�س����س	علمية	اأو	منهجية	واإمنا	

جمرد	دعاوى	باطلة.

3 – النبهار باأفكار غري امل�سلمني:
م���ن	مظاهر	االنهزام	لدى	بع�س	امل�سلمني	اإعجاب���ه	بالهوية	الكفرية	والثناء	عليها،	وجند	
اأن	يف	امل�سلمني	من	انبهر	بح�سارة	الغرب	ودعا	اإىل	ال�سري	على	نهجهم	واالقتداء	بهم	يف	كثري	

من	الق�سايا.

وال	�سك	اأن	مثل	هذه	الروؤى	ال	ت�سدر	اإال	من	�سخ�س	منهزم	يف	تفكريه،	وغري	معتز	بهويته	
االإ�سالمي���ة،	ول���و	اأنه	عرف	حقيقة	االإ�سالم	وحقيقة	الكفر	مل���ا	انبهر	مبثل	هذه	احل�سارات	وملا	

دعا	اإىل	االقتداء	بها	وتقليدها.

4 – الدع�ة اإىل امل�ساواة بني امل�سلم والكافر:
جاءت	ال�سريع���ة	االإ�سالمية	لتحفظ	حقوق	العباد،	ويف	الت�سري���ع	االإ�سالمي	يتميز	امل�سلم	

ع���ن	غريه	با�ستحقاقات	ال	ينالها	غريه،	وهو	ت�سريع	اإلهي،	مبني	على	العبادة	والتقوى:	چ ڄ  
ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ژ  چ ]احلجرات:	13[.

تي�سري	الكرمي	الرحمن	235/1.	 	)1(
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وهن���اك	فوارق	عديدة	يف	اأح���كام	الدماء،	والوالي���ة،	واالإرث،	وغريها	مما	هو	مف�سل	يف	
كتب	الفقه	االإ�سالمي.

اإال	اأنن���ا	جند	اليوم	م���ن	اأبناء	امل�سلم���ني	املنهزمني	يف	اإظهار	الهوي���ة	اال�سالمية	دعوتهم	
اإىل	امل�س���اواة	بني	امل�سل���م	والكافر،	بدعاوى	كثرية،	كدعوى	املواطن���ة	املت�ساوية،	ودعوى	حقوق	

االإن�سان،	وغري	ذلك	من	الدعاوى.

وم���ن	املعل���وم	اأن	هناك	حقوقا	خا�سة	للم�سلمني	وحقوقا	اأخ���رى	لغري	امل�سلمني،	وال	ميكن	
الت�سوية	بينهم	اإال	عند	من	عميت	ب�سائرهم	وفتنوا	باالأفكار	املنحرفة،	كيف	واهلل	تعاىل	يقول:	

چ ەئ      ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ         ۆئ  ۈئ  چ	]القلم:	36،35[.	

5 – الت�سبه بالكفار وتقليدهم :
وه���ذا	م���ن	اأبرز	مظاهر	االنه���زام،	وهو	ال�سع���ي	اإىل	تقليد	الكف���ار	يف	لبا�سهم	وعاداتهم	
وت�سرفاته���م،	وق���د	يتعدى	ذل���ك	اإىل	تقليدهم	فيما	هو	عبادة	لديه���م،	فيقع	املرء	يف	املخاطر	

التي	تهدد	دينه	وعقيدته.

وم���ا	ه���ذا	الت�سبه	والتقليد	اإال	اإعجابا	بتلك	الهوية	الت���ي	يدينون	بها،	اأو	�سعفا	يف	االنتماء	
للهوي���ة	االإ�سالمية،	اإذ	يرى	ه���وؤالء	اأن	هذه	الت�سرفات	ترفع	مكانتهم	لدى	االآخرين،	بينما	هي	

يف	احلقيقة	حتط	من	مكانتهم	عند	اهلل	تعاىل.

هذه	بع�س	االأ�سباب	التي	اأدت	اإىل	�سعف	االعتزاز	بالهوية	االإ�سالمية،	وغريها	كثري.
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الخاتمـــــة

احلم���د	هلل	ال���ذي	بنعمته	تتم	ال�ساحلات،	وال�سالة	وال�س���الم	على	ر�سول	اهلل	حممد	بن	
عبداهلل	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني،	وبعد:

فمن	خالل	ا�ستعرا�سنا	لهذا	البحث	الذي	بعنوان:	"هوية	امل�سلم	بني	اال�ستعالء	واالنهزام،	
درا�سة	قراآنية"،	وقفنا	من	خالله	على	عدد	من	امل�سائل	والق�سايا،	ميكن	اأن	نوجز	اأهمها	فيما	

يلي:

1	 ميكن	تعري���ف	الهوية	باأنها:	جمموع���ة	اخل�سائ�س	واملمي���زات	العقدية	واالأخالقية	.
والثقافية	التي	ينفرد	بها	جمتمع	من	املجتمعات	اأو	اأمة	من	االأمم.

2	 لالإ�س���الم	معني���ان:	اأحدهما	مبعن���اه	الع���ام،	وهو	اال�ست�س���الم	هلل	تع���اىل	بالتوحيد	.
.r		حممد	�سريعة	وهو	اخلا�س	مبعناه	واالآخر	بالطاعة،	له	واالنقياد

3	 امل�سلم	عال	باإميانه،	عزيز	بدينه،	وعزته	م�ستمدة	من	عزة	اهلل	تعاىل..

4	 عزة	امل�سلم	وا�ستعالوؤه	نابعة	من	اأمور	عدة،	اأهمها:.
اأ	– عبوديته	هلل	تعاىل.
ب	– كونه	على	احلق.

ج	– يقينه	بتميزه	عن	غريه	باإميانه.
د	– والية	اهلل	تعاىل	له.

ه�-	وعد	اهلل	له	بالن�سر	والتمكني	والغلبة.
و	– اأنه	من	اأهل	اجلنة.

5	 وجوب	اعتزاز	امل�سلم	وا�ستعالئه	بهويته	االإ�سالمية..

6	 هناك	�سور	عدة	العتزاز	امل�سلم	بهويته	االإ�سالمية،	منها:.
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اأ	– الت�سريح	بهويته	االإ�سالمية	واإعالنها. 	
ب	– الدعوة	اإليها	بال	خجل. 	

ج	– اإقامة	�سعائر	الدين	وعدم	التحرج	من	ذلك. 	
د	– االعتزاز	باأحكام	ال�سريعة	االإ�سالمية. 	
ه�-	التميز	عن	الكفار	يف	ال�سلوك	واملظهر. 	

و	– عدم	اخلنوع	واخل�سوع	للكافرين. 	

ز	�-	عدم	االعتماد	على	غري	امل�سلمني. 	
ح	-	عدم	املباالة	مبوؤامراة	االأعداء	اأو	االلتفات	اإليها. 	

7	 هناك	طائفة	من	امل�سلمني	لديهم	اهتزاز	يف	ثقتهم	بهويتهم	االإ�سالمية..

8	 هناك	اأ�سباب	عدة	الهتزاز	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية،	منها:.
اأ	– �سعف	االإميان. 	

ب	– اجلهل	وقلة	الفقه. 	
ج	– اتباع	ال�سهوات. 	

د	– التفوق	املادي	للكفار. 	

9	 	هناك	مظاهر	الهتزاز	الثقة	بالهوية	االإ�سالمية،	منها:.
اأ	– مواالة	االأعداء. 	

ب	– الت�سكيك	يف	ال�سريعة	االإ�سالمية	و�سالحيتها. 	
ج	– االنبهار	باأفكار	غري	امل�سلمني. 	

د	– الدعوة	اإىل	امل�ساواة	بني	امل�سلم	والكافر. 	
ه�-		الت�سبه	بالكفار	وتقليدهم. 	

وختاما	فاإين	اأو�سي	باإعطاء	الهوية	االإ�سالمية	اهتماما	خا�سا	لتوعية	ال�سعوب	االإ�سالمية	
وحثه���ا	عل���ى	التم�سك	بدينها	واإزال���ة	ال�سبهات	حولها،	وزرع	الثقة	يف	نفو����س	االأجيال	بهويتهم	

االإ�سالمية.

واهلل	اأ�س���األ	اأن	يوفقنا	جميعا	ملا	يحب	وير�س���ى،	واآخر	دعوانا	اأن	احلمد	هلل	رب	العاملني،	
و�سلى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني.
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االإن�ساني����ة،	 والعل����وم	 االآداب	 كلي����ة	

ظهر	املهراز	بفا�س

يناير	
2004م

جامع����ة	�سيدي	حممد	بن	عبد	اهلل،	الفقه	واالأ�سولدبلوم	الدرا�سات	املعمقة
االإن�ساني����ة،	 والعل����وم	 االآداب	 كلي����ة	

ظهر	املهراز	بفا�س

نونرب	
1996م

كلي����ة	الدرا�سات	االإ�سالميةاالإج�ازة اإ�سماعي����ل،	 امل����وىل	 جامع����ة	
االآداب	والعلوم	االإن�سانية،	مبكنا�س

1995م.

1995ممكنا�ساالآداب	ال�سرعية	االأ�سيلةبكالوريا
�سعبة	ال�سهادة	اجلامعية االأدبية،	 الدرا�سات	

الدرا�سات	االإ�سالمية
كلي����ة	 اإ�سماعي����ل،	 امل����وىل	 جامع����ة	
االآداب	والعلوم	االإن�سانية،	مبكنا�س

1993م

1991ممكنا�سالعلوم	التجريبيةبكالوريا
1996ماملدر�سة	العليا	لالأ�ساتذة	بفا�سالدرا�سات	االإ�سالمية�سهادة	االأهلية	الرتبوية
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احل�ار ومنهج البناء الفكري يف القراآن الكرمي: 
)اأ�س�ل وخ�سائ�س وق�اعد(

مداخلة معدة للم�ؤمتر الدويل القراآين:
ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت املعا�سرة

)15 . 16. 17 حمرم 1438ه� امل�افق 16. 17. 18 اأكت�بر 2016(

الدكتور محمد شاكر المودني 
اأ�ستاذ التعليم العايل - املغرب
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مقدمة
يعترب	احلوار	اأهم	اآلية	لتدبري	االختالف	وحتقيق	التعاي�س	املطلوب	الذي	ميكن	اأن	ي�سهم	
يف	اإ�ساع���ة	نف�س	الفعل	واالإيجابية	والبناء،	ومنطق	الت�س���ارك	والتعاون	مع	الغري،	واأداة	تذويب	

اخلالفات	والت�سدعات،	وو�سيلة	جلمع	الكلمة	وراأب	ال�سدع	ومل	ال�سمل	وتوحيد	ال�سف..

ث���م	اإن	اختيار	احلديث	ع���ن	هذا	املو�سوع	�سي�سه���م	بالتاأكيد	يف	تعمي���ق	الوعي	باالإ�سالم	
وطبيعت���ه،	خا�س���ة	واأن	احلاج���ة	ما�سة	الي���وم	اإىل	ت�سحيح	فه���م	هذا	الدين	ال���ذي	ت�سوه	لدى	
الكثريي���ن	وخا�سة	من	املح�سوبني	عليه،	حتى	�سار	العنف	عند	بع�سهم	�سبيال	مربرا،	ومنهجا	
مر�سخا،	بل	قد	ين�سبه	البع�س	اإىل	االإ�سالم	ويوؤ�سله	تاأ�سيال،	واالإ�سالم	منه	براء.	بل	اإن	ديننا	

احلنيف	دين	�سلم	و�سالم،	دين	اأمن	واأمان،	دين	حب	ووئام،	دين	توا�سل	وحوار...	

وه���ا	ق���د	�سار	ينعت	االإ�سالم	الي���وم	من	طرف	خ�سومه	باأنه	دين	جم���ود	وتع�سب،	ودين	
يدع���و	اإىل	االإميان	االأعم���ى	ويلغي	العقل،	ودين	يرف�س	احلوار	ويلغ���ي	الراأي	االآخر	وال	يعرتف	
به	وال	يريد	�سماعه..	ف�سال	عن	نعوت	التكفري	واالإرهاب..	والتي	–مع	االأ�سف-	بداأنا	ن�سمعها	
من	بني	جلدتنا،	حتى	�سرنا	اإىل	من	ينربي	اليوم	من	بيننا	ليدعي	اأن	قول	النبي	عليه	ال�سالم	

مللوك	ع�سره	"اأ�سلم	ت�سلم" هو	اإرهاب	وجب	حذفه	من	املقررات	الدرا�سية	!!	
اإن	ج���زءا	م���ن	اأزمة	االأمة	اليوم	ميكن	اإرجاعه	اإىل	غياب	احل���وار	والتوا�سل	على	امل�ستوى	
العامل���ي	واملحل���ي،	على	م�ست���وى	االأفراد	واملجتمعات،	ب���ني	امل�سلمني	وغريه���م	اأو	بني	امل�سلمني	
اأنف�سهم،	بل	داخل	االأ�سرة	الواحدة..،	مما	يغيب	معه	التعارف	والتفاهم	واحرتام	اخل�سو�سيات	
ا�ُس	 َُّها	النَّ الثقافية	واحل�سارية،	واآية	احلجرات	ن�ست	على	مق�سد	التعارف،	قال	تعاىل:	)َياآ	اأَي�
	 	اأَْتَقاُكُم	اإِنَّ ِ ْكَرَمُكْم	ِعنَد	اهللَّ 	اأَ ن	َذَكٍر	َواأُنَثىا	َوَجَعْلَناُكْم	�ُسُعوًبا	َوَقَباآِئَل	ِلَتَعاَرُفوا	اإِنَّ ا	َخَلْقَناُكم	مِّ اإِنَّ
	َعِلي���ٌم	َخِب���ري()1(،	فكان	االنتقال	من	خطاب	)يا	اأيها	الذين	اآمن���وا(	اإىل	)يا	اأيها	النا�س(	 َ اهللَّ
العتب���ار	مق�سد	التعارف	عاما	بني	الب�سرية	وهو	االأر�سية	امل�سرتكة	بني	اجلميع،	وال	�سبيل	اإىل	
ًة	َواِحَدًة	 مَّ ا�َس	اأُ َع���َل	النَّ َُّك	جَلَ حتقيق���ه	اإال	باحلوار	والتوا�س���ل،	فاالختالف	طبيعي	)َوَلْو	�َساآَء	َرب�

	-	�سورة	احلجرات	:	13. 	)1(
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َتِلِف���نَي()1(،	ولكن	احلوار	ُي�سيق	م�ساحات	االخت���الف	والفرقة،	ويجنب	النا�س	 َواَل	َيَزاُل���وَن	خُمْ
ال�سدام	والعنف،	وميد	ج�سور	التفاهم	والتقارب	والتعاون...	

ونحن	اأحوج	ما	نكون	اليوم	اإىل	بذل	كل	اجلهود	الإر�ساء	ثقافة	الوحدة	واحلوار،	والتعاي�س	
	�سعث	االأمة	وتوجيه	اإمكاناتها	وطاقاتها،	بل	وبناء	اأفهامها	ومعتقداتها	وت�سوراتها،	 والتكتل	لَلمِّ
واإن	كث���ريا	من	اال�سطراب	الفكري	واالنحراف	العق���دي	وخا�سة	عند	ال�سباب	مرده	يف	جانب	

كبري	اإىل	غياب	حماِور	مقنع	وعدم	وجود	ف�ساء	حوار	منا�سب.

	-	�سورة	هود:	118. 	)1(
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1- احل�ار واجلدال يف القراآن الكرمي
املفه�م وال�رود:

اأ- مفه�م احل�ار: 
ة	يف	ال���كالم	...)1(،	يقول	 م���دار	كلمة	احلوار	يف	اللغ���ة	على	التجاوب	واملراجع���ة،	وامَلَرادَّ
الفريوزاآبادي	يف	القامو�س	املحيط:	"..وحتاوروا:	تراجعوا	الكالم	...	والتحاور	هو	التجاوب.."،	
ويق���ول	�ساحب	اجلمهرة	)ابن	دريد(:	"وحاورَت	فالنا	حم���اورة	وحوارا	وحويرا...	اإذا	كلَمك	

ة	يف	الكالم..")2( فاأجبته"،	ويقول	الراغب	يف	مفرداته:	"..واملحاورة	واحَلَوار:	املُرادَّ
ب- مفه�م اجلدال:

واجلدل	يف	اللغة)3(	�سدة	الفتل،	"يقال	جدلت	احلبل	اأجِدله	جدال	اإذا	�سددت	فتله	وفتلته	
فت���ال	حمكما" كما	قال	�ساحب	الل�س���ان،	وفيه	اأي�سا:	"واجلدال	ه���و	ال�سراع...	وجدله	جدال	
ل:	�سرعه	على	اجلدالة	وه���و	جمدول..	واملجدل	امللقى	باجلدالة،	وهي	 ل���ه	فاجندل	وجتدَّ وجدَّ
االأر����س"،	وفي���ه	اأي�سا:	"جادل���ت	الرجل	فجدلته	ج���دال	اأي	غلبته...	وجادل���ه:	اأي	خا�سمه...	
واال�س���م	اجل���دل:	وهو	�س���دة	اخل�سومة.."،	وق���ال	ابن	فار����س	يف	املقايي�س:	"اجلي���م	والدال	
والالم	اأ�سل	واحد،	وهو	من	باب	ا�ستحكام	ال�سيء	يف	ا�سرت�سال	يكون	فيه،	وامتداد	اخل�سومة	

ومراجعة	الكالم.")4(
مم���ا	يتبني	معه	اأن	اجلدال	فيه	معنى	ال�سراع	واخل�سوم���ة	واملغالبة،	والرغبة	واحلر�س	
على	االنت�سار،	ولهذا	جاء	مذموما	يف	القراآن	الكرمي	اأحيانا	اأو	موجها	مقيدا	باالآداب	املطلوبة	

ينظر	ل�سان	العرب،	القامو�س	املحيط،	جمهرة	اللغة،	تاج	العرو�س،	ال�سحاح.../	حور 	)1(
احلوار	قد	يكون	جتاوبا	بني	اثنني	اأواأكرث	وهو	الغالب،	ولكن	القراآن	الكرمي	يحكي	تفا�سيل	حوار	مع	الذات	ح�سل	 	)2(
َماَواِت	َوااَلْر�ِس	 مع	�سيدنا	اإبراهيم	عليه	ال�سالم،	قال	تعاىل	يف	�سورة	االأنعام:	)َوَكَذاِلَك	ُنِري	اإِْبَراِهيَم	َمَلُكوَت	ال�سَّ
ا	 	ااَلِفِلنَي)76(	َفَلمَّ اآ	اأََفَل	َق���اَل	الآَ	اأُِحبُّ ي	َفَلمَّ 	َعَلْي���ِه	اللَّْيُل	َرَءا	َكْوَكًبا	َقاَل	َهَذا	َربِّ ا	َجنَّ َوِلَيُك���وَن	ِم���َن	امْلُوِقِننَي)75(	َفَلمَّ
ْم�َس	 ا	َرَءا	ال�سَّ اآلِّنَي)77(	َفَلمَّ 	ِمَن	اْلَقْوِم	ال�سَّ ي	الأَُكوَننَّ 	َيهِديِن	َربِّ ْ اآ	اأََفَل	َقاَل	َلِئن	ملَّ ي	َفَلمَّ َرَءا	الَقَمَر	َباِزًغا	َقاَل	َهَذا	َربِّ
ْهُت	َوْجِهَي	ِللِذي	َفَطَر	 	َوجَّ ا	ُت�ْسِرُكوَن)78(	اإيِنِّ َّ 	َبِريٌء	ممِّ اآ	اأََفَلْت	َقاَل	َيا	َق���ْوِم	اإيِنِّ 	َفَلمَّ ْكرَبُ ي	َهَذاآ	اأَ َباِزَغ���ًة	َق���اَل	َهَذا	َربِّ

َماَواِت	َوااَلْر�َس	َحِنيًفا	َوَماآ	اأََنا	ِمَن	امْلُ�ْسِرِكنَي)79(( ال�سَّ
كما	اأن	احلوار	قد	يكون	بالكالم	–وهو	الغالب-	وقد	يكون	بالكتابة	اأو	باالإ�سارة	اأو	بغريها	مما	يفيد	معنى	ويحقق	توا�سال. 	

ينظر	ل�سان	العرب،	جمهرة	اللغة،	معجم	مقايي�س	اللغة،	ال�سحاح.../	جدل. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة/	جدل. 	)4(
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يف	�سي���اق	امل���دح	اأحيانا	اأخرى،	خا�سة	مع	حاالت	االنفعال	الت���ي	ميكن	اأن	ت�ساحب	املتجادلني	
والتي	ميكن	اأن	توؤدي	اإىل	نتائج	عك�سية	اأحيانا،	وبهذا	يتميز	احلوار	عن	اجلدال	كما	توؤكده	اآية	

املجادلة	-و�سياأتي	بيانه	بحول	اهلل	يف	حينه-.
ج- يف ورود لفظ احل�ار يف القراآن الكرمي: 

مل يرد لفظ احل�ار يف القراآن الكرمي اإل يف اأربعة م�ا�سع)1(:   
1	 .	 �َتنْيِ 	َجَعْلَن���اِ	الأََحِدِهَما	َج�نَّ ُجَلنْيِ َث���اًل	رَّ ِرْب	َلُهم	مَّ يف	�س���ورة	الكه���ف	:	32	– 34:	)َوا�سْ

	َءاَتُت	ُاْكَلَها	 �َتنْيِ �نَّ ِم���َن	َاْعَناٍب	َوَحَفْفَناُهَم���ا	ِبَنْخٍل	َوَجَعْلَنا	َبْيَنُهَما	َزْرًعا)32(	ِكْلَت���ا	اجْلَ
اِحِبِه	َوُهَو	 ْرن�َا	ِخاَلَلُهَما	َنَهًرا)33(	َوَكاَن	َل���ُه	ُثُمٌر	َفَقاَل	ِل�سَ �ْن���ُه	�َسْيًئا	َوَفجَّ 	َتْظِل���م	مِّ َومَلْ

	َنَفًرا)34((	 َعزُّ 	ِمنَك	َمااًل	َواأَ ُيَحاِوُرُه	اأََناآ	اأَْكرَثُ

2	 اِحُبُه	َوُهَو	ُيَح���اِوُرُه	اأََكَفْرَت	ِبالِذي	َخَلَقَك	ِمن	ُتَراٍب	. يف	�س���ورة	الكهف:	37:	)َقاَل	َلُه	�سَ
اَك	َرُجاًل(	 	�َسوَّ 	ِمن	نُّْطَفٍة	ُثمَّ ُثمَّ

3	 .	 ِ اِدُلَك	يِف	َزْوِجَها	َوَت�ْسَتِكي	اإِىَل	اهللَّ 	َقْوَل	الِتي	جُتَ ُ 	يف	�س���ورة	املجادلة:	1:	)َق���ْد	�َسِمَع	اهللَّ
رٌي)1((	 	�َسِميُعم	َب�سِ َ 	اهللَّ اُوَرُكَماآ	اإِنَّ 	َي�ْسَمُع	حَتَ ُ َواهللَّ

4	 َّ���ُه	َكاَن	ِبِه	. 	َرب� ُح���وَر)14(	بلى	اإِنَّ ْن	يَّ ن	لَّ 	اأَ ���ُه	َظ���نَّ 	يف	�س���ورة	االن�سق���اق:	14	– 15:	)ِانَّ
رًيا)15((،	مبعنى	لن	يرجع	اإىل	ربه	ولن	يبعث. َب�سِ

د- يف ورود لفظ اجلدال يف القراآن الكرمي: 
اأم���ا	لفظ���ة	"اجلدل" فق���د	وردت	يف	29	مو�سع���ا	يف	�سياق	املدح	اأحيانا	م���ع	توجيه	منهج	
�َسَنِة	َوَجاِدْلُهم	ِبالِتي	 ْكَمِة	َوامْلَْوِعَظِة	احْلَ اجل���دل،	كما	يف	قوله	تعاىل:	)اْدُع	اإِىَل	�َسِبيِل	َرب�َِّك	ِباحْلِ
ْعَلُم	ِبامْلُْهَتِديَن()2(،	وقوله	�سبحانه:	)َواَل	 	َعن	�َسِبيِلِه	َوُهَو	اأَ لَّ ن	�سَ 	َرب�ََّك	ُهَو	اأَْعَلُم	مِبَ نَّ ِهَي	اأَْح�َسُن	اإِ
ا	ِبالِذي	اأُنِزَل	اإَِلْيَنا	 اِدُلوا	اأَْهَل	اْلِكَتاِب	اإِالَّ	ِبالِتي	ِهَي	اأَْح�َسُن	اإِالَّ	الِذيَن	َظَلُموا	ِمْنُهْم	َوُقوُلوا	َءاَمنَّ جُتَ
َلْيُكْم	َواإَِلُهَن���ا	َواإَِلُهُكْم	َواِحٌد	َوَنْحُن	َلُه	ُم�ْسِلُم���وَن)46(()3(،	...،	ويف	�سياق	الذم	اأخرى،	 َواأُن���ِزَل	اإِ

	-	وورد	اللفظ	يف	ت�سعة	موا�سع	اأخرى	بغري	هذا	املعنى. 	)1(
	�سورة	النحل:	125. 	)2(
	�سورة	العنكبوت:	46. 	)3(
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وَن)57(	َوَقاُلوا	َءااِلَهُتَنا	 دُّ 	َمَث���اًل	ِاَذا	َقْوُمَك	ِمْنُه	َي�سُ ِرَب	اْبُن	َمْرمَيَ كم���ا	يف	قوله	تعاىل:	)َومَلَّا	�سُ
ُموَن)58((	–�سورة	الزخرف-،	فو�سفهم	 َرُبوُه	َلَك	اإِالَّ	َجَداًل	َبْل	ُهْم	َقْوٌم	َخ�سِ 	َاْم	ُهَو	َما	�سَ َخرْيٌ
	ِعْلٍم	 	ِبَغرْيِ ِ ا�ِس	َمْن	يَُّجاِدُل	يِف	اهللَّ القراآن	بجدالهم	باأنهم	قوم	خ�سمون،	وقال	تعاىل:	)َوِمَن	النَّ
َياِطنَي	َلُيوُحوَن	اإِىَل	 	ال�سَّ ِريٍد)3((	–�س���ورة	احلج-،	وقال	�سبحان���ه:	)َواإِنَّ 	�َسْيَطاٍن	مَّ ِب���ُع	ُكلَّ َوَيتَّ

ُكْم	مَلُ�ْسِرُكوَن)121((	–�سورة	االأنعام-. اأَْوِلَياآِئِهْم	ِلُيَجاِدُلوُكْم	َواإَِن	َاَطْعُتُموُهُم	اإِنَّ

	�َسْيٍء	 	َمَثٍل	َوَكاَن	ااِلن�َساُن	اأَْك�رَثَ ا�ِس	ِمن	ُكلِّ ْفَنا	يِف	َهَذا	اْلُقْرَءاِن	ِللنَّ رَّ وق���ال	تعاىل:	)َوَلَقْد	�سَ
ُة	 	اأَن	َتاِتَيُهْم	�ُسنَّ َُّهُم	اإِالآَّ ْن	يُّوِمُنوا	اإِْذ	َجاآَءُهُم	اْلُه���َدىا	َوَي�ْسَتْغِفُروا	َرب� ا�َس	اأَ َج���َداًل)54(	َوَما	َمَنَع	النَّ
ِريَن	َوُمنِذِريَن	َوُيَجاِدُل	الِذيَن	 ِلنَي	اأَْو	َياِتَيُهُم	اْلَعَذاُب	ِقَباًل)55(	َوَما	ُنْر�ِسُل	امْلُْر�َسِلنَي	اإِالَّ	ُمَب�سِّ ااَلوَّ
َخُذوا	َءاَياِتي	َوَماآ	اأُنِذُروا	ُهُزوؤًا)56((	–�سورة	الكهف- 	َواتَّ قَّ وا	ِبِه	احْلَ َكَفُروا	ِباْلَباِطِل	ِلُيْدِح�سُ
واملالحظ: اأن	اأغلب	ورود	لفظ	اجلدل	يف	القراآن	الكرمي	جاء	يف	�سياق	الذم	اإال	نادرا.

	كم���ا	اأن	النب���ي	عليه	ال�سالم	حذر	من	اجلدل	وذم���ه	كما	يف	قوله:	"ما	�سل	قوم	بعد	هدى	
كان���وا	علي���ه	اإال	اأوتوا	اجلدل"،	ثم	ت���ال	االآية	)ما	�سربوه	لك	اإال	جدال	ب���ل	هم	قوم	خ�سمون(،	

)�سورة	الزخرف:	58()1(.
ه�- بني احل�ار واجلدال يف ال�ستعمال القراآين:  

	َي�ْسَمُع	 ُ 	َواهللَّ ِ اِدُلَك	يِف	َزْوِجَه���ا	َوَت�ْسَتِك���ي	اإِىَل	اهللَّ 	َق���ْوَل	الِتي	جُتَ ُ ق���ال	تعاىل:	)َق���ْد	�َسِمَع	اهللَّ
���رٌي()2(،	وهذه	ه���ي	االآية	الوحيدة	الت���ي	ت�سمنت	اللفظني	معا	 	�َسِميُع���م	َب�سِ َ 	اهللَّ اُوَرُكَم���اآ	اإِنَّ حَتَ
يف	�سي���اق	ن�ستطي���ع	معه	تبني	الف���رق	بني	اللفظني،	ذل���ك	اأن	املراأة	)خولة	بن���ت	ثعلبة(	جاءت	
ت�سكو	زوجها	)اأو�س	بن	ال�سامت(	م�ستاءة	منفعلة	من	الظهار	الذي	اأق�سم	به	عليها	فلزم	منه	
الط���الق،	ولكن	ما	اإن	حتدثت	اإىل	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	حتى	ه���داأت	نف�سها،	فانتقل	الو�سع	من	اجلدال	

اإىل	احلوار.

	اأخرجه	الرتمذي	وقال	ح�سن	�سحيح،	وح�سنه	االألباين	يف	�سحيح	اجلامع	2/	5633. 	)1(
	�سورة	املجادلة:	1. 	)2(
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وبه���ذا	يكون	احلوار	حممودا	ما	مل	يخرج	عن	خ�سو�سيت���ه	الهادئة	مع	املراجعة	املطلوبة	
والتج���اوب	االإيجابي	واملرادة	يف	الكالم	بحثا	عن	احل���ق	وال�سواب	يف	الراأي..	،	فيكون	حينها	

كاجلدال	املحمود،	واإال	انتقل	اإىل	اجلدال	املذموم.

يف	ح���ني	يقوم	اجل���دال	اأ�سا�سا	على	املغالبة	املنطلقة	من	اعتق���اد	كل	طرف	اأنه	الذي	 		
ميتل���ك	احل���ق	ويحاول	اإقن���اع	االآخر	بكل	ما	ميلك	م���ن	االأدلة،	قد	تتحول	اإىل	اعت���داد	بالراأي،	

ورغبة	يف	اإثبات	الذات	ولو	مع	جمانبة	ال�سواب	اأحيانا..

2- وقفات مع ح�ارية القراآن الكرمي:
وبعيدا	عن	لفظتي	احلوار	واجلدال	اللتني	ال	حتتالن	حيزا	كبريا	من	حيث	الورود	لفظا	يف	
القراآن	الكرمي،	هل	ميكن	االدعاء	اأن	القراآن	الكرمي	كتاب	حوار؟	وهل	يدعو	فعال	اإىل	احلوار؟	
اأم	اأن���ه	كتاب	منغلق	ال	يعرتف	باالآخر؟	وهل	للم�ساحة	ال�سغرية	التي	يحتلها	لفظ	احلوار	داللة	
�سلبية	على	اعتبار	هذا	الكتاب	كتاب	حوار؟	األي�س	يف	ذلك	دليال	على	اأحادية	الراأي	يف	القراآن،	
وتاأ�سي�س���ا	مل�سادرة	االآراء	االأخرى؟	خا�سة	واأنه	كتاب	اإلهي	امل�سدر،	متعال	عن	منطق	الب�سر،	

وبالتايل	فلي�س	عيبا	وال	ينتق�س	منه	اأال	يكون	حواريا؟		

بتاأم���ل	اآيات	الكتاب	احلكي���م	و�سياقاتها	املختلفة،	ميكن	اأن	جنيب	ع���ن	هذه	الت�ساوؤالت،	
ونخل�س	اإىل	اإثبات	الدعوى	اأو	دح�سها:	

ب���ل	ن�ستطيع	الق���ول	بكل	اطمئنان	اإن	القراآن	الكرمي	كتاب	ح���وار	بامتياز،	ودعوة	�سريحة	
اإىل	احلوار،	وبيان	ذلك	فيما	يلي:

اأ- مع مادة قال )ق.و.ل( يف القراآن الكرمي:
وردت	م���ادة	ق���ال	)ق.و.ل(	:1722	م���رة	يف	القراآن	الكرمي..	يف	املرتب���ة	الثانية	بعد	ا�سم	
اجلالل���ة	"اهلل" الذي	يحتل	املرتبة	االأوىل	بني	االألف���اظ	ذات	اجلذور	الثالثية	املتعددة	الورود	

بالقراآن	الكرمي.	

ويت�س���رف	لفظ	)قال(	على	حوايل	49	ت�سريف���ا	وا�ستقاقا	تتوزع	على	االأو�ساع	واالأحوال	
واالأجنا����س	واالأنواع	املختلفة	لالأطراف	املتحاورة	)من	خماَط���ب	وخماِطب،	وحا�سر	وغائب،	
و�سغ���ري	وكبري،	وذكر	واأنثى،	ومفرد	وجمع...(،	فق���د	وردت	�سيغة	قال		529مرة،	ويقولون92	
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مرة،	وقل	332مرة،	وقولوا	13مرة،	وقيل	49	مرة،	والقول	52	مرة،	وقولهم		12مرة،	وقالت...)1(	

ف���ال	جن���د	املادة	مت�سرفة	ت�سريفا	واح���دا	مثال	اأو	على	جهة	اال�ستع���الء	مبا	يفيد	الراأي	
الواحد	اأو	يفيد	التلقني	والتبليغ...اإىل	غري	ذلك.

ب- تن�ع املتحاورين يف القراآن: 
َعُل	 	َخِليَفًة	َقاُلوا	اأَجَتْ 	َجاِعٌل	يِف	ااَلْر����سِ ينِّ اهلل	يح���اور	املالئكة:	)َواإِْذ	َقاَل	َربُّ���َك	ِلْلَمالآِئَكِة	اإِ
ْعَلُم	َما	اَل	 	اأَ َ ينِّ �ُس	َلَك	َق���اَل	اإِ ���ُح	ِبَحْمِدَك	َوُنَقدِّ َماآَء	َوَنْحُن	ُن�َسبِّ ِفيَه���ا	َم���ْن	يُّْف�ِسُد	ِفيَها	َوَي�ْسِف���ُك	الدِّ

َتْعَلُموَن()2(.

	ُقْلَنا	ِلْلَمالآَِئَكِة	ا�ْسُجُدوا	َءاَلَدَم	َف�َسَجُدوا	 ْرَناُكْم	ُثمَّ وَّ 	�سَ اهلل	يحاور	اإبلي�س:	)َوَلَقْد	َخَلْقَناُكْم	ُثمَّ
ْنُه	 	مِّ َنْا	َخرْيٌ َذ	َاَمْرُت���َك	َقاَل	اأَ اِجِدي���َن)11(	َقاَل	َما	َمَنَعَك	اأَالَّ	َت�ْسُجَد	اإِ َن	ال�سَّ 	َيُك���ن	مِّ 	مَلْ اإاِلآَّ	اإِْبِلي����سَ
	ِفيَها	َفاْخُرِج	 َ اٍر	َوَخَلْقَتُه	ِمن	ِطنٍي)12(	َقاَل	َفاْهِب���ْط	ِمْنَها	َفَما	َيُكوُن	َلَك	اأَن	َتَتَكربَّ َخَلْقَتِن���ي	ِمن	نَّ
َك	ِمَن	امْلُنَظِريَن)15(	 ىَلا	َيْوِم	ُيْبَعُثوَن)14(	َق���اَل	اإِنَّ 	اإِ نِظْريِنَ اِغِريَن)13(	َقاَل	اأَ َك	ِم���َن	ال�سَّ ِانَّ

َراَطَك	امْلُ�ْسَتِقيَم)16(...()3(.	 	َلُهْم	�سِ َقاَل	َفِبَماآ	اأَْغَوْيَتِني	الأَْقُعَدنَّ

• 	اهلل	يحاور	اآدم	...	
• 	اهلل	يحاور	االأنبياء	...	

واإىل	جان���ب	حم���اورة	اهلل	خللق���ه،	يحكي	القراآن	الك���رمي	حوارات	خمتلف���ة	بني	اأطراف	
خمتلفة	كذلك،	من	ذلك:

• 	حوار	اإبراهيم	مع	قومه	
• 	حوار	اإبراهيم	مع	نف�سه	
• 	حوار	مو�سى	مع	العبد	ال�سالح	)اخل�سر	عليه	ال�سالم(		
• ُُّكْم	َياِتيِني	ِبَعْر�ِسَها	َقْبَل	اأَْن		 َُّها	امْلَالأُ	َاي� حوار	�سليمان	مع	اجلن	ومع	الهدهد..	)َقاَل	َياآ	اأَي�

َقاِمَك	 	اأََناآ	َءاِتيَك	ِبِه	َقْبَل	اأَن	َت�ُقوَم	ِمن	مَّ نِّ َن	اجْلِ اُت���ويِن	ُم�ْسِلِمنَي)38(	َق���اَل	ِعْفريٌت	مِّ يَّ

	-	يراجع	كتاب	االأ�ستاذ	املقرئ	االإدري�سي	اأبو	زيد	بعنوان:	القراآن	والعقل	– اجلزء	الثاين،	�س26	وما	بعدها. 	)1(
	-	�سورة	البقرة:	30. 	)2(

	-	�سورة	االأعراف	:	11	– 16. 	)3(
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	َاِمنٌي)39()1(.	 	َعَلْيِه	َلَقِويٌّ َواإِينِّ
• 	حوار	االإخوة	)قابيل	وهابيل(		
• 	حوار	فرعون	مع	ال�سحرة	
• 	حوار	موؤمن	اآل	فرعون	
• حوار	�ساحب	اجلنة	ل�ساحبه	يف	�سورة	الكهف	)وا�سرب	لهم	مثال	رجلني(.	
• 	حوار	اأهل	النار	
• 	اإىل	جانب	ق�س�س	حوارية	متعددة	)ق�سة	خولة	مع	النبي	عليه	ال�سالم،	ملكة	�سباأ،		

مرمي	العذراء،	ابنتي	�سعيب:	منوذج	احلوار	مع	املراأة...(

ج-	القراآن	الكرمي	يعر�س	الراأي	والراأي	االآخر	بن�سبة	متكافئة	تقريبا	)50	%()2(،	الن�سف	
م���ن	كالم	اهلل	ومن	تكلم	به	وم���ن	كالم	املالئكة	واالأنبياء	واملوؤمنني،	والن�سف	االآخر	من	كالم	
الكف���ار	وامل�سركني	واملغر�سني	وغريهم	من	اأمثالهم،	وهذا	م�ست���وى	حواري	رفيع،	الأن	م�سدر	
الق���راآن	الك���رمي	هو	اهلل	تعاىل	ولو	�س���اء	�سبحانه	ما	اأتى	على	ذكر	ال���راأي	االآخر	وما	عر�سه	اأو	
لعر�س���ه	بن�سبة	�سعيفة	تنتق�س	من	�ساأنه	وقدره،	وتدفع	به	اإىل	�سلة	املهمالت	التاريخية،	حتى	
م���ا	يع���ود	له	ذكر	مع	ت���وايل	االأزمنة..،	فكيف	وق���د	عر�سه	بن�سبة	متكافئة،	ب���ل	اأزيد	من	ذلك	
وُت	َوَنْحَي���ا	َوَما	ُيْهِلُكَناآ	 ْنَيا	مَنُ يعر�س���ه	كام���ال	دون	برت	اأو	ت�سويه	)َوَقاُلوا	َم���ا	ِهَي	اإِالَّ	َحَياُتَن���ا	الدُّ
ْه���ُر..(	–اجلاثي���ة:	24-،	ويعر�س���ه	رغ���م	�سعفه	وق�سوره،	بل	ورغ���م	�سالله	وبطالنه	 اإِالَّ	الدَّ
اآوؤُُه(	 	َواأَِحبَّ ِ ْا	اهللَّ اَرى	َنْحُن	اأَْبَناآوؤُ وتناق�س���ه	وتهافته،	كما	يف	�سورة	املائدة:	)َوَقاَلِت	اْلَيُهوُد	َوالنَّ�سَ
	َمْغُلوَلٌة(	–املائدة:	64-،	ويعر�سه	مبثل	جمالية	عر�س	 ِ -املائ���دة	18-،	)َوَقاَل���ِت	الَيُهوُد	َيُد	اهللَّ
َُّها	 ي� اآرائه،	وباأف�سل	مما	كان	�سيعر�سه	�ساحبه	اأ�سال)3(،	كما	يف	ق�سة	ملكة	�سباأ:	)..	َقاَلْت	َياآ	اأَ
ٍة	َواأُوُلوا	 ْوُلوا	ُقوَّ امْلَ���الأُ	َاْف�ُتويِن	يِف	اأَْمِري	َما	ُكن���ُت	َقاِطَعًة	َاْمًرا	َحتَّىا	َت�ْسَهُدوِن)32(	َقاُلوا	َنْح���ُن	اأُ

	-	�سورة	النمل:	38	– 39.	وميكن	مراجعة	حوار	نبي	اهلل	�سليمان	مع	الهدهد	يف	نف�س	ال�سورة. 	)1(
	-	يالحظ	اأن	لفظ	)قالوا(	ورد	331	مرة	وغالبا	ما	ي�سند	الكالم	اإىل	الكفار	واملغر�سني	كما	يف	قوله	تعاىل:	)َواإَِذا	 	)2(
���ا	َنْحُن	ُم�ْسَتْهِزُئوَن(	-البقرة:14-،	 َ منَّ ا	َمَعُكُم	اإِ ���ا	َواإَِذا	َخَلِوا	ِاىلا	�َسَياِطيِنِهْم	َقاُلوا	اإِنَّ َلُق���وا	الِذيَن	َءاَمُنوا	َقالُوا	َءاَمنَّ
	َعْهَدُه	اأَْم	َتُقوُلوَن	 ُ 	َعْهًدا	َفَلْن	يُّْخِلَف	اهللَّ ِ 	ِعنَد	اهللَّ َخْذُتْ ْعُدوَدًة	ُقَل	َاتَّ اًما	مَّ اُر	اإِالآَّ	اأَيَّ َنا	النَّ �سَّ وقال	�سبحانه:	)َوَقاُلوْا	َلن	مَتَ
	َما	اَل	تعلمون(-البقرة:	80-	...	،	يف	حني	ورد	لفظ	)قل(	332	مرة	ويكون	القول	وحيا	من	عند	اهلل	اإىل	 ِ َعَلى	اهللَّ

من	�سيتكلم	به...
	-	يراجع	كتاب	االأ�ستاذ	املقرئ	االإدري�سي	اأبو	زيد	بعنوان:	القراآن	والعقل	– اجلزء	الثاين،	�س35	وما	بعدها. 	)3(
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	امْلُُلوَك	اإَِذا	َدَخُلوا	َقْري�ًَة	َاْف�َسُدوَها	 َلْيِك	َفانُظِري	َماَذا	َتاُمِريَن)33(	َقاَلِت	ِانَّ َباأْ�ٍس	�َسِديٍد	َوااَلْمُر	اإِ
	َيْرِجُع	 ���ٍة	َفَناِظَرُة	ِبَ 	ُمْر�ِسَلٌة	ِاَلْيِهم	ِبَهِديَّ ًة	َوَكَذاِلَك	َيْفَعُل���وَن)34(	َواإِينِّ ِذلَّ َة	اأَْهِلَهاآ	اأَ َوَجَعُل���وا	اأَِع���زَّ
امْلُْر�َسُل���وَن)35(...(	–�سورة	النمل-،	واأي�سا	ق�سة	يو�سف...	بل	اأكرث	من	ذلك	كله	ي�سرع	اهلل	

تعاىل	التعبد	بالقراآن	الكرمي	كله	مبا	فيه	كالمه	�سبحانه	الذي	يحكي	الراأي	االآخر..

د-	ومن	جمالية	حوارية	القراآن	الكرمي	اأنه	يعر�س	الراأي	االآخر	بكل	اأمانة	مت�سمنا	بذلك	
االعرتاف	باالآخر	الذي	يعترب	�سرط	احلوار	الناجح	املثمر.	

3-  وقفات مع من�ذج اإبراهيم عليه ال�سالم يف ح�اراته: 
يف	جترب���ة	فريدة	رائدة	يعر�س	القراآن	الكرمي	منوذج	اإبراهيم	عليه	ال�سالم	الذي	اعتمد	
اأ�ساليب	حوارية	متميزة	وبديعة	اأحيانا	مع	الذات	واأحيانا	مع	االآخر،	وهو	يغري	نظام	القناعات،	

وي�سحح	الت�سورات،	ويقوم	االأفهام،	ويبني	العقيدة،	ويوجه	ال�سلوك.

من�ذج احل�ار مع الذات: 
َماَواِت	َوااَلْر�ِس	َوِلَيُكوَن	ِمَن	امْلُوِقِننَي)75(	 ق���ال	تعاىل:	)َوَكَذاِلَك	ُنِري	اإِْبَراِهيَم	َمَلُكوَت	ال�سَّ
ا	َرَءا	الَقَمَر	 	ااَلِفِلنَي)76(	َفَلمَّ اآ	اأََفَل	َقاَل	الآَ	اأُِحبُّ ي	َفَلمَّ 	َعَلْيِه	اللَّْيُل	َرَءا	َكْوَكًبا	َقاَل	َهَذا	َربِّ ا	َجنَّ َفَلمَّ
ا	َرَءا	 اآلِّنَي)77(	َفَلمَّ 	ِمَن	اْلَقْوِم	ال�سَّ ي	الأَُكوَننَّ 	َيهِديِن	َربِّ ْ اآ	اأََفَل	َقاَل	َلِئن	ملَّ ي	َفَلمَّ َباِزًغا	َقاَل	َهَذا	َربِّ
	 ا	ُت�ْسِرُكوَن)78(	اإِينِّ َّ 	َبِريٌء	ممِّ ينِّ اآ	اأََفَلْت	َقاَل	َيا	َقْوِم	اإِ 	َفَلمَّ ي	َهَذاآ	اأَْكرَبُ ْم�َس	َباِزَغًة	َقاَل	َهَذا	َربِّ ال�سَّ

َماَواِت	َوااَلْر�َس	َحِنيًفا	َوَماآ	اأََنا	ِمَن	امْلُ�ْسِرِكنَي)79(()1(. ْهُت	َوْجِهَي	ِللِذي	َفَطَر	ال�سَّ َوجَّ

اإن���ه	احلوار	الداخل���ي	الذي	يعي�سه	كل	اإن�س���ان	ولكنه	ال	ي�سل	دائم���ا	اإىل	النتائج	املطلوبة	
والق���رارات	ال�سائب���ة؛	ف���كل	اإن�سان	ت���رد	عليه	اخلواط���ر	فاإم���ا	يرتجمها	اإىل	واق���ع	اأو	يحجم	
ويرتاجع،	وهذا	النموذج	االإبراهيمي	يعر�س	حلوار	مع	الذات	يف	منهج	عقلي	ومنطق	حجاجي	
عمي���ق،	حي���ث	يناق����س	االإن�سان	فيه	خواط���ره	التي	ترد	عليه	قب���ل	اأن	ت�سري	اأف���كارا	ثم	واقعا،	

	-	�س���ورة	االأنع���ام:	75	– 79.	بع����س	املف�سرين	حم���ل	هذه	االآيات	على	اأنه���ا	منهج	يف	الرد	عل���ى	اأوهام	امل�سركني	 	)1(
و�س���الل	عقائده���م	كما	ذهب	اإىل	ذلك	غري	واحد	م���ن	املف�سرين	كاالإمام	الزخم�س���ري	يف	الك�ساف	45/2	-46،	
وبع�سه���م	حمله���ا	على	مرحلة	ما	قبل	قيام	احلجة	ومتام	النظر،	"فلما	ت	نظره	قال:	)اإين	بريء	مما	ت�سركون(" 
كم���ا	ق���ال	االإمام	القرطب���ي	يف	اجلامع	28/7	وانظر	تف�سري	الط���ربي...	وغريه.	وهو	يف	احلال���ني	من	املناظرة	اأو	

النظر	حوار	مع	الذات.
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لي�س���ل	اإىل	الفهم	ال�سحيح	واملوقف	ال�سليم	وهو	يتاأمل	يف	خلق	اهلل	الدال	عليه	�سبحانه	وعلى	
	 ا	ُت�ْسِرُكوَن)78(	اإِينِّ َّ 	َبِريٌء	ممِّ عظمت���ه،	فيعود	اإىل	ر�سده	وينت�سر	لفطرته	ويعلن	للعاملني	"اإِينِّ
َماَواِت	َوااَلْر�َس	َحِنيًفا	َوَماآ	اأََنا	ِمَن	امْلُ�ْسِرِكنَي)79("..	فيبنى	الفهم	 ْهُت	َوْجِهَي	ِللِذي	َفَطَر	ال�سَّ َوجَّ
وترت�س���خ	العقيدة.	وعل���ى	راأي	من	قال	اإنه	حوار	موجه	لالآخر	–اأي	قوم	اإبراهيم-	حقيقة	ففي	
االآي���ات	اإ�سارة	اإىل	منهج	يف	ح���وار	االآخر	رفيع	يتنزل	املحاور	منزل���ة	اال�ستفادة	واال�ستعانة	يف	
النظر	واال�سرت�ساد	باملحاَور	والق�سد	هو	ت�سفيه	راأيه	ودح�س	حجته	واأبطال	زعمه	بل	ورده	اإىل	

ر�سده	و�سوابه.

من�ذج احل�ار مع الآخر:
ُه	َكاَن	 نَّ -ح���وار	اإبراهيم	علي���ه	ال�سالم	مع	اأبيه:	قال	تعاىل:	)َواْذُكْر	يف	اْلِكَت���اِب	اإِْبَراِهيَم	اإِ
ُر	َواَل	ُيْغِني	َعنَك	�َسْيئًا)42(	 	َتْعُبُد	َما	اَل	َي�ْسَمُع	َواَل	ُيْب�سِ ِبيئًا)41(	اإِْذ	َقاَل	الأَِبيه	َياآ	اأََبِت	مِلَ يقًا	نَّ دِّ �سِ
َبِت	اَل	 ���ا)43(	َياآ	اأَ َراطًا	�َسِويًّ ِبْعِن���ي	اأْهِدَك	�سِ 	َياِتَك	َفاتَّ 	َقْد	َجاآَءيِن	ِمَن	اْلِعْل���ِم	َما	مَلْ َي���اآ	اأََب���ِت	اإِينِّ
َك	َعَذاٌب	 �سَّ َ َخ���اُف	اأَْن	ميَّ 	اأَ َ يًّا)44(	َياآ	اأََبِت	اإِينِّ ْحَم���ِن	َع�سِ ْيَطاَن	َكاَن	للرَّ 	ال�سَّ ْيَط���اَن	اإنَّ َتْعُب���ِد	ال�سَّ
	َتنَتِه	 ْ ْبَراِهيُم	َلِئن	ملَّ ْيَطاِن	َوليًّا)45(	َقاَل	اأََراِغٌب	َانَت	َع���َن	-اِلَهِتي	َياآ	اإِ ْحَم���ِن	َفَتُكوَن	لل�سَّ ���َن	الرَّ مِّ
���ُه	َكاَن	ِبي	َحِفيًّا)47(	 َي	اإِنَّ ���َك	َواْهُجْريِن	َمِليًّا)46(	َقاَل	�َس���اَلٌم	َعَلْيَك	�َساأَ�ْسَتْغِفُر	َلَك	َربِّ الأَْرُجَمنَّ
ي	�َسِقيًّا)48(()1(. ي	َع�َسىاآ	اأاَلآَّ	اأَُكوَن	ِبُدَعاآِء	َربِّ 	َواأَْدُعو	َربِّ ِ َواأَْعَتِزُلُكْم	َوَما	َتْدُعوَن	ِمن	ُدوِن	اهللَّ

ويت�سح	من	خالل	هذا	احلوار	الراقي	كيف	ا�ستعمل	اإبراهيم	عليه	ال�سالم	اأدلة	خمتلفة	يف	
منهج	ح���واري	متدرج	بدءا	من	اإفحام	العقل	بو�سعه	اأمام	م�سلمات	بديهية	ال	ي�ستطيع	اإغفالها	
وال	اإنكاره���ا،	مرورا	بخطاب	القلب	واإظهار	الرحمة	واللني	باملخاطب،	اإىل	بيان	حاجة	املحاِور	
اإىل	امتالك	اأدوات	احلوار	الناجح	من	العلم	واحللم،	ومن	اجلمع	بني	الدعوة	والدعاء؛	بدعوته	
اإىل	اهلل	تع���اىل	واحلر�س	على	اإقناعه	بكل	الو�سائل	واحلجج	واالأدلة	مع	التوجه	اإىل	اهلل	تعاىل	
ُه	َكاَن	ِبي	َحِفيًّا(	يف	غري	انفعال	وال	�سعف	وال	تنازل	عن	 نَّ َي	اإِ �ْسَتْغِفُر	َلَك	َربِّ بالدعاء	للمدعو	)�َساأَ
ي	�َسِقيًّا(. ي	َع�َسىاآ	اأَالآَّ	اأَُكوَن	ِبُدَعاآِء	َربِّ 	َواأَْدُعو	َربِّ ِ املباديء		)َواأَْعَتِزُلُكْم	َوَما	َتْدُعوَن	ِمن	ُدوِن	اهللَّ

	-	�سورة	مرمي:	41	– 48. 	)1(
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	امْلُْلَك	اإِْذ	َقاَل	 ُ ْبَراِهيَم	يِف	َرب�ِّ���ِه	اأََن	�	اَتاُه	اهللَّ 	اإِ 	َتَر	اإِىَل	الِذي	َحاآجَّ -ح���واره	م���ع	النمرود:	)اأمََلْ
ْم�ِس	ِمَن	 	َياِتي	ِبال�سَّ َ 	اهللَّ نَّ يُت	َقاَل	اأََناآ	اأُْحِيي	َواأُِميُت	َقاَل	اإِْبَراِهيُم	َفاإِ اإِْبَراِهيُم	َرب�َِّي	الِذي	ُيْحِيي	َومُيِ
امِلِنَي(	–البقرة:	258- 	اَل	َيْهِدي	اْلَقْوَم	الظَّ ُ امْلَ�ْسِرِق	َفاِت	ِبَها	ِمَن	امْلَْغِرِب	َفُبِهَت	الِذي	َكَفَر	َواهللَّ
يف	ه���ذه	االآية	العجيبة	عر����س	خمت�سر	ملنهج	حواري	حجاجي	متقدم	عميق	ر�سني	علمي	
دقي���ق	–كما	�ساأبينه	بحول	اهلل-	الق�سد	منه	اإثبات	الربوبية	هلل	تعاىل،	لقد	بداأ	اإبراهيم	عليه	
يُت(،	فكان	رد	النمرود	 ال�س���الم	باأعظم	�سفة	هلل	تعاىل	وهي	اخلالقية	)َرب�َِّي	ال���ِذي	ُيْحِيي	َومُيِ
	 َ 	اهللَّ )اأََن���اآ	اأُْحِيي	َواأُِمي���ُت(،	ثم	انتقل	به	نبي	اهلل	اإبراهيم	اإىل	م�ستوى	اآخر	)َق���اَل	اإِْبَراِهيُم	َفاإِنَّ
	ِمَن	امْلَ�ْس���ِرِق	َفاِت	ِبَها	ِمَن	امْلَْغ���ِرِب(،	وجمهور	املف�سرين	ذه���ب	اإىل	اأن	احلجة	 ْم����سِ َياِت���ي	ِبال�سَّ
الثاني���ة	اأقوى	وله���ذا	اأفحمت	النمرود	)َفُبِهَت	الِذي	َكَفَر(	ولكن	اأعتقد	اأن	النمرود	كان	�سعيف	
احلجة	�سعيف	احلجاج	قا�سر	العقل	مل	يدرك	عمق	م�ساألة	فل�سفية	تتعلق	مب�ساألة	اخللق	وق�سية	
الروح	واالإحياء	واالإماتة،	وفهمه	الب�سيط	قاده	اإىل	اجلواب	الب�سيط	)اأََناآ	اأُْحِيي	َواأُِميُت(،	فانتبه	
اإبراهيم	عليه	ال�سالم	اإىل	�سرورة	النزول	اإىل	م�ستوى	املحاَور	وخماطبته	مبا	يفهم	فقال	)فاإن	
ْم�ِس	ِمَن	امْلَ�ْسِرِق	َفاِت	ِبَها	ِمَن	امْلَْغِرِب(	فانتقل	من	ق�سية	فل�سفية	جتريدية	ذهنية	 	َياِتي	ِبال�سَّ َ اهللَّ
اإىل	م�ساأل���ة	ح�سي���ة	ظاهرة	ب�سيطة	ولكنها	معجزة	مل	ميلك	معها	النم���رود	اإال	ما	حكاه	القراآن	

)َفُبِهَت	الِذي	َكَفَر(.

اإنه���ا	�سور	رائع���ة	لتجربة	حوارية	رائ���دة	يوجهنا	القراآن	من	خالله���ا	اإىل	ال�سبيل	القومي	
لبن���اء	املفاهي���م،	وت�سحيح	الت�سورات	وتر�سي���خ	العقيدة	ال�سحيحة،	وبه���ذا	املنهج	احلواري	
اليوم	ن�ستطيع	كذلك	اأن	نح�سن	�سبابنا	من	كل	االأفكار	الهدامة	واملعتقدات	الفا�سدة	وامل�سالك	
املعوجة	واالأطروحات	املتطرفة	واملواقف	االإرهابية،	فنحفظ	بذلك	جمتمعاتنا	ونوؤمن	اأوطاننا،	
كم���ا	فعل	اإبراهي���م	عليه	ال�سالم،	وكم���ا	اأ�س�س	لذلك	الق���راآن	الكرمي	وهو	ين�س���ر	هداياته	بني	

	َهَذا	اْلُقْرَءاَن	َيْهِدي	ِللَِّتي	ِهَي	اأَْقَوُم(	–االإ�سراء:	9-. العاملني،	قال	تعاىل:	)اإِنَّ
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4- خ�سائ�س احل�ار يف القراآن الكرمي:
اأ- العلمية : 

ونق�س���د	به���ا	اأن	لغ���ة	احلوار	يف	الق���راآن	الك���رمي	بنيت	باالأدل���ة	واعتم���دت	على	احلجج	
والرباه���ني،	ومن	ذلك	اأغلب	اآيات	اال�ستدالل	على	وجود	اهلل	ووحدته،	واأغلب	حوارات	االأنبياء	

واملر�سلني	كاإبراهيم	ومو�سى	ونوح..(	

-	فف���ي	حوار	اإبراهي���م	مع	قومه:	)َواْتُل	َعَلْيِهْم	َنَباأَ	ِاْبَراِهي���َم)69(	اإِْذ	َقاَل	اِلأَِبيِه	َوَقْوِمِه	َما	
ْذ	َتْدُعوَن)72(	 	َلَها	َعاِكِفنَي)71(	َقاَل	َهْل	َي�ْسَمُعوَنُكُم	اإِ َناًما	َفَنَظلُّ َتْعُب���ُدوَن)70(	َقاُلوْا	َنْعُبُد	اأَ�سْ
وَن)73(	َقاُلوْا	َبْل	َوَجْدَناآ	َءاَباآَءَنا	َكَذاِلَك	َيْفَعُلوَن)74((	–�سورةال�سعراء-،	 رُّ اأَْو	َيْنَفُعوَنُكُم	اأَْو	َي�سُ
فلف���ت	اإبراهيم	انتب���اه	قومه	اإىل	بع�س	خ�سو�سيات	االألوهي���ة،	ومثله	يف	خطاب	م�ستفز	ومثري	
للعقل،	)َقاُلوْا	َءاآنَت	َفَعْلَت	َهَذا	ِبَئاِلَهِتَنا	َياآ	اإِْبَراِهيُم)62(	َقاَل	َبْل	َفَعَلُه	َكِبرُيُهم	َهَذا	َفا�ْساأَُلوُهُم	

اإِن	َكاُنوْا	َينِطُقوَن)63((	–�سورةاالأنبياء-.

ىَل	الِذي	 	َتَر	اإِ -		ويف	منه���ج	حجاجي	متميز	–�سبقت	االإ�سارة	اإليه-	يقول	اهلل	تعاىل:	)اأَمَلْ
يُت	َقاَل	اأََناآ	اأُْحِيي	 	امْلُْلَك	اإِْذ	َقاَل	اإِْبَراِهيُم	َرب�َِّي	الِذي	ُيْحِيي	َومُيِ ُ َن	اَتاُه	اهللَّ 	اإِْبَراِهيَم	يِف	َرب�ِِّه	اأَ َح���اآجَّ
ْم�ِس	ِمَن	امْلَ�ْسِرِق	َفاِت	ِبَها	ِمَن	امْلَْغِرِب	َفُبِهَت	الِذي	َكَفَر	 	َياِتي	ِبال�سَّ َ 	اهللَّ َواأُِمي���ُت	َقاَل	اإِْبَراِهيُم	َف���اإِنَّ

امِلِنَي)258(	–�سورة	البقرة-	 	اَل	َيْهِدي	اْلَقْوَم	الظَّ ُ َواهللَّ

ن	ُكنُتم	 	َوَما	َبْيَنُهَماآ	اإِ َماَواِت	َوااَلْر����سِ 	ال�سَّ 	اْلَعامَلِنَي)23(	َقاَل	َربُّ -	)َق���اَل	ِفْرَعْوُن	َوَم���ا	َربُّ
ِلنَي)26(	َقاَل	 	َءاَباآِئُك���ُم	ااَلوَّ وِقِن���نَي)24(	َق���اَل	مِلَْن	َحْوَل���ُه	اأَاَل	َت�ْسَتِمُعوَن)25(	َقاَل	َربُُّك���م	َوَربُّ مُّ
	امْلَ�ْسِرِق	َوامْلَْغِرِب	َوَم���ا	َبْيَنُهَماآ	اإِن	ُكنُتْم	 	َر�ُسوَلُك���ُم	ال���ِذي	اأُْر�ِسَل	اإَِلْيُك���ْم	مَلَْجُنوٌن)27(	َق���اَل	َربُّ اإِنَّ
َك	ِمَن	امْلَ�ْسُجوِننَي	)29(	َقاَل	اأََوَلْو	ِجْئُتَك	ِب�َسْيٍء	 ي	الأَْجَعَلنَّ َخْذَت	اإَِلًها	َغرْيِ َتْعِقُلوَن)28(	َقاَل	َلِئِن	اتَّ
ِبنٌي)32(	 اُه	َفاإَِذا	ِهَي	ُثْعَباٌن	مُّ اِدِقنَي)31(	َفاأَْلَقى	َع�سَ ِبنٍي)30(	َقاَل	َفاِت	ِبِه	اإِن	ُكنَت	ِمَن	ال�سَّ مُّ
اِظِريَن)33((	–�سورة	ال�سعراء-،	وهكذا	يتدرج	يف	ح�سد	االأدلة. اآُء	ِللنَّ َوَنَزَع	َيَدُه	َفاإَِذا	ِهَي	َبْي�سَ

ب- الرفق والرتغيب: 
ْو	 ُر	اأَ َعلَّ���ُه	َيَتَذكَّ �ًن���ا	لَّ �يِّ ���ُه	َطَغى)43(	َفُق���واَل	َلُه	َق���ْواًل	لَّ ىَل	ِفْرَع���ْوَن	اإِنَّ ق���ال	تع���اىل:	)َاْذَهَب���اآ	اإِ

َيْخ�َسى)44((	–�سورة	طه-.
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		-	ويف	ق�س���ة	مو�س���ى	مع	الرج���ل	ال�سالح	يف	�س���ورة	الكهف،	قال	اهلل	تع���اىل	على	ل�سان	
مو�سى	عليه	ال�سالم:	)هل	اأتبعك	على	اأن	تعلمني	مما	علمت	ر�سدا..(	

	اأَِريِن	اأَنُظِر	ِاَلْيَك	َقاَل	َلن	َتَرايِن	َوَلِكُن	انُظِر	 		-	ويف	حوار	مو�سى	مع	ربه	مالطفة:	)َقاَل	َربِّ
ِعًقا	 	ُمو�َسى	�سَ ا	َوَخرَّ لَّى	َربُُّه	ِلْلَجَبِل	َجَعَلُه	َدكًّ ا	جَتَ 	َمَكاَنُه	َف�َسْوَف	َتَرايِن	َفَلمَّ َبِل	َفاإِِن	ا�ْسَتَقرَّ ِاىَل	اجْلَ

ُل	امْلُوِمِننَي)143((	–�سورة	االأعراف-. َلْيَك	َواأََناآ	اأَوَّ اآ	اأََفاَق	َقاَل	�ُسْبَحاَنَك	ُتْبُت	اإِ َفَلمَّ
	 َومَلْ ِي���ي	امْلَْوَتى	َقاَل	اأَ 	اأَِريِن	َكْيَف	حُتْ ْبَراِهيُم	َربِّ 		-	ويف	ق�س���ة	اإبراهيم	كذل���ك:	)َواإِْذ	َقاَل	اإِ

	َقْلِبي..(	-�سورة	البقرة:	260-. َيْطَمِئنَّ ُتوِمن	َقاَل	َبَلى	َوَلِكن	لِّ

		-	ويف	الرتغيب	وجدنا	نوحا	عليه	ال�سالم	يقول	لقومه	كما	يحكي	القراآن	الكرمي:	)َفُقْلُت	
ْمَواٍل	 ِدْدُكم	ِباأَ ���ْدَراًرا)11(	َومُيْ َماآَء	َعَلْيُكم	مِّ اًرا)10(	ُيْر�ِس���ِل	ال�سَّ ُه	َكاَن	َغفَّ َُّك���ُم	اإِنَّ ا�ْسَتْغِف���ُروا	َرب�

ُكُم	اأَْنَهاًرا)12((	–�سورة	نوح-. اٍت	َوَيْجَعل	لَّ ُكْم	َجنَّ َوَبِننَي	َوَيْجَعل	لَّ
ج- املحبة والت�سامح: 

	 َ وق���د	متثلها	موؤمن	اآل	فرعون	خري	متثل	كما	يحكي	القراآن:	)َوَقاَل	الِذي	َءاَمَن	َيا	َقْوِم	اإِينِّ
ْثَل	َي���ْوِم	ااَلْحَزاِب)30(	ِمْثَل	َداأِْب	َقْوِم	ُنوٍح	َوَعاٍد	َوَثُموَد	َوالِذيَن	ِمنم	َبْعِدِهْم	َوَما	 اأََخ���اُف	َعَلْيُكم	مِّ
	اأََخ���اُف	َعَلْيُكْم	َيْوَم	التََّناِدي)32(	َيْوَم	ُتَولُّوَن	ُمْدِبِريَن	 َ ْلِعَباِد)31(	َوَيا	َقْوِم	اإيِنِّ 	ُيِري���ُد	ُظْلًما	لِّ ُ اهللَّ

	َفَما	َلُه	ِمْن	َهاٍد)33((	–�سورة	غافر-. ُ ِلِل	اهللَّ ٍم	َوَمْن	يُّ�سْ 	ِمْن	َعا�سِ ِ َن	اهللَّ َما	َلُكم	مِّ
د- الإن�ساف وامل��س�عية: 

ِلِذيَن	َءاَمُنوْا	 ا�ِس	َعَداَوًة	لِّ 	النَّ 	اأَ�َسدَّ 	-	االإن�س���اف	يف	حق	اأهل	الكتاب،	قال	تعاىل:	)َلَتِج���َدنَّ
	 اَرى	َذاِلَك	ِباأَنَّ ا	َن�سَ ِلِذيَن	َءاَمُنوْا	الِذيَن	َقاُلوا	اإِنَّ ًة	لِّ َودَّ ْقَرَبُهم	مَّ 	اأَ اْلَيُه���وَد	َوالِذيَن	اأَ�ْسَرُكوْا	َوَلَتِجَدنَّ
ْع�ُيَنُهْم	 �ُسوِل	َتَرى	اأَ وَن)82(	َواإَِذا	�َسِمُعوْا	َماآ	اأُنِزَل	اإِىَل	الرَّ ُهْم	اَل	َي�ْسَتْكرِبُ ي�ِسنَي	َوُرْهَباًنا	َواأَنَّ ِمْنُهْم	ِق�سِّ
اِهِديَن)83((	– ���ا	َفاْك�ُتْبَنا	َمَع	ال�سَّ َناآ	َءاَمنَّ 	َيُقوُلوَن	َربَّ قِّ ���ا	َعَرُفوْا	ِمَن	احْلَ ْمِع	مِمَّ 	ِمَن	الدَّ َتِفي����سُ

�سورة	املائدة-.

ِبنٍي)24(	–�سورة	�سباأ-	 اَلٍل	مُّ اُكْم	َلَعَلىا	ُهًدى	َاْو	يِف	�سَ اآ	اأَِو	ِايَّ 	-	وقال	تعاىل:	)َواإِنَّ
	-	ويذك���ر	الق���راآن	ما	يف	اأهل	الكت���اب	من	خري:	)َوِمَن	َاْهِل	اْلِكَتاِب	َم���ِن	ِان	َتاَمْنُه	ِبِقنَطاٍر	
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ِه	اإَِلْي���َك	اإِالَّ	َما	ُدْمَت	َعَلْي���ِه	َقاآِئًما	(	–�سورة	اآل	 ���ِن	ِان	َتاَمْنُه	ِبِديَن���اٍر	الَّ	ُيَودِّ ِه	اإَِلْي���َك	َوِمْنُهم	مَّ يُّ���َودِّ
عمران:75-.	ومثله	ما	جاء	يف	املباهلة...	وغريها.

ه�- التجرد وف�سل الذات عن امل��س�ع: 
يعطي	القراآن	الكرمي	فر�سة	للمتحاورين	للتجاوب	والتفاهم	واالقتناع	دون	حرج،	وال	جند	
الق���راآن	ي�ستعمل	اأ�سماء	االأ�سخا����س	اإال	نادرا	ول�سرورة،	ولكنه	ينحو	منح���ا	التعميم	اإذ	ال	يهم	
ال�سخ����س	وال	امل���كان	وال	الزمان	يف	ال�سي���اق	القراآين	بقدر	ما	يهم	الفع���ل	وال�سلوك	وت�سحيح	
امل�سار	وتدقيق	الوجهة،	وكما	يقول	علماء	االأ�سول	يف	قواعدهم	النفي�سة:	"العربة	بعموم	اللفظ	
ال	بخ�سو����س	ال�سبب" و"العربة	باملقا�سد	واملعاين	ال	باالألفاظ	واملباين"،	من	ذلك	مثال	ق�سة	
	 ىَل	الِذي	َحاآجَّ 	َتَر	اإِ اإبراهي���م	عليه	ال�س���الم	مع	من	ذكر	املف�سرون	اأنه	النمرود،	قال	تعاىل:	)اأمََلْ
َناآ	اأُْحِيي	 يُت	َق���اَل	اأَ 	امْلُْلَك	اإِْذ	َقاَل	اإِْبَراِهي���ُم	َرب�َِّي	الِذي	ُيْحِيي	َومُيِ ُ اإِْبَراِهي���َم	يِف	َرب�ِّ���ِه	اأََن	�	اَت���اُه	اهللَّ
ْم�ِس	ِمَن	امْلَ�ْسِرِق	َفاِت	ِبَها	ِمَن	امْلَْغِرِب	َفُبِهَت	الِذي	َكَفَر	 	َياِتي	ِبال�سَّ َ 	اهللَّ َواأُِمي���ُت	َقاَل	اإِْبَراِهيُم	َف���اإِنَّ
امِلِنَي)258((	–�سورة	البقرة-،	فجاءت	االآية	يف	�سياق	حجاجي	بنائي	 	اَل	َيْهِدي	اْلَقْوَم	الظَّ ُ َواهللَّ
بعي���د	ع���ن	ال�سخ�سنة،	وبعيد	ع���ن	االرتهان	للزم���ان	اأو	املكان،	بل	ميك���ن	اأن	ت�سلح	لكل	زمان	
وم���كان،	وميكن	اأن	تتنزل	على	خمتلف	االأ�سخا�س	واالأحوال،	ومثله	كذلك	قوله	تعاىل:	)الِذيَن	
	َوِنْعَم	 ُ ا�َس	َقْد	َجَمُعوْا	َلُكْم	َفاْخ�َسْوُهْم	َفَزاَدُه���ُم	اإِمَياًنا	َوَقاُلوْا	َح�ْسُبَنا	اهللَّ 	النَّ نَّ ا�ُس	اإِ َق���اَل	َلُه���ُم	النَّ
	ُذو	 ُ 	َواهللَّ ِ َواَن	اهللَّ َبُعوْا	ِر�سْ �َس�ْسُهْم	�ُسوٌء	َواتَّ 	مَيْ ْ ���ٍل	ملَّ 	َوَف�سْ ِ َن	اهللَّ اْلَوِكي���ُل)173(	َفانَقَلُبوْا	ِبِنْعَمٍة	مِّ
ٍل	َعِظيٍم)174((	–�سورة	اآل	عمران-...	واالأمثلة	يف	القراآن	كثرية	فوق	اأن	تعد	اأو	حت�سى	 َف�سْ

وحت�سر.	

5- ق�اعد يف احل�ار الناجح:
ن	َذَكٍر	َواأُنَثىا	َوَجَعْلَناُكْم	�ُسُعوًبا	َوَقَباآِئَل	ِلَتَعاَرُفوا	 ا	َخَلْقَناُكم	مِّ ا�ُس	اإِنَّ َُّها	النَّ قال	تعاىل:	)َياآ	اأَي�

	َعِليٌم	َخِبرٌي)13((	-�سورة	احلجرات-.	 َ 	اهللَّ 	اأَْتَقاُكُم	اإِنَّ ِ 	اأَْكَرَمُكْم	ِعنَد	اهللَّ اإِنَّ

فاالآي���ة	تقرر	حقيقة	االختالف	والتن���وع	يف	االجتماع	الب�سري	بني	الذكر	واالأنثى	وال�سعوب	
والقبائل..،	وتقرر	غاية	وهدف	هذا	االختالف	والتنوع	وهو	"التعارف"،	وهذا	ال	ميكن	اأن	مير	
اإال	عرب	بوابة	احلوار	والتوا�سل	ومد	اجل�سور،	ثم	اإن	لفظ	"لتعارفوا" يفيد	تداخال،	اأي	املطلوب	
معرف���ة	متبادلة	ب���ني	ال�سعوب،	وه���ذا	يقت�سي	�سرورة	االإق���رار	بالتنوع	والتع���دد	واالختالف،	
واالعرتاف	باخل�سو�سيات	الثقافية	واحل�سارية،	وانفتاح	ال�سعوب	بع�سها	على	بع�س،	يف	اإطار	
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احل���وار	والتوا�سل	الذي	ال	ينبغ���ي	اأن	ينطلق	من	اعتبار	املوقع	احل�س���اري	بني	غالب	ومغلوب،	
ولكن	م���ن	موقع	احرتام	اخل�سو�سي���ات	احل�سارية،	ونظام	العالق���ات	االجتماعية	والقيمية،	
والعم���ل	يف	امل�سرتك	االإن�ساين	الإغناء	التجربة	االإن�سانية،	مع	ا�ستمرار	التحاور	يف	املختلف	فيه		
يف	اأف���ق	البح���ث	عن	احلقيق���ة	واإيجاد	امل�سرتك،	مب���ا	ي�سكل	التكامل	احل�س���اري	الذي	ال	يلغي	
اأح���دا،	ومبا	يحد	من	تداعيات	ال�سراعات	ويجنب	الب�سرية	العنف	ويحقق	االأمن	واال�ستقرار.	
ف���ال	يعني	احلديث	عن	التعارف	–بحال	م���ن	االأحوال-	الذوبان	الثقايف	واالن�سالخ	احل�ساري	
الأح���د،	بقدر	ما	يعن���ي	احلوار	والتقارب	والتفاهم	والتعاون..	لتحقي���ق	وحدة	اإن�سانية..	يف	ظل	
التنوع	واالختالف،	الذي	ميكن	اأن	تتقل�س	دائرته	مع	ا�ستمرار	احلوار	الهادئ	البناء،	كما	وقع	
يف	التجربة	النبوية	مع	منوذج	�سلح	احلديبية،	ويف	التجربة	العمرية	من	خالل	وثيقة	القد�س..	

فاحلوار	هو	االآلية	املثلى	لتذويب	اخلالفات،	وجمع	ال�ستات،	وراأب	ال�سدع،	وتوحيد	االأمة،	
وحتقيق	مق�سد	"التعارف"..	ولكنه	يف	الوقت	نق�سه	يحتاج	اإىل	بع�س	القواعد	وال�سوابط	التي	

ميكن	اأن	ت�سمن	اإيجابيته	وفاعليته،	وميكن	تلخي�س	اأهمها	فيما	يلي:	
1- اق�سد يف ح�ارك: 

وه���ذا	اأول	م���ا	يجب	االنتب���اه	اإليه	اإذ	ينبغ���ي	اأن	يكون	احلوار	قا�س���دا	ومو�سوعه	حمددا،	
فكلما	كرثت	االأقوا�س	يف	احلوار،	وتعددت	الهوام�س،	وت�سعبت	املو�سوعات	وتفرعت،	كلما	دخل	
احل���وار	متاه���ات	قد	ال	يخرج	منها،	فيكون	حوارا	فا�سال	غري	مثم���ر..،	والقراآن	الكرمي	يعلمنا	
ه���ذه	الق�سدية	كما	ج���اء	يف	�سورة	النازعات	عندما	�سئل	النبي	عليه	ال�سالم	عن	ال�ساعة،	فلم	
يت���ه	يف	اجلواب	ع���ن	التفا�سيل	بل	وجهه	القراآن	اإىل	الق�سد	يف	اجل���واب	والتنبيه	على	املراد،	
ق���ال	تعاىل:	]ي�ساألونك	عن	ال�ساعة	اأيان	مر�ساها	فيم	اأنت	من	ذكراها	اإىل	ربك	منتهاها	اإمنا	
اأن���ت	من���ذر	من	يخ�ساها..[	-�سورة	النازعات:	االآي���ة	45-،	وهو	ما	وقع	معه	عليه	ال�سالم	حني	
�ساأل���ه	اأعرابي	ع���ن	ال�ساعة،	فقال:	وما	اأع���ددت	لها؟..،	فلم	ي�ستطرد	النب���ي	عليه	ال�سالم	يف	
تفا�سيل	ال	حاجة	لالأعرابي	بها	ولن	تفيده	يف	�سيء،	بل	ق�سد	اإىل	اجلواب	الذي	�سيعود	بالنفع	

عليه	وعلى	من	وراءه	من	النا�س	ممن	ي�سغلهم	نف�س	ال�سوؤال.
2- الأنا.. اأداة دمار وخراب: 

وه���ذا	منط���ق	اإبلي�سي	فرعوين،	فاإبلي����س	اأول	من	قال	)اأنا(	حني	قال	لرب���ه	�سبحانه	)اأنا	
خ���ري	منه..(،	ومن	بعده	قالها	فرع���ون	كما	يحكي	القراآن	الكرمي	)فق���ال	اأنا	ربكم	االأعلى..(	
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-النازع���ات:	24-،	فينبغي	احلذر	من	ت�سخم	الذات	وهذا	منطق	ذمه	القراآن	الكرمي	واعتربه	
منهج	املف�سدين	و�سبيل	ال�سالني..،	فقال	على	ل�سان	فرعون:	)ما	اأريكم	اإال	ما	اأرى	وما	اأهديكم	
اإال	�سبي���ل	الر�س���اد(،	فبني	كيف	تدفع	االأنا	�ساحبها	اإىل	التع���ايل	واالعتقاد	بامتالك	احلقيقة	
املطلق���ة،	وهذا	خمالف	ملنطق	القراآن	الكرمي	ال���ذي	يوؤ�س�س	يف	احلوار	لالنطالق	من	التوا�سع	
ِبنٍي)24((	 اَلٍل	مُّ اُكْم	َلَعَل���ى	ُهًدى	َاْو	يِف	�سَ اآ	اأَِو	ِايَّ وم���ن	قاعدة	اال�ستعداد	لتغيري	القناعات	)َواإِنَّ

اِدِقنَي(	–البقرة:	111-...	 َهاُتوْا	ُبْرَهاَنُكُم	اإِن	ُكنُتْم	�سَ )ُقْل	 �سباأ-	 –�سورة	
ومث���ل	)اأن���ا(،	لفظ���ة	)يل(	و)عن���دي(،	فقد	ق���ال	فرع���ون	)ويل	ملك	م�س���ر(	–�سورة	

الزخرف:	51-،	وقال	قارون:	)اإمنا	اأوتيته	على	علم	عندي(	–�سورة	الق�س�س	78-.
3- العدل منطق ال�ساحلني: 

فينبغ���ي	يف	احلوار	الرا�سد	احلر�س	على	العدل	واحرتام	االآخر	وتقدير	وجهة	نظره	مهما	
كان	االخت���الف	معه،	قال	تع���اىل:	)وال	يجرمنكم	�سناآن	قوم	عل���ى	اأال	تعدلوا(	-�سورة	املائدة:	
االآية	8-،	ثم	قال	بعد	ذلك:	)اعدلوا	هو	اأقرب	للتقوى(،	وقد	راأينا	�سورا	تطبيقية	لهذا	املنطق	
يف	القراآن	يف	املحور	ال�سابق،	وكيف	عدل	القراآن	واحرتم	االآخر	وقدر	راأيه	واعتربه	وحكاه	وهو	

على	الكفر	اأو	ال�سرك،	فكيف	بغريه؟؟.	
4- من امل�سرتك نبداأ: 

ق���ال	تع���اىل:	)قل	يا	اأهل	الكتاب	تعال���وا	اإىل	كلمة	�سواء(	-�س���ورة	اآل	عمران:	االآية	64-،	
ه���ي	الكلمة	ال�سواء	التي	ينبغي	االنطالق	منها،	وامل�سرتك	الذي	ينبغي	احلر�س	عليه..	واملتفق	
عليه	الذي	ينبغي	البدء	به	يف	احلوار	لبناء	القناعات،	وتر�سيخ	املبادئ،	واإر�ساء	امل�سرتك	الذي	

يوؤ�س�س	للتعاي�س	والت�ساكن،	بعيدا	عن	منطق	املغالبة	واالإق�ساء	والتهمي�س.
5- ل ملنطق ال�سعفاء: 

واأق�س���د	رف���ع	ال�سوت	عاليا	عند	احلوار،	قال	تعاىل	على	ل�سان	لقمان	يف	حديثه	مع	ابنه:	
)واغ�س����س	م���ن	�سوتك(	قال	ابن	كثري	يف	تف�سريه:	)اأي	ال	تبال���غ	يف	الكالم،	وال	ترفع	�سوتك	
فيم���ا	ال	فائدة	في���ه..()1(،	فعادة	ما	يرفع	�سوته	�ساحب	احلجة	ال�سعيفة،	وال	ي�سدر	ال�سخب	

	-	تف�سري	ابن	كثري:	430/3 	)1(
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وكرثة	ال�سو�ساء	اإال	من	العربة	الفارغة،	وكما	يقول	املثل	"جعجعة	وال	طحن"،	قال	ال�ساطبي:	
"رفع	ال�سوت	من	خوا�س	اجلدل	املذموم،	الأن	رفَع	ال�سوت	واخلروَج	عن	االعتدال	فيه	نا�سئ	

عن	الهوى	يف	ال�سيء	املتكلم	فيه")1(.
قال	ال�سافعي	–رحمه	اهلل-	يف	ديوانه:	

وِع����ْل�������������������������������������������������ٍم ������ل  َف�������������شْ َذ�  ك�������ن�������َت  م��������ا  �إذ�    
مب�����������ا �خ����������ت����������لَ����������َف �لأو�ئ�����������������������������ل و�لأو�خ�����������������������������������ْر

�����ش����ك����������������������������������وٍن يف  ت�������ن�������اظ�������ر  م����������ن  ف�������ن�������اظ�������ر    
ت�����ك�����������������������������������������������������������������اب�����ْر ول  ت��������ل��������ح  ل  ح������ل������ي������م������ا 

ب��������ال �م���ت���ن�����������������������������������اٍن �������ش�����ت�����ف�����اد  ُي������ف������ي������دك م��������ا    
َّ��������������������������و�دْر ���������َك���������ت �ل������ل������ط������ي������ف������ة و�ل��������ن��������� م����������ن �ل���������نُّ

ُي����ر�ئ��������������������������������������������ي وم������������ن  �ل���������لَّ���������ج���������وَج  و�إي��������������������اك    
ب������������������اأين ق�����������د َغ����������ل����������ب����������ُت، وم���������������ن ُي������ف���������������������������اخ������ْر

ه��������������������������������������������ذ� َج�������َن�������َب�����������������������ات  يف  ��������رَّ  �ل�����������������شَّ ف��������������اإن    
�����د�ُب�����������������������������������������������������������ْر �������ق�������اُط�������ع و�ل�����تَّ �����������ي ب�������ال�������تَّ �����������نِّ ُيَ

6- احلجة �سالح الأق�ياء: 
اِدِقنَي(	–النمل:	64-	فجعل	القراآن	الكرمي	 ن	ُكن�ُتْم	�سَ ق���ال	تعاىل:	)ُقْل	َهاُتوا	ُبْرَهاَنُكُم	اإِ
املنط���ق	الربهاين	م���ن	اأهم	قواعد	احل���وار،	فينبغي	مقارعة	احلجة	باحلج���ة،	ومقابلة	البينة	

بالبينة،	من	غري	انفعال،	وال	ردود	اأفعال،	فذلك	مما	يف�سد	احلوار	ويذهب	بثمرته.
7- )بالتي هي اأح�سن(: 

اختي���ار	االأح�سن	يف	االأقوال	واالأفع���ال	واملواقف	م�سلك	قراآين،	فقد	ق���ال	تعاىل:	)وجادلهم	
بالت���ي	هي	اأح�س���ن(	-�سورة	النح���ل:	االآية125-،	وق���ال	�سبحانه:	)وقل	لعب���ادي	يقولوا	التي	هي	
اأح�سن(	-�سورة	االإ�سراء:	االآية	53-،	وقال:	)ادفع	بالتي	هي	اأح�سن	فاإذا	الذي	بينك	وبينه	عداوة	
كاأن���ه	ويل	حمي���م(	-�سورة	ف�سلت:	االآية	34-،	فبالتي	هي	اأح�س���ن	تنتقل	بالعدو	من	موقع	العداء	

	-	االعت�سام:	2/94. 	)1(
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اإىل	موقع	الوالء	واحلميمية	)..	كاأنه	ويل	حميم(،	واإذا	كان	هذا	مع	العدو	فكيف	مع	ال�سديق؟	

ُه	َطَغى)43(	 وقال	تعاىل	ملو�سى	عليه	ال�سالم	حني	بعثه	اإىل	فرعون:	)َاْذَهَبا	اإِىَل	ِفْرَعْوَن	اإِنَّ
ُر	اأَْو	َيْخ�َسى)44((	–�سورة	طه-	 َعلَُّه	َيَتَذكَّ �ًنا	لَّ �يِّ َفُقواَل	َلُه	َقْواًل	لَّ

ى)18(	َواأَْهِدَيَك	 كَّ ُه	َطَغى)17(	َفُقْل	َهل	لََّك	اإِىَل	اأَن	َتزَّ وقال	اأي�سا:	)اْذَهِب	ِاىَل	ِفْرَعْوَن	اإِنَّ
اإِىَل	َرب�ِّ���َك	َفَتْخ�َسى)19((	–�سورة	النازعات-،	قال	اب���ن	القيم:	"وتاأمل	امتثال	مو�سى	ملا	اأمر	
ى)18(	َواأَْهِدَيَك	اإِىَل	َرب�َِّك	َفَتْخ�َسى(	فاأخرج	الكالم	 كَّ به،	كيف	قال	لفرعون:	)َهل	لََّك	اإِىَل	اأَن	َتزَّ
ى(	ومل	يقل:	اإىل	اأن	اأزكيك،	 كَّ مع���ه	خمرج	ال�سوؤال	والعر�س،	ال	خمرج	االأمر،	وقال	)اإِىَل	اأَن	َتزَّ
فن�سب	الفعل	اإليه،	وذكر	لفظ	التزكي	دون	غريه؛	ملا	فيه	من	الربكة	واخلري	والنماء..")1(.	

8- )واأعر�س عن اجلاهلني()2(: 
هك���ذا	يوجه	الق���راآن	الكرمي	امل�سلمني	اإىل	منه���ج	التعامل	مع	املخالف���ني	اجلاهلني،	فاإذا	
تب���ني	اأن	املح���اَور	من	اجلاهل���ني	فينبغي	االإعرا�س	عن���ه	ومتثل	االآية	الكرمي���ة:	)واأعر�س	عن	
اجلاهل���ني(،	اأو	متثل	االآية	االأخرى:	)واإذا	خاطبهم	اجلاهلون	قالوا	�سالما(	-�سورة	الفرقان:	
االآية	63-،	ويكون	االإعرا�س	عندها	ب�سكل	لبق،	يت�سبث	ب�سعرة	معاوية)3(،	ويحفظ	خط	الرجعة	
ال�ستئن���اف	احل���وار	عند	ارتف���اع	موانعه،	كما	اأ�س�س	ل���ه	القراآن	الك���رمي	اإذ	كان	يدفع	دائما	يف	
اجت���اه	ع���دم	"�سخ�سنة" احلوار،	وعدم	الدف���ع	باخل�سم	يف	اجتاه	"خندقت���ه"،	لتبقى	ج�سور	
التوا�س���ل	دائما	ممتدة،	واإمكانات	الرتاجع	واملراجع���ة	دائما	ممكنة	ومتوفرة،	كما	وقفنا	عند	

بع�س	�سوره	يف	حمور	�سابق،	ولهذا	قال	اأبو	العبا�س	النا�سيء)4(:	

ُم�����ت�����ح�����������������������������ام�����ٍل ب���������ج���������اه���������ٍل  ُب���������ل���������ي���������ُت  و�إذ� 
 َي����������ِج����������ُد �مل����������ح����������اَل م��������ن �لأم�������������������ور �����ش������������������������و�ب����ا

�أَْول��������������ي��������������ُت��������������ه م��������ن��������ي �ل���������������������ش����������ك����������وَت، ورمب������������ا
ك��������������ان �ل�����������������ش��������ك��������وُت ع�������ل�������ى �جل��������������������و�ب ج�������و�ب�������ا 

	-	البدائع	البن	القيم:	132/3 	)1(
	-	�سورة	االأعراف:	االآية	199 	)2(

	-	وهذا	املثل	ماأخوذ	من	قولة	معاوية	ر�سي	اهلل	عنه:	"لو	كان	بيني	وبني	خ�سومي	مقدار	�سعرة	ما	انقطعت	اأبدا،	 	)3(
فاإن	هم	�سدوا	اأرخيت	واإن	هم	اأرخوا	�سددت".
	-	بهجة	املجال�س:	البن	عبد	الرب	2/431. 	)4(
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على �سبيل اخلتم:

اإن	احلدي���ث	عن	احل���وار	يف	القراآن	الكرمي	مع	بيان	اأ�سول���ه	يف	الكتاب	العزيز،	والوقوف	
عن���د	بع����س	خ�سائ�سه	واأهم	قواعده	مل	يكن	م���ن	اأجل	ترف	فكري،	وال	حت���ى	الإثبات	حوارية	
الق���راآن	–رغ���م	كل	املرافعة	التي	قمنا	بها	الأجل	ذل���ك	اإذ	كان	الق�سد	التاأ�سيل	واإ�ساعة	ثقافة	
احل���وار،	ثم	توجيه	الكالم	اإىل	من	يهمه	االأمر-	فالقراآن	اأكرب	من	اأن	يدافع	عنه	اأحد،	وح�سبه	

اأنه	كالم	رب	العاملني..

وال	اأعتقد	اأن	جمرد	اإثبات	حوارية	القراآن	الكرمي،	اأو	جمرد	احلديث	عن	احلوار	واأهميته،	
وبي���ان	منهجه	وقواع���ده...،	وال	حتى	�سرب	اأمثلة	رائدة	من	الق���راآن	الكرمي	-كمثال	اإبراهيم	
علي���ه	ال�س���الم-	من	�ساأنه	اأن	يغري	اأحوال	االأمة	بل	واالإن�ساني���ة،	واأن	يحدث	النقلة	املطلوبة	من	

واقع	الفرقة	والتجزئة	وال�سراع،	اإىل	واقع	التفاهم	والتعاي�س	والتعاون!!

بل	اإين	اأعتقد	اأن	كل	ثورة	ت�سبقها	فكرة..	واأن	الربيع	ال	ياأتي	اإال	بعد	قطر	وغيث	ُمْرِبع	وماء	
ي�سقي	االأر�س	اجلدباء..

واأح�س���ب	اأن	ه���ذا	العمل	اإن	هو	اإال	اإ�سه���ام	يف	طريق	البناء	الثقايف	واإع���ادة	ت�سكيل	العقل	
امل�سل���م،	لالنتقال	م���ن	الو�سع	املعريف	اإىل	الواقع	الثقايف،	حيث	ترتج���م	املعارف	واالأفهام	اإىل	

واقع	و�سلوك..

واإنن���ا	اليوم	اأحوج	ما	نكون	اإىل	ثورات	ثقافية	تعي���د	لهذه	االأمة	وعيها	باالإ�سالم	وطبيعته،	
		 	 	 وفهمها	للقراآن	ومركزيته،	يف	اأفق	التحول	احل�ساري	الرا�سد	املن�سود..	

واحلمد	هلل	رب	العاملني 	



246

د.  حممد �صاكر املوديناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

فهرس المصادر والمراجع

1	 معج���م	مقايي����س	اللغة:	الأبي	احل�سني	اأحمد	اب���ن	فار�س،	حتقيق:	اأن�س	حمم���د	ال�سامي،	دار	.
احلديث،	القاهرة	– م�سر،	1429ه	/	2008م.

2	 ت���اج	العرو�س	م���ن	جواهر	القامو����س:	ملحمد	مرت�س���ى	احل�سيني	الزبي���دي،	مطبعة	حكومة	.
الكويت،	1385ه�	-	1965م.

3	 القامو����س	املحي���ط:	ملحمد	بن	يعق���وب	الفريوزاآبادي	ال�سريازي،	املطبع���ة	احل�سنية	مب�سر،	.
ط2:	1344ه�

4	 امل�سباح	املنري	يف	غريب	ال�سرح	الكبري	للرافعي:	الأحمد	بن	حممد	بن	علي	املقري	الفيومي،	.
دار	الفكر	

5	 معجم	مف���ردات	األفاظ	القراآن:	للعالم���ة	الراغب	االأ�سفهاين،	حتقيق	ن���دمي	مرع�سلي،	دار	.
الفكر	– بريوت.

6	 ل�سان	العرب:	ملحمد	بن	مكرم	بن	منظور،	ط1،	دار	�سادر	– بريوت	– لبنان..
7	 اأ�سا����س	البالغ���ة:	الأبي	القا�سم	حممود	بن	عمر	الزخم�س���ري،	ط1،	1419ه�	/	1998م،	دار	.

الكتب	العلمية،	بريوت	-	لبنان.
8	 مناه���ل	العرف���ان	يف	علوم	الق���راآن:	لل�سيخ	عبد	العظي���م	الزرق���اين،	ط3،	دار	اإحياء	الكتب	.

العربية.
9	 �سحي���ح	م�سلم:	لالإمام	اأبي	احل�سني	م�سلم	بن	احلجاج	الق�سريي	الني�سابوري	)طبعة	مرقمة	.

برتقيم	املعجم	املفهر�س	الألفاظ	احلديث(،	دار	االعت�سام.
10	 الكلي���ات:	معج���م	يف	امل�سطلح���ات	والف���روق	اللغوية،	لالإم���ام	اأبي	البقاء	الكف���وي	– ط2	،	.

1419ه�/	1998م،	موؤ�س�سة	الر�سالة،	بريوت	– لبنان.
11	 تف�سري	الك�ساف:	الأبي	القا�سم	حممود	بن	عمر	الزخم�سري،	اعتنى	به	ورتب	حوا�سيه	حممد	.

ال�سعيد	حممد،	املكتبة	التوفيقية،	القاهرة	-	م�سر
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12	 جام���ع	البيان	يف	تاأويل	القراآن	)تف�سري	الطربي(:	الأبي	جعفر	حممد	بن	جرير	الطربي،	دار	.
الكتب	العلمية،	بريوت،	لبنان.	ط	1:	1412ه�-1992م.

13	 تف�س���ري	اجلام���ع	الأحكام	القراآن:	الأبي	عب���د	اهلل	حممد	بن	اأحمد	االأن�س���اري	القرطبي،	دار	.
اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت	– لبنان،	1966م.

14	 تف�س���ري	التحرير	والتنوير:	لل�سيخ	حممد	الطاهر	ابن	عا�س���ور،	دار	�سحنون	للن�سر	والتوزيع،	.
تون�س.

15	 	اأحكام	القراآن:	الأبي	بكر	ابن	العربي	املعافري	االأندل�سي،	دار	املعرفة،	بريوت	– لبنان..
16	 فتح	القدير:	ملحمد	بن	علي	ال�سوكاين،	حتقيق:	هاين	احلاج،	املكتبة	التوفيقية..
17	 مفاتي���ح	الغيب	)تف�سري	الرازي(	:	لفخ���ر	الدين	الرازي،	ط1،	دار	الكتب	العلمية،	بريوت	– .

لبنان.
18	 تف�س���ري	ابن	كثري:	لالإمام	اأبي	الفداء	اإ�سماعيل	ابن	كثري،	ط	1401ه�	-	1981م،	دار	الفكر،	.

بريوت	-	لبنان.
19	 فق���ه	الو�سطية	االإ�سالمية	والتجديد	"مع���امل	ومنارات":	الدكتور	يو�س���ف	القر�ساوي،	ط1،	.

2010م،	دار	ال�سروق،	القاهرة	– م�سر.
20	 ال�سحوة	االإ�سالمية	بني	اجلحود	والتطرف:	الدكتور	يو�سف	القر�ساوي،	كتاب	االأمة	ال�سادر	.

عن	جملة	االأمة	القطرية،	ط1،	�سوال	1402ه�،	
21	 مقدمة	ابن	خلدون:	للعالمة	عبد	الرحمن	بن	خلدون،	ط1،	1426	– 1427ه�/	2006م،	دار	.

الفكر،	بريوت	– لبنان.
22	 تف�سري	املنار:	لالإمام	حممد	ر�سيد	ر�سا،	ط2،	دار	الفكر.
23	 الغلو	يف	الدين،	املظاهر	واالأ�سباب:	اأبو	زيد	املقرئ	االإدري�سي،	من�سورات	الزمن،	الكتاب	29،	.

2010	– دار	النجاح	اجلديدة،	الدار	البي�ساء.
24	 اخل�سائ����س	العام���ة	لالإ�سالم:	الدكت���ور	يو�سف	القر�س���اوي،	ط	10،	1422ه����	/	2001م،	.

موؤ�س�سة	الر�سالة،	بريوت	– لبنان.
25	 املعجم	املفهر�س	الألفاظ	القراآن	الكرمي:	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي،	دار	الفكر،	بريوت..
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26	 اأزمة	العقل	امل�سلم:	الدكتور	عبد	احلميد	اأبو	�سليمان،	اإ�سدار	املعهد	العاملي	للفكر	االإ�سالمي،	.
فريجيني���ا	– الواليات	املتح���دة	االأمريكي���ة،	ط1،	1412ه�	/	1991م،	دار	الق���ارئ	العربي،	

القاهرة	– م�سر.	
27	 فن	احلوار:	اأ�سوله	– اآدابه	– �سفات	املَُحاِور.	اأبو	عبد	اهلل	في�سل	بن	عبده	قائد	احلا�سدي،	.

دار	االإميان	للطبع	والن�سر	والتوزيع،	ودار	القمة،	اإ�سكندرية.
28	 اأ�سل���وب	احلوار	يف	الق���راآن	الكرمي:	املو�سوع���ات	واملناهج	واخل�سائ����س،	ذ.اإدري�س	اأوهنا،	.

من�سورات	وزارة	االأوقاف	وال�سوؤون	االإ�سالمية،	اململكة	املغربية،	ط1،	1426ه�	-	2005م.
29	 بداي���ة	جدي���دة،	د.	جا�سم	حمم���د	ال�سلطان،	�سل�سل���ة	ر�سائل	النه�سة،	من���اء	املركز	املغربي	.

لتنمية	الكفاءات،	ط1،	2012م.
30	 جدلي���ة	احلوار	قراءة	يف	اخلطاب	االإ�سالمي	املعا�سر،	د.	مرمي	اآيت	اأحمد،	من�سورات	جملة	.

علوم	الرتبية	ع	24،	ط1،	2011م.
31	 الق���راآن	والعقل:	مناذج	تطبيقية،	ذ.اأبو	زيد	املقرئ	االإدري�سي،	من�سورات	موؤ�س�سة	االإدري�سي	.

الفكري���ة	لالأبح���اث	والدرا�سات،	مطبعة	النج���اح	اجلديدة	– الدار	البي�س���اء،	ط1،	فرباير	
2016م.

املجالت:
32	 جملة	االأم���ة	الو�سط:	ي�سدرها	االحتاد	العاملي	لعلماء	امل�سلم���ني،	العدد	االأول،	ال�سنة	االأوىل	.

2009
33	 جملة	الفرقان	)املغربية(،	العدد	51	/	1426ه�	-	2005م..
34	 جمل���ة	ر�سالة	الق���راآن،	العدد	الثالث،	ال�سنة	الثالثة،	رج���ب	– �سعبان	– رم�سان:	1427ه�/	.

غ�ست	– �ستنرب	– اأكتوبر:	2006م.
35	 جملة	املنطلق	اللبنانية،	العدد	105،	1414ه�	/1993م،	عدد	خا�س..
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 حممد ب�دبان
• 															Mohamed											حمّمد	اال�سم:
• 										BOUDEBBANE						بودبان	اللقب:
	�سه���ادة	البكالوري���ا	بتقدير	"قريب	م���ن	اجلّيد" �سن���ة	1999م	بق�سنطين���ة،	�سعبة	علوم			

الطبيعة	واحلياة.
• لي�سان����س	يف:	"مقارنة	االأديان" من	كلية	اأ�س���ول	الّدين،	جامعة	االأمري	عبد	القادر	للعلوم		

االإ�سالمية	بق�سنطينة	�سنة	2003م،	)االأول	على	م�ستوى	الدفعة(.
• رة	عنوانها:	"اأهم	املفردات		 ماج�ستري	بنف�س	اجلامعة،	بتقدير	"جّيد" �سنة	2006م؛	مبذكِّ

العقديَّة	بني	االإ�سالم	والنَّ�سرانيَّة".
• ا" 30	اأفريل	2012م؛	بر�سالة	عنوانها:	" اإ�سكالية	العالقة		 دكتوراه	بتقدير:	"م�سرف	ج���دًّ

ينيَّة	وتقرير	العقائد	– االإ�سالم	والَنّ�سرانَيّة	منوذًجا-". بني	الن�سو�س	الدِّ
• حائ���ز	عل���ى	اجلائ���زة	االأوىل	يف	امل�سابقة	الوطني���ة	يف	فنون	الق���راءة	والتلخي�س؛	جويلية		

2010م.
• ة	والفرن�سيَّة	واالإجنليزية؛	متو�ّسط	يف	االأملانيَّة،	ومبتدئ	يف	العربية.	 يح�سن	العربيَّ
• اأ�ست���اذ	حما�سر	يف	مقارن���ة	االأديان"�سنف	اأ" ،	بق�سم	العقي���دة	ومقارنة	االأديان	بجامعة		

االأمري	عبد	القادر	للعلوم	االإ�سالمية	بق�سنطينة.
• ع�سو	جمل�س	اإدارة	اجلامعة،	ابتداًء	من	العام	اجلامعي:	2014-2015م.	
• م�ست�سار	�سابق	لدى	نائب	مدير	اجلامعة.	
• رئي����س	فريق	التكوي���ن	يف	اللي�سان�س	واملا�سرت	لتخ�س�س	مقارن���ة	االأديان	ابتداًء	من	العام		

اجلامعي:	2014-	2015م.
• ع�س���و	جلنة	التكوين	للدكت���وراه	يف	تخ�س�س	مقارنة	االأديان،	ابت���داًء	من	العام	اجلامعي		

2015-2016م.
• ع�سو	فريق	التكوين	يف	اللي�سان�س	واملا�سرت	لتخ�س�س	مقارنة	االأديان	من	العام	اجلامعي:		

2014-	2015م؛	اإىل	العام	اجلامعي	2015-	2016م.
• ع�سو	مبخرب	البحث	يف	الدرا�سات	العقدية	ومقارنة	االأديان.		
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ة  دور الدرا�سات القراآنيَّة يف م�اجهة ال�سبهات التَّن�سرييَّ
- قراءٌة حتليليَّة نقديَّة بني ال�اقع واملاأم�ل -

الدكتـــــــــور محمـــــــد بودبـــــــان
اأ�ستاذ حما�سر يف مقارنة الأديان

ع�س� جمل�س الإدارة
وم�ست�س��ار �سابق لدى نائب مدير اجلام�عة

جامع�ة الأم�ري عبد الق��ادر للع�ل�م الإ�سالمية ق�س�نطينة-اجلزائ����ر
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مة مقدِّ
	احلم���د	هلل،	اأحمده	واأ�ستعينه	واأ�ستغفره	واأت���وب	اإليه؛	واأ�سهد	اأن	ال	اإله	اإاَلّ	هو،	وحده	ال	 اإَنّ

ا	بعد: ًدا	عبُدُه	ور�سوله،	اأَمّ 	حممَّ �سريك	له؛	واأ�سهد	اأَنّ

ة	م�سكلة	تعرت�س	�سبيل	ال�سباب	امل�سلم	ب�سورة	اأ�سا�ٍس؛	�سواًء	يف	واقع	معا�سهم،	اأم	 فاإنَّه	ثمَّ
ة	– يف	�سكليها:	املبا�سر	وغري	املبا�سر-	 يف	الف�س���اءات	االفرتا�سَيّة؛	وهي	الدع���واُت	التَّن�سريَيّ
بهات	 	اأ�سحابها	الأنف�سهم	م�سالك	للعب���ث	مبعَتَقِد	امل�سلم؛	واإمطاره	بوابٍل	من	ال�سُّ بحي���ث	يختطُّ
ا	خروجه	من	دينه	االإ�سالِم	 ���ره،	واإمَّ ا	تن�سُّ نة؛	والهدف	اإَمّ الت���ي	ي���راُد	لها	اأن	تزعزع	ذاَتُه	املتديِّ

	ديٍن	اعَتَنق،	اأو	بقي	تائًها	جاحًدا	ُملحًدا. 	بعد	ذلك	اأيَّ كهدٍف	اأدنى،	وال	يهمُّ

َل	ما	تطلقه���ا	اإىل	القراآن	العظيم	 ���ة	حني	النظ���ر	ُتطلق	�سهاَمَه���ا	اأوَّ وال�سبه���ات	التن�سريَيّ
ع	من	 	القراآن	الك���رمي	فيه؛	واملتوَقّ 	�سبهٍة	�سدَّ 	جواب	كلِّ حماِوَل���ًة	– عبًث���ا	– اأن	تنال	من���ه.	واإنَّ
نة	يف	 ة	املت�سمَّ انيَّ ���ة	اأن	جتلَِّي	هذه	امل�سال���ك،	وتربط	دار�َسها	بالهداي���ة	الرَبّ را�س���ات	القراآنيَّ الدِّ

انيَّة	من	الوحي	املنزل	فيه. كتاب	اهلل	تعاىل،	لتحقيق	الغاية	الربَّ

	من	 	والدعويِّ ه���ا	املنهجيِّ وتاأت���ي	هذه	الدرا�سة	لتنظر	يف	واق���ع	الدرا�سات	القراآنَيّة	وحظِّ
ة	املختلفة	يف	القدمي	واحلديث.	كم���ا	حتاول	كذلك	اأن	ت�ستجلَي	 به���ات	التَّن�سرييَّ ي	لل�سُّ الت�س���دِّ

َل	من	م�ستقبل	الدرا�سات	القراآنيَّة	يف	املجال	ذاته. املاأَمّ
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ل المبحث األَوّ

مدخل مفاهيمي 

1/ مفه�م الدرا�سات القراآنَيّة.
	الدرا�سات	التي	جعلت	 	الدرا�سات	القراآنَيّة	ه���ي:	"كلُّ ب	اأنَّ ُيفه���م	مبا�سرًة	م���ن	هذا	املركَّ
غم	م���ن	كون	القراآن	 مو�سوًع���ا	له���ا	القراآن	الك���رمي	وعلوَمُه،	وما	يتَّ�سل	بذل���ك".)1(	وعلى	الرُّ
ًة،	فنقول	 	تزيني	البحث	بذكر	تعريفه	يزيده	بهج���ًة	وعلميَّ 	اأنَّ العظي���م	من	اأعرف	املع���ارف؛	اإالَّ

التوفيق-: – وباهلل	
	عن	 ؛	وه���و	مرويٌّ الق���راآن	م���ن	حيث	اللغة،	ق���ال	بع�س	اأهل	العل���م	اإَنّه	جام���ٌد	غري	م�ستقٍّ
ة".)2(	 :	" قال���ه	جماعٌة	من	االأئمَّ حه	ال�سيوطي؛	وقال	الواحديُّ ال�سافع���ي	ر�سي	اهلل	عن���ه؛	ورجَّ
وقال	غريهم:	بل	له	ا�ستقاقه	يف	ل�سان	العرب؛	واختلفوا	يف	كيفية	اال�ستقاق؛	فقالوا:	هو	م�سدر	
قراأ،	اأي	تال؛	وهو	من	باب	ت�سمية	املفعول	با�سم	امل�سدر.	اأو	من	قراأ	مبعنى	َجَمَع؛	قال	اجلوهري:	
ي	كذلك	الأَنّه	َجَمَع	الق�س�َس	واالأمَر	 ُه	اإىل	بع�ٍس؛	�سمِّ قراأُت	ال�سيَء	ُقراآًنا:	جمعُتُه	و�سممُت	بع�سَ
ه���ي	والوع���د	والوعيد،	واالآيات	وال�س���ور	بع�سها	اإىل	بع�ٍس؛	والجتم���اع	احلروف	والكلمات؛	 والنَّ
	القارئ	 	الأَنّ َ والأَنّه	جمتمع	االأحكام	واحلقائق	واملعاين	واحلكم.	اأو	هو	من	قراأ	مبعنى	اأظَهَر	وبنَيّ
للقراآن	يظهره	ويخرجه	بالتالوة؛	ون�سبه	ال�سيوطي	لقطرب.	اأو	هو	من	الِقران	– يف	غري	الهمز	

ة	ال�سعوديَّة	 	ال�ساه���د	البو�سيخ���ي:	اأولويَّات	البحث	العلمي	يف	الدرا�س���ات	القراآنَيّة؛	ُن�سر	بوا�سطة	اجلمعي���ة	العلميَّ 	)1(
للقراآن	الكرمي	وعلومه	" ِتبيان"؛	اللقاء	العلمي	57،	�س6.

	انظر	يف	ذلك:	انظر	يف	ذلك:	ابن	منظور:	ل�سان	العرب،	)دط(،	دار	املعارف	)دب(،	)دت(،	)3563/5(؛	جمد	 	)2(
الّدي���ن	الفريوزاآب���ادي:	ب�سائر	ذوي	التمييز	يف	لطائ���ف	الكتاب	العزيز؛	)دط(	املكتب���ة	العلمية:	بريوت-	لبنان،	
ي���ن	الزرك�سي:	الربهان	يف	علوم	القراآن،	حتقيق	حمّمد	اأبو	الف�سل	اإبراهيم،	ط2،	دار	 )دت(،	)83/1(؛	ب���در	الدِّ
الفك���ر،	)دب(،	1980م،	)278/1(؛	جالل	الدين	ال�سيوط���ي	:االإتقان	يف	علوم	القراآن	)	وبهام�سه	اإعجاز	القراآن	
للباق���الين	(،	)دط(،	دار	املعرفة:	لبنان،	)دت(،	)	67/1(؛	واأبو	عبد	اهلل	االأن�ساري	القرطبي:	اجلامع	الأحكام	
الق���راآن،	)298/2(؛	وعبد	اللطيف	اخلطيب:	معجم	القراءات،	ط1،	دار	�سعد	الّدين:	دم�سق	– �سوريا،	2000م،	

.)255/1(
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َي	بذلك	لِقراِن	ال�سور	 ههن���ا-	من	َقرْن���ُت	ال�سيَء	بال�سيِء	اإذا	�سممُت	اأحَدهما	اإىل	االآخ���ر؛	�سِمّ
	يف	الربهان	للقرطبي	ومل	اأجده	 واالآي���ات	واحلروف	فيه.	اأو	هو	من	القرائن؛	ون�سب���ه	الزرك�سيُّ
ها	 ق	بع�سُ 	االآيات	منه	ي�سدِّ اُء؛	الأَنّ يف	تف�س���ريه	حني	كالمه	عن	اال�ستقاق،	وقال	به	كذلك	الف���َرّ
	القراآن	ماأُدبُة	اهلل	للموؤمنني؛	ومل	 ���ا،	وهي	قرائن.	وقيل	هو	من	الِقرى	مبعنى	ال�سيافة	الأَنّ بع�سً

ين	الفريوزاآبادي.)1( اأجده	عند	غري	جمد	الدِّ

ٍد	ملسو هيلع هللا ىلص	بوا�سطة	االأمني	 	املوحى	به	اإىل	نبيِّه	حممَّ 	وجلَّ ا	تعريفه	�سرًعا	فهو:	كالم	اهلل	عَزّ اأَمّ
ُد	بتالوته؛	املنقول	اإلينا	بالتواتر،	املعِجُز	يف	لفظه	 ،	املتعبَّ جربي���ل	عليه	ال�سالم،	باللَّفظ	العربيِّ

ومعناه.)2(

2/ مفه�م التَّن�سري.
ة	األفاظ	ُتتداول	يف	هذا	احلقل	املعريف؛	وبح�سب	خمتلف	اللُّغات	بني	العربَيّة	 وهنا	تاأتي	عدَّ
بني	كذلك.	ولفظ	" التَّن�سري" اأ�سهُر	واأكرُث	توافًقا	لدى	الباحثني	الأَنّه	 واالأوروبَيّة،	وبح�سب	املعرِّ
	عن	العمل	على	جعل	ال�ُم�سَتهَدف	ن�سرانيًّا؛	كما	في���ه	جتنٌُّب	لبع�س	املعاين	التي	ال	ُيواَفُق	 يع���ربِّ
Christianis -" 	عليه���ا	الَنّ�سارى؛	اإذ	على	�سبيل	املث���ال:	لفُظ	التَّم�سيح،	وهو	التعريب	ل�كلمة:
باًعا	 ا	اأي	منت�سًب���ا	للم�سيح	عليه	ال�سالم؛	ولي�س���ت	م�سيحَيّة	اليوم	اتِّ tion" جع���ُل	امل���رِء	م�سيحيًّ
مل���ا	جاء	به	امل�سيح	عي�سى	ابن	م���رمي	عليه	ال�سالم.	وبع�سهم	كذلك	مل	يقبل	لفظة:	" التب�سري" 
ا	 َلٌة" من	االإجنيل؛	واإمَنّ ُبها	بع�سهم	ب�:	" اأَجْنَ وهي	تعريٌب	للفظة:	"Evangelization"		وقد	يعرِّ
	معنى	االإجنيل	عنده���م،	ويف	ا�ستقاقه	اليوناين	 به���ا	اأكرثهم	من	الَنّ�سارى	بالتب�س���ري،	الأَنّ عرَّ

	-	االإتق���ان،	)1/	68(؛	الربه���ان،	)1/	84؛	273،	278(؛	القرطبي،	)2/	298(؛	ب�سائر	ذوي	التَّمييز،	)1/	81؛	 	)1(
حاح،	حتقيق	اأحمد	عبد	الغفور	عّطار،	ط3،	 84(؛	ل�سان	العرب	)3563/5(؛	واإ�سماعيل	بن	حّماد	اجلوهري:	ال�سّ

دار	العلم	للماليني:	بريوت-	لبنان،	1984م،	)1/	65(.	
د	بخيت	املطيعي:	�سَلّم	الو�سول	 ة	تعريفات	متقاربة،	انظرها	واملحرتزات	فيها،	يف:	حمَمّ 	-	تعري���ٌف	مدمٌج	من	عدَّ 	)2(
ل�س���رح	نهاي���ة	ال�ّس���ول؛	)مطبوٌع	م���ع	نهاية	ال�س���ول	يف	�سرح	منه���اج	االأ�س���ول	للبي�س���اوي(،	)03/2(؛	عالء	عبد	
العزي���ز	بن	اأحم���د	البخاري:	ك�سف	االأ�سرار	عن	اأ�س���ول	فخر	االإ�سالم	الب���زدوي،	)دط(،	دار	الكتاب	االإ�سالمي:	
القاه���رة-	م�س���ر،	)1/	21،	23(؛	مو�سى	اإبراهيم	االإبراهيم:	بحوث	منهجية	يف	عل���وم	القراآن؛	ط2،	دار	عّمار:	
عّمان-	االأردن،	1996م،	�س14،	18؛	وغازي	عناية:	هدى	الفرقان	يف	علوم	القراآن،	)دط(،	دار	ال�سهاب:	باتنة-	
���ة،	ط1،	مكتبة	الّنه�سة	 ���د	اإ�سماعي���ل:	درا�سات	حول	الق���راآن	وال�سَنّ اجلزائ���ر؛	1988م،	)1/	22(؛	�سعب���ان	حمَمّ

امل�سرية:	القاهرة-	م�سر،	1987م،	�س18.
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	اإعالن	الِب�س���ارة	باخلال�س	بابن	اهلل	 ؛	فاالإجنيل	ي�سمُّ يعن���ي:	" الِب�س���ارة" وهي	اخلرُب	ال�س���ارُّ
الوحي���د	– عي���اًذا	ب���اهلل-	فيما	يعتق���د	النَّ�سارى.	باالإ�ساف���ة	اإىل	م�سطلح	اآخ���ر	كذلك،	وهو	
ب	فيقولون:	 االإر�سال	واالإر�سالَيّة؛	واإن	كان	ا�ستعمالها	لدى	اأهل	اللِّ�سان	العربي	يكون	ب�سكٍل	مركَّ

" االإر�سالَيّات	التَّن�سريَيّة".
وهذه الألفاظ من حيُث اللُّغة وال�سطالح هنَّ كالآتي: 

اأ/ التَّن�سري: 
���َرُه	تن�س���ريًا:	جعل���ه	 ���ر:	دخ���ل	يف	دينه���م؛	ون�سَّ ���ة؛	وتن�سَّ يان���ة	النَّ�سرانيَّ ن�سب���ة	اإىل	الدِّ
رين	منهم	 	املتاأخِّ ل،	وقدماوؤهم	مل	ُينكروه؛	ولك���نَّ ���ا.)1(	وه���ذا	اال�سم	كان	له���م	يف	االأَوّ ن�سراِنيًّ
	" النَّ�سارى" كلمُة	 ���وه	�ستًم���ا؛	واأنكروا	هذا	اال�سَم	عن���اًدا	باأوائلهم...	وهوؤالء	قد	زعم���وا	اأنَّ ظنُّ

حتقرٍي	الأنَّها	ن�سبٌة	اإىل	"نا�سرة" وهي	قريٌة	حقريٌة	عندهم	كما	جاء	يف	اإجنيل	يوحنا.)2(
ن���ي	خالل	حيات���ي	البحثَيّة	الق�سرية	يف	اأمور	النَّ�سرانَيّة،	وج���دُت	عزوًفا	من	ن�سارى	 واإنَّ
ًة؛	من	دون	اأن	اأجد	لذلك	علًَّة	 ى	تديُّنهم	ن�سرانيَّ وا	بالنَّ�سارى،	اأو	اأن	ُي�سَمّ الع���رب	ع���ن	اأن	يت�سمَّ
	اأو	 وا�سح���ًة	– مع	يقيني	بوجوده���ا-	يف	مقابل	اأنَّه	مل	َيِرْد	يف	القراآن	الكرمي	الو�سُف	بامل�سيحيِّ
ًة	للذين	ءامنوا	الذين	قالوا	اإَنّا	ن�سارى؛	 ا�س	مودَّ 	اأقرب	النَّ ٌة؛	واأَنّ 	ما	يتبعه	النَّ�سارى	م�سيحَيّ اأنَّ
ٍة	 ٍق	كبرٍي؛	وبحوٍث	جاَدّ 	البحث	يف	ذلك	وب�سكٍل	مقارٍن	يحتاج	اإىل	تعمُّ وهذا	ما	جعلني	اأعتقد	اأنَّ
	 يف	االأ�س���ول	والبدايات؛	للوقوف	عل���ى	املفاهيم	والِعلل	يف	ذلك)3(.	ووقع	التعريف	اال�سطالحيُّ
ر:	هدى	اإن�سانًا،	اأو	جمموعًة،	 للَتّن�سري	من	خالل	الفعل	يف	معجم	االإميان	امل�سيحي	هكذا:	" ن�سَّ

اأو	�سعبًا،	اأو	بلدًا	اإىل	االإميان	امل�سيحي".)4(

جم���د	الّدي���ن	حمّمد	بن	يعق���وب	الفريوزاآبادي:	القامو�س	املحي���ط،	ت	خليل	ماأمون	�سيح���ا؛	)ط2(،	دار	املعرفة:	 	)1(
بريوت-	لبنان،	2007م،	�س1288.

عب���د	احلمي���د	الفراهي:	مفردات	القراآن	-	نظراٌت	جديدة	يف	تف�سري	األف���اٍظ	قراآنيَّة-؛	حتقيق	حممد	اأجمل	اأيوب	 	)2(
اإ�سالحي،	)ط1(،	دار	الغرب	االإ�سالمي:	بريوت-	لبنان،	2002م،	�س322.

:	ا�سٌم	اأُطِلَق	على	ي�سوع؛	وهو	ا�سٌم	اأحيانًا	ما	اأطلقه	اليهود	يف	 ة	حني	ترُدنا	بع�س	املعطيات	كقولهم:	نا�سريٌّ وبخا�سَّ 	)3(
ه	اأطلق	 ي�س	هريونيُم�س	اإنَّ ا�سري؛	وكذلك	هو	ا�سٌم	قال	الِقدِّ �سل	على	امل�سيحيِّني،	ب�سفتهم	تالميذ	ي�سوع	النَّ زمن	الرُّ
هم	كانوا	 ؛	كانوا	على	االإميان	القومي،	ولكنَّ 	فل�سطينيٍّ ٍة	من	اأ�سٍل	يهوِديٍّ يف	القرن	الثَّاين	على	اأع�ساء	�سيعة	م�سيحيَّ
ي�س	بول�س،	ويتداولون:	"اإجنيل	العربانيِّني" وهو	 ريعة	اليهوديَّة.	وكانوا	يرف�سون	ر�سائل	القدِّ كني	باأحكام	ال�سَّ متم�سِّ
.	انظر:	�سبحي	حموي	الي�سوعي:	معجم	االإميان	امل�سيحي،	اأعاد	 ي�س	متَّى	العربيِّ ٌع	الإجنيل	القدِّ ٌح،	ومو�سَّ 	منقَّ ن�سٌّ

ة	االأب	جان	كوربون،	)ط1(،	دار	امل�سرق:	بريوت-	لبنان،	1994م؛	�س	502. احية	امل�سكونيَّ النظر	فيه	من	النَّ
-	املرجع	نف�سه؛	�س	512. 	)4(
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 :Evangelism :ب/ تب�سري- اأجنلة- ِكَرازة
ا؛	وا�سم	الفاعل	من	 ُر،	مثُل	فرح	يفرح	وزًنا	ومعًنى،	وهو	اال�ستب�سار	اأي�سً ر	ُيب�سِّ يف	اللغة:	ب�سَّ
.	والُب�س���رى	ُفعلى	من	ذلك،	والِب�سارُة	 ���ف:	ب�س���ري؛	ويكون	الب�سري	يف	اخلري	اأكرَث	من	ال�سرِّ املخَفّ
-	لغٌة.)1(	واملعنى	اال�سطالح���ي	للتب�سري	له	عالقٌة	با�ستقاق	لفظة	 ���ا	-	بك�سر	الباء	وال�سمِّ اأي�سً
االإجني���ل؛	فهي	عند	النَّ�س���ارى	يف	الل�سان	اليوناين؛	قال	FILLION	l-cl.	:	" الكلمة	يف	االأ�سل	
يوناني���ة	وم�ستقة	من	الظرف	ευ	مبعنى	"ح�سٌن" ومن	الفعل	άγγέλλω	مبعنى	"اأعلُن" وبذلك	
يك���ون	معن���ى	الكلمة	ب�سورة	عاّمة	اخلرب	ال�ّسار،	اأو	الب�سارة".)2(	قالوا:	" الأّن	هذا	الكتاب	يعلِّم	
جميع	الّنا�س	الب�سرى	ال�ّسارة	بخال�سهم	من	عبوديتهم	لل�سيطان	وم�ساحلتهم	مع	الّرب	بف�سل	
ابِن���ِه		ال���ذي	تاأّن�س	يف	جوف	عذراء	و�سّحى	بنف�سه	قربانا	عل���ى	ال�سليب")3(؛	وهذه	هي	ر�سالة	
ة	لهوؤالء	الذين	 ة	التَّب�سري	بامل�سيحيَّ امل�سيح	يف	زعمهم.	واال�سطالح	هو	هو؛	حيث	قالوا:	هي	مهمَّ
	موؤمٍن	 بتا	على	الكني�س���ة	كما	على	كلِّ تني	اللتني	توَجّ ه���م	خارج	الكني�سة.)4(	حيث	اإح���دى	املهمَّ

�سادٍق	-	ح�سبهم-	ال�سهادُة	لالإجنيل	)االأجنلة(.)5(

ج�/ اإر�سال- اإر�سالَيّة: 
يني	اجلاري	يف	القرنني	التا�سع	ع�سر	والع�سرين		يعني	 م�سطل���ح	Mission	يف	التعبري	الدِّ
ل���نَي،	وظيَفُتهم	ن�سُر	ما	 ���ة،	ملندوبني	اأو	ممثِّ باالأ�سا����س	االإر�س���ال	من	ِقبل	جماع���ٍة	اأو	هيئٍة	حمليَّ
�سات	على	ذل���ك	االأ�سا�س.	على	ه���ذا	االأ�سا�س	يك���ون	االإر�سال	نحو	 يوؤمن���ون	ب���ه،	واإن�س���اء	موؤ�َسّ
اخل���ارج،	حي���ث	يوجد	من	يجه���ل	الر�سالة	التي	يراد	تبليغه���ا	اإيَّاهم؛	وهذا	ه���و	املعنى	الدارج	
ل	للم�سيحيَّة	بح�سب	اال�ستقاق	 	الر�سول	)	احلواري		Apotre(	يف	اجليل	االأوَّ واالأقدم؛	حيث	اإنَّ

د	بن	علي	الفيُّومي	املقرئ:	امل�سباح	املنري،	مكتبة	لبنان:	بريوت-	لبنان،	1987م،	�س	19. -	اأحمد	بن	حمَمّ 	)1(
)2(	 	l-cl.	FILLION	:	Sainte Bible	؛	Letouzey et Anne editeurs،	Paris-	France	؛	،1901	510(/(.	et voir aussi	:	

La Grande Encyclopedie	؛	Librairie Larousse	 ،paris-	France	1982	،	)1911804/(.	et Encyclopedia	
Universalis	؛	France 1996؛	48((/(.	et L’abbé H.	LESETRE	:		La Clef Des Evangiles	؛	Lethielleux li-
braires – editeur؛	Paris-France،	p(.	

)((	 	R.P.DECARRIERE Sainte Bible	)	et les commentaires de Menochius Jouby،	Libraire )et autres(:	
Pari-	France،	)5289/(.

-	جوناثان	هيل:	تاريخ	الفكر	امل�سيحي؛	ترجمة	�سليم	ا�سكندر،	ومايكل	راأفت،	ط1،	مكتبة	دار	احلكمة:	القاهرة-	 	)4(
م�سر2012م،	�س349.

)5(	 -	Jean-	Yves Lacoste Editor:	Encyclopedia of Christian Thelology ؛	Routledge:	New York،	Lon-
don؛	2005،		p1044.
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تيني���ة	– مي�سو����س	Missus-	يعني	املر�َسَل	 	يف	الاَلّ اليون���اين	-اأبو�ستولو����س	Apostolos-	ث���مَّ
ه	اأن	يذهب	اإىل	الذين	اأُر�سل	 ���ع	بالطاعة،	املظِهِر	ل�سلطان	ال���ذي	اأر�سله؛	والواجِب	يف	حقِّ املت�سبِّ
قت،	واخلال�س	الذي	 ة	التي	حتقَّ اإليهم:	يهوًدا	كانوا،	اأم	وثنيِّني؛	حاماًل	اإليهم	الِب�سارة	بامل�سيانيَّ

ح�سل)1(.	

3/ الأغرا�س من التن�سري.
رين؛	هل	 لق���د	تن���ازع	الباحث���ون	يف	الدرا�سات	املتعلِّق���ة	بالتَّن�سري	ح���ول	اأغرا����س	املن�سِّ
	مبجموعها	على	االأمرين	جميًعا؛	 	فريٍق	طائفٌة	من	احلجج؛	تدلُّ ٌة؟	ولكلِّ ٌة	اأم	دنيويَّ دعوتهم	دينَيّ
	 ة	التي	مرَّ 	و�سوًحا	اإذا	حاولنا	اخت�سار	تاريخ	الَتّن�سري	بح�سب	احلقب	الزمانيَّ ويبدو	االأمُر	اأ�سدَّ

بها،	ووفق	ما	يعتقده	النَّ�سارى،	كاالآتي:
الم:  اأ/ النَّ�سرانيَّة يف زمن امل�سيح عليه ال�سَّ

ليل	على	ذلك	االأقوال	 ًة؛	ولكن	بطريقٍة	خم�سو�سٍة	ببني	اإ�سرائيل.	والدَّ كان���ت	ديانًة	دعويَّ
	الذي	بني	اأي���دي	النَّ�سارى	اليوم؛	 	االإجنيليِّ ����سِّ الم	يف	النَّ الت���ي	تن�س���ب	اإىل	امل�سيح	علي���ه	ال�سَّ
يه-	االثني	ع�سر،	" هوؤالء	االثنا	ع�س���ر	اأر�سلهم	ي�سوع)2(		 حي���ث	حينما	اختار	تالمي���ذه	-	حواريِّ
واأو�ساه���م	قائاًل:	" اإىل	طري���ق	اأمٍم	ال	مت�سوا،	واإىل	مدينة	لل�ّسامرّي���ني	ال	تدخلوا.	بل	اذهبوا	
	اإىل	خراف	بيت	اإ�سرائيل	ال�ساّلة".	)3(	كما	دلَّنا	عليه	كذلك	فعُل	امل�سيح	عليه	ال�سالم	 باحلريِّ

	الذي	�َسَغَلُه	�سعب	بني	اإ�سرائيل. َز	اجُلغرايِفَّ عوة،	بحيث	مل	َيْعُد	احليِّ يف	الدَّ
الم – فيما تزعمه النَّ�سارى-:  ب/ بعد ال�سلب وقيامة امل�سيح عليه ال�سَّ

ة	االأوىل،	وهي	 ًة	خمالفًة	للو�سيَّ ���ه	اأو�سى	تالميذه	و�سيَّ ة	اأنَّ ث	ب�سعة	ن�سو�ٍس	اإجنيليَّ تتح���دَّ
	ذلك	ما	ورد	يف	ختام	اإجنيل	مرق�س	من	زعمهم	 	االأمم	بال	ا�ستثناٍء	واأهمُّ اأن	يدعوا	اإىل	دينه	كلَّ
قوَل���ه	لتالمي���ذه:	" اذهبوا	اإىل	العامل	اأجمع	واكرزوا	باالإجني���ل	للخليقة	كلِّها.	من	اآمن	واعتمد	
َخَل����س؛	ومن	مل	ُيوؤم���ن	ُيدن".)4(	وكذا	يف	اآخ���ر	اإجنيل	متَّى	وردت	هات���ان	الفقرتان:	" فتقّدم	

)1(	 -Voir:	Encyclopedia Universalis،	"MISSION"	؛	Article ecrit par	:	Jean BAUBEROT،	Henry DU-
MERY،	Antonin Marcel Henry،	)CD(.

-	هو	ا�سم	عي�سى	عليه	ال�سالم	يف	االأناجيل	عندهم. 	)2(
-	مّتى	10:	6-5. 	)3(

-	مرق�س	16:	20-9. 	)4(
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ي�س���وع	وكّلمه���م	قائاًل:	" ُدفع	اإيّل	كّل	�سلطاٍن	يف	ال�سم���اء	وعلى	االأر�س،	فاذهبوا	وتلمذوا	جميع	
االأمم	وعّمدوه���م	با�سم	االآب	واالبن	والّروح	القد�س.	وعّلموهم	اأن	يحفظوا	جميع	ما	اأو�سيتكم	

به.	وهاأنا	معكم	كّل	االأّيام	اإىل	انق�ساء	الّدهر".)1(	
ة	تن�سري	العامل	وتب�سرِيِه	 	مهَمّ ني	حتديًدا	يف	اإثبات	اأَنّ وي�ستند	الَنّ�سارى	اإىل	هذين	الن�سَّ

	عليهم	يف	اأهون	الردود	باأمرين: لٌة	يف	كالم	امل�سيح	عليه	ال�سالم؛	ولكن	ُيردُّ ُموؤ�سَّ

ِتِه	ووثاقته،	وكون	تلك	 ا	هو	يف	�سحَّ اأ/		لي����س	االإ�س���كاُل	يف	معنى	اخلطاب	اأو	و�سوحه،	واإمنَّ
.	بل	هو	واقٌع	 	احتمال	اإحلاقها	وارٌد	ب�س���كٍل	مبدئيٍّ الفق���رات	قد	وردت	يف	ذي���ل	االإجنيلني،	فاإنَّ
ا	عدد:	9-20		-	من	اإجنيل	 ل.	قال	وليم	باركلي:	" اأمَّ 	االأوَّ فعاًل	على	اأدنى	التَّقديرات	يف	النَّ�سِّ

مرق�س-	فلم	جنده	يف	املخطوطات	القدمية	املوثوق	بها.

	خالف����اٍت	وقعت	بخ�سو�س	دع����وة	غرِي	بني	 �س����ل	ُتنبئنا	اأنَّ ب/	ن�سو�����س	�سف����ر	اأعمال	الرُّ
اإ�سرائيل	ومعاملتهم	بني	التَّالميذ	وبني	بول�س	�ساحب	ما	يقارب	ن�سف	العهد	اجلديد	من	حيث	
ا	من	حيث	االأثر	فيكاد	يكون	�ساحب	العهد	اجلديد	باأكمله؛	وقد	كان	�ساحَب	الغلبة	 احلجم؛	واأمَّ
ين	على	اجلميع،	مب����ن	فيهم	بطر�س	�سفا	احلواري	ال����ذي	اأعطاه	امل�سيح	 يف	حتدي����د	طبيع����ة	الدِّ
عوة	 الم	مفاتيح	الكني�سة	يف	زعمهم.	وميكننا	القول	اإنَّه	ههنا	حدثت	نقطة	التَّحول	للدَّ عليه	ال�سَّ
يه. ة	النَّ�سرانيَّة	من	اخل�سو�س	اإىل	العموم	على	يد	بول�س؛	ال	من	ِقَبِل	امل�سيح،	وال	حواريِّ ينيَّ الدِّ

ج�/ يف فرتة ال�سطهاد الذي وقع على النَّ�سارى واإىل غاية مر�س�م ميالن� �سنة 313م: 
ًة	ت�سمل	بني	اإ�سرائيَل	وغريهم،	ولكن	 كانت	الدعوة	النَّ�سرانيَّة	ما	تزال	دينيَّة	بحتًة	وعامَّ
حه	 على	اأ�سول	بول�س	وغريه؛	وال�سبب	هو	عدم	قدرة	النَّ�سارى	على	ا�ستعمال	ال�سيف،	كما	تو�سِّ

املراحل	التي	بعدها	فيما	ياأتي	بياُنه.
وماين فما بعده:  ين النَّ�سراين باحلكم الرُّ �سال الدِّ د/ بعد اتِّ

ي���ف	-	فعدم	حمله	�سابق���ًا	كان	لعدم	القدرة	عليه	 �س���ار	للنَّ�س���ارى	الُقدرة	على	حمل	ال�سَّ
ا	حمل���وه	�سلَّطوا	بع�سه	على	اأنف�سهم	ب�سبب	االن�سقاق���ات	التي	وقعت	يف	الكني�سة،	 عموم���ًا-	فلمَّ

ن	ال	َيِديُن	بدينهم. وظهور	الهرطقات	املختلفة.	و�سلَّطوا	اجلزء	االآخر	على	غريهم	ممَّ

-	مّتى	28:	20-18. 	)1(
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ا ا�ستحكمت حلقات ال�سيطرة ال�سيا�سيَّة للكني�سة على امل�ساهد كلِّها:  ه�/ ل��مَّ
نيا	على	 ة	امتزاجًا	كام���اًل؛	وطغت	اأحكام	الدُّ عوة	ال�سيا�سيَّ ة	بالدَّ ينيَّ ع���وة	الدِّ امتزجت	الدَّ

. نيويِّ 	والدُّ ينيِّ ينيِّني،	ف�سار	من	ال�سعب	التَّمييز	فيما	بني	الدِّ امها	الدِّ حكَّ
ا جاء ال�ستعمار الأوروبيُّ احلديث:  و/ ل��مَّ

���ه	ن�ساأ	– يف	قلي���ل	اأو	كث���رٍي-	يف	اأح�سان	الكني�س���ة،	ومن	ِقَبل	 وال���ذي	ميكنن���ا	اأن	نق���ول	اإنَّ
ة	–ومب�ساركٍة	فاعلٍة	من	اأ�سحابها-	 ينيَّ عوة	الدِّ رجاالِتها،	وفكِرها،	قام	اال�ستعمار	بتوظيف	الدَّ
ة	واملعنويَّة.	 خروا	يف	ذلك	و�سيل���ًة	وال	اأ�سلوبًا	مهما	تكن	قيمتهما	املاديَّ لتحقي���ق	اأطماعه،	ومل	يدَّ
	 ئ���ة	يف	عاملنا	الي���وم	على	وج���ه	اخل�سو�س.	فاإنَّ وهن���ا	تتجلَّى	خط���ورة	التَّن�س���ري،	واآثاُرُه	ال�سيِّ
ٍة	يف	الزمن	املعا�سر	وجه���ني	لعملٍة	واحدٍة؛	وهو	ما	 اال�ستعم���ار	والتَّن�سري	اأ�سبح���ا	ب�سورٍة	جليَّ
ِة	من	التَّن�سري،	وهو	اال�ستعمار	 َئ	النيَّ جعل	دعاَة	التَّحذير	من	التَّن�سري	ال	يرون	اإالَّ	اجلانَب	�سيِّ
ة،	اأم	 ة،	اأم	ثقافيَّ ًة	كانت،	اأم	دينيَّ وات،	وتدمري	الوحدة:	لغويَّ واال�ستعب���اد،	ونهب	اخلريات	والرثَّ

ًة. وطنيَّ

3/ مفه�م ال�سبهة.
���يِء	وت�ساُكِلِه	لونًا	 	على	ت�سابه	ال�سَّ ني	والباء	واله���اء	اأ�سٌل	واحٌد،	يدلُّ م���ن	حيُث	اللغُة:	ال�سِّ
هاُت	من	االأم���ور	امل�سكالُت؛	وا�ستب���ه	االأمران	اإذا	 وو�سف���ًا.	يقال:	�ِسب���ٌه	و�سَبٌه،	و�سبي���ٌه.	وامل�َسبَّ
�س	عليه.	وا�ستَبَهِت	االأموُر	وت�سابهت:	 ه	عليه	االأمر	ت�سبيهًا:	ُلبِّ بهة:	االلتبا�ُس؛	و�ُسبِّ اأ�سكال.	وال�سُّ

ا.	)1( ها	بع�سً الَتَب�َسْت،	الإِ�سباِه	بع�سِ

ثني	يف	 وم���ن	حيث	اال�سط���الُح:	جند	هذه	اللفظَة	ت���دور	اأكرث	ما	تدور	على	األ�سن���ة	املتحدِّ
بهة	 ن	كوُن���ُه	حراًما	اأو	ح���الاًل؛	اأو	ال�سُّ العقائ���د	ويف	الفق���ه؛	فم���ن	الثاين	قولهم:	هو	م���ا	مل	ُيتَيَقّ
	وطئ	اأمِة	اأبوي���ه	وِعر�ِسِه...)2(	اإىل	 	ِحلِّ 	غرِي	الدليِل	دلي���اًل	كظنِّ َت	بظنِّ يف	الفع���ل:	وهو	م���ا	تثَبّ
	عنه	 بهات؛	اأو	ما	عربَّ اآخ���ر	ذلك	من	ال�سور	الفقهية	التي	يراد	منه���ا	غالًبا	درء	العقوبات	بال�سُّ

-	اأبو	احل�سني	اأحمد	بن	فار�س	بن	زكريا:	معجم	املقايي�س	يف	اللغة؛	ت	�سهاب	الّدين	اأبو	عمرو؛	)دط(،	دار	الفكر:	 	)1(
ب���ريوت-	لبن���ان،	)دت(،	�س548.	والقامو�س	املحيط،	�س665.	واأبو	القا�س���م	جار	اهلل	حممود	بن	عمر	بن	اأحمد	
���ة:	بريوت-	لبنان،	 ���ود،	)ط1(،	دار	الكتب	العلميَّ د	با�سل	عيون	ال�سُّ :	اأ�سا����س	البالغة؛	حتقي���ق	حممَّ خم�س���ريُّ الزَّ

1998م،	)493/1(.
د	ال�سريف	اجلرجاين:	كتاب	التعريفات،	مكتبة	لبنان:	بريوت-	لبنان،	1985م،	�س129. -	علي	بن	حممَّ 	)2(
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�ساحب	اأحد	التعريفات	التي	�ساقها	الَتّهانوي	ب�	" االإ�سكال	يف	العمل".)1(	
���ا	يف	جم���ال	العقائد	– وهو	ما	يتَّ�سُل	به	بحثنا	– فيتعلَّ���ق	االأمر	ب�:	"خفاء	االأمر")2(؛	 واأمَّ

بهة. وبتلبي�ِسِه	بغريه	باعتبار	من�سِئ	ال�سُّ

ين؛	فلكونها	من	�سميم	عامل	االأفكار	من	جهٍة،	ولكونها	 ���ا	عن	خطورة	ال�سبهات	يف	الدِّ واأَمّ
ين	من	جهٍة	اأخ���رى؛	فا�ستباُهها	وت�سابهها	يف	االأذه���ان	– ولتعلُّقه	مبعامل	 مرتبط���ًة	َوِثيًق���ا	بالدِّ
ل	 رٌة	لالأنف�س	ولالجتماع	وقوانينهما؛	الأنَّها	ُتعطِّ 	والباطل	– اآثاُره	رهيبٌة؛	بل	قد	تكون	مدمِّ احلقِّ
ل	لديها	اآلياُت	 ل-	اأو	تت�سكَّ 	تتعطَّ 	-	اأو	بدرجٍة	اأقلَّ املمانعَة،	فيحُدُث	التَّخريب	الآليات	التَّفكري	ككلٍّ

بهة.	 �س	لل�سُّ ة	التي	ينتمي	اإليها	املتعرِّ تفكرٍي	دخيلٌة،	ُم�سِعَفٌة	للمنظومة	الفكريَّ

ي	لل�سبه���ات	من	اأعظم	الُقربات؛	ومن	اأنفع	ما	ينف���ع	امل�سلم	به	اأخاه؛	حني	ُي�سلِّم	 والت�س���دِّ
ن���ون	واالأفهام؛	والتخلِّي	عن	هكذا	واجٍب	خذالن؛	وكم	يعجبني	 ِء	الظُّ ل���ه	دينه	من	االآفات،	و�سيِّ
	بِخذالن	اأهله	له؛	ويظهر	الباطل	 ق���ول	ال�سيخ	ر�سيد	ر�س���ا	رحمه	اهلل	تعاىل:	" وقد	يخفى	احلقُّ

باجتماع	اأهله	عليه".)3(	

-	حمّمد	علي	التهانوي:	ك�ّساف	ا�سطالحات	الفنون	والعلوم،	ت	علي	دحروج،	ترجمة	فار�سية:	عبد	اهلل	اخلالدي،	 	)1(
ترجم���ة	اأجنبية	جورج	زيناتي،	اإ�س���راف	ومراجعة:	رفيق	العجم؛	)ط1(،	مكتبة	لبن���ان	نا�سرون،	بريوت-	لبنان،	

1996م،	)1/	1005(.
-	املرجع	نف�سه،	)1/	1005(. 	)2(

د	ر�سيد	ر�سا:	�سبهات	النَّ�سارى	وحجج	االإ�سالم؛	ط2،	دار	املنار،	1367ه�؛	�س	ب. -	حممَّ 	)3(
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المبحث الثاني

ة  بهات التَّن�سرييَّ را�سات القراآنيَّة يف م�اجهة ال�سُّ واقع الدِّ

ة وا�ستمداداُتها. بهات التن�سرييَّ 1/ طبيعة ال�سُّ
	اأكرَث	 	التَّن�سري	عرب	الَتّاريخ	يجد	فيه	�سمًة	بارزًة،	وهي	اأَنّه	ذو	طابٍع	عمليٍّ ���ع	خلطِّ 	التتبُّ اإنَّ
	اأكرث	منه	عملّي؛	 من���ه	نظرّي؛	واال�ست�س���راُق	– وهو	مرتاٍخ	عنه	يف	الزمن-	هو	ذو	طاب���ٍع	علميٍّ
تهم	يف	توجيه	ال�سوؤاالت	اإىل	 رون	مادَّ ا	ظهر	اال�ست�سراق	كان	اأعظم	َمِعنٍي	ي�ستقي	منه	املن�سِّ ول�َمّ
	 االآخر؛	ومادة	ال�سبهات	حني	يتعلَّق	االأمر	باالإ�سالم	حتديًدا.	وتتَّ�سح	ال�سورة	اأكرث	حني	نعلم	اأنَّ
اال�ست�س���راق	اأ�ساًل	ن�س���اأ	يف	االأح�سان	الكن�سية؛		"ول�	"رودي	بارت" كتاب:	"الدرا�سات	العربَيّة	
	اأهدافه	حينئٍذ	كانت	 واالإ�سالمَيّة	يف	اجلامعات	االأملانَيّة" فيه	كالٌم	عن	بدايات	اال�ست�سراق	واأنَّ

تب�سريَيّة".)1(	
���ه	زيادًة	على	 به���ة	عمليًّا؛	مبعنى	اأنَّ ���رون	يقوم���ون	بالتطبيق	العمل���ي	يف	تعليم	ال�سُّ واملن�سِّ
الطع���ن	النظ���ري	مثاًل	يف	الق���راآن	العظيم،	اأو	يف	عقائ���د	معَيّنة	كالقدر	مث���اًل،	فاإنَّه	يجعل	من	
���َر	يحتاج	اإىل	 	املن�سِّ 	هو	يف	�سنع���ه؛	ذلك	اأنَّ ُ الواق���ع	�ساه���ًدا	عل���ى	�سبهته؛	الواقِع	ال���ذي	يتفننَّ
ائبات،	واجلوع	واملر�س،	والفقر	واملوت؛	ونحوها	من	فظائع	االأمور؛	فاإن	 االآالم،	والك���وارث	والنَّ
عوب	والتي	تكون	اآمنًة	 مل	يجدها	احتاج	اإىل	من	ُيوجدها	له	لتظهر	اآثار	نعمته	على	االأفراد	وال�سُّ
د	يف	املعركة	 	عليها؛	يوم	احتَّ ���ة.	ولنا	ال�ساهُد	التَّاريخ���ي	يف	اأمم	ال�سرق	قبل	وفود	املحتلِّ مطمئنَّ
غ���رِي	االإن�سانيَّة	اجلي�س���ان:	الع�سكري	والتَّن�سريي	وانتظما	يف	�سل���ٍك	واحٍد؛	يتَّفقان	يف	الهدف	
والغاية،	ويختلفان	من	حيُث	دقائق	التَّنفيذ،	ونوع	االأ�سلوب	اأو	الو�سيلة	يف	بع�س	االأحيان:	ياأتيان	
ي�س	 	ُيَيتِّم،	والق�سِّ ماء،	الع�سك���ريِّ ي�س	مي�سح	الدِّ 	يقت���ل،	والق�سِّ 	الع�سكريَّ يف	�سف���ٍن	واحدٍة	ولكنَّ

موع. مي�سح	الدُّ

خ	العربي:	ب���ريوت-	لبنان،	 ���ة،	ط1،	دار	املوؤرِّ ���د	ح�س���ني	عل���ي	ال�سغري:	امل�ست�سرق���ون	والدرا�س���ات	القراآنَيّ -	حممَّ 	)1(
1999م،	�س13.
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دون	كال	اجلي�سني	املحاربنِي	مبا	 ���ُب	بني	اجلي�سني	هم	جنود	اال�ست�سراق	الذين	يزوِّ والَع�سَ
يحتاجاِن���ِه	من	العلوم	والدرا�سات	الدقيقة	عن	تلك	ال�سع���وب.	واإن	كان	الباحثون	امل�سلمون	قد	
	اأنَّه	يف	اأدناها	" لهم	 ة	اإالَّ اه	غر�س	امل�ست�سرقني	من	اأعمالهم	العلميَّ ا�سطرب���وا	يف	مواقفهم	اجتُّ
ه	البع�س	االآخر	منها	بغر�ٍس	 ؛	واجتَّ ًة	و�سعًفا.	اتَّ�سم	بع�سها	بهدٍف	تب�سرييٍّ دواف���ُع	متفاوتٌة	�سدَّ
ي	كوُن	ثلثْيِه	على	االأقل	يف	 ".)1(	ويكفي	يف	ظنِّ اٍه	علم���يٍّ ؛	وخل�س	الق�سم	الثالث	باجتِّ ا�ستعم���اريٍّ
افع	 قَة	باأعمالهم؛	اإذ	لي�س	من	الي�سري	فرز	اأعمالهم	بني	النَّ 	دنيئٍة	اأن	ُيفِقدنا	الثِّ ���اِه	اأغرا����سٍ اجِتّ
	عل���ى	ذلك	م���ن	اختالف	الباحث���ني	يف	حتديد	البحوث	النافع���ة	عندهم	من	 ؛	وال	اأدلَّ وال�س���ارِّ

ة	لالأفكار. ال�سامَّ

	يف	�سفوفه	اأهَل	ملٍل	ونحٍل	�ستَّى؛	بحيث	ال	يقت�سر	على	 واال�ست�س���راُق	كما	هو	معل���وٌم	ي�سمُّ
	له	م�ساحٌة	كربى	يف	ُمنَتِجِه؛	ويوجد	فيه	مالحدٌة	منكرون	 الَنّ�س���ارى،	بل	اال�ست�سراُق	اليه���وديُّ
���رون	بتوظيف	جميع	ال�سبهات	يف	حربه���م	لالإ�سالم	واأهله؛	 للوح���ي.	وم���ع	ذلك	فقد	قام	املن�سِّ
	تل���ك	ال�سبهات	ت�سُدُق	يف	دينهم؛	اأو	يف	م�ستًوى	اأدنى	اإن	�سدقت	يف	اإنزالها	على	القراآن	 م���ع	اأَنّ
ا	غر�سهم	 �س	اأوىل	واأظهر؛	وه���م	منتبهون	اإىل	ذلك؛	واإمَنّ الك���رمي؛	فاإنزالها	على	كتابهم	املقدَّ
اتهم؛	حتَّى	واإن	مل	تقدهم	النتيجة	باالأخري	اإىل	 حتقيق	الت�سكُّك	لدى	امل�سلمني،	وزعزعة	اإميانيَّ

،	ويا	حَبّذا	لو	ُيلِحد.		 دخول	امل�سلم	يف	دينهم؛	يكفي	ال�سكُّ

ثن���ا	جون	مارك	تريي	 رين	يف	مواجهة	امل�سلم���ني	بال�سبهات؛	فيحدِّ ���ا	عن	منه���ج	املن�سِّ اأَمّ
John Mark Terry	ع���ن	منه���ج	االإر�ساليات	الربوت�ستانتي���ة	االأوىل	اإىل	بالد	امل�سلمني،	باأنَّهم	
���ب:	مل	يعد	هذا	املنهج	 	يعقِّ ة.	ثَمّ ة،	وي�س���درون	موؤَلّفاٍت	هجوميَّ م���ون	مناظراٍت	عامَّ كان���وا	ينظِّ
���ة	ال	ت�سمح	به؛	فاأولئك	 	معظ���م	البالد	االإ�سالميَّ اًل:	الأَنّ م�ستخدًم���ا	عل���ى	نطاٍق	وا�س���ٍع	اليوَم؛	اأَوّ
	املر�سلني	 لون	غالًبا	ما	كانوا	يعملون	يف	حماية	احلكومات	امل�ستعِمَرة.	وثانًيا:	الأنَّ املر�سل���ون	االأوَّ
	هذه	الو�سيلَة	عادًة	غرُي	ناجحٍة؛	 لون	اإظهار	االإجنيل	بطبيعِتِه	االإيجابَيّة.	واأخرًيا:	الأنَّ اليوم	يف�سِّ

َة.)2( 	العامَّ ها	ال	مت�سُّ فني،	ولكنَّ فمن	املمكن	للمناظرات	اأن	ُتقنَع	املثَقّ

-	املرجع	نف�سه،	�س13. 	)1(
-	انظ���ر:	روث	اأ.	تك���ر:	اإىل	اأق�س���ى	االأر�س	– تاريخ	الكرازة	باالإجنيل	بدايًة	من	ع�س���ر	الر�سل	حتَّى	و�سولها	اإىل	 	)2(

اأق�سى	االأر�س-؛	)دط(،	ترجمة	وجدي	وهبه،	ومريانا	كتكوت،	روؤية	للطباعة،	)دب(،	2013م،	�س293.
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واملنهج	التَّن�سريي	قائٌم	على	التفاعل	مع	العوائق	املختلفة	التي	تقف	يف	طريقه؛	وقد	�ساقت	
ة	العمليَّة	يف	الع�سر	 اإح���دى	الباحثات	يف	تاريخ	االإر�سالَيّات،	جمموعًة	من	النم���اذج	التن�سرييَّ
	من	هذه	النماذج	يف	تقدمي	 	قالت:	ولكن	بالتحليل	النهائي	يتَّ�سح	اأنَّه	مل	ينجح	اأيٌّ احلديث؛	ثَمّ
و�سيل���ٍة	الخرتاق	هذا	احلق���ل	ال�سديد	ال�سعوبة.	ومن	اأ�سباب	ذل���ك	– كما	يرى	َدديل	وودبري	
���ة	م���ن	الرتابط	العائلي	واملجتمع���ي؛	والق�سايا	 Dudley Woodburry-	العوام���ل	االجتماعيَّ
ا	قاطًعا	لفكر	الثالوث(؛	والق�سايا	ال�سيا�سَيّة	)	عدم	 ���ة	)	وت�سمل	رف�س	االإ�سالم	رف�سً هوتيَّ الاَلّ
���ة	يف	االأذهان	بالثقافة	 ين	عن	ال�سيا�س���ة	يف	االإ�سالم(؛	واأخرًيا:	ارتباط	امل�سيحَيّ انف�س���ال	الدِّ

الغربَيّة.)1(

وا	يف	مرحلٍة	 رين	ونحوهم؛	فاإذا	غرَيّ ويف	�سوء	ذلك	ميكننا	فهم	التغيري	يف	اأ�ساليب	املن�سِّ
	منهجهم	�سّيء	اأو	ما	�سابه؛	واإذا	دعوا	 م	فلي�س	ذلك	معناه	اأنَّهم	اكت�سف���وا	اأَنّ م���ا	اأ�سل���وَب	التهجُّ
لم؛	واإذا	اأثنى	بع�سهم	على	االإ�سالم	 اإىل	احلوار	فال	يعني	ذلك	�سرورًة	اأنَّهم	يجنحون	اإىل	ال�سَّ
ة	اأو	 ٌة	من	جانبهم	وحمبَّ 	م���وادَّ ���ِه	اأو	كتاب���ه	يف	معر�س	خطاٍب	اأو	حديٍث	فلي�س	ذلك	وال	بَدّ اأو	نبيِّ

بوادر	مواالة...	الخ.

بهات التَّن�سرييَّة ح�ل القراآن الكرمي ومناذج منها. 2/ اأ�س�ل ال�سُّ
ه���ت	ال�سبه���ات	التَّن�سرييَّة	منذ	بداياته���ا	اإىل	القراآن	الك���رمي	والوحي	املع�سوم	على	 توجَّ
���ٍد	ملسو هيلع هللا ىلص،	واإعجاز	اخللق؛	ولو	 ة	حممَّ اعتب���ار	كونه	م�س���در	التعاليم	االإ�سالمَيّة؛	واآي���َة	�سدِق	نبوَّ

اأردنا	ت�سنيف	املحاور	التي	انتظمت	فيها	�سبهاتهم	جلاءت	كاالآتي:

اأ/	الت�سكي���ُك	يف	وقوع	الوحي	بالقراآن	الكرمي	اأ�ساًل:	من	جه���ة	ُمنِزِله،	واملنَزِل	عليه،	ويف	
	اهلل	تعاىل	بع���د	اإر�ساله	ابَنُه	 ا	من	جه���ة	ال�ُمنِزِل	فهم	يحاول���ون	اإثبات	اأنَّ ���ة	االإن���زال.	فاأَمّ كيفيَّ
ة	حاجٌة	اإىل	اإر�سال	غرِيِه؛	ومن	معايري	بطالن	ذلك	عندهم	 الوحيد	– عياًذا	باهلل-	مل	تُعد	ثَمّ
ًة	يف	تقرير	ب�سرَيّة	امل�سيح	عليه	 اأن	يكون	م�سمون	الوحي	خمالًفا	ملا	هم	عليه	من	الديانة،	وخا�سَّ
	النَّ�سارى	ال	يذهبون	اإىل	بيان	هذا	الكالم	يف	الغالب	 ال�س���الم،	وهدم	عقيدة	الَتّثليث.	غ���ري	اأنَّ
	 ث	باأنَّ ���ة؛	ومن	اأمثلة	ذلك	ال�سبه���اُت	التي	تتحدَّ ا	بطُرٍق	تلبي�سَيّ 	بطريقٍة	مبا�س���رٍة؛	واإمَنّ االأع���مِّ
اٌت	 ة	والتثليث	هي	هرطقاٌت	وِبَدٌع	كفرَيّ نة	فيما	يتعَلّق	بالن�سرانَيّة	ونفي	البن���َوّ التعالي���م	املت�سمَّ

-	املرجع	نف�سه،	�س294. 	)1(
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	ملسو هيلع هللا ىلص	– والعياذ	باهلل-	 ا	النبيُّ ة؛	واإمَنّ قالت	بها	بع�س	اجلماعات	املنحرفة	يف	ما�سي	النَّ�سرانيَّ
ة،	واأخذ	املنحرفة. حاطب	ليٍل	مل	يح�سن	الوقوع	على	التعاليم	النَّ�سرانيَّة	احلقَّ

ل	الوحي:	 	ملسو هيلع هللا ىلص	لتحمُّ ة	النبيِّ ا	من	جهة	ال�ُمنَزِل	عليه،	فاإَنّهم	يحاولون	الت�سكيَك	يف	اأهليَّ واأمَّ
ين،	ويف	خمتلف	 ا�س	بالدِّ ته،	ويف	�سيا�سته	للنَّ من	حيُث	ُخُلُقه،	ومن	حيُث	�سريته	يف	اأهله	وخا�سَّ
	عنه	ا�ستحالة	اأن	ي�سطفيه	اهلل	تعاىل	 ا�س	ينجرُّ 	ت�سويههم	ل�سورته	يف	اأذهان	الَنّ معامالته؛	واإَنّ

نة	يف	القراآن	العظيم. حلمل	ر�سالته	امل�سمَّ

	ملسو هيلع هللا ىلص	حني	نزول	الوحي	 ���ة	االإنزال،	فيتناولون	فيه	ت�سوير	ح���ال	النبيِّ ���ا	من	جهة	كيفيَّ واأَمّ
ن	 ان	يف	زمانه	ممَّ 	حاَلُه	حينئ���ٍذ	حال	املجانني	– عياًذا	باهلل-	اأو	ال�سع���راء،	اأو	الكَهّ علي���ه؛	واأنَّ
���ة	لبا�س	العلم	احلديث؛	 ه���م	األب�سوا	هذه	ال�سبهات	التقليدَيّ ا�س	بكالمهم.	ولكنَّ ي�سرتهب���ون	النَّ
ف�سي"،	ونحوها؛	اأو	قولهم	– عياًذا	باهلل-:	اإّن	بع�س	ال�سور	اأمالها	 كقولهم	ب�سبهة	" الوحي	النَّ

	)1(.	psycho-	physiologiques	فيزيولوجية	نف�سية-	نوبات	بعد	ملسو هيلع هللا ىلص،	اهلل	ر�سول

	ال�سبهات	التي	تطعن	 ب/	الت�سكيك	يف	م�سمون	القراآن	العظيم؛	ونفي	اإعجاز	املعنى،	وكلُّ
ة	املنبثقة	من	االأنوار	القراآنيَّة	منتهاها	اإىل	هذا	الباب؛	في�سَعْوَن	يف	 يف	اأ�سال���ة	العلوم	االإ�سالميَّ
ه���ذا	امل�سمار	اإىل	تزيني	�سبهاٍت	يف	اقتبا�سات	الق���راآن	العظيم	من	الكتب	ال�سابقة	يف	العقائد	
رين	اأو	 والت�سريع���ات	والق�س����س	واالأخب���ار؛	ومن	بني	كتب	امل�ست�سرق���ني	– �سواٌء	كان���وا	من�سِّ

رون-	االآتي: اعتمد	عليهم	املن�سِّ

ة	وامل�سيحيَّة"،	ل�	"ف�سلهم	رودلف".)2(	وبحثان	للم�ست�سرق	االأملاين	 " �سلُة	القراآن	باليهوديَّ
ة	واليهودَيّة	يف	القراآن"  "بوم�ستارك" يف	عالقة	االإ�سالم	بغريه	من	الديانات	هما:	"النَّ�سرانيَّ
مبجل���ة	االإ�سالم،	1827م؛	و" مذهب	الطبيعة	الواحدة	النَّ�س���راين	يف	القراآن" مبجلة	ال�سرق	
امل�سيح���ي،	1953.)3(		" عنا�س���ر	م���ن	الهجادة	يف	ق�س����س	القراآن"،	بقلم	�ساب���ريو،	ليبزيج،	

)1(	 	-	Publié sous la direction de A.	Robert et A.Tricot	:	Initiation Biblique،	Introduction a l'	étude	
des sainte écritures	؛	société de Saint Jean l	'	evangiliste imprimeurs du saint siége et de	la sacrée	
congregation des rites	،	Paris-	France.

ة،	 فات	القراآن	الكرمي،	ط1،	دار	الرفاعي:	الريا�س-	اململكة	العربَيّة	ال�سعوديَّ -	عل���ي	�س���واخ	اإ�سحاق:	معجم	م�سَنّ 	)2(
1404ه�-1984م،	)3/	172(.

د	ح�سني	علي	ال�سغري:	امل�ست�سرقون	والدرا�سات	القراآنَيّة،	�س84. -	حممَّ 	)3(
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ينيَّة"،	للمجري	برينات	هيللر	)1857م-	 1907م.	" عنا�سر	يهودية	يف	م�سطلحات	القراآن	الدِّ
1943م(،	ُن�س���ر	ع���ام	1928م.)1(	" امل�س���ادر	االأ�سلَيّة	للق���راآن"  لتا�سدول،	لن���دن	1905م.	" 
م�سادر	الق�س�س	االإ�سالمَيّة	يف	القراآن	وق�س�س	االأنبياء"،	ل�سايدر	�سكاي،	باري�س،	1932م.	
" م�س���ادر	الق�س����س	الكتابي	يف	القراآن" ل�سباير،	ن�سر	عام	1939م.)2(	" طابع	االإجنيل	يف	

القراآن"؛	بقلم	ولكر	1931م.	و"عنا�سُر	ن�سرانيَّة	يف	القراآن" ،	بقلم	اأهرن�س	)د.ت(.)3(
مة	 وكت���ب	"ريت�سارد	بيل":	" اأ�س���ل	االإ�سالم	يف	بيئته	امل�سيحَيّة"؛	لن���دن	1926م.	و" مقدِّ
���ة"؛	اأوب�سلو	 يف	الق���راآن"؛	اأندن���ربج	1953م.	وكتب	"ت���ور	اأندريا":	" اأ�س���ل	االإ�سالم	وامل�سيحيَّ

1926م.)4(

د	 ا	كانت	مبنهٍج	اإ�سقاطي؛	بحيُث	ما	انُتِقد	عليهم	يف	كتابهم	من	تعدُّ 	هذه	الكتابات	اإمنَّ وكلُّ
َم	القراآن	العظيم	به	كذلك.	 م�سادره	التي	�سيغ	منها؛	اأرادوا	َو�سْ

ج����/	الت�سكيك	يف	�س���كل	القراآن	ولغت���ه	وبالغته؛	وتبت���دئ	ال�سبهات	من	الني���ل	من	اللغة	
	معا�سٌر،	هو	 ل:	من���وذٌج	تن�سرييٌّ ة	الق���راآن	العظيم؛	فمن	اأمثلة	االأَوّ 	ملز	عربيَّ اًل؛	ثمَّ ���ة	اأوَّ العربيَّ
	هو؟	بحٌث	يف	عروبة	االإ�سالم")5(؛	وهو	يقع	يف	مائتني	وثالثة	وخم�سني	�سفحة؛	 كتاب:	"اأعربيٌّ
	م�سموِنِه	يبتدئ	من	بحث	لفظ:	"ع���رب" وم�ستقاتها	يف	احل�سارات	القدمية؛	وباأَنّها	 ����سُ ملخَّ
ٍة؛	بل	�سفة	ل�سعٍب	ي�سكن	غربْي	الفرات؛	 	خا�سَّ ،	اأو	الأر����سٍ ٍ مل	َتْع���ِن	عرًقا،	اأو	جن�ًسا	ل�سعٍب	معنيَّ
ويعي����س	يف	البادية،	اأو	يعي�س	حياًة	بدويَّة،	فقريًة،	بدائَيّة.)6(	وال	وجود	لقوميَّة	عرب	اجلاهلية،	
���ة	ع���رب	القراآن)7(.	وقد	يك���ون	االآراميُّون	والبابليُّون	هم	م���ن	اأطلقوا	اال�سم	وال�سفة	 وال	لقوميَّ
ة	للعروبة	التي	مل	توجد	اإالَّ	غرب���ي	الفرات	بني	العراق	وبالد	ال�سام،	اأو	يف	بادية	 واملع���اين	اجلمَّ

املرجع	نف�سه،	�س155. 	)1(

املرجع	نف�سه،	�س159. 	)2(
املرجع	نف�سه،	�س85. 	)3(

	منتقدي���ه،	ترجمة	كمال	جاد	اهلل،	ط،	ال���دار	العاملية	للكتب	والن�سر،	 عب���د	الرحمن	ب���دوي:	دفاٌع	عن	القراآن	�سَدّ 	)4(
�س23.

	هو؟	بحٌث	يف	عروبة	االإ�سالم،	بريوت-	لبنان،	1984م. اأبو	مو�سى	احلريري:	اأعربيٌّ 	)5(
املرجع	نف�سه،	�س75. 	)6(

انظر:	املرجع	نف�سه،	�س84. 	)7(
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رة؛	وكثرٌي	من	املعاين	والكلمات	 ال�سام.)1(	-	اأي	العرب	اأ�سلهم	يف	ال�سمال-	ولغتهم	الحقٌة	متاأخِّ
ة	مفردات،	دخلت	اللغة	 ة	النُّطق،	وعَدّ ���ة،	وكيفيَّ ب���ة	واالأ�سماء	االآراميَّة	واخل�سائ�س	اللُّغويَّ املعرَّ
ة	اإىل	اللغة	العربَيّة.	 ت	عرب	االآراميَّ ،	اأو	من	لغاٍت	اأخ���رى	�ساميَّة؛	مرَّ ���ة	من	م�سدٍر	اآراميٍّ العربَيّ
ل	 ���ة.	واأَوّ ب	يف	الق���راآن	الكرمي	ال���ذي	راآه	األفاًظا	اأعجمَيّ والدلي���ل	عل���ى	ذلك	عنده	وج���ود	املعرَّ
ة	 رون	معهم	اإىل	ال�سحراء،	اإىل	مَكّ 	حملها	املر�سلون	واملب�سِّ املتكلِّم���ني	بها	كانوا	ن�سارى.)2(	ثمَّ
ام	 واحلج���از؛	وحمله���ا	التُّجار	معهم	من	بالد	ال�سام	والعراق	اإىل	بالده���م؛	فتكلَّموا	بها	منذ	اأيَّ
:	العروبة	لغًة	و�سعًبا	 	الذي	جم���ع	القبائل	والع�سائر	يف	قري����س.)3(	لي�سل	اإىل	نتيج���ة	اأنَّ ق�س���يٍّ
مٌة	بحرٍف	نبطي؛	ومبعاٍن	�سريانيَّة	 ٌة	ُفراتيَّة،	و�سمالَيّة.	مطعَّ وديًن���ا	هي	اأ�سا�ًسا	ن�سرانَيّة،	غربيَّ
	�سوٍب:	من	احلب�سيَّة،	ومن	الروميَّة،	 ة	حاملة	لهجاٍت	من	كلِّ 	اأ�سبحت	يف	مكَّ ة.	ثَمّ ٍة	اآراميَّ غربيَّ

ة.)4( ان	يف	مَكّ ة،	وال�سريانيَّة،	والقبطيَّة،	وذلك	لتلوُّن	ال�سَكّ واليونانيَّة،	والعربيَّ

	تاأت���ي	ال�سبه���ات	االأخرى	املتعلِّق���ة	بنقد	لغة	الق���راآن	الكرمي	– والعي���اذ	باهلل-	وزعُم	 ث���مَّ
االأخط���اء	اللغوَيّة	واالإمالئَيّة	فيه؛	وا�سطراب	�سب���ط	قراءاته،	ونحوها	من	االأمور	ب�سكٍل	يدعو	

اإىل	الغثيان.	

د على ال�سبهات التَّن�سرييَّة. 3/ تق�مي الدرا�سات القراآنيَّة يف الرَّ
ٍه	اإىل	 	�سهٍم	موجَّ ه	اإىل	�سبهٍة	دون	اأخ����رى،	اإذ	كلُّ الدرا�س����ات	القراآنيَّة	يف	حقيقته����ا	ال	تتوجَّ
ًة،	اأم	وثنَيّة؛	وهذا	ما	ينبغي	 ًة،	اأم	كتابيَّ ها،	�سواء	كانت	ال�سبهة	اإحلاديَّ القراآن	العظيم	فاإنَّها	ترُدّ
	ا�ستلهامات	الباحثني	فيه����ا	وا�ستمداداُتُهم	له����ي	من	القراآن	 	�سريه����ا.	واإنَّ اأن	يك����ون	علي����ه	خطُّ
العظي����م،	الذي	هو	منبع	الكتابة	فيه����ا.	واإذا	ما	تدبَّرنا	القراآن	الكرمي	يف	هذا	املجال	فاإَنّنا	جند	
	ال�سبهات	 	لنا	اأنَّ ثنا	عن	دح�سها.	وبنيَّ 	حَدّ 	�سبهاتهم؛	ثمَّ هني	ون�سَّ اأَنّه	حكى	اهلل	تعاىل	قول	امل�سبِّ

ر. 	مقاالت	النا�س	– ومنها	الت�سبيهَيّة-	تتكرَّ لها	اأ�سول	تعود	اإليها؛	واأر�سدنا	تعاىل	اإىل	اأنَّ
ها	يعتمد	العر�َس	واالإجابة	عن	االإ�سكاالت	ابتداًء،	 	الدرا�س���ات	القراآنيَّة	يف	ذلك:	بع�سُ واإنَّ
بهة	من	دون	حتديد	 	على	ال�سُّ بعي���ًدا	عن	�سماعه	لل�سبه���ات	التَّن�سرييَّة	من	عدمه.	وبع�سها	يردُّ

-	انظر:	املرجع	نف�سه،	�س84. 	)1(
-	انظر:	املرجع	نف�سه،	�س184. 	)2(
-	انظر:	املرجع	نف�سه،	�س197. 	)3(
-	انظر:	املرجع	نف�سه،	�س198. 	)4(
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نته	 ون	على	كتٍب	وموؤلِّفيها	وفق	ما	ت�سَمّ مٌة	على	قائلها-	واآخرون	يردُّ م�سدرها	-	فالفكرة	مقَدّ
من	�سبهاٍت.

	عل���ى	ال�سبهات	التَّن�سرييَّة	 وننطل���ق	ههنا	يف	عر�س	وتقيي���م	الدرا�سات	القراآنيَّة	يف	الردِّ
	كتب	علوم	القراآن	ابتداًء؛	 ِمنت	يف	كلِّ بهات	-	وغريها-	قد	ُت�سُ 	الردود	على	تلك	ال�سُّ بالقول:	اإنَّ
ٍة	من	�ساأنها	اأن	ال	تكون	مرتًعا	 بهة	هو	التمهيد	لبيئٍة	علمَيّ وىل	اخلط���وات	يف	مواجهة	ال�سُّ 	اأُ اإذ	اإَنّ
	ما	ميكن	اأن	 نوا	كَلّ ق	ذلك	بكتب	علوم	القراآن	وغريها	فبيَّ 	ال�سبهات	وال	حلياتها.	وقد	حتقَّ لنموِّ

�س	عليه	الفهم.	 يت�سبَّب	يف	وقوع	املرء	يف	�سبهاٍت	قد	ُتلبِّ

ث	عن	م�سكالت	 وعلى	�سبيل	املثال	فتاريخ	االإ�سالم	ومنذ	بداياِتِه	عامٌر	بالكتب	التي	تتحَدّ
الق���راآن	الكرمي	يف	خمتلف	امل�سائ���ل	املتعلِّقة	به:	وحًيا	واإنزااًل	ور�سًما	وق���راءًة،	واإعرابًا	وبياًنا،	

واأحكاًما،	وغريها.	

ًة	يف	االنتباه	اإليها	اأ�ساًل؛	كاأنَّهم	وقعوا	على	 ع	ل�سبهات	الَنّ�سارى	ال	يجُد	لهم	مزيَّ 	املتتبِّ واإنَّ
اًرا-؛	اأو	كاأَنّهم	وقعوا	عل���ى	م�سادر	مل	ي�سطلع	عليها	 ل���ون	– موؤمنني	وكفَّ ن	له	االأوَّ م���ا	مل	يتفَطّ
ا	م���ا	يثريونه	ماأخوٌذ	اأكرثه	من	كتب	امل�سكالت؛	م�سكل	القراآن	العظيم،	اأو	م�سكل	 ل���ون.	واإمَنّ االأوَّ
روا	بياَنها؛	 ه���م	ياأخذون	االأمور	امل�سكالت،	مبتورًة	عن	بيانها،	اأو	يزوِّ احلدي���ث،	ونحوها؛	غري	اأنَّ

ة. 	يلقونها	اإىل	العامَّ ثَمّ

ى	له:	جملٌة	من	ال�سحابة	ر�سوان	اهلل	 ومن	اأ�سهر	من	تكلَّم	يف	ال�ُم�سِكل	وال�ُمت�سابه،	وت�سدَّ
ا�س	كما	يف	�سوؤاالت	نافع	بن	االأزرق؛	واحل�سُن	 عليهم،	والتابعني	واأتباعهم؛	ومن	اأ�سهرهم	ابن	عبَّ
م	من	 الب�س���ري،	ومقاتل	ب���ن	�سليمان	الذي	ُرويت	عنه	اآثاٌر	يف	التوفيق	بني	االآيات	التي	قد	ُيتوَهّ
	 د	بن	اأحمد	امللطي	يف	كتابه:	" التنبيه	والردُّ ظاهره���ا	التعار�س؛	رواها	عن���ه	اأبو	احل�سني	حممَّ

على	اأهل	االأهواء	والبدع"؛	واأبو	العبا�س	بن	�سريج،	ذكره	الزرك�سي	يف	الربهان.)1(

مة	حتقيق	كتاب	" باهر	الربهان	يف	معاين	م�سكالت	القراآن" – تاأليف	 -	�سع���اد	بنت	�سالح	بن	�سعيد	بابقي:	مقدِّ 	)1(
ب	ب�	" بيان	احل���ق"-؛	ر�سالة	ماج�ستري	 م���ة	حمم���ود	بن	اأبي	احل�س���ن	بن	احل�سني	الني�سابوري	الغزن���وي	امللَقّ العالَّ
ف. اث	االإ�سالمي،	1997م،	�س170-172؛	بت�سرُّ ة	واإحياء	الرتُّ مطبوعة:	جامعة	اأم	القرى،	معهد	البحوث	العلميَّ
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ا اأُفرد فيه من الكتب من القرن الثاين اإىل اخلام�س الهجريَّني فقط:)1( وممَّ
• " جوابات	القراآن"؛	ل�سفيان	بن	عيينة	بن	ميمون	الهاليل	الكويف؛	وهو	غري	التف�سري	املطبوع.	
• بقطرب.	 ال�سهري	 امل�ستنري	 بن	 د	 ملحمَّ القراآن"،	 مت�سابه	 امللحدين	يف	 على	 	 " الردُّ
• " ب���اب	بي���ان	ما	�سلَّت	فيه	الزنادق���ة	من	مت�سابه	القراآن"؛	�سمن	كتاب	اأحمد	بن		

	على	الزنادقة	واجلهميَّة"؛	ذكر	فيه	اثنتني	وع�سرين	م�ساألًة	يف	ذلك. حنبل:	" الردُّ
• ال�سج�ستاين.	 اأ�سعث	 بن	 �سليمان	 داود	 الأبي	 القراآن"،	 " م�سكالت	
• ينوري.	 د	عبد	اهلل	بن	م�سلم	بن	قتيبة	الدَّ 	" تاأويل	م�سكل	القراآن"،	الأبي	حمَمّ
• ل	بن	�سلمَة	اللغوي	النحوي.	 " �سياء	القلوب	من	معاين	القراآن	وغريبه	وُم�سِكِلِه"؛	للمف�سَّ
• اد	املغربي.		 اين	ابن	احلَدّ د	بن	�سبيح	الغ�سَّ 	" تو�سيح	امل�سكل	يف	القراآن"،	ل�سعيد	بن	حممَّ
• د	املعروف	بابن	االأنباري.	 د	بن	القا�سم	بن	حممَّ " امل�سكل	يف	معاين	القراآن"،	الأبي	بكر	حممَّ
• " مع���اين	الق���راآن	وتف�س���ريه	وم�سكله"،	الأبي	احل�سن	علي	ب���ن	عي�سى	بن	داود	بن		

اح	الوزير؛	اأعانه	على	عمله	اأبو	بكر	ابن	جماهد	املقرئ. اجلرَّ
• 	" املو�سح	يف	معاين	القراآن	وك�سف	م�سكالت	الفرقان"،	لعبد	العزيز	ال�سيدالين	املرزباين.	
• ار	بن	اأحمد		 القراآن	عن	املطاعن"،	و" مت�سابه	القراآن"،	للقا�سي	عبد	اجلَبّ " تنزيه	

الهمذاين	املعتزيل.		
• ة	الَتّاأويل	يف	بيان	االآيات	املت�سابهات	يف	كتاب	اهلل	العزيز"،	الأبي		 ة	الَتّنزي���ل	وغَرّ 	" درَّ

د	بن	عبد	اهلل	املعروف	باخلطيب	االإ�سكايف. عبد	اهلل	حممَّ
• د		 	" م�سكل	اإعراب	القراآن"،	و" تف�سري	امل�سكل	من	غريب	القراآن"،	كالهما	الأبي	حممَّ

ي	بن	اأبي	طالب	القي�سي. مكِّ

	غرَيُه���م	كث���رٌي؛	واإذا	كانت	كتب	العقائد	وعلم	ال���كالم	تتناول	ال�سبهات	على	اختالف	 واإنَّ
	درا�ساٍت	قراآنيَّة؛	ومنها	ما	يتنازُعُه	 	الكثرُي	منها	مباحث	تعدُّ ���ه	قد	�سمَّ وتن���وُّع	القائلني	بها؛	فاإَنّ
ين:	" االنت�سار	للق���راآن"؛	اأو	االأمور	املبثوثات	يف	 ���ان؛	من	مثل	كتاب	الباق���اَلّ احلق���الن	املعرفَيّ
	حتديًدا	 ���ٌة	يف	كتٍب	منف�سلٍة	يف	الردِّ ة	منذ	البدايات	ردوٌد	اإ�سالميَّ كت���ب	التف�سري	املختلفة.	وثمَّ
ًة	ل�سبهاٍت	تتعلَّق	حتديًدا	بالقراآن	الكرمي؛	ككتاب	�سيخ	 نَّ على	كتب	ن�سارى	َحَوْت	�سوؤاالٍت	مت�سمِّ

	 ا	ابت���داًء	من	القرن	الهجريِّ -	املرج���ع	نف�س���ه،	�س172-	185؛	باخت�ساٍر،	وق���د	رتَّبت	الباحثُة	الكتب	ترتيًبا	زمانيًّ 	)1(
الثاين؛	وقد	�سردت	33	كتابًا	تقريًبا	من	القدمي	اإىل	احلديث.
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ل	دين	امل�سيح"؛	ال���ذي	هو	رٌد	على	كتاٍب	ورد	من	قرب�س	 حيح	ملن	بَدّ االإ�س���الم:	" اجل���واب	ال�سَّ
	به	علماء	 من	بول�س	الراهب،	اأ�سقف	�سيدا	االأنطاكي؛	فيه	االحتجاج	لدين	النَّ�سارى	مبا	يحتجُّ
ة	والعقلَيّة.	وق���د	ا�ستملت	تلك	الر�سالُة	عل���ى	اعرتا�ساٍت	ودعاَوى	 دينه���م	من	احلج���ج	ال�سمعيَّ
ٍد	ملسو هيلع هللا ىلص؛	وق�سِرها	على	العرب	وحَدهم؛	مع	اال�ست�سهاد	لذلك	باآياٍت	 حماِولٍة	حل�سر	ر�سالة	حممَّ

من	القراآن	الكرمي.)1(

	على	 	عن	القراآن	العظيم	والردِّ ومل	يخ���ُل	زماٌن	من	مثل	تل���ك	الدرا�سات	والردود	يف	الذبِّ
ء	يف	مواجهة	جيو�س	التن�سري	املندجمة	يف	 ال�سبه���ات؛	ويف	زماننا	املعا�سر	انربى	علم���اء	اأجالَّ
�سي	يف	حماولة	الق�ساء	 روا	الطباعة،	والتنظيم	املوؤ�سَّ جيو����س	اال�ستعمار	احلديث؛	والذين	�سَخّ
���زة	يف	ذلك	ما	قام	به	علم���اء	الهند	وعلى	راأ�سهم	 عل���ى	االإ�سالم	واأهل���ه.	ومن	التاأليفات	املتميِّ
�س	م�سامينه	يف	 رحم���ت	اهلل	الهن���دي	�ساحب	كتاب:	" اإظهار	احلق" والذي	من	املحال	اأن	نلخِّ

هذه	الدرا�سة	لعدم	كفاية	ال�سفحات.

	على	 ومنه���م	كذل���ك	ال�سيخ	عبد	الرحم���ن	اجلزيري،	�ساحب	كت���اب:	" اأدلَّة	اليق���ني	يف	الردِّ
رين" وهو	يقع	يف	513	�سفحة،	فيه	الردُّ	على	اأدلة	الن�سارى	يف	زعمهم	عدم	حتريف	 مطاعن	املب�سِّ
	 التوراة	واالإجنيل؛	وامل�سائل	التي	ُيقرُّها	القراآن	من	التوراة	من	امل�سائل	التي	يتعلَّق	بها	الن�سارى	اأَنّ
ا	يعرتفون	به	هم	 الق���راآن	الكرمي	يوافقهم	عليها	مع	�سوق	االأدل���ة	يف	حتريف	التوراة	واالإجنيل،	وممَّ
اأنف�سهم؛	واالأدلَّة	على	وقوع	ن�سخ	التوراة	واالإجنيل؛	واإبطال	التثليث	وزيف	الثالوث؛	واأدلَّة	�سدق	ر�سالة	
رين	حول	القراآن	العظيم	من	تناق�سات	زعموها،	واأخطاٍء	ونحوها	من	 ن���ا	ملسو هيلع هللا ىلص؛	و�سبهات	املن�سِّ نبيِّ
ا	زعم���وه	يف	االإ�سالم	اإذ	ال	يرقى	اإىل	اأدنى	ال�سناعات	 الرُتُّه���ات.	وهو	ياأتي	باأوجه	املقارنة	باأ�سنع	ممَّ

املوجودة	يف	كتبهم.)2(

د	منها	من	 د	ر�سيد	ر�س���ا؛	والذي	جعل	من	جملة	املنار	وم���ا	ُجرِّ ويف	م�س���ر	جن���د	ال�سيخ	حممَّ
ًما،	عنوانه:	"  ًبا	قيِّ د	من	ذل���ك	كتيِّ 	ال�سبه���ات،	وبي���ان	حما�سن	القراآن؛	وقد	جرَّ التف�س���ري	اأداًة	يف	ردِّ

ل	دين	امل�سيح؛	 اين:	اجلواب	ال�سحيح	ملن	ب���دَّ ين	اأحمد	بن	عب���د	احلليم	ابن	تيميَّة	احل���رَّ ا����س	تق���ّي	الدِّ -	اأب���و	العبَّ 	)1(
د	احلم���دان؛	ط2،	دار	 حتقي���ق	عل���ي	ب���ن	ح�سن	بن	نا�س���ر،	عبد	العزي���ز	بن	اإبراهي���م	الع�سكر،	حمدان	ب���ن	حممَّ

قني.	 العا�سمة:	الريا�س-	اململكة	العربَيّة	ال�سعوديَّة،	1999م،	)1/	29،	30،	31(؛	من	كالم	املحقِّ
رين	– دح�س	ل�:	ميزان	احلق،	وتنوير	االأفهام،	 	على	مطاعن	املب�سِّ -	عبد	الرحمن	اجلزيري:	اأدلَّة	اليقني	يف	الردِّ 	)2(

ومقالة	يف	االإ�سالم،	وغريها-؛	)دط(،	من�سورات	اأ�سمار:	باري�س-	فرن�سا،	2007م.
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دي" -	والذي	هو	 نه	يف	كتابه:	"الوحي	املحمَّ �سبهات	النَّ�سارى	وحجج	االإ�سالم":	جزٌء	منه	قد	�سَمّ
ف�سي-	والكتاب	االأوَّل	 بدوره	كتاب	رائع	يف	بيان	�سدق	الوحي،	وتفنيد	ال�سبهات	حا�سة	�سبهة	الوحي	الَنّ
	وبيان	املراد	بالتوراة	واالإجنيل	عند	 ن	�ست	ع�سرة	مقالة؛	منها:	املقال���ة	االأوىل:	يف	�سبب	الردِّ يت�سَمّ
رين،	اأحدها:	 امل�سلمني؛	وذكر	ثالثة	اأق�ساٍم	ل�سبهاٍت	عر�ست	الأحد	امل�سلمني	املطالعني	لكتب	املن�سِّ
ين	االإ�سالمي	ملا	ورد	يف	كتب	اليهود	والنَّ�س���ارى؛	ثانيها	ورود	اأ�سياء	يف	 خمالف���ة	بع�س	ن�سو�س	الدِّ
	ال�سكوت	عن	 القراآن	مل	ترد	يف	تلك	الكتب	– واإن	تعجب	فعجٌب	ا�ستباه	هذا	امل�سلم	يف	هذا	النوع،	فاإنَّ
	هوؤالء	املوؤرِّخني	مل	يذكروه؟-	 	اهلل	اأخرب	به،	الأنَّ 	اإنكاًرا	له،	فكيف	ُي�ستبه	مبا	يعتق���د	اأنَّ ال�سيء	ال	يعدُّ
ى	 ة	خمالفة	للواقع،	اأو	ملا	ثبت	يف	العلوم	احلديثة	بزعم	من	تلقَّ ثالثها:	ورود	اأ�سياَء	يف	الكتاب	وال�سنَّ
ة	التَّوراة	 	على	كتاب:	" اأبحاث	املجتهدين" ا�ستدالَله	بالقراآن	على	�سَحّ عنه���م.	واخلام�سة:	يف	الردِّ

	مطاعن	جملَّة	اجلامعة	يف	االإ�سالم.)1( واالإجنيل.	والرابعة	ع�سرة:	يف	ردِّ

ة	– �سبهات	 	على	االأ�سئل���ة	امل�سيحيَّ دة	كذل���ك:	"االأجوبة	اجلليَّة	يف	الردِّ وم���ن	الكتب	اجليِّ
غ���م	من	كون	الكتاب	 ي؛	وعلى	الرُّ النَّ�س���ارى	ح���ول	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص-"؛	للح�سين���ي	احل�سيني	معدِّ
���ة	ح���ول	الر�س���ول	ملسو هيلع هللا ىلص؛	اإاَلّ	اأَنّه���ا	يف	اأغلبه���ا	�سبهاٌت	متعلِّق���ة	بالقراآن	 يف	ال�سبه���ات	التَّن�سرييَّ
	وثمانني	�سبهٍة؛		 	على	خم����سٍ 	اجلزء	الثاين	من���ه	الردَّ الك���رمي؛	وه���و	املق�سود	منها.	وقد	�س���مَّ
	ال�سرقة؛	ومنه	ما	يتعَلّق	 فمنه���ا	ما	يتعَلّق	باحلك���م	املتَّفق	عليه	وهو	ظاهر	القراآن	الكرمي	كح���دِّ
ة	الغرانيق،	وه���ل	كان	ين�سى	ر�سول	اهلل	 ���ة	كق�سَّ ة	املذك���ورة	يف	االآيات	القراآنيَّ بال�س���رية	النبويَّ
ة	اأَنّها	 �سلَّ���ى	اهلل	عليه	الوح���َي؟	اأو	ما	ورد	فيه	من	الغيبَيّات	ك�سبهة	ت�سوير	القراآن	الكرمي	للجنَّ
للخم���ر	وللزواج	فق���ط؛	اأو	ب�سفات	اهلل	تع���اىل	املذكورة	يف	حمكم	التَّنزي���ل	كاملكر	مبن	ميكر؛	
ة	االأر����س؛	اأو	عن	احلديث	عن	 ���ة	كغروب	ال�سم����س	يف	عنٍي	حِمَئٍة،	اأو	كرويَّ اأو	ا�ست�س���كاالٍت	علميَّ
ة	باالأ�سا�س(	كالتثليث:	هل	له	 ���ة	يف	القراآن	الكرمي	)مع	حماكمتها	لتعاليمهم	املحرَفّ النَّ�سرانَيّ
	 	تثليث	حاربه	القراآن؟	واأمور	تتعلَّق	باإثبات	�سحة	القراآن	الكرمي؛	كالردِّ وجوٌد	يف	االإ�سالم؛	واأيُّ
عل���ى	دعوى	حتريف	القراآن	الكرمي،	وجمع	الق���راآن	وكتابته،	وال�سوؤال	عن	اإعراب	بع�س	االآيات	

���د	ر�سي���د	ر�سا:	�سبه���ات	النَّ�سارى	وحج���ج	االإ�سالم،	)اأ�سله	�ستة	ع�س���ر	بحًثا	ن�س���روا	يف	املجلَّدين	الرابع	 -	حممَّ 	)1(
	على	كتاب	" اأبحاث	املجتهدين"،	وجملَّة	" ب�سائر	 واخلام�س	من	جملَّة	املنار،	جمموعها	مًعا	مائة	و�سفحة	يف	الردِّ

ال�سالم"،	وجمَلّة	" اجلامعة"(؛	ط2،	دار	املنار،	1367ه�.
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���ة؛	وا�ستفهام���اٍت	يراد	بها	االإعجاز،	كاال�ستف�سار	ع���ن	االإ�سكندر	ذي	القرنني:	هل	كان	 القراآنيَّ
عبًدا	�ساحًلا؟	اأم	من	عبدة	االأوثان؟...الخ.)1(

	 رين" الإبراهيم	عو�س	الذي	يردُّ ومنها	كذلك	كتاب:	" ع�سمة	القراآن	الكرمي	وجهاالت	املب�سِّ
فيه	على	كتاٍب	�سدر	يف	النم�سا	�سنة	1994م	بعنوان:	"هل	القراآن	مع�سوٌم؟" لعبد	اهلل	عبد	الفادي؛	
	بالقراآن	الكرمي	 اء	اأَنّ ه	اأن	ُيلَقى	يف	روع	القرَّ الف�سُل	االأَوّل	منه:	يف	"ال�سبهات	اللُّغويَّة" حيث	اأراد	امل�سبِّ
ا	الف�سل	الثاين	فعنوانه:	" �سبهاٌت	 ٌة	وهذا	دليٌل	على	اأنَّه	ال	ميكن	اأن	يكون	من	عند	اهلل.	واأمَّ اأخطاٌء	لغوَيّ

ٌة	بامل�سمون".)2( خا�سَّ
رين	على	اآيات	 	اف���رتاءات	املب�سِّ د	جمعة	عب���د	اهلل،	عنوانه:	"ردُّ ٌد	ل�محمَّ ومنه���ا	كت���اب	جيِّ
رين	الذي���ن	ي�ستدلُّون	بالقراآن	العظيم	على	باطلهم،	واأَنّه	 	فيه	على	املن�سِّ الق���راآن	الكرمي" يردُّ

ي�سهد	لهم	ال	عليهم؛	من	خالل	مناذَج	لكتب	�سدرت	عنهم.)3(	
ومنه���ا	الكتاب	الرائع	الأحمد	عم���ران:	"احلقيقة	ال�سعبة	يف	امليزان	– مناق�سٌة	وردوٌد-" 
عبة"؛	التي	 	على	�سل�سل���ة	" اأبي	مو�س���ى	احلريري" املعنونة	ب����:	" احلقيق���ة	ال�سَّ وه���و	يف	ال���ردِّ
���زت	اهتماماتها	على	 �سرع���ت	كُتبه���ا	يف	الظه���ور	منذ	اأواخ���ر	�سبعين���ات	القرن	املا�س���ي؛	وركَّ
	 الق�ساي���ا	االإ�سالميَّة؛	فطرحت	اأبحاًثا،	ودرا�ساٍت	حول	الق���راآن	و�سلِتِه	باالإجنيل؛	وحول	النبيِّ
	هو؟"،	و" كتاب	 "،	"اأعرب���يٌّ 	ونبيٌّ ملسو هيلع هللا ىلص	وعالقت���ه	بورق���َة	ب���ن	نوفل.	منها	الكتب	التالي���ة:	" ق�سٌّ
ٍة	 	الرحمة	وقراآن	امل�سلمني".	وكنيُتُه	ون�سبُتُه	كالهما	مبهمان	ل�سخ�سيَّ عامل	املعجزات"،	و" نبيُّ

غام�سة.)4(
ة	– نقد	 ا�س:	"ق�ساي���ا	قراآنيَّة	يف	املو�سوع���ة	الربيطانيَّ ���م	لف�سل	ح�س���ن	عبَّ والكت���اب	القيِّ
مته:	جاءت	مادة	" ق���راآن" يف	املو�سوعة	 ا	قال	�ساحب���ه	يف	مقدِّ 	�سبه���اٍت-" ومَمّ مطاع���ن،	وردُّ
	القارئ	اأن	يت�ساءل:	اأكانت	 ���ة	يف	اجلزء	اخلام����س	ع�سر	�سفحة	341-345.	ومن	حقِّ الربيطانَيّ

ة	– �سبه���ات	النَّ�سارى	حول	الر�سول	 	عل���ى	االأ�سئلة	امل�سيحيَّ ي:	االأجوبة	اجلليَّة	يف	الردِّ احل�سين���ي	احل�سيني	مع���دِّ 	)1(
ملسو هيلع هللا ىلص-؛	)ط1(؛	دار	الكتاب	العربي:	دم�سق-	�سوريا؛	القاهرة-	ن�سر،	2007م.

ري���ن،	)دط(،	مكتبة	زهراء	ال�س���رق:	القاهرة-	م�سر،	 اإبراهي���م	عو����س:	ع�سمة	الق���راآن	الكرمي	وجهاالت	املب�سِّ 	)2(
2005م.

رين	على	اآيات	القراآن	الكرمي،	ط1،	)ال	معلومات	اأخرى(؛	1985م. 	افرتاءات	املب�سِّ د	جمعة	عبد	اهلل:	ردُّ حممَّ 	)3(
�سة	االأعلم���ي	للمطبوعات:	 انظ���ر:	اأحمد	عم���ران:	احلقيقة	ال�سعب���ة	يف	املي���زان	– مناق�س���ٌة	وردوٌد-؛	ط2،	موؤ�سَّ 	)4(

بريوت-	لبنان،	1995م.
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ه���ذه	ال�سفحات	االأربع	بحاجٍة	اإىل	مثل	هذا	الكتاب	يف	م�ساحت���ه	وحجمه؟	وهو	ت�ساوؤٌل	وجيٌه؛	
	اأكرَث	من	بحٍث	 ذل���ك	اأَنّه	ما	كان	يدور	بخلدي	اأن	تكون	مناق�سة	هذه	ال�سفحات	القليلة	ت�ستحقُّ
ًة	ذاَت	 ل	ق�سَيّ 	جملٍة	ميكن	اأن	ت�سكِّ 	كلَّ ة	وجدُت	اأنَّ �سغرٍي؛	ولكن	حينما	بداأُت	مبناق�سة	هذه	املادَّ
	زبدة	الفكر	اال�ست�سراقي	 ة	يعدُّ 	ما	ورد	يف	املو�سوعة	الربيطانيَّ خطٍر	واأهمَيّة.)1(	ويف	اعتقادي	اأَنّ

َلُته	فيما	يتعلَّق	بالقراآن	الكرمي. وحم�سِّ

رين" الذي	 والكت���اب	املنهجي	ل�سوقي	اأبو	خليل:	" االإ�سقاط	يف	مناهج	امل�ست�سرقني	واملب�سِّ
رين	يف	املحاور	الكربى	 ق���ام	فيه	بتحديد	املنهج	االإ�سقاط���ي	املعتمد	لدى	امل�ست�سرق���ني	واملن�سِّ
اتها،	 ل�سبهاتهم	ونظرياتهم	ال�ُسَبِهَيّة	بحيث	تكون	امل�سكلة	عندهم	ويف	�سميم	ديانتهم	ومف�سليَّ
���ه	وكتابه؛	وقد	�ساق	املوؤلِّف	ع�سرين	اإ�سقاًطا	باأدَلّته؛	تقريبا	هي	 رونه���ا	اإىل	االإ�سالم	ونبيِّ في�سدِّ
ئات	التاريخ	 	الق���راآن	الكرمي	وتعاليم���ه؛	وكلُّها	تعبرٌي	ع���ن	�سيِّ 	م���ا	تدور	علي���ه	ال�سبهات	�سدَّ كلُّ

النَّ�سراين،	وفكر	رجاالته.)2(	
	على	�سبهاٍت	حول	اأخطاٍء	اإمالئيَّة	يف	القراآن	الكرمي"،	 ة:	"الردُّ وكتاب	عبد	الرحمن	دم�سقيَّ
ة	واالإمالئيَّة	يجادلهم	مبا	عندهم	قبل	 ال����ذي	من	ميَزِتِه	اأنَّه	قبل	اأن	يناق�سهم	يف	االأخطاء	اللغويَّ
به	 ٌب	بلغ	به	تع�سُّ نها	كتابهم،	هي	بتعبريه	ال	يقبلها	اإالَّ	جمنوٌن،	اأو	متع�سِّ ذلك	من	م�سائَب	ت�سمَّ

�س. اإىل	اجلنون.)3(	ومن	ذلك	ما	�ساقه	من	ن�سو�ٍس	بالغتها	م�سحكٌة	من	الكتاب	املقَدّ
وكتاب	عمر	بن	اأحمد	بن	مو�سى	التميمي	الداري	النابل�سي	الفل�سطيني:	"ال�سيف	ال�سقيل	
اة	 	على	الر�سال���ة	امل�سَمّ 	عل���ى	�سبه���ات	اليه���ود	وامل�سيحيِّني	ح���ول	االإ�سالم	– وه���و	ردٌّ يف	ال���رِدّ
ة	الَتّوراة	واالإجني���ل-" والذي	اأهداه	موؤلِّفه	اإىل	ال�سلطان	العثماين	 بالربه���ان	اجلليل	على	�سحَّ

عبد	احلميد	خان.)4(	

	�سبهاٍت-؛	)دط(،	دار	الب�سري:	 ة	– نقد	مطاعن،	وردُّ ا�س:	ق�سايا	قراآنيَّة	يف	املو�سوع���ة	الربيطانيَّ ف�س���ل	ح�سن	عبَّ 	)1(
ان-	االأردن،	)دت(،	�س6.	 عَمّ

رين،	دار	الفكر	املعا�سر:	بريوت-	لبنان،	1998م،	�س42. �سوقي	اأبو	خليل:	االإ�سقاط	يف	مناهج	امل�ست�سرقني	واملب�سِّ 	)2(
	على	�سبهاٍت	ح���ول	اأخطاٍء	اإمالئيَّة	يف	القراآن	الك���رمي،	ط1،	دار	امل�سلم:	الريا�س-	 ة:	الردُّ عب���د	الرحم���ن	دم�سقيَّ 	)3(

ة	ال�سعودَيّة،	2003م؛	�س7. اململكة	العربيَّ
	على	�سبهات	 عم���ر	ب���ن	اأحمد	بن	مو�سى	التميمي	ال���داري	النابل�سي	الفل�سطين���ي:	كتاب	ال�سيف	ال�سقيل	يف	ال���رِدّ 	)4(
ة	الَتّوراة	واالإجنيل-؛	 اة	بالربهان	اجلليل	على	�سحَّ 	على	الر�سالة	امل�سَمّ اليهود	وامل�سيحيِّني	حول	االإ�سالم	– وهو	ردٌّ

اث:	القاهرة-	م�سر،	2004م. ار	للرتُّ حتقيق	نادي	فرج	دروي�س	العطار،	مركز	ابن	العطَّ
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هة	من	 ة	املوجَّ ه	امليداين،	له	كتاب:	"اأجوب���ة	االأ�سئلة	الت�سكيكيَّ وعب���د	الرحمن	ح�سن	حبنكَّ
ة	العاملة	حتت	تنظي���م	االآباء	الِبي�س"؛	واالأ�سئلة	املجاب	عنها	 �سات	التب�سرييَّ قب���ل	اإحدى	املوؤ�سَّ
تتعل���ق	باحلري���ة	وامل�ساواة	وعدم	توافرهم���ا	يف	تعاليم	االإ�سالم	من	خالل	من���اذج	خمتارة.)1(	
ن���ة	يف	الن�س	القراآين	بالدرجة	 	التعالي���م	امل�ستهدفة	هي	التعاليم	املت�سمَّ وميكنن���ا	اأن	نقول	اإَنّ

االأوىل.

ري���ن	يف	احتجاجه���م	بالقراآن	املب���ني" لعبد	اهلل	كن���ون	مطبوع	 ومنه���ا:	" ف�سيح���ة	املب�سِّ
���ة	بتطوان	1365ه����	-	1945م؛	يف	63	�سفحة.	وقد	اأُعي���د	طبُعُه	حتت	اإ�سراف	 باملطبع���ة	املهديَّ

ع	�سمن	من�سوراتها.	)2( بية	والعلوم	والثقافة	-	اإي�سي�سكو-	ويوزَّ ة	للرتَّ مة	االإ�سالميَّ املنَظّ

مت	لنيل	 و" اأ�س���ول	امل�سيحيَّة	من	القراآن	الكرمي" اإعداد	الباح���ث	داود	على	الفا�سل؛	ُقدِّ
مة	 ة	بالرباط؛	حتت	اإ�سراف	العالَّ دبل���وم	الدرا�سات	االإ�سالمَيّة	العليا	من	دار	احلديث	احل�سنيَّ

العبا�س	االمراين،	يف	�سعبان	1339ه�	-	1973م.	

هات	بع����س	امل�ست�سرقني"،	لعبد	اهلل	العمراين.	جملة	دعوة	احلق،	عدد3،	 و" الق���راآن	وُترُّ
ال�سن���ة	احلادية	ع�سر؛	�سوال	1387ه�-	يناي���ر	1968م.)3(	و" الربهان	على	�سالمة	القراآن	من	
د	�سع���دي	يا�سني،	مطبعة	الوفاء:	بريوت-	لبن���ان،	1933م.	يقع	يف	 الزي���ادة	والنُّق�س���ان" ملحَمّ
	على	بع�س	 32	�سفح���ة.	و" تنزي���ه	القراآن	ال�سريف	عن	الَتّغي���ري	والتَّحريف" وهو	كتاٌب	يف	الردِّ
ري���ن؛	لعبد	الباقي	�سرور	)ت	1347ه�	-	1928م(	مطبوٌع	يف	القاهرة.		و" تنوير	االأذهان	 املب�سِّ
ي���ن	�سند؛	مطبوٌع	يف	م�سر	�سنة	 د	زكّي	الدِّ 	عل���ى	دوائر	حتريف	القراآن	الكرمي"،	ملحَمّ يف	ال���ردِّ
عي	 	على	مدَّ 1313ه����،	املطبع���ة	املحرو�سة،	يق���ع	يف	365	�سفحة.	و" اجلواب	ال�َمني���ف	يف	الردِّ
التَّحري���ف	يف	الكتاب	ال�سريف"،	ليو�س���ف	الدجوي،	مطبعة	الَنّه�سة	االأدبَيّة:	القاهرة-	م�سر،	
	النحويِّني	وامل�ست�سرقني"،	الأحمد	 �سنة	1913م،	يقع	يف	277	�سفحة.	و" الدفاع	عن	القراآن	�سَدّ
	بع�س	النحاة	اأنكر	 ���ي	االأن�ساري،	دار	املع���ارف:	القاهرة-	م�سر،	1975م.	األَّفه	ب�سب���ب	اأَنّ مكِّ

�س���ات	التب�سرييَّة	 ه���ة	من	قبل	اإحدى	املوؤ�سَّ ة	املوجَّ ه	امليداين:	اأجوب���ة	االأ�سئلة	الت�سكيكيَّ عب���د	الرحمن	ح�س���ن	حبنكَّ 	)1(
ة	ال�سعوديَّة،	1991م.	 العاملة	حتت	تنظيم	االآباء	الِبي�س،	ط1،	مكتبة	املنارة:	مكة	املكرمة-	اململكة	العربيَّ

ة	باملغرب	يف	الق���رن	الرابع	ع�سر	الهجري،	ط1؛	مطبع���ة	دار	النجاح:	الدار	 اإبراهي���م	الوايف:	الدرا�س���ات	القراآنيَّ 	)2(
البي�ساء-	اململكة	املغربَيّة،	1999م،	�س154	اإىل	176.

املرجع	نف�سه،	�س154	اإىل	176. 	)3(
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	على	 ق	يف	البحث،	وفيه	الردُّ عوا	بو�سع	قاعدٍة	قب���ل	التعمُّ ة	الأَنّهم	ت�سرَّ بع����س	القراءات	ال�َسبعيَّ
ام	من	اآراء	بع����س	الَنْحِويِّني؛	ودعا	اإىل	تعديل	 امل�ست�سرق���ني	الذين	اعتمدوا	عل���ى	اجلانب	الهَدّ
ة	التي	تتعار�س	مع	القراآن	الكرمي،	ممَثّاًل	يف	قراءاته	ال�سبعيَّة	املحكمة.	 بع����س	القواعد	النحويَّ
د	عزة	دروزة،	طبع	املكتب	االإ�سالمي	يف	476	�سفحة.	و" القراءات	 رون" ملحمَّ و" القراآن	واملب�سِّ
ٌد	ر�سول	 يف	نظ���ر	امل�ست�سرق���ني	وامللحدين" لعبد	الفت���اح	القا�سي،	القاه���رة	1972م.	و" حممَّ
���وراة	واالإجنيل	والقراآن"،	الإبراهيم	خلي���ل	اأحمد؛	دار	الطباعة	القوميَّة:	 اهلل	امل�سطف���ى	يف	الَتّ

القاهرة-	م�سر،	1964م.)1(

	�سبهات	 ���ي	الكت���ب	الكثرية	يف	الدف���اع	عن	الق���راآن	العظيم	�س���َدّ واالأم���ر	يط���ول	يف	تق�سِّ
ها	اأن	تفرد	بالتاأليف،	وال	تفي	بها	هذه	الورقات؛	ويكفي	ما	م�سى	من	التَّمثيل.		 رين؛	اإذ	حقُّ املن�سِّ

فات	القراآن	الكرمي،	)3/	271-173(. 	علي	�سواخ	اإ�سحاق:	معجم	م�سَنّ 	)1(
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المبحث الثالث

ة  بهات التَّن�سرييَّ را�سات القراآنيَّة يف م�اجهة ال�سُّ الآفاق امل�ستقبليَّة للدِّ

ن	االإيجابي	 ���ل	اإليها	يف	املبحث	ال�سابق؛	بحيث	ُيثَمّ ينبن���ي	هذا	املبحث	على	النتائج	املتو�سَّ
	له	منهج	التاليف،	من	اأجل	ثمراٍت	زكيَّة	متطابقة	– قدر	 	فُيخطُّ وُيزاد	عليه؛	وُينظر	يف	ال�سلبيِّ
نه	لنا	من	الهداية	يف	القراآن	العظيم؛	وعليه	نرى	يف	 امل�ستط���اع-	مع	مراد	اهلل	تع���اىل	فيما	�سمَّ

�سوء	ذلك	االآتي:

ة وتاريخ الإ�سالم وعل�ِمِه:  1- العتناء بتعليم عل�م القراآن، وال�سرية النب�يَّ
تعلُّ���م	علوم	القراآن	كفي���ٌل	بواأد	ال�سبهات	يف	مهادها؛	اإذ	االأ�سُل	يف	ن�سوء	ال�سبهات	اجلهل،	
ن	م���ن	اأدوات	القراءة	والبح���ث	وو�سائلهما	املنهجيَّة.	 ق	يف	العل���وم،	اأو	عدم	التمكُّ اأو	قلَّ���ة	التعمُّ
ة	لتعاليم	االإ�س���الم؛	فقد	كان	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	 ة	الَتّطبيقيَّ ة	ه���ي	ال�سورة	العمليَّ وال�س���رية	النبويَّ

قراآًنا	مي�سي	على	االأر�س.

ة	التي	ينتمون	اإليها	 بهات	باالإ�سافة	اإىل	تن���وُّع	املجاالت	املعرفيَّ 	ال�سُّ 	الذي���ن	قاموا	ببثِّ واإنَّ
���ة-	بالقراآن	الكرمي	وبتاريخ	 ويح�سنونه���ا؛	فاإَنّه���م	جميًعا	لهم	معرفٌة	-	تتفاوت	يف	العمق	والدقَّ
	انقلبوا	عل���ى	ذلك	العنني	 االإ�س���الم	وتاري���خ	علوم���ه؛	اإذ	قد	ق���راأوا	ذلك	ق���راءة	امل�ستفيد؛	ث���َمّ
���ة	يف	مهاجمتها	لل�سرية	هي	تهاجم	الق���راآن	الكرمي	كم�سدٍر	 ه���ني.	وال�سبه���ات	التَّن�سرييَّ م�سوِّ
ا	حماوالت	اإثبات	عدم	اأ�سالة	العلوم	االإ�سالميَّة	فالغر�س	منه	اإثبات	فقر	 ٍد	ملسو هيلع هللا ىلص.	واأمَّ األَّفه	حممَّ
القراآن	الكرمي،	وعدم	كفايته	يف	التاأ�سيل	للعلوم	ور�سم	حدودها...	الخ.	وال	ميكن	بحاٍل	متابعة	

	عليها	اإذا	اأبدى	الباحثون	�سعًفا	يف	علوم	ال�سريعة	االأ�سلَيّة. رين	يف	�سبهاتهم	والردُّ املن�سِّ

2- العتناء بتعليم اللغة العربيَّة: 
بهة	ويف	دح�سه���ا؛	وقدمًيا	كان	ملز	الق���راآن	العظيم	يف	لغته	 ل	ال�سُّ وذل���ك	كمفت���اٍح	يف	ت�سكُّ
بهات؛	وامل�سكلُة	هي	يف	عدم	معرفة	الن�سء	 ���ا	ع�سرنا	فهو	حافٌل	بتلك	ال�سُّ ة؛	واأَمّ مث���اًرا	لل�سخريَّ
نا	االآن	منيل	اإىل	 ه	عليه	اإبراهيم	عو�س	بقوله:	" �سحيٌح	اأنَّ اجلديد	للغة	العربيَّة؛	ومن	ذلك	ما	نبَّ
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اإجراء	اإعراٍب	واحٍد	يف	كثرٍي	من	احلاالت؛	لكن	االأ�سلوب	القدمي	االأ�سيل	يتمتَّع	مبرونٍة	تفتقدها	
ا	م���ن	ناحية	البيان،	فقد	 ة	عادًة".)1(	واأَمّ اأ�ساليبن���ا	احلديث���ة	التي	تراعى	فيها	القواع���د	العامَّ
ًرا	من	�سوابط	اللغة	جميِعها	 يها	اأدًبا	و�سعًرا؛	متحرِّ م	ِقماَمًة	ي�سمِّ انتهى	بنا	الزمان	اإىل	من	يعظِّ
	ياأتي	بعد	ذلك	ينتقد	لغة	القراآن	الكرمي؛	 التي	هي	معايري	االإبداع	حني	التاأليف	فيما	بينها؛	ثَمّ
ث	فيها	اأحدهم	عن	�سرورة	التجديد	 ات	جل�سًة	يف	موؤمتر	دويل؛	حتدَّ وقد	ح�سرت	يف	اإحدى	املَرّ
ع���ر؛	وجعل	ينتقد	�سعراء	م���ن	الفحول،	و	يتعامل	معهم	كاأنَّهم	�سبي���ٌة،	وببع�س	االألفاظ	 يف	ال�سِّ
���ة؛	ولك���ن	ما	يثري	االأمل،	وال�سخرية	مًعا،	اأنَّه	يف	جميع	النم���اذج	ال�سعرية	الأولئك	الفحول،	 الفظَّ
كان	عاجًزا	عن	قراءتها	من	حفظه؛	بل	اأ�سنع	من	ذلك	كان	عاجًزا	عن	�سبط	الكلمات	باإعراٍب	

؛	فنحر	العربَيّة	وهو	يرى	اأنَّه	يح�سن	�سنيًعا. وت�سريٍف	�سليَمنْيِ

ة-	من	�ساأنه	اأن	 ة	– واأحياًنا	لدى	اخلا�سَّ 	ال�سع���ف	يف	عل���وم	الِلّ�سان	العربي	لدى	العامَّ واإَنّ
	�سبهٍة	تروج	رواًجا	عظيًما؛	وكم	من	�سبهٍة	راجت	يف	زماننا؛	ما	كان	ميكُن	الأبي	جهٍل	 يجعل	كلَّ

روا	فيها،	لعلمهم	بو�سوح	بطالنها. وِحزِبه	اأن	يفكِّ

3- حتقيق التكامل والت�ا�سل مع جه�د ال�سابقني: 
اإذ	ال	خ���ري	يف	دار�ٍس	وال	درا�س���ٍة،	ال	ت�سكر	جهد	ال�سابق،	وال	ت�ستخل����س	منها	االإيجابيَّات	
مه���ا	من	بعد	متحي�سه���ا	وتدبُّرها.	ولقد	وقفُت	اأكرَث	ما	وقف���ُت	على	ثمرات	ذلك	يف	منهج	 لتتمِّ
ال�سي���خ	رحمت	اهلل	ب���ن	خليل	الرحمن	الكريانوي	الهندي؛	يف	كتاب���ه	الفريد:	" اإظهار	احلق"؛	
	على	�سبهاتهم	باال�سطالع	على	 حيث	قام	رحمه	اهلل	تعاىل	قبل	مناظرة	النَّ�سارى،	وقبل	الردِّ
	 وا	للردِّ ���ن	ت�سَدّ لني	اإىل	كت���ب	معا�سريه	من	امل�سلمني	ممَّ 	م���ا	و�سل���ت	له	يداه	م���ن	ُكُتِب	االأوَّ كلِّ
ًة	بارزًة؛	اإ�ساف���ًة	اإىل	خ�سائ�س	منهجيَّة	قام	 ًة	علميَّ ري���ن؛	وهو	ما	اأك�سب	كتاَبُه	ق���وَّ عل���ى	املن�سِّ

بتوظيفها.

ويلح���ق	يف	هذا	امل�سم���ار	االإفادُة	من	الذي���ن	هداهم	اهلل	تعاىل	اإىل	االإ�س���الم	بعد	جتارب	مع	
ة	 اليهوديَّ د	علي	�ساحب	كتاب:	" االأقوال	اجللَيّة	يف	بطالن	كتب	 الَنّ�سرانَيّة	اأو	التن�سري؛	كمحمَّ
ة	اأن	علمُت	ودر�سُت	عن	كثٍب	 	اأحمد	اهلل	فاإنَّه	كفل	يل	بهذه	املدَّ ا	قاله	فيه:	اإينِّ والنَّ�سرانيَّة" وممَّ
ُئك	مثُل	خبرٍي-	وقراأُت	كثرًيا	من	كتبهم،	وتعاليمهم؛	 رين،	ورجال	الكني�سة	– وال	ُينبِّ مراوغَة	املب�سِّ

رين،	�س43. -	اإبراهيم	عو�س:	ع�سمة	القراآن	الكرمي	وجهاالت	املب�سِّ 	)1(
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	اأ�سارُح	 وا�ستغل���ُت	بهذه	املهن���ة	– مهنِة	التَّب�سري-	وقًتا	طوياًل	يف	اأَ�سواَن	وغريها	من	البل���دان؛	واإينِّ
	وال	اأكرَث.)1(	 اء	باأَنّها	كانت	�سرًبا	من	الَتّمويه	والتَّ�سليل،	ال	اأقَلّ ح�سرات	القَرّ

ن�سريي يف خمتلف اأ�سكاله. 4- ت�جيه اجله�د نح� ر�سد املُنَتج الَتّ
	على	جمهول؛	بل	ينبغي	ر�سد	 ة	للردِّ 	على	ال�سبهات	واجًبا؛	فال	اإمكانيَّ اإذ	اإَنّه	اإذا	كان	الردُّ
لها،	وخمتلف	مظاهرها؛	ودرا�س���ة	البيئة	التي	ظهرت	فيها	اأو	 به���ات،	ودرا�س���ة	اأ�سباب	ت�سكُّ ال�سُّ

اأظهرتها؛	ولغة	عر�سها	واأ�سلوبه؛	ومنهج	االحتجاج	لها...	الخ.

	غري	ال�سبهة	 �سبة	اإىل	العامِلِ ���ة؛	فال�سبهة	بالنِّ 	من	اأخذ	�سبهاتهم	على	حممل	اجلديَّ وال	ب���دَّ
ا	نهزاأ	مبا	ين�ُسُرُه	دع���اُة	الَنّ�سرانيَّة	من	 د	ر�سيد	ر�سا:	ق���د	كَنّ ؛	يقول	ال�سيخ	حمَمّ ���يِّ عن���د	العامِّ
���ا	ن���رى	امل�سلمني	ال	ُيلق���ون	له	بااًل.	وم���ا	لبثنا	اأن	�ُسِئلن���ا	عن	بع�س	 الطع���ن	يف	االإ�س���الم؛	اإذ	كنَّ
ِلعني	على	من�سوراتهم،	فوجب	علينا	�سرًعا	اأن	جنيب.)2(	ومن	َقْبِلِه	عبُد	 �سبهاتهم	من	اأحد	املَطّ
	على	هذه	املطاعن	ب���دون	اكرتاٍث	وال	مباالة،	الأنَّني	 	قد	كنت	اأمرُّ الرحم���ن	اجلزي���ري	قال:	اإينِّ
	عاقاًل	اإىل	البحث	فيها،	 	العناية،	اأو	ت�ستفزُّ ٍر	اأتى	بنظرياٍت	ت�ستحقُّ مل	اأظف���ر	منه���م	برجٍل	مفكِّ
	هذه	املوؤَلّفات	قد	طغت	يف	العهد	االأخري	طغياًنا	كبرًيا؛	وخرج	بع�سها	عن	 	عليها.	على	اأنَّ والردِّ
ر	 االأدب	يف	ج���راأٍة	ُتثري	غ�سب	احلليم.)3(	واإذا	كانت	النار	من	م�ست�سغر	ال�سرر؛	فاإنَّه	من	املقرَّ
الن	اآراَءُه	للرواج	 تها-	واأ�سلوَب	الكاتب	يوؤهِّ 	النَّظر	عن	م�سداقيَّ 	كثافة	املعلومات	-	بغ�سِّ "اأنَّ

اء	ذوي	الثقافة	االإ�سالميَّة	املحدودة".)4(	 لدى	القَرّ
ن�سريي. ع تاريخ اجلدل الَتّ 5- العتناء بتتبِّ

	لنا	كيف	 ه	ُيبنِيّ ة	وتاريخه���ا؛	الأنَّ ���ع	املنت���ج	الَتّن�سريي	َيكُمل	بتتبُّع	احلركات	التَّن�سرييَّ فتتبُّ
���رون	بتغيري	ِخططه���م،	واأ�ساليبهم،	وتوظي���ف	معارفهم؛	كم���ا	ُي�ساعدنا	ذلك	يف	 يق���وم	املن�سِّ

���ة	والنَّ�سرانيَّة؛		ط1،	مطبعة	 	�سابًقا(:	االأق���وال	اجللَيّة	يف	بطالن	كتب	اليهوديَّ ر	االإجنيليُّ ���د	عل���ي	)	املب�سِّ -	حممَّ 	)1(
املنار:	القاهرة-	م�سر،	)دت(،	�س7.

د	ر�سيد	ر�سا:	�سبهات	النَّ�سارى	وحجج	االإ�سالم؛	ط2،	دار	املنار،	1367ه�؛	�س	د. -	حممَّ 	)2(
	على	مطاعن؛	�س8. -	عبد	الرحمن	اجلزيري:	اأدلَّة	اليقني	يف	الردِّ 	)3(

بني	التي	�سرقها	ح�سني	 	�سامل	الأباطيل	امل�ست�سرق���ني	واملتغرِّ -	من���ذر	االأ�سع���د:	اإ�سالم	اآخر	الزمن	– تفنيٌد	علم���يٌّ 	)4(
ة	ال�سعوديَّة،	1997م،	�س7.	ومن	ميزات	ردوده	اأنَّه	 اأحم���د	اأمني-؛	ط2،	مكتبة	العبيكان:	الريا����س-	اململكة	العربيَّ

	ال�سلف	يف	القول	بال�سبهة؛	وعدم	اأ�سالتها	يف	فكر	الكاتب. يبنيِّ
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بهات.	وميكن	 ة	واإلقاء	ال�سُّ الوق���وف	على	اإفادة	بع�سهم	من	بع�ٍس	يف	تتبُّعهم	للدرا�سات	القراآنيَّ
	 ���ه	ال	خالف	على	ريادة	يوحن���ا	الدم�سقي	للج���دل	التَّن�سريي	�سدَّ الق���ول	عن	ه���ذا	التاريخ	باأَنّ
	القراآن؛	حيث	 	يف	تاريخ	اجلدل	التَّن�سريي	�س���دَّ اُت���ُه	�سد	القراآن	هي	االأه���مُّ االإ�س���الم؛	وجدلَيّ
	اأدواره	 ٍة	مكثَّفة،	اأ�سبحت	ركيزة	اجلدل	التَّن�سريي	يف	كلِّ 	اآراَءُه	يف	قوالب	جدليَّ و�سع	الدم�سقيُّ

ومراحله	التالية.)1(

مة	كتاب:	"  ٍل	على	القراآن	كان	يف	اأعمال	"نيكيتا�س	البيزنطي" يف	مقدِّ ُل	هجوٍم	مف�سَّ واأوَّ
	على	القراآن	 ���ني"...	ولكن	اأكرب	هجوٍم	جديلٍّ ديِّ نق���د	االأكاذيب	املوجودة	يف	كتاب	العرب	املحمَّ
	متجيد	 واالإ�س���الم	ه���و	ما	قام	ب���ه	اإمرباطور	بيزنط���ة:	" جان	كنتاكوزي���ن" يف	كتابْي���ِه:	" �سدَّ
ديَّة"؛	كان	هذا	الهجوم	يف	ال�سرق،	وباللغة	 لوات	والرتاتي���ل	املحمَّ 	ال�سَّ ديَّة" و" �سَدّ امللَّ���ة	املحمَّ

اليونانيَّة.)2(

ف	الهج���وم	البيزنطي	على	الق���راآن	واالإ�س���الم؛	وتولَّت	اأوربا	 ���ة،	توقَّ وبفت���ح	الق�سطنطينيَّ
���ة	االأم���ر	من	بع���ُد.	فبداأ	الكاردين���ال	" نيقوال	دي	ك���وزا" )1401م-	1464م(	م�سرية	 امل�سيحيَّ
الهج���وم	اجلديدة؛	وكان	بتوجيٍه	من	البابا	" بيو�س	الث���اين".	كتب	نيقوال	كتاب:	" نقد	وتفنيد	
االإ�س���الم"؛	وكذل���ك	ر�سال���ة	هجاٍء	يف	الق���راآن،	حتت	عن���وان:	" غربلة	الق���راآن".	وق�سم	هذه	
ل	زعم	اإثبات	حقيقة	االإجنيل	ا�ستناًدا	اإىل	القراآن؛	ويف	 الر�سالة	اإىل	ثالثة	كتٍب:	يف	الكتاب	االأَوّ
الكتاب	الثاين	عر�ٌس	وتو�سيٌح	للمذهب	الكاثوليكي؛	ويف	الكتاب	الثالث	زعُم	بع�س	التناق�سات	

يف	القراآن.	وقد	َن�َسرت	هذه	الكتب	مطبعة	بلياندر	يف	بال	ب�سوي�سرا	�سنة	1543م.)3(

	الكتب	هجوًما	على	الق���راآن	واالإ�سالم،	ما	كتبه	" لوودفيجو	مرا�س" )1612-	 ولك���ن	اأ�سدُّ
1700م(	يف	كتاب:	" عامل	الَنّ�س	القراآين" ُن�سر	يف	بادوا	�سنة	1698م.)4(	

د	عبد	املح�سن:	الغ���ارة	التَّ�سرييَّة	على	اأ�سال���ة	القراآن	الك���رمي،	)ال	معلومات	اأخرى	عن	 عب���د	الرا�سي	ب���ن	حممَّ 	)1(
���ه	يبتدئ	من	�س114	وينتهي	عند	����س	269؛	حيث	اعتمدُت	على	 ���ه	مطبوٌع	مع	بحٍث	اآخر،	الأنَّ الن�س���ر،	والظاه���ر	اأَنّ

رة(.	�س137. ن�سخٍة	م�سوَّ
	منتقدي���ه،	ترجمة	كمال	جاد	اهلل،	ط،	ال���دار	العاملية	للكتب	والن�سر،	 عب���د	الرحمن	ب���دوي:	دفاٌع	عن	القراآن	�سَدّ 	)2(

�س5.
املرجع	نف�سه،	�س6-5. 	)3(

ٍف	ب�سيط. املرجع	نف�سه،	�س6.	بت�سرُّ 	)4(
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	م���ن	الكتب	ذات	االأثر	الَتّن�سريي	الب���ارز	يف	عاملنا	املعا�سر،	كتاب	"  ويف	راأي���ي	كذلك	اأَنّ
	هذا	الكتاب	هو	 ي�ٌس	يقال	له	الدكتور:	" فندر".	ولعلَّ مي���زان	احلق"؛	وهو	كتاٌب	قدمٌي	األَّف���ه	ق�سِّ
رون	مطاعَنهم	يف	االإ�س���الم.)1(	وكتاب	رحمت	اهلل	الهندي:	"  الينب���وع	ال���ذي	منه	ي�ستقي	املب�سِّ

	على	هذا	الكتاب. اإظهار	احلق"،	هو	يف	الرِدّ
ا:  6- ت�جيه الدرا�سات القراآنَيّة و�سبطها منهجيًّ

	النظر	عن	 	اجلهود	التَّن�سريَيّة	متتاز	بالتنظيم	والتوجيه	واالن�سباط	بخطٍط؛	بغ�سِّ اإذ	اإَنّ
ة	 	ال�سبهات	التَّن�سريَيّ ُة	املن�سغلة	بردِّ 	اأن	تكون	الدرا�سات	القراآنَيّ نبل	الغاية	اأو	حقارتها؛	فال	بَدّ

من�سبطًة	منهجيًّا؛	وميكن	اأن	نوجه	بع�س	املالحظات	يف	ذلك	كاالآتي:

به���ات،	فعليه	اأن	 	ال�سُّ ���ًة	�سدَّ -	اإذا	كان	امل���رء	يري���د	اأن	يجع���ل	لنف�س���ه	ولغريه	مناعًة	فكريَّ
هامات	ِجزافًا؛	وعن	االإطنابات	 يك���ون	بعيدًا	عن	العمومات،	وعن	االإبهامات،	وعن	اإط���الق	االتِّ
نا	لنجد	 َف�َس	يف	هوام�سه���ا.	حتَّى	اإنَّ بهة،	وتطيل	النَّ والتَّطوي���الت	اململَّة،	التي	ترتك	جوه���ر	ال�سُّ
بهة	يف	ذهن	من	وقعت	فيه؛	اأو	اإثارة	ل�سبهاٍت	 نٍة	تكون	نتيجُته	تثبيت	ال�سُّ 	�سبهٍة	معيَّ كالمًا	يف	ردِّ

. دِّ 	الرَّ بهة	حملِّ اأخرى	مل	تكن	واردًة	اأ�ساًل	يف	ال�سُّ

	فروع	ال�سبهات	على	اأ�سولها:	اإذ	ال	ميكن	الردُّ	على	املهاجمني	كتاًبا	كتاًبا؛	بل	ينبغي	 -		�سرورة	ردِّ
ردُّ	فروع	ال�سبهات	على	اأ�سولها؛	واعتماد	التنظري،	ومناق�سة	ال�سبهة	لت�سدق	على	نظرياٍت	عديدٍة؛	
ا	فيه	انت�ساٌر	 	ما	اأُثري	باالأم�س	من	قبل	امل�سيحيِّني	ممَّ ار:	" راأيُت	اأنَّ ونوافق	متاًما	قول	عبد	املجيد	النَجّ

	االأ�سلوب،	وتطوَّر	املنهج".)2(	 لعقيدتهم،	وانتقا�سهم	لالإ�سالم،	هو	الذي	ُيثار	اليوم،	واإن	تغرَيّ

-	�سرورة	التنبُّه	خلبث	ال�سبهات	الَتّن�سريَيّة؛	التي	ترت�سي	للم�سلم	اأن	ي�سري	كائًنا	ال	�سلة	
ين	واالأخالق،	على	اأن	يبقى	على	اإ�سالمه	اإن	مل	يخرت	الَنّ�سرانيَّة.	ويف	هذا	يقول	ال�سيخ	 له	بالدِّ
ين	 	يف	اأ�سل	الدِّ ا	اأخاف	اأن	ي�سَكّ د	ر�سيد	ر�سا:	وال	اأخاف	على	امل�سلم	اأن	يكون	ن�سرانيًّا؛	واإمَنّ حممَّ

رين،	�س8. 	على	مطاعن	املب�سِّ -	عبد	الرحمن	اجلزيري:	اأدلَّة	اليقني	يف	الردِّ 	)1(
د	على	النَّ�س���ارى،	حتقيق	عب���د	املجيد	 ازي:	مناظ���رٌة	يف	ال���َرّ ين	ال���رَّ ���د	بن	عمر	فخ���ر	الدِّ -	اأب���و	عب���د	اهلل	حمَمّ 	)2(	
ار،	)دط(،	دار	الغرب	االإ�سالمي:	بريوت-	لبنان،	1996م،	�س11.	واملناظرة	طرٌف	منها	مبثوٌث	يف	التف�سري	 النجَّ

الكبري.
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ح	كالنَّ�سارى	لغري	اهلل	باالألوهيَّة.)1(	 املطلِق،	فيكوَن	اإباحيًّا؛	فاإنَّه	مهما	عبثت	به	رياح	الوثنيَّة،	ال	ي�سرِّ
ولذلك	يحتاج	املناق�س	ل�سبهاتهم	اإىل	الرتفُّق	يف	اخلطاب؛	وتقدير	عواقب	االأمور.

-	�سرورة	اأن	تكون	الردود	على	ال�سبهات	متوافقًة	مع	بيانها	والتو�سيحات	املتعلِّقة	بها؛	فال	
ينبغي	اأن	يكون	عر�س	ال�سبهات	تف�سيليًّا،	والردود	خمت�سرًة؛	ومن	اأمثلِتِه	ما	انتقده	كثرٌي	على	
	على	الَنّ�سارى" من	تو�سيح	ال�سبهة	واخت�سار	االإجابة،	 اجلاح���ظ	يف	كتابه:	" املختار	يف	الردِّ
ر	ال�سبهُة؛	بل	ينبغي	معاجلتها	بح�سب	 وال�سكوت	عن	بع�س	معامل	ال�سبهة.	كما	ينبغي	اأن	ال	ُت�سَهّ
البيئ���ات	التي	ظه���رت	فيها.	فقد	اأنكر	اأحمد	ب���ن	حنبل	على	احل���ارث	املحا�سبي	رحمهما	اهلل	
	على	املبتدع���ة	فر�ٌس.	فقال	اأحمد:	نعم؛	 	عل���ى	املعتزلة؛	فقال	احلارث:	الردُّ ت�سنيف���ه	يف	الردِّ
	اأجبت	عنها؛	فبم	تاأمن	اأن	يطالع	يف	اجلواب،	اأو	ينظر	يف	اجلواب	 اًل،	ثمَّ ولكن	حكيت	�سبههم	اأوَّ
ا	 ،	ولكن	يف	�سبهٍة	مل	ت�ستهر	ومل	تنت�سر؛	فاأَمّ وال	يفهم	كنهه؟	وما	ذكره	اأحمد	ر�سي	اهلل	عنه	حقٌّ
اإذا	انت�س���رت	فاجل���واب	عنها	واجٌب،	وال	ميكن	اجلواب	عنها	اإالَّ	بعد	احلكاية.	نعم	ينبغي	اأن	ال	

يتكلَّف	لهم	�سبهًة	مل	يتكلَّفوها)2(.

7- العتناء بعلم مقارنة الأديان ب�س�ابطه الإ�سالميَّة: 
	درا�سة	الديان���ات،	�سواء	منها	الكتابية	اأو	الوثنيَّة	درا�س���ًة	علميَّة	مو�سوعَيّة،	من	 حي���ث	اإَنّ
	يف	 ة	علميَّة	غزيرٍة	ونافع���ٍة	اإىل	اأبعد	حدٍّ د	الباح���ث	يف	الدرا�سات	القراآنيَّة	مب���ادَّ �ساأن���ه	اأن	يزوِّ
جمادل���ة	االآخ���ر	بالتي	هي	اأح�س���ن.	وتفيدنا	كذلك	حتدي���ًدا	يف	بيان	�سدق	م���ا	ورد	يف	القراآن	
نٍة.	ومن	جهٍة	ثالثٍة	 ا�س؛	فيزداد	الذين	اآمنوا	اإمياًنا؛	ويهتدي	غريهم	اأو	يهِلَك	عن	بيِّ الكرمي	للنَّ
ه	ُع�سر	 ه	اأبعد	النَّجعة؛	ولو	وَجّ 	ما	يتعلَّق	بالقراآن	الكرمي،	اأنَّ 	من	يروم	الت�سكيك	يف	كلِّ 	ل���كلِّ نب���نيِّ

هه	يف	�سبهاته	اإىل	كتاب	اأهل	ملَّته	لزال	من	الوجود.	 ما	وجَّ

8- تنظيم اجله�د نح� املعجمات وامل��س�عات:
ائيِّني؛	كما	تكون	االإفادة	 ٌة؛	وجهٌد	متكاثٌف	بني	العديد	من	الباحثني	االأخ�سَّ ٌة	خا�سَّ اإذ	لها	منهجَيّ
	على	االفرتاءات	 من	قراءتها	عظيمة؛	ومن	النماذج	الناجحة:	" مو�سوعة	بي���ان	االإ�سالم	– الردُّ

د	ر�سيد	ر�سا:	�سبهات	النَّ�سارى	وحجج	االإ�سالم؛	ط2،	دار	املنار،	1367ه�؛	�س	ج�. -	حممَّ 	)1(
-	اأبو	حامد	حممد	الغزايل:	املنقذ	من	ال�سالل،	حتقيق	�سعد	كرمي	الفقي،	)دط(؛	دار	ابن	خلدون:	االإ�سكندرية-	 	)2(

م�سر،	)دت(،	�س28.
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بهات-" وميكن	القول	اإن	ن�سف	جملَّداتها	حول	ال�سبهات	الَتّن�سريَيّة	القراآنَيّة؛	ويف	اجلزء	 وال�سُّ
بهات	التي	توىل	االإجابة	عنها	القراآن	اأ�سالًة،	كدعوى	اتِّخاذ	اهلل	 االأوَّل	من	املو�سوعة	حديٌث	عن	ال�سُّ
	يف	�سرب	اهلل	االأمثال	بال�س���يِء	املحتقر	كالبعو�سة	والذباب	 	املالئك���ة	بن���ات	اهلل،	اأو	اأَنّ الول���د،	واأنَّ
ُمنق�سٌة	من	قدره	ونحوها؛	وجمموع	ما	�سيق	يف	هذا	ثنتان	و�سبعون	�سبهًة.	ويف	اجلزء	الثاين	الكالم	
بهات	املتعلِّقة	بلغة	القراآن	العظيم،	وفيه	اإحدى	و�ستُّون	�سبهًة	مع	ملحٍق	يف	دعوى	�سرورة	اإحالل	 عن	ال�سُّ
	اللغة	العربَيّة	الف�سحى	لعجزها	عن	مواكبة	م�ستحدثات	الع�سر؛	وملحٍق	اآخر	 اللهجات	العامَيّة	حمَلّ
ما	الفائدة	واالنتفاع	واملق�سود.	ويف	اجلزء	احلادي	ع�سر	 يف	كمال	اللغة	العربيَّة؛	وهما	ملحق���ان	مَتّ
ا�سخ	واملن�سوخ	منه؛	 معاجلة	ال�سبهات	املتعِلّقة	بتاريخ	القراآن	الكرمي:	حول	م�سدره	وجمعه؛	وحول	النَّ
د	القراءات	فيه؛	واأموٍر	تتعلَّق	باأ�سلوبه	كالق�س�س	القراآين؛	وُختمت	ال�سبهات	 ���ي	واملدين؛	وتعدُّ واملكِّ
	فيما	ي�سبه	امللحق	 ال�سبع	والثالثون	بالكالم	عن	دعوى	ت�سابه	م�سامني	القراآن	مع	الَتّوراة	واالإجنيل.	ثَمّ
ق	يف	 ثوا	عن:	" قالوا	عن	القراآن" فيه	�سهاداٌت	مل�ست�سرقني،	اأو	مهتدين	اإىل	االإ�سالم	بعد	التعمُّ حتدَّ
ر	اإبراهيم	خليل	اأحمد	– اأ�سلم	�سنة	1959م-(؛	ونحوهم؛	وهي	 	املب�سِّ در�س	القراآن	العظيم	)كالق�سِّ
	يف	اجلزء	الثاين	ع�سر	حديث	 ين	خليل.	ثَمّ اقتبا�ساٌت	من	كتاب	" قالوا	عن	القراآن" للدكتور	عماد	الدِّ

	وثمانون	�سبهًة.)1( لها	�ستٌّ عن	�سبهاٍت	حول	ع�سمة	القراآن	الكرمي	وكماله؛	حم�سِّ

	على	االفرتاءات	 د	اإبراهيم:	مو�سوعة	بيان	االإ�سالم	– الردُّ -	نخبة	من	كبار	العلماء	باإ�سراف	عام	من	داليا	حمَمّ 	)1(
بهات-؛	ط1،	دار	نه�سة	م�سر:	القاهرة-	م�سر،	2012م. وال�سُّ
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خاتمة

نها	هذا	البحث،	وذلك	 	النتائج	التي	ت�سمَّ يف	خت���ام	هذا	البحث؛	يجُمُل	بن���ا	التذكري	باأهمِّ
كاالآتي:

• القراآن	الكرمي	حبل	اهلل	املتني،	�سدٌق	كلُّه،	ال	ياأتي	الثقالن	مبثله؛	وال	يثُبُت	اأماَمُه	الَتّ�سِغيُب		
والتَّ�سبيه	والتلبي�س،	واإن	كان	بع�س	اخللق	لبع�ٍس	ظهرًيا؛	ولي�س	فيه	َلْب�ٌس؛	وما	يعتقده	بع�سهم	

كذلك	فهو	باعتبار	فهم	اخللق،	ال	باعتبار	بيان	اخلالق.

• ة	والدنيويَّة؛	وهو	ذو		 ينيَّ 	امتزجت	فيه	خمتل���ف	االأغرا�س	بني	الدِّ التَّن�سري		ن�ساٌط	كن�سيٌّ
اه	االإ�سالم	 ته	العلميَّة	يف	اإثارة	ال�سبهات	اجتُّ 	مادَّ 	اأكرث	منه	علمي؛	ولذلك	ي�ستمدُّ نهٍج	عمليٍّ
	اال�ست�سراق	 م���ن	كتب	امل�ست�سرقني	على	اختالف	مللهم	ونحلهم	ومذاهبهم؛	مع	العلم	اأنَّ
يف	من�سئ���ه	كان	يف	اأح�سان	الكني�سة،	ومن	ِقَب���ِل	رجاالتها؛	ولذلك	يف	اأغلب	االأحيان	يكون	

اجلواب	عن	ال�سبهات	التَّن�سرييَّة،	جواًبا	عن	ال�سبهات	اال�ست�سراقيَّة.

• جممل	ال�سبهات	التي	يثريها	النَّ�س���ارى	حول	القراآن	الكرمي	غايتها	اإنكار	االإ�سالم:	ديًنا		
كون	-	وغر�سهم	االإنكار-	يف	 وكتاًبا	ونبيًّا؛	وهي	تدور	حول	الطعن	يف	الوحي	و�سدقه؛	في�سكِّ
كون	يف	ال�ُمنَزل	 كون	يف	ال�ُمنَزِل	عليه؛	وي�سكِّ اأن	يكون	املنزل	للوحي	اهلل	رب	العاملني،	وي�سكِّ

وهو	القراآن	العظيم	�سكاًل	ولغًة	وتعاليَم.	

• تها	يف		 ة	– بل	وغرِيَه���ا	كذلك-	جند	مادَّ عن���د	التدقيق	والتمحي�س	لل�سبهات	الَتّن�سرييَّ
الكتب	االإ�سالميَّة	مع	اأجوبتها؛	فما	يقومون	به	هو	فقط	اإظهار	الت�ساوؤل	وتزييُنُه	يف	�سبهة	
ٍة	اأنَّهم	يجادلون	يف	الغالب	 اأو	�سبه���اٍت؛	مع	قطع	ال�سبيل	عن	اأجوبتها	ومناق�ستها؛	وبخا�سَّ
َتهم؛	بعك�س	علماء	امل�سلمني	حني	خاطبوا	ويخاطبون	االأكفاء	 ة	امل�سلمني	ال	خا�سَّ 	عامَّ االأعمِّ

من	نظرائهم.

• ة	تدعوا		 ن	عاجلت	�سبهاٍت	تن�سرييَّ املوؤَلّفات	من	الدرا�سات	القراآنيَّة	قدميها	وحديثها	ممَّ
	بعيٍد؛	وندع���وا	اهلل	اأن	يجزي	اأ�سحابها	خ���ري	اجلزاء،	ويثيبهم	مبا	 اإىل	الر�س���ا	اإىل	ح���دٍّ
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	اإجابٍة	عن	 دت	لكلِّ اٍت	واأنهاًرا.	فكتب	علوم	القراآن	والدرا�س���ات	التابعة	لها	مَهّ عمل���وا	جنَّ
عت	يف	الردود	على	النَّ�سارى	ودينهم	 	�سبه���ٍة	تتعلَّق	بالقراآن	العظيم.	والكتُب	التي	ُو�سِ اأيِّ
	الَنّ�سارى	اأوىل	اأن	ت�سدق	اأكرث	 عاجل���ت	ال�سبهات	وعاجلت	اأمرا�س	مطِلقيها؛	وبَيّنت	اأنَّ
لوه.	والدرا�سات	التي	عاجلت	�سبهاٍت	بعينها	مزجت	 تلك	ال�سبهات	على	دينهم	ال���ذي	بدَّ
هني	 	على	امل�سبِّ بني	عر�س	ما	هو	يف	كتب	علوم	القراآن	ابتداًء،	واإزالة	االإلبا�س	ثانًيا،	والردِّ

ودينهم	ثالًثا.

• ة؛	قائمٌة	على		 ا�ست�سرافنا	ونظرتنا	اإىل	اآفاق	الدرا�سات	القراآنَيّة	حول	ال�سبهات	التَّن�سرييَّ
،	مع	تتميمها،	وذلك	بالتكيُّف	مع	 تثم���ني	الدرا�سات	ال�سابق���ة،	واالإفادة	منها	اإىل	اأبعد	حدٍّ
ًة:	 املعطيات	التي	ميكن	اأن	نح�سل	عليها	من	خالل	تتبُّع	املنتج	الَتّن�سريي	يف	اأ�سكاله	كافَّ
���ا،	واإلكرتونيًّا،	و�سمعيًّا	وب�سريًّا؛	ووفق	خمتلف	اللغات	التي	يكتب	بها	اأ�سحابها.	مع	 ورقيًّ
د	بينها	لتحقيق	االأهداف	 �سات	ترعى	تلك	اجلهود،	وتوحِّ الدعوة	اإىل	�سرورة	اإيجاد	موؤ�َسّ
ة	يف	هذا	املجال؛	 ���ة	واخلا�سَّ امل�سرتك���ة.	وكذا	نو�سي	باالهتمام	باإ�سدار	املو�سوعات	العامَّ
	 وو�سع	املخت�سرات،	ومفاتيح	البحث	يف	الردود	االإ�سالمَيّة	قدمِيها	وحديثها؛	حتَّى	ُتَذلل	كلُّ
رين	– وما	اأكرث	منافذها-	بحيث	يجد	الطريق	اإىل	 ال�سبل	اأمام	من	وقع	يف	�سبهات	املن�سِّ

تبديدها	واإزالتها.	
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.	50 l-cl.	FILLION	:	Sainte Bible	؛	Letouzey et Anne editeurs،	Paris-	France	؛	

1901.

.	51 La Grande Encyclopedie	؛	Librairie Larousse ،paris-	France 1982.

.	52 Encyclopedia Universalis	؛	France 1996.

.	53 L’abbé H.	LESETRE	:		La Clef Des Evangiles	؛	Lethielleux libraires – edit-
eur؛	Paris-France.

.	54 R.P.DECARRIERE Sainte Bible	)	et les commentaires de Menochius Jou-
by،	Libraire )et autres(:	Pari-	France.

.	55 Jean-	Yves Lacoste Editor:	Encyclopedia of Christian Thelology ؛	Rout-
ledge:	New York،	London؛	2005.

.	56 Voir:	Encyclopedia Universalis،	"MISSION"	؛	Article ecrit par	:	Jean BAU-
BEROT،	Henry DUMERY،	Antonin Marcel Henry،	)CD(.

.	57 Publié sous la direction de A.	Robert et A.Tricot	:	Initiation Biblique،	In-
troduction a l›	étude des sainte écritures	؛	société de Saint Jean l ‹ evan-
giliste imprimeurs du saint siége et de la sacrée congregation des rites ،	
Paris-	France.
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الإرهاب الفكري وعالجه يف �س�ء القراآن الكرمي

املح�ر اخلام�س: ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج مفه�م الإرهاب وتط�ره
امل�ؤمتر الدويل القراآين ح�ل ت�ظيف الدرا�سات القراآنية 

يف عالج امل�سكالت املعا�سرة
	

	

الدكتور محمد إقبال فرحات
كلية ال�سريعة جامعة قطر
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ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم

احلم���د	هلل	ال���ذي	�سرع	لنا	مايحفظ	اأمنن���ا	وعقلنا،	نحمده	�سبحان���ه	وتعاىل	احلمد	كله،	
ون�ستغف���ره	ون�ستعين���ه،	فهو	اأهل	احلمد	واأهل	املغفرة.	ون�سلي	ون�سل���م	على	عبده	ور�سوله	�سيد	
املر�سلني	حممد	بن	عبد	اهلل	االأمني،	املبعوث	رحمة	للعاملني،	وخات	االأنبياء	واملر�سلني،	وبعد:	

ف���اإن	االإره���اب	الفكري	تظهر	خطورته	يف	اأنه	يهدد	االأم���ة	يف	اأ�سا�س	وجودها	وا�ستمرارها	يف	
اأداء	ر�سالته	يف	ال�سهادة	على	النا�س،چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
چَّ	]البق���رة:	143	[ چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېې  
ې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ   ۈئ   چَّ	]احلج:	78	[.

		وال�س���ك	باأن	نقي����س	االإرهاب-االأمن-	من	اأعظم	النعم	التي	اأنع���م	اهلل	بها	على	عباده،	
وتكف���ل	ل���ه	به		ملن	اأخذ	باالإ�سالم	وطبق���ه	بال�سعادة،	والعزة،	والن�س���رة	والتمكني	فردًا	كان	اأم	

جماع���ة،	ق���ال	تع���اىل:چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   

ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   چ]	النور:	55	[	

وال	ميكن	عالج	بذرة	االإرهاب	اإال	بالوقوف	على	اأ�سبابه،	ومعرفه	دوافعه	وحما�سنه،	ولذا	
ارتاأي���ت	امل�ساركة	بورقة	بحثية	يف	موؤمتركم	العامر	بعنوان		االإرهاب	الفكري	وعالجه	يف	�سوء	
الق���راآن	الك���رمي،	خا�سة	ونحن	ن�سهد	يف	هذه	االأيام	ا�ستفح���ال	وتعملق	ظاهرة	االإرهاب	يف	كل	
اأنح���اء	الع���امل؛	من	�سرقه	اإىل	غربه،	وم���ن	�سماله	اإىل	جنوبه،	ومل	تعد	ه���ذه	الظاهرة	ت�سيب	
ال���دول	الرخوة	اأمنيًا؛	كالعامل	العرب���ي	واالإ�سالمي،	بل	�سارت	الدول	املتقدمة	واملح�سنة	اأمنيًا	
عر�س���ة	لهذه	الظاهرة	من	مثل	اأ�سبانيا	وبريطاني���ا	وفرن�سا	وبلجيكا	وتركيا	وقبلهما	تفجريات	

احلادي	ع�سر	من	�سبتمرب	يف	اأمريكا.

وال�س���ك	ب���اأن" ظاهرة	االإرهاب	قدمية	ق���دم	العالقات	االإن�سانية	على	وج���ه	االأر�س،	وقد	
�سج���ل	الق���راآن	الكرمي	اأول	عم���ل	اإرهابي	ظهر	على	وجه	االأر�س	وهو	م���ا	ح�سل	بني	ابني	اآدم،	
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عندم���ا	قت���ل	قابيل	اأخي���ه	هابيل	ب�سبب	الغ���رية	واحل�سد،	قال	تع���اىل:چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  
ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ     ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۆئ           ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
يئ   ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   
جب  حب   چ ]املائ���دة:	27	-	31[،	فه���ذه	اأول	حادث���ة	يتمث���ل	فيها	اأول	عم���ل	يحت�سب	من	
االإره���اب	يف	مفهوم���ه	الوا�سع،	فاالره���اب	مرتبط	بوجود	عالقات	اجتماعي���ة	بني	بني	الب�سر،	
وي���زداد	وينق�س	ح�سب	ات�ساع	دائرة	العالقات	االإن�سانية	اأو	تقل�سها،	وح�سب	احتدام	ال�سراع	
ب���ني	اخلري	وال�س���ر،	واحلق	والباطل.	ومل	يخ���ل	زمن	من	االأزمان،	اأو	ع�س���ر	من	الع�سور،	من	
�س���ذوذ	يف	ت�سرف���ات	االإن�سان	و�سلوكه،	فردا	كان	اأم	جماعة،	ب���ل	وجد	من	يتمرد	على	ال�سلطة	
ويبغي	على	ال�سلطان	من	الناقمني	على	املجتمع	الذي	يعي�سون	فيه،	وذلك	باخلروج	على	نظمه	
وقوانين���ه،	الأ�سب���اب	�ست���ى	واأهداف	متعددة،	ت�س���وغ	لهم-	من	وجهة	نظرهم-	م���ا	يقولون	وما	
يفعلون،	ويعترب	اإبلي�س	اأول	خملوق	ميار�س	االإرهاب	الفكري	عندما	رف�س	ال�سجود	الآدم	املخلوق	

م���ن	طني،	ومار�سه	مع	اآدم	وذريته	باالحتن���اك)1(	كماقال	تعاىل:چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک      ک   ڑ   ڑ        ژ     ژ   ڈ  
ہ   ہ    ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  
ۇ  ۇ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  

ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ]االإ�سراء:	61	– 65	[.
وم���ن	املعل���وم	اأن	هذه	الظاه���رة	العاملية	بدايتها	ب���ذرة	فكرية،	تالقحت	ع���رب	�سل�سلة	من	
التفاع���الت	واملطارحات	الفكرية	اإىل	اأن	اأ�سبحت	عقيدة	لها	اأن�سار	ومعتنقني	يدافعون	عنها،	

ويبذلون	اأرواحهم	واأموالهم	يف	�سبيل	ن�سرها.
وم���ن	هنا	تاأت���ي	اأهمية	عقد	املوؤمت���رات	والندوات	لر�سد	هذه	الظاه���رة،	وتقدمي	احللول	
الناجعة،	التي	ت�ساهم	يف	واأدها	يف	مهدها،	قبل	اأن	ت�ستفحل	وي�سعب	مكافحتها	واإخمادها.

ُل	ال�سَّْيُء،	اإِالَّ	َقِلياًل.	انظر	معجم	مقايي�س	اللغة	البن	فار�س	�س	286،	حتقيق	�سهاب	 اأْي	اأُْغِويِهْم	ُكلَُّهْم،	َكَما	ُي�ْسَتاأْ�سَ 	)1(
الدين	اأبو	عمرو،	طبع	دار	الفكر،	بريوت،	ط1	1415ه-	1994م.	
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وال	�س���ك	ب���اأن	االإرهاب	الفكري	ه���و	املنطلق	لالإره���اب	املادي،	وقد	عان���ى	امل�سلمون	منذ	
اخلالف���ة	الرا�س���دة	من	هذا	الفكر	وعطل	اخل���وارج)1(	باإرهابهم	الذي	ب���داأ	فكريًا،	الفتوحات	

االإ�سالمية	لفرتات	زمنية	طويلة،	باإ�سغال	امل�سلمني	بحربهم.	
وم���ن	الطبيعي	اأن	يك���ون	االإرهاب	الفكري	ظاه���رة	معقدة	ومركبة،	م���ن	اأ�سباب	نف�سية،	
و�سخ�سي���ة،	وثقافي���ة،	واجتماعي���ة	و�سيا�سية،	واقت�سادي���ة	وبيئات	وظروف،	تع���ني	على	منوه	
وترعرعه	وازدهاره،	وقد	تكون	هذه	االأ�سباب	داخلية	ذاتية،	وقد	تكون	اأ�سبابا	خارجية،	و�سوف	

اأحاول	بهذ	الورقة	االنطالق	من	القراآن	الكرمي	يف	تقدمي	العالج	ملحاربة	هذ	الظاهرة.		
 و�س�ف يتمح�ر البحث ح�ل املباحث الآتية:

املبحث الأول: التعريف بالإرهاب  الفكري
• املطلب	االأول:	تعريفه	لغة	
• املطلب	الثاين:	تعريفه	ا�سطالحا	
• املطلب	الثالث:	مرادفاته		
• املطلب	الرابع:	تاريخه	و�سوره	

املبحث الثاين: اأ�سبابه 
• املطلب	االأول:	التطرف	والغلو	يف	فهم	الدين	
• املطلب	الثاين:	الظلم	وانح�سار	حكم	ال�سريعة	االإ�سالمية		
• املطلب	الثالث:	الفقر	والبطالة	

املبحث الثالث: عالجه
• املطلب	االأول:	ن�سر	الثقافة	االإ�سالمية	االأ�سيلة	
• املطلب	الثاين:حتكيم	ال�سريعة	االإ�سالمية	
• املطلب	الثالث:	معاجلة	امل�سكالت	االقت�سادية	
• املطلب	الرابع:	الت�سدي	ملختلف	�سور	الف�ساد	يف	املجتمعات	االإ�سالمية		

اخل���وارج:	الطائف���ة	اخلارجة	عن	طاعة	االمام.	وهي	فرقة	من	الف���رق	اال�سالمية،	خرجوا	عن	طاعة	علي	بن	اأبي	 	)1(
طال���ب-	ر�س���ي	اهلل	عن���ه	-	،	ومعاوية	ابن	اأبي	�سفي���ان	و�سكلوا	فرقة	م�ستقلة،	ثم	�سارت	له���م	عقائد	خمتلفة	عن	
عقائ���د	اأهل	ال�سنة	واجلماعة،	ثم	�س���اروا	فرقا	عديدة.	انظر:	معجم	لغة	الفقهاء	�س201	،	للدكتور	حممد	روا�س	

قلعجي	،	طبع	دار	النفائ�س،	ط2،	1408	ه�	-	1988	م.
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المبحث األول

التعريف بالإرهاب الفكري

المطلب األول: تعريفه لغة:

االإرهاب	الفكري	مكون	من	كلمتني	االأوىل	كلمة	اإرهاب	والثانية	كلمة	فكري.
	اأواًل:	االإرهاب:	مادة	" رهب	" تدور	حول	معنيني:	اخلوف،	والدقة	واخلفة.

	على	خوٍف،	واالآَخر	على	ِدّقة	 وعند	ابن	فار�س		"الراء	والهاء	والباء	اأ�سالن:	اأحدهما	يدلُّ
وِخفَّة)1(.

واأم���ا	كلم���ة	"اإرهاب" فم�ستقة	من	الفع���ل	املزيد	"اأرهب" ؛	تقول	اأره���ب	فالنا:	اأي	خوَّفه	
وفزَّع���ه،	وهو	املعنى	نف�سه	الذي	يدل	عليه	الفعل	امل�سعَّف	"َرّهَب".	اأما	الفعل	املجرد	من	املادة	
نف�سه���ا	"َرِهَب"،	َيْره���ُب	َرْهَبًة	وَرْهًبا	وَرَهًبا	فيعني	خاف،	تق���ول:	َرِهَب	ال�سيَء	رهبا	ورهبة	اأي	
خاف���ه.	والرهبة:	اخلوف	والف���زع.		اأما	الفعل	املزيد	بالتاء	"َتَرهَّ���َب" فيعني	انقطع	للعبادة	يف	
�سومعت���ه،	وي�ست���ق	منه	"الراهب" و"الراهبة"  و" الرهبن���ة"  و" الرهبانية"،	وي�ستعمل	الفعل	
َهَبه:	 "تَرهََّب"مبعنى	توعد	اإذا	كان	متعديا	فيقال	ترهب	فالنا:	اأي	توعده.	واأرَهَبه	ورهََّبه	وا�سرَتْ
د	يف	ال�سومعة)2( اأخاَفه	وفزَّعه.	وَتَرهَّب	الرجل:	اإذا	�سار	راهبًا	يخ�سى	اهلل.	والراهب:	املَُتَعبِّ

َه���اُب	اإَذا	َوَقَع	ِمْن���ُه	االإِْرَهاُب	 	االإِ واالإْرَه���اُب	بالَك�ْس���ِر؛	االإِزع���اُج	واالإَِخاَفُة	تُق���وُل:	وَيْق�َسِعرُّ
واالإِْرَهاُب	اأَْي�سًا:	َقْدُع	االإِِبِل	عن	احَلْو�ِس	وِذَياُدَها)3(.

	انظ���ر:	معج���م		مقايي�س	اللغة،	البن	فار�س:	����س	426،	حتقيق	�سهاب	الدين	اأبو	عم���رو،	طبع	دار	الفكر،	 	)1(
بريوت،	ط1	1415ه-	1994م.

انظر:	ل�سان	العرب:	436/1-4391،	طبع	دار	�سادر	ودار	بريوت:	بريوت،	1955م	/	1374	ه�،	والقامو�س	 	)2(
املحيط	للفريوزاآبادي:	�س	118،	طبع	موؤ�س�سة	الر�سالة،	بريوت،	ط	2،	1407	ه�/	1987م،،	
انظر:	تاج	العرو�س،	للزبيدي:	2	/541،	حتقيق	جمموعة	من	املحققني،	طبع	دار	الهداية. 	)3(
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ُد	 ثانيًا:الفك���ري:	الفك���ري،	م�ستق	من	الفكر،	يقول	ابن	فار�س	"اْلَف���اُء	َواْلَكاُف	َوالرَّاُء	َتَردُّ
رٌي:	َكِثرُي	اْلِفْكِر")1(.	والفكر	"اإعمال	 ا.	َوَرُجٌل	ِفكِّ َر	اإَِذا	َردََّد	َقْلَبُه	ُمْعَترِبً اْلَقْلِب	يِف	ال�سَّْيِء.	ُيَقاُل	َتَفكُّ

اخلاطر	يف	ال�سيء")2(.
ويقول	�ساحب	اأ�سواء	البيان:" التفكر:	التاأمل،	والنظر	العقلي.	واأ�سله:	اإعمال	الفكر")3(.
ُر:	جوالن	تلك	 	ويق���ول	�ساحب	املف���ردات	"اْلِفْكَرُة:	قّوة	مطرقة	للعلم	اإىل	املعل���وم،	والتََّفكُّ
الق���ّوة	بح�سب	نظر	العقل،	وذلك	لالإن�سان	دون	احليوان،	وال	يقال	اإال	فيما	ميكن	اأن	يح�سل	له	
�سورة	يف	القلب،	ولهذا	روي:	"َتَفكَُّروا	يف	اآالء	اهلل	وال	َتَفكَُّروا	يف	اهلل"))4((			اإذ	كان	اهلل	منّزها	

اأن	يو�س���ف	ب�س���ورة.	قال	تع���اىل:چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چَّ	]ال���روم:	8[.	ورج���ل	َفِكرٌي:	
كث���ري	اْلِفْكَرُة،	قال	بع�س	االأدباء:	اْلِفْكُر	مقلوب	عن	الفرك	لكن	ي�ستعمل	الفكر	يف	املعاين،	وهو	

فرك	االأمور	وبحثها	طلبا	للو�سول	اإىل	حقيقتها	)5(.

فكاأن	الفكر	هو	جهد	عقلي	�سرف	يتم	عرب	االنتقال	والرتدد	بني	املطالب	واملباديء	بهدف	
الو�س���ول	اإىل	احلقائ���ق.	وال	يو�سف	الفكر	باأنه	نافع	اأو	�سار	الأن���ه	جهد	ذهني		اإال	بعد	الو�سول	

ب�ساحبه	اإما		اإىل	بر	االأمان	اأو	اإىل	االإرهاب.	

المطلب الثاني: تعريفه اصطالحا:

ال�س���ك	ب���اأن	من	يطالع	ال���رتاث	االإ�سالمي	ال�سيا�س���ي	والفقهي	والفكري	ل���ن	يجد	تعريفًا	
مل�سطلح	االإرهاب	الفكري	على	الرغم	من	ورود	مادته	وم�ستقاتها	يف	املعاجم	العربية	القدمية	
والق���راآن	الك���رمي	يف12	اآية	من	القراآن	الك���رمي	وكلها	يف	معاين	خمتلفة	ح�س���ب	ال�سياق	الذي	

معجم	مقايي�س	اللغة،	البن	فار�س:	�س	793. 	)1(
ل�سان	العرب،	ابن	منظور،	65/5. 	)2(

	اأ�سواء	البيان،	حممد	االأمني	بن	حممد	بن	املختار	اجلكني	ال�سنقيطي،	168/6،	طبعة	1415ه�،	طبع	دار	الفكر،	بريوت. 	)3(
رواه	الط���رباين	يف	املعج���م	االأو�س���ط:250/6،	حديث	6319،	والبيهق���ي	يف	�سع���ب	االإميان:262/1،حديث	119،	 	)4(

واأورده	االألباين	يف	ال�سل�سة	ال�سحيحة،	برقم	1788.
مف���ردات	الراغب	االأ�سفه���اين	مادة	" فكر" حتقيق	�سف���وان	داوودي،	طبع	دار	القل���م	دم�سق،الطبعة	ال�ساد�سة،	 	)5(

2014م.
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وردت	فيه،	وكلها	تدور	حول	الفزع	واخلوف	واخل�سية	والرهبة	واخل�سوع	هلل.	ومن	املعلوم	اأن	اأول	
ظهور	مل�سطلح	" االإرهاب" كان	يف	اأثناء	الثورة	الفرن�سية	بني	االأعوام	)1789م	اإىل1799م	(،	
واأغلب	من	عرَّفه	مل	يرجع	اإال	اإىل	املعاجم	االأجنبية	اأو	املراجع	العربية	املعا�سرة،	والتي	اعرتف	
اأغلب	من	تكلموا	فيها	عنه	على	�سعوبة	تعريفه	بتعريف	متفق	عليه)1(.	ويعود	ال�سبب	الرئي�س	يف	
ه	بع�سهم	اإرهاًبا،	يراه	االآخرون	دفاعًا	عن	احلقوق	 ذلك	اختلفهم	يف		الغاية	من	الفعل		فما	يعدُّ
ه	البع�س	جهاًدا	ودفاًعا	عن	الدين	والعر�س	واملال	والنف�س. ال�سرعيَّة	امل�سلوبة	و�سواها،	بل	يعدُّ

وال	�س���ك	باأن	العالقة	ب���ني	الفكر	واالإره���اب	كالعالقة	بني	البذرة	وال�سج���رة	وكلما	كانت	
الب���ذرة	بعيدة	عن	املوؤثرات	الكيمائية	التي	تعبث	باأ�سل	خلقتها،	كلما	كانت	ال�سجرة	اأقرب	اإىل	
الطبيعي���ة	ومن�سجم���ة	مع	اخللقة	االأ�سلية	التي	خلقها	اهلل	عليه���ا،	وكلما	عبثت	بها	يد	االإن�سان	

فاإنها	�ستوؤثر	على	ال�سجرة،	واالإرهاب	الفكري	ميكن	اأن	ُيعرَّف	باأنه:

	" جه���د	ي�سته���دف	التاأث���ري	يف	االأفكار	واملعتق���دات	واالأعراف	ومنط	احلي���اة	با�ستخدام	
اأ�ساليب	وو�سائل	معنوية	بهدف	االإخالل	باالأمن	العام	".

وال	ي�س���رتط	يف	املعتقد	اأن	يك���ون	دينا،	بل	قد	يكون	فل�سفة،	اأو	عرف���ًا،	اأو	تع�سبًا	لعرق،	اأو	
جن�س،	اأو	اأمة،	اأو	بلد،	اأو	حزب،	اأو	فرقة،	اأو	توجهها	فكريًا،	وي�ستخدم	و�سائل	متعددة	يف	ن�سره	

وذيوعه.	

المطلب الثالث: مرادفات اإلرهاب:

ذكر	الراغب	يف	تف�سريه)2(	بع�س	املرتادفات	مل�سطلح	"االإرهاب" كالفرق	بني	"اخلوف" 
و"الفزع" و"احلذر" و"الرهبة" و"الهيبة" و"اخل�سية" و"الوجل" و"ال�سفقة":	ف�"اخلوف":	

بع�سهم	اأو�سل	تعريف	االإرهاب	اإىل	مئة	تعريف	انظر	على	�سبيل	املثال	كتاب	"االإرهاب	تعريفه	واآليات	مكافحته"  	)1(
لعب���د	املجي���د	مبلغي	واآخ���رون،	�س	168،	ومابعده���ا،	طبع	مركز	احل�س���ارة	لتنمية	الفكر	االإ�سالم���ي	وما	بعدها،	
بريوت.	وانظر:	مفاهيم	االإرهاب	والعنف،	واختالف	وجهات	النظر	حولها،	اأ.د.	حممد	على	الهريف،	�س4.	)	من	
�سم���ن	البحوث	املقدمة	ملوؤمتر	موقف	االإ�سالم	من	االإره���اب،	املنعقد	بجامعة	االإمام	حممد	بن	�سعود	االإ�سالمية،	

بالريا�س،	يف	الفرتة	2-1425/3/3ه�	(.
انظ���ر:	تف�س���ري	الراغ���ب	االأ�سفهاين	ل�سورة	البق���رة	اآية	رقم	38،	بتحقي���ق	الدكتور	حممد	اإقب���ال	فرحات،	ر�سالة	 	)2(

دكتوراة	غري	مطبوعة،	مقدمة	جلامعة	الزيتونة	1998م.



299

د.  حممد اإقبال فرحاتاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

توقع	مكروه	عن	اأمارة	وذلك	للمذنب،	ولهذا	قال	اأمري	املوؤمنني	-	عليه	ال�سالم	-	:	" ال	يخافن	
امروؤ	اإال	ذنبه،	وال	يرجون	اإال	ربه	")1(.و"الفزع":	ا�سطراب	عن	وهم	كمن	�سمع	هدة	فا�سطرب.	
و"احل���ذر":	خ���وف	مع	احرتاز.و"الرهبة":	خ���وف	مع	ا�سط���راب	واحرتاز.و"الهيبة":	رهبة	
م����ع	ا�ست�سع����ار	تعظيم.	و"ال�سفق�ة":	خ���وف	مع	حمبة.ولذلك	قيل:	اخل���وف	واحلذر	للمذنب،	
والرهبة	للعابد،	واخل�سية	للعامل،	والهيبة	للعارف.	وذكر	القراآن	بع�س	امل�سطلحات	التي	ميكن	

اأن	تتقاطع	مع	االإرهاب	املادي،	ومن	اأهمها:

اأوًل: البغي: 
ه���و	التجاوز	ب�سكل	عام،	ولكنه	جتاوز	يف	املذموم	اأك���رث	منه	يف	املحمود،	يقول	ابن	فار�س	
يف	معجم	مقايي�س	اللغة	)2(	الباء	والغني	والياء	اأ�سالن:	"اأحدهما	َطَلب	ال�سيء،	والثاين	جن�ٌس	

من	الَف�ساد.	فمن	االأّول	َبَغْيُت	ال�سيء	اأْبِغيه	اإذا	طلبَته.	

الأ�س��ل الث��اين:	قولهم	َبَغ���ى	اجلرح،	اإذا	َتراَم���ى	اإىل	ف�ساد،	ثم	ي�ستّق	من	ه���ذا	ما	َبْعَدُه.	
فالبغّي	الفاِجرُة،	تقول	َبَغْت	َتْبغي	ِبغاًء،	وهي	َبِغّي.	ومنه	اأن	يبغي	االإن�ساُن	على	اآَخَر.	ومنه	َبْغُي	

امَلَطر،	وهو	�ِسّدُته	وُمْعَظُمه	والبغي	يف	اأكرث	املوا�سع	مذموم".
وم���ن	ا�ستعرا����س	االآيات	التي	ورد	فيها		مفهوم	البغ���ي	يف	القراآن	�سنجد	اأنه	�سر	كله،	وهو	

تعّد	وظلم	واإف�ساد،	ومنها:

1-	چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې     ې  چَّ	]الق�س�س:76	[	

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ  	-2
ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  چ]�س:22	[

اأخرج���ه	اب���ن	اأب���ي	�سيب���ة	يف	م�سنف���ه:	101/7،حدي���ث	34504.واأخرج���ه	البيهق���ي	يف	ال�سنن:195/12،حديث	 	)1(
9267،	واأخرج���ه	معم���ر	ب���ن	را�س���د	يف	جامعه:469/11،حدي���ث	21031.	واأخرجه	ابن	عبد	ال���رب	يف	جامع	بيان	
ِبَل	 :	" َخْم�ٌس	اْحَفُظوُه���نَّ	َلْو	َرِكْبُتُم	ااْلإِ العل���م	وف�سله:382/1،حدي���ث	547،	موقوفا		عل���ى	ِعْكِرَمَة	َقاَل:	َقاَل	يِل	َعِليٌّ
يُبوُهنَّ:	اَل	َيَخاُف	َعْبٌد	اإِالَّ	َذْنَبُه	َواَل	َيْرُجو	اإِالَّ	َربَُّه	َواَل	َي�ْسَتِحي	َجاِهٌل	اأَْن	َي�ْساأََل	َواَل	َي�ْسَتِحي	 ْيُتُموُهنَّ	ِمْن	َقْبَل	اأَْن	ُت�سِ اَلأَْن�سَ
	يِف	َج�َسٍد	اَل	َراأْ�َس	َلُه،	 �َسِد،	َواَل	َخرْيَ ْنِزَلِة	الرَّاأْ�ِس	ِمَن	اجْلَ 	ِمَن	ااْلإِمَياِن	مِبَ 	اأَْعَلُم،	َوال�سَّرْبُ 	َيْعَلْم	اأَْن	َيُقوَل:	اهللَُّ 	اإِْن	مَلْ َعامِلٌ

	َلُه	"  رْبَ َواَل	اإِمَياَن	مِلَْن	اَل	�سَ
معجم	مقايي�س	اللغة،	البن	فار�س:	�س	144. 	)2(
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ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   چ  	-3 	
چ	 ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

]احلجرات:9	[
4-	چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ  

ۈ  چ  ]ال�سورى:27	[

5-	چ ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى   ائ  ائ  چ	]�س:24	[

6-	چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چَّ	]الرحمن:20-19[

ومن	هنا	نالحظ	اأن	البغي	قد	يكون	ماديًا	وقد	يكون	معنويًا.

ثانيًا:الف�ساد: 
الف���اء	وال�سني	وال���دال	كلمٌة	واح���دة،	َف�َس���َد	ال�سَّ���يُء	َيْف�ُسد	ف�س���ادًا	وُف�سودًا،	وه���و	فا�ِسٌد	
وَف�ِسيد)1(.وع���رَّف	ا	لراغب	االأ�سفه���اين	الف�ساد	باأنه:	"خروج	ال�سيء	عن	االعتدال،	قليال	كان	
الح،	وي�ستعمل	ذلك	يف	الّنف�س،	والبدن،	واالأ�سياء	اخلارجة	 اخلروج	عنه	اأو	كثريا،	وي�ساّده	ال�سّ
ع���ن	اال�ستقام���ة،	يقال:	َف�َسَد	َف�َسادًا	وُف�ُسودًا	")2(	ومن	ا�ستعرا�س	االآيات	التي	ورد	فيها		مفهوم	

الف�ساد	يف	القراآن	�سنجد	اأنه	�سر	كله،	وهو	خروج	عن	حد	االعتدال،	ومنها:

1-	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ]البقرة:	30[

2-	چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  چ	]البقرة:	251[

وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   3-چ 
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ]املوؤمنون:71[

معجم	مقايي�س	اللغة،	البن	فار�س:	�س	836. 	)1(
مفردات	الراغب	مادة	" ف�سد	".	 	)2(
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ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئىئ  ی  ی  ی   چ  چ  	-4
]النمل:34[

5-	چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  چ ]ال�سعراء:152-151[

6-	چ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  چ  
]البقرة:205[.

المطلب الرابع: تاريخه وصوره
مم���ا	ال�س���ك	فيه	اأن	االإرهاب	الفكري	هو	اأول	ماُوِجهت	به	دع���وة	االأنبياء	وامل�سلحني،	ولو	
ا�ستعر�سن���ا	تاريخ	االأنبياء	مع	اأقوامهم	وتاري���خ	الر�سول	مع	قري�س	�سنجد	اأن	االإرهاب	الفكري	

هو	اأول	ماتقوم	به	االأمم	املكذبة	للر�سل.

ولذلك	حتى	ال	يطول	البحث	�سنكتفي	بذكر	اأنواع	االإرهاب	الفكري	الذي	ا�ستخدمته	قري�س	
بع���د	جهر		النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	بدعوته		وكان	ذل���ك		قبل	مو�سم	احلج،	عندما	خافت	قري�س	من	اإ�سالم		
وف���ود	العرب	التي	�ستقدم	عليهم،	اجتمعت	قري�س	لالتفاق	على	كلمة	يقولونها	للعرب،	يف	�ساأن	
حمم���د	ملسو هيلع هللا ىلص	حتى	ال	حت���دث	دعوته	اأثرًا	يف	الع���رب،	فاجتمعوا	اإىل	الوليد	بن	املغ���رية	َوَكاَن	َذا	
َر	َهَذا	امْلَْو�ِسُم،	َواإِّن	ُوُفوَد	اْلَعَرِب	 َر	َفَقاَل	َلُهْم:	َيا	َمْع�َسَر	ُقَرْي�ٍس،	اإّنُه	َقْد	َح�سَ �ِس���ّن	ِفيِه���ْم	َوَقْد	َح�سَ
اِحِبُكْم	َهَذا،	َفاأَْجِمُعوا	ِفي���ِه	َراأًْيا	َواِحًدا،	َواَل	َتْخَتِلُفوا،	 ْمِر	�سَ �َسَتْق���َدُم	َعَلْيُكْم	ِفيِه،	َوَق���ْد	�َسِمُعوا	ِباأَ
ِقْم	َلَنا	 ا،	َقاُلوا:	َفاأَْنَت	َيا	اأََبا	َعْبِد	�َسْم�ٍس،	َفُقْل	َواأَ ُه	َبْع�سً ا،	َوَيُرّد	َقْوُلُكْم	َبْع�سُ ُكْم	َبْع�سً َفُيَكّذُب	َبْع�سُ
	َما	ُهَو	ِبَكاِهِن،	َلَقْد	 َراأًْي���ا	َنُق���وُل	ِبِه،	َقاَل:	َبْل	اأَْنُتْم	َفُقوُلوا	اأَ�ْسَمُع،	َقاُلوا:	َنُقوُل	َكاِهٌن،	َقاَل:	اَل	َوَاهلّلِ
ْجُنوِن،	 ُنوٌن،	َقاَل:	َما	ُهَو	مِبَ َراأَْيَن���ا	اْلُكّهاَن	َفَما	ُهَو	ِبَزْمَزَمِة	اْلَكاِهِن	َواَل	�َسْجِعِه،	َقاُلوا:	َفَنُقوُل:	جَمْ
ِه	َواَل	َو�ْسَو�َسِتِه،	َقاُلوا:	َفَنُقوُل:	�َساِعٌر،	َقاَل:	 ُنوَن	َوَعَرْفَناُه،	َفَما	ُهَو	ِبَخِنِقِه	َواَل	َتَخاجُلِ َلَقْد	َراأَْيَنا	اجْلُ
���ُه	َوَمْب�ُسوَطُه،	َفَما	ُهَو	 ُه	َوَمْقُبو�سَ َم���ا	ُه���َو	ِب�َساِعِر،	َلَقْد	َعَرْفَنا	ال�ّسْعَر	ُكّل���ُه	َرَجَزُه	َوَهَزَجُه	َوَقِري�سَ
ِبال�ّسْعِر،	َقاُلوا:	َفَنُقوُل	�َساِحٌر،	َقاَل:	َما	ُهَو	ِب�َساِحِر،	َلَقْد	َراأَْيَنا	ال�ّسّحاَر	َو�ِسْحَرُهْم	َفَما	ُهَو	ِبَنْفِثِهْم	
َلُه	َلَعْذٌق	 اَلَوًة،	َواإِّن	اأَ�سْ 	اإّن	ِلَقْوِلِه	حَلَ َواَل	َعْقِدِه���ْم،	َقاُلوا:	َفَما	َنُقوُل	َيا	اأََبا	َعْبِد	�َسْم�ٍس	؟	َقاَل:	َوَاهلّلِ
ّنُه	 َناٌة	-	َقاَل	اْبُن	ِه�َساٍم:	َوُيَقاُل	َلَغَدٌق	-	َوَما	اأَْنُتْم	ِبَقاِئِلنَي	ِمْن	َهَذا	�َسْيًئا	اإاّل	ُعِرَف	اأَ َواإِّن	َفْرَعُه	جَلَ
	 	امْلَْرِء	َواأَِبيِه	َوَبنْيَ َباِطٌل	َواإِّن	اأَْقَرَب	اْلَقْوِل	ِفيِه	اَلأَْن	َتُقوُلوا:	�َساِحٌر	َجاَء	ِبَقْوِل	ُهَو	�ِسْحٌر	ُيَفّرُق	ِبِه	َبنْيَ
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	امْلَْرِء	َوَع�ِسرَيِتِه.	َفَتْفُرُقوا	َعْنُه	ِبَذِلَك	َفَجَعُلوا	َيْجِل�ُسوَن	ِب�ُسُبِل	 	امْلَْرِء	َوَزْوَجِتِه	َوَبنْيَ امْلَْرِء	َواأَِخيِه	َوَبنْيَ
ّر	ِبِهْم	اأََحٌد	اإاّل	َحّذُروُه	اإّياُه	َوَذَكُروا	َلُهْم	اأَْمَرُه)1( الّنا�ِس	ِحنَي	َقِدُموا	امْلَْو�ِسَم	اَل	مَيُ

وتفي���د	بع�س	الروايات	اأن	الوليد	ملا	رد	عليهم	كل	ما	عر�سوا	له،	قالوا:	اأرنا	راأيك	الذي	ال	
غ�سا�سة	فيه،	فقال	لهم:	اأمهلونى	حتى	اأفكر	يف	ذلك،	فظل	الوليد	يفكر	ويفكر	حتى	اأبدى	لهم	

راأيه	الذي	ذكر	اآنًفا.

ويف	الولي���د	اأن���زل	اهلل	تعاىل	�ست	ع�سرة	اآية	من	�سورة	املدثر	قال	تعاىل:	چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جب  حب  خب  مبىب  يب      

ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ      جت        حت  خت  مت  ىت  يت  جث   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ      
ڃ  چَّ	]املدثر:26-11[

	وبع���د	اأن	اتف���ق	املجل�س	عل���ى	هذا	القرار	اأخ���ذوا	يف	تنفيذه،	فجل�سوا	ب�سب���ل	النا�س	حني	
قدم���وا	للمو�س���م،	ال	مير	بهم	اأحد	اإال	حذروه	اإياه	وذكروا	له���م	اأمره.	اأما	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلصفخرج	
نَّ���ة	وذى	امَلَجاز،	يدعوه���م	اإىل	اهلل،	واأبو	لهب	وراءه	 يتب���ع	النا����س	يف	منازلهم	ويف	ُعَكاظ	وجَمَ

يقول:	ال	تطيعوه	فاإنه	�سابئ	كذاب.

ومل���ا	فرغت	قري�س	م���ن	احلج	فكَّرت	يف	اأ�ساليب	تق�سى	بها	عل���ى	هذه	الدعوة	يف	مهدها.	
وتتلخ�س	هذه	االأ�ساليب	فيما	يلي:

1� ال�سخرية والتحقري، وال�ستهزاء والتكذيب والت�سحيك:
اأ-	اته���ام	الر�س���ول	باجلن���ون:	چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ		]	احلجر:	6	[.

ب-	و�س���م	الر�سول	بال�ساح���ر	الك���ذاب:	چ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ       ڄ   چ	]	�س:	4[.

الرو����س	االأن���ف	لل�سهيلي:20/3،	حتقيق	عمر	عبد	ال�سالم	ال�سالم���ي،	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت،	 	)1(
ط1،	1421ه�/	2000م.
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ج-	نظره���م	للنب���ي	بح�س���د:	چ ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  
ہ  چ	]	القلم:	51[.	

د-	اال�سته���زاء	بالنب���ي	واأ�سحاب���ه:	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ	]	االأنع���ام:	53	[چ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
جب   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   ی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  

حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  چ]	املطففني:	29:	33[.

وق���د	و�سف	القراآن	العالج	من	ه���ذا	االإرهاب	وهو	الت�سبيح	وال�سج���ود	بعد	اأن	اأكرثوا	من	
ال�سخرية	واال�ستهزاء	حتى	اأثر	ذلك	يف	نف�س	ر�سول	اهلل	r،	كما	قال	اهلل	تعاىل:چ ڄ  ڄ   ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ]احلجر:	97[،	ثم	ثبته	اهلل	واأمره	مبا	يذهب	بهذا	ال�سيق	فقال:	
]احلج���ر:	98،	 چَّ	 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ 

99[،	وق���د	اأخ���ربه	من	قبل	اأنه	يكفيه	هوؤالء	امل�ستهزئني	حي���ث	قال:	ُّچ ٿ  ٹ           ٹ  
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چِّ	َّ	]	احلج���ر:	95،	96	[،	واأخ���ربه	اأن	

فعله���م	ه���ذا	�سوف	ينقل���ب	وبااًل	عليه���م	فق���ال:		چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   چَّ	]	االأنعام:	10	[.

2� اإثارة ال�سبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة:
وكان الهدف من اإثارة ال�سبهات ه� �سرف النا�س عن التفاعل مع القراآن: 

اأ-	و�سفه���م		القراآن	باأنه	اأ�سغاث	اأحالم:چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ      ک  ک  ک      ک  چ]	االأنبياء:	5	[	يراها	حممد	بالليل	ويتلوها	بالنهار.

	ب-		و�سفهم	القراآن	باأنه	مفرتى		من	عند	نف�سه،	اأو	من	عند	غريه	وكانوا	يقولون:

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ      پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  چ]	النح���ل:	103	[وقال���وا:چ ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ	]	الفرق���ان:	4	[،	اأي	ا�س���رتك	ه���و	وزمالوؤه	

چ ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   چ  اختالق���ه	 	يف	
]	الفرقان:	5	[
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ج-	زعمه���م		باأن	اجل���ن	اأو	ال�سياطني	تتنزل	عليه	بالقراآن	كم���ا	تتنزل	على	الكهان:	فقال	
]	ال�سع���راء:	 تع���اىل	رًدا	عليه���م:چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  چَّ
221،	222	[،	اأي	اإنه���ا	تن���زل	على	الكذاب	الفاج���ر	املتلطخ	بالذنوب،	وم���ا	جّربتم	علّى	كذًبا،	
وم���ا	وجدت	يف	ف�سًق���ا،	فكيف	جتعلون	القراآن	م���ن	تنزيل	ال�سيطان	؟واأحياًن���ا	قالوا	عن	النبي	
ملسو هيلع هللا ىلص:	اإن���ه	م�ساب	بنوع	م���ن	اجلنون،	فهو	يتخيل	املعانى،	ثم	ي�سوغه���ا	يف	كلمات	بديعة	رائعة	

كم���ا	ي�سوغ	ال�سعراء،	فهو	�ساعر	وكالمه	�سعر.	قال	تعاىل	رًدا	عليهم:چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ]	ال�سع���راء:	225:	226	[	فهذه	ثالث	خ�سائ�س	
يت�س���ف	بها	ال�سعراء	لي�ست	واحدة	منها	يف	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص،	فالذين	اتبعوه	هداة	مهتدون،	متقون	
�ساحلون	يف	دينه���م	وخلقهم	واأعمالهم	وت�سرفاتهم،	ولي�ست	عليهم	م�سحة	من	الغواية	يف	اأي	
�ساأن	من	�سئونهم،	ثم	النبي	rال	يهيم	يف	كل	واد	كما	يهيم	ال�سعراء،	بل	هو	يدعو	اإىل	رب	واحد،	
ودين	واحد،	و�سراط	واحد،	وهو	ال	يقول	اإال	ما	يفعل،	وال	يفعل	اإال	ما	يقول،	فاأين	هو	من	ال�سعر	

وال�سعراء	؟	واأين	ال�سعر	وال�سعراء	منه.

فكان	القراآن		يرد	على	جميع		ال�سبه	التي	كانوا	يثريونها	حول	النبيملسو هيلع هللا ىلصوالقراآن.

3 � احليل�لة بني النا�س وبني �سماعهم القراآن)1(، ومعار�سته باأ�ساطري الأولني:

ج���اء	يف	�س���رية	ابن	ه�سام:	2	/	23،	طبعة	طه	عبد	الرءوف	�سع���د،	طبع	�سركة	الطباعة	الفنية	املتحدة:	"   	)1(
	r	ِبَها،	َفَم�َسى	اإَلْيِه	ِرَجاٌل	ِمْن	ُقَرْي�ٍس،	َوَكاَن	 َكاَن	الطَُّفْيل	ْبُن	َعمرو	الدَّْو�ِسيُّ	ُيَحدُِّث:	اأَنَُّه	َقِدَم	مكَة	َوَر�ُسوُل	اهللَِّ
	اأَْظُهِرَنا	 الطُّفيل	َرُجاًل	�َسِريًفا	�َساِعًرا	َلِبيًبا،	َفَقاُلوا	َلُه:	َيا	ُطَفْيُل،	اإنََّك	َقِدْمَت	بالَدنا،	َوَهَذا	الرَُّجُل	الَِّذي	َبنْيَ
	الرجِل	وبنَي	اأَِبيِه،	وبنَي	 ا	َقْوُلُه	كال�سحِر	يف���رِّق	َبنْيَ منََّ ل	ِبَنا،	َوَقْد	ف���رَّق	َجَماَعَتَنا،	و�ستَّت	اأَْمَرَنا،	َواإِ َق���ْد	اأع�سَ
	زوجِته،	َواإِنَّا	َنْخ�َسى	َعَلْيَك	َوَعَلى	قوِمك	َما	َقْد	َدَخَل	َعَلْيَنا،	َفاَل	تكلمنَّه	 	الرَُّجِل	َوَبنْيَ 	اأَِخيِه،	َوَبنْيَ الرجِل	َوَبنْيَ
	َما	َزاُلوا	ِبي	َحتَّى	اأجمعُت	اأال	اأَ�ْسَمَع	ِمْنُه	�َسْيًئا	َواَل	اأَُكلَِّمُه،	َحتَّى	ح�سوُت	يِف	 َواَل	ت�سمعنَّ	منه	�سيًئا.	َقاَل:	َفَوَاهللَِّ
ْن	اأَ�سمَعه.	َقاَل:	 اأُُذيَنَّ	ِح���نَي	َغ���َدْوُت	اإىَل	امْلَ�ْسِجِد	ُكْر�ُسًفا2	َفَرًقا	ِمْن	اأَْن	َيْبُلَغِني	�َس���ْيٌء	ِمْن	َقْوِلِه،	َواأََنا	اَل	اأُِريُد	اأَ
	اإالَّ	اأَْن	 لِّي	ِعْنَد	اْلَكْعَبِة.	َقاَل:	َفُقْمُت	ِمْنُه	َقِريًبا،	َفاأََبى	اهللَُّ ملسو هيلع هللا ىلصقائٌم	ُي�سَ فغدْوت	اإىَل	امل�سجِد،	َفاإَِذا	َر�ُسوُل	اهللَِّ
	اإينِّ	َلَرُجٌل	َلِبيٌب	 مِّي،	َوَاهللَِّ ُي�ْسِمَعِن���ي	بع�َس	قوِله.	َقاَل:	َف�َسِمْعُت	َكاَلًما	َح�َسًنا.	َقاَل:	فقلُت	يِف	َنْف�ِسي:	واُثْكَل	اأُ
ْن	َكاَن	الَِّذي	 ْن	اأ�سمَع	ِمْن	َه���َذا	الرَُّجِل	َما	َيُقوُل!	َفاإِ َنُعِني	اأَ �َساِع���ٌر	َم���ا	َيْخَفى	عليَّ	احل�سُن	ِمْن	اْلَقِبيِح،	َفَما	مَيْ
	rاإىَل	َبْيِتِه	َفاتََّبْعُتُه،	َحتَّى	 َرَف	َر�ُسوُل	اهللَِّ َياأِْتي	َبْه	َح�َسًنا	َقِبْلُتُه،	َواإِْن	َكاَن	قبيًحا	تركته.	َقاَل:	َفَمَكْثُت	َحتَّى	اْن�سَ
مَُّد،	اإنَّ	قوَمك	َقْد	َقاُلوا	يِل	َكَذا	وكذا،	للذي	قالوا؛	فواهلل	ماَبرحوا	 اإَذا	َدَخَل	َبْيَتُه	َدَخْلُت	َعَلْيِه،	َفُقْلُت:	َيا	حُمَ
	اإالَّ	اأَْن	ُي�سمعني	قوَلك،	َف�َسِمْعُتُه	 يخوِّفونني	اأمَرك	َحتَّى	�َسددت	اأُُذيَنَّ	بُكْر�ُسف	ِلَئالَّ	اأ�سمَع	َقْوَلَك،	ُثمَّ	اأََبى	اهللَُّ
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ق���ال	تع���اىل:چ ھ  ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  چ	]	ف�سلت:	
26	[	ف���كان	امل�سرك���ون	يحولون	بني	النا����س	وبني	�سماعهم	القراآن	ودع���وة	االإ�سالم	بكل	طريق	
ميك���ن،	فكانوا	يط���ردون	النا�س	ويث���ريون	ال�سغب	وال�سو�س���اء	ويتغنون	ويلعب���ون،	اإذا	راأوا	اأن	
النبيملسو هيلع هللا ىلصيتهي���اأ	للدعوة،	اأو	اإذا	راأوه	ي�سلى	ويتلو	الق���راآن.	حتى	اإن	النبي	rمل	يتمكن	من	تالوة	
ا	 الق���راآن	عليه���م	يف	جمامعهم	ونواديهم	اإال	يف	اأواخر	ال�سنة	اخلام�س���ة	من	النبوة،	وذلك	اأي�سً

عن	طريق	املفاجاأة،	دون	اأن	ي�سعروا	بق�سده	قبل	بداية	التالوة.	

وكان	الن�سر	بن	احلارث،	اأحد	�سياطني	قري�س	قد	قدم	احلرية،	وتعلم	بها	اأحاديث	ملوك	
الفر����س،	واأحادي���ث	ر�ستم	وا�سفنديار،	ف���كان	اإذا	جل�س	ر�س���ول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلصجمل�ًسا	للتذكري	باهلل	
والتحذي���ر	م���ن	نقمته	خلفه	الن�س���ر	ويقول:	اأنا	واهلل	ي���ا	مع�سر	قري�س	اأح�س���ن	حديًثا	منه،	ثم	
يحدثه���م	عن	ملوك	فار�س	ور�ستم	وا�سفنديار،	ثم	يقول:	مباذا	حممد	اأح�سن	حديًثا	مني.	ويف	
رواي���ة	عن	ابن	عبا����س	اأن	الن�سر	كان	قد	ا�سرتى	َقْيَنًة،	فكان	ال	ي�سم���ع	باأحد	يريد	االإ�سالم	اإال	
انطل���ق	ب���ه	اإىل	قينته،	فيقول:	اأطعميه	وا�سقيه	وغنيه،	هذا	خري	مما	يدعوك	اإليه	حممد،	وفيه	

نزل	قوله	تعاىل:چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ]	لقمان:	6	[)1(.

	َما	 	rاالإ�سالَم،	َوَتاَل	عليَّ	اْلُقْراآَن،	َفاَل	َوَاهللَِّ َق���ْواًل	َح�َسًن���ا،	َفاْعِر�ْس	عليَّ	اأمَرك.	َقاَل:	َفَعَر�َس	عليَّ	َر�ُسوُل	اهللَِّ
�َسِمْعُت	َقْواًل	قطُّ	اأح�سَن	ِمْنُه،	َواَل	اأَْمًرا	اأعدَل	ِمْنُه.	َقاَل:	فاأ�سلمُت	َو�َسِهْدُت	�َسَهاَدَة	احلقِّ".

انظر:�سرية	ابن	ه�سام:7/2،	والرحيق	املختوم،	للمباركفوري:	من	�س	62-65.	طبع	دار	الهالل	-	بريوت	 	)1(
)نف�س	طبعة	وترقيم	دار	الوفاء	للطباعة	والن�سر	والتوزيع(	-بت�سرف	كبري-.
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المبحث الثاني

 اأ�سبابه 

ال�س���ك	يف	اأن	االإره���اب	ل���ه	اأ�سب���اب	عدي���دة،	منه���ا	الديني���ة	وال�سيا�سي���ة	واالقت�سادية	
واالجتماعي���ة	والنف�سي���ة	والثقافية،	والميكن	بح���ال	-يف	هذ	العجالة-	التط���رق	اإليها	جميعًا،	
ويج���ب	اأن	نعلم	اأن	امل�سلمني	اليوم	-ماعدا	االأقليات	امل�سلمة-		يتوزعون	على	57	دولة	من�سوية	
حت���ت	�سق���ف	منظمة	التعاون	االإ�سالم���ي،		ويبلغ	تعداده���م	مايقارب	امللي���ار	و�سبعمائة	مليون	
م�سل���م،	ويعاين	البع�س	م���ن	ظروف	معي�سية	�سعبة	ت�سكل	بيئة	حا�سنة	لالإرهاب،	وال	يخفى	اأن	
هذه	ال���دول	تتفاوت	يف	الظروف	ال�سيا�سية	واالجتماعية	والدينية	واالقت�سادية،	فبع�س	الدول	
تعت���رب	اأن	جمرد	الذه���اب	الأداء	ال�سالة	و�سيام	رم�سان	اإرهابًا،	وبع����س	الدول	متار�س	اأفظع	
اأنواع	االإرهاب	بحق	�سعوبها،	كما	هو	احلا�سل	يف	�سوريا	والعراق،	وبع�س	الدول	ترعى	االإ�سالم	
وتطبق	ال�سريعة	يف	بالدها،كما	هو	احلال	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية،	ولو	اأردنا	اأن		اأكرث	دقة	
ومو�سوعية،	فكل	بلد	اإ�سالمي	ي�ستحق	اأن	يفرد	بدرا�سات	ُمعمَّقة	ملعرفة	اأ�سباب	االإرهاب	فيها،	
وما	قد	يوجد	فيها	لي�س	بال�سروة	اأن	يوجد	ويتكرر	يف	غريها،	ولكن	ميكن	و�سع	اليد	على	اأهم	

االأ�سباب	التي	يتولد	عنها	االإرهاب	الفكري	اليوم	يف	العامل	االإ�سالمي	ب�سكل	عام:

المطلب األول: الغلو في فهم الدين:
الُغُل���و:	هو	ااِلْرتَفاع	يِف	ال�سَّْيء	وجماوزة	احلّد	ِفيِه	َوِمْنه،اأَي:	اَل	جتاوزوا	امْلِْقَدار)1(.	وال�سك	
اأن	الغلو	يف	الدين	ن�ساأ	مع	ن�ساأة	االإ�سالم	يف	املدينة	املنورة،	ولكن	الر�سول	انربى	له	وحذر	منه،	
واملث���ال	ال�سارخ	هو	ق�س���ة	الرهط	الثالثة)2(،	ثم	بعد	الفتوح���ات	يف	ع�سر	اخلالفة	الرا�سدة	

جمهرة	اللغة	البن	دريد:961/2،	حتقيق	رمزي	منري	بعلبكي،	طبع	دار	العلم	للماليني،	بريوت،	ط1،	1987م. 	)1(
وا	 ُلوَن	َعْن	ِعَباَدِة	النَِّبيِّ	ملسو هيلع هللا ىلص،	َفَلمَّا	اأُْخرِبُ عن	اأََن�َس	ْبَن	َماِلٍك،	َيُقوُل:	َجاَء	َثاَلَثُة	َرْهٍط	اإِىَل	ُبُيوِت	اأَْزَواِج	النَِّبيِّ	ملسو هيلع هللا ىلص،	َي�ْساأَ 	)2(
َكاأَنَُّه���ْم	َتَقالُّوَها،	َفَقاُل���وا:	َواأَْيَن	َنْحُن	ِمَن	النَِّبيِّ	ملسو هيلع هللا ىلص؟	َقْد	ُغِفَر	َلُه	َما	َتَقدََّم	ِمْن	َذْنِبِه	َوَما	َتاأَخََّر،	َقاَل	اأََحُدُهْم:	اأَمَّا	اأََنا	
ْفِطُر،	َوَقاَل	اآَخُر:	اأََنا	اأَْعَتِزُل	النِّ�َساَء	َفاَل	اأََتَزوَُّج	اأََبًدا،	َفَجاَء	 وُم	الدَّْهَر	َواَل	اأُ لِّي	اللَّْيَل	اأََبًدا،	َوَقاَل	اآَخُر:	اأََنا	اأَ�سُ َفاإيِنِّ	اأُ�سَ
وُم	 	َواأَْتَقاُكْم	َلُه،	َلِكنِّي	اأَ�سُ نِّي	اَلأَْخ�َساُك���ْم	هلِلَِّ 	اإِ َما	َواهللَِّ 	ملسو هيلع هللا ىلصاإَِلْيِه���ْم،	َفَقاَل:	"اأَْنُتُم	الَِّذي���َن	ُقْلُتْم	َكَذا	َوَكَذا،	اأَ َر�ُس���وُل	اهللَِّ
	ِمنِّي" اأخرجه	البخاري	يف	�سحيحه:2/7	،	 َتَزوَُّج	النِّ�َساَء،	َفَمْن	َرِغَب	َعْن	�ُسنَِّتي	َفَلْي����سَ لِّ���ي	َواأَْرُقُد،	َواأَ َواأُْفِط���ُر،	َواأُ�سَ
حدي���ث	5063،	بتحقيقمحم���د	زهري	بن	نا�سر	النا�سر،	ن�س���ردار	طوق	النجاة	)م�سورة	ع���ن	ال�سلطانية	باإ�سافة	

ترقيم	ترقيم	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي(،	ط1،	1422ه�.
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ظه���رت	طبقة	من	العباد	اجلهلة	يف	فهم	الدين،	وجتمع	حولهم	اأ�سحاب	االأهواء،	واأهل	النفاق	
وبع����س	الزنادقة،	ووقع	�سحيته���م	بع�س	الغيورين	من	)حدثاء	االأ�سن���ان()1(	الذين	ينق�سهم	

الرجوع	الأهل	الذكر؛	ليفهم	دين	اهلل	كما	اأمر	اهلل	ور�سوله.	

وم���ن	هذه	البذرة	االأولة	نبت���ت	فرقة	اخلوارج	االأوىل	الذين	قاتلوا	ال�سحابة،	ونبتت	فرقة	
الت�سي���ع،	ثم	حتول	الزه���اد	االأوائل	اإىل	مت�سوفة،	لهم	طرق	يف	العب���ادة	فيها	الكثري	من	البدع	
الت���ي	مل	يعرفه���ا	ال�سحابة	يف	الع�س���ور	االأوىل،	ثم	ت�سظى	الت�سيع	بعد	ذل���ك	اإىل	فرق	باطنية	
وغالة،	وو�سل	ببع�سهم	الغلو	اإىل	تاأليه	على	بن	اأبي	طالب	وفاطمة	الزهراء	واحل�سني	بن	علي،	
واأحدثوا	يف	االإ�سالم	مامل	ياأذن	به	اهلل	اإىل	اأن	�سار	ما	اأحدثوه	دينًا	ال	ميت	اإىل	االإ�سالم	ب�سلة.

واأم���ا	اخلوارج	فكانوا	يظهرون	يف	الفرتات	التي	ي�سع���ف	فيها	احلكم	االإ�سالمي	وينح�سر	
ظل���ه،	ولذلك	راأين���ا	ظهورهم	القوي	يف	خالفة	علي	بن	اأبي	طال���ب،	وبعد	ذلك	ات�سعت	ظاهرة	
التكف���ري	نتيج���ة	احلكم	بغري	م���ا	اأنزل	اهلل)2(	بع���د	�سقوط	الدول���ة	العثماني���ة	يف	بع�س	البالد	

ِتي	يِف	اآِخ���ِر	الزََّماِن	َقْوٌم،	ُحَدَث���اُء		االأَ�ْسَناِن،	 	ملسو هيلع هللا ىلص،	َيُق���وُل:	"َياأْ ع���ن	عل���ي	بن	اأبي	طالب	�َسِمْع���ُت	َر�ُسوَل	اهللَِّ 	)1(
ُرُق	ال�سَّْهُم	ِم���َن	الرَِّميَِّة،	اَل	 ُرُقوَن	ِم���َن	االإِ�ْساَلِم	َكَما	مَيْ يَِّة،	مَيْ 	َق���ْوِل	الرَبِ ْح���اَلِم،	َيُقوُلوَن	ِمْن	َخرْيِ �ُسَفَه���اُء	االأَ
نَّ	َقْتَلُهْم	اأَْجٌر	مِلَْن	َقَتَلُهْم	َيْوَم	الِقَياَمِة" اأخرجه	 ُيَج���اِوُز	اإِمَياُنُه���ْم	َحَناِجَرُهْم،	َفاأَْيَنَما	َلِقيُتُموُهْم	َفاْقُتُلوُهْم،	َفاإِ

البخاري	يف	�سحيحه:200/4،	حديث	3611.	
	لق���د	اأ�ساء	الكثري	من	اخلوارج			ومن	اأح�سن	من	ف�سرها	من	املعا�سرين	ال�سيخ	حممد	االأمني	ال�سنقيطي:	 	)2(
ُيْرَوى	اأَنَّ	ُحَذْيَفَة	�ُسِئَل	َعْن	َهِذِه	ااْلآَياِت،	اأَِهَي	يِف	َبِني	اإِ�ْسَراِئيَل،	َفَقاَل:	َنَعْم	ِهَي	ِفيِهْم،	َوَلَت�ْسُلُكنَّ	�َسِبيَلُهْم	 	 	 	.."
اَرى،	َوَهَذا	اْخِتَياُر	 َح���ْذَو	النَّْعِل	ِبالنَّْع���ِل،	َوِقيَل:	اْلَكاِفُروَن	ِلْلُم�ْسِلِم���نَي،	َوالظَّامِلُوَن	ِلْلَيُهوِد،	َواْلَفا�ِسُق���وَن	ِللنَّ�سَ
ِبي	َزاِئَدَة،	 اأَِب���ي	َبْك���ِر	ْبِن	اْلَعَرِبيِّ،	َقاَل���ُه:	اِلأَنَُّه	َظاِهُر	ااْلآَياِت،	َوُهَو	اْخِتَياُر	اْبِن	َعبَّا�ٍس،	َوَجاِبِر	ْب���ِن	َزْيٍد،	َواْبِن	اأَ
ُه:	َلْي�َس	ِبُكْفٍر	َيْنُقُل	َعِن	امْلِلَِّة،	َوَلِكنَّ���ُه	ُكْفٌر	ُدوَن	ُكْفٍر.َوَهَذا	 ا	َقاَل	َطاُو�ٌس	َوَغ���رْيُ َم���َة،	َوال�سَّْعِبيِّ	اأَْي�سً َواْب���ِن	�ُسرْبُ
َيًة	 	َفُهَو	َتْبِديٌل	َلُه	ُيوِج���ُب	اْلُكْفَر،	َواإِْن	َحَكَم	ِبِه	َهًوى	َوَمْع�سِ ا	ِعْنَدُه	َعَلى	اأَنَُّه	ِمْن	ِعْنِد	اهللَِّ َيْخَتِل���ُف	اإِْن	َحَك���َم	مِبَ
َواِرِج	 يُّ:	َوَمْذَهُب	اخْلَ ْهِل	ال�سُّنَّ���ِة	يِف	اْلُغْفَراِن	ِلْلُمْذِنِبنَي،	َقاَل	اْلُق�َس���رْيِ ِل	اأَ �سْ َفُه���َو	َذْنٌب	ُتْدِرُكُه	امْلَْغِف���َرُة	َعَلى	اأَ
ا:	 ْي�سً �َسُن	اأَ �َس���ِن،	َوال�سُّدِّيِّ،	َوَقاَل	احْلَ ىَل	احْلَ 	َفُهَو	َكاِفٌر،	َوَعَزا	َهَذا	اإِ 	اهللَِّ اأَنَّ	َم���ِن	اْرَت�َس���ى،	َوَحَكَم	ِبُحْكِم	َغرْيِ
وا	ِباآَياِتِه	 ���كَّاِم	َثاَلَثَة	اأَ�ْسَي���اَء:	اأَالَّ	َيتَِّبُعوا	اْلَهَوى،	َواأاَلَّ	َيْخ�َس���ُوا	النَّا�َس	َوَيْخ�َس���ْوُه،	َواأَالَّ	َي�ْسرَتُ 	َعَلى	احْلُ اأََخ���َذ	اهللَُّ
	َعْنُه	-:	الظَّاِهُر	امْلَُتَباِدُر	ِمْن	�ِسَياِق	ااْلآَياِت	اأَنَّ	اآَيَة	 َثَمًن���ا	َقِلي���اًل،	اْنَتَهى	َكاَلُم	اْلُقْرُطِبيِّ.َقاَل	ُمَقيُِّدُه	-	َعَفا	اهللَُّ
اِطًبا	مِلُ�ْسِلِمي	َهِذِه	ااْلأُمَِّة:	َفاَل	َتْخ�َسُوا	 َفاأُوَلِئ���َك	ُهُم	اْلَكاِفُروَن،	َناِزَلٌة	يِف	امْلُ�ْسِلِمنَي	؛	اِلأَنَُّه	َتَعاىَل	َق���اَل	َقْبَلَها	خُمَ
	َفاأُوَلِئَك	ُهُم	اْلَكاِفُروَن،	 ا	اأَْنَزَل	اهللَُّ 	َيْحُكْم	مِبَ وا	ِباآَياِتي	َثَمًنا	َقِلياًل،	ُثمَّ	َقاَل:	َوَمْن	مَلْ النَّا�َس	َواْخ�َسْوِن	َواَل	َت�ْسرَتُ
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االإ�سالمي���ة	ف�س���ار	التكفري	يوجه	للحاك���م	واملحكوم،	خا�س���ة	بعد	اأن	دخل	الكث���ري	منهم	اإىل	
ال�سجون	واملعتقالت،	ومور�س	بحقهم	�سنوف	رهيبة	من	التعذيب،	كجماعة	التكفري	والهجرة،	
وجماعة	التوقف	والتبني	يف	م�سر	فيخرج	اأحدهم	من	ال�سجن	وهو	ناقم	على	جمتمعه،	م�سيء	
الظن	بحكامه،	متهيئ	لتلقف	االأفكار	الغالية،	واالأعمال	االإرهابية،	ملا	يف	نف�سه	من	الغيظ	وحب	

االنتقام.	
وال	�س���ك	اأن	املخط���ئ	يجب	اأن	يعاقب	وي���وؤدب،	زجًرا	له	وحماية	للمجتم���ع	من	�سره،	وفق	
ال�سواب���ط	ال�سرعية،	واحلقوق	االإن�سانية	من	اجلميع	وعلى	اختالف	االأحوال،	فاالأ�سل	الرباءة	
حت���ى	تثبت	التهمة	واالإدانة،	والعقوبة	يجب	اأن	تكون	بقدر	اجلرم،	كما	يجب	حماية	امل�سجونني	
واملوقف���ني	من	�س���ور	التجاوز،	واالعتداء	غري	امل�س���روع،	والتي	تعج	بها	ال�سج���ون	العربية	وهي	

االأ�سواأ	على	م�ستوى	العامل.	
وذل���ك	اأن	العدل	وفق	م���ا	جاء	به	ال�سرع	هو	الكفيل	وحده	باإ�س���الح	الفرد	ورده	اإىل	جادة	
ال�س���واب،	واإعادت���ه	-	واإن	اأدب	اأو	ع���ذب	-	اإىل	اأن	يعي�س	حياة	طبيعي���ة	يف	جمتمعه	بعيًدا	عن	
االنع���زال	والنف���رة	وال�سلبية،	اأو	الغلو	واحلق���د	وال�سعي	يف	االأر�س	بالف�س���اد..	ومن	اأ�سهر	هذه	
اجلماع���ات	التي	تكف���ر	امل�سلمني	اليوم	"تنظي���م	الدولة	االإ�سالمية	يف	الع���راق	وال�سام" والتي	
يطل���ق	عليها	اخت�سارًا	" داع�س	"،	والتي	لعبت	دورًا	كبريًا	يف	دعم	النظام	الن�سريي	الباطني	
يف	�سوري���ا،	ودع���م	النظام	الطائف���ي	الراف�سي	يف	الع���راق،	وكانت	اأفعاله���ا	االإجرامية	مربرًا	
للتدخ���ل	االأمريكي	والرو�سي	واالإيراين	يف	�سوريا	والعراق،	هذا	باالإ�سافة	اإىل	دورها	الكبري	يف	

ت�سويه	�سورة	االإ�سالم	وامل�سلمني	يف	العامل.

َطاُب	ِلْلُم�ْسِلِمنَي	َكَما	ُهَو	َظاِهٌر	ُمَتَباِدٌر	ِمْن	�ِسَياِق	ااْلآَيِة،	َوَعَلْيِه	َفاْلُكْفُر	اإِمَّا	ُكْفٌر	ُدوَن	َكْفٍر،	َواإِمَّا	اأَْن	َيُكوَن	 َفاخْلِ
	، 	ُحْكِم	اهللَِّ 	َوَردَِّها	َم���َع	اْلِعْلِم	ِبَها.اأَمَّا	َمْن	َحَكَم	ِبَغرْيِ ًدا	ِبِه	َجْحَد	اأَْحَكاِم	اهللَِّ ْو	َقا�سِ 	َلُه،	اأَ َفَع���َل	َذِل���َك	ُم�ْسَتِحالًّ
اِة	امْلُ�ْسِلِمنَي،	 ا	َحَمَلُه	َعَلى	َذِلَك	اْلَهَوى	َفُهَو	ِم���ْن	�َساِئِر	ُع�سَ 	اأَنَُّه	ُمْرَتِكٌب	َذْنًبا،	َفاِعٌل	َقِبيًح���ا،	َواإِمنََّ َوُه���َو	َع���امِلٌ
نَُّه	َق���اَل	َقْبَلَها:	َوَكَتْبَنا	َعَلْيِهْم	 نَّ	اآَيَة:	َفاأُوَلِئ���َك	ُهُم	الظَّامِلُوَن،	يِف	اْلَيُهوِد	؛	اِلأَ ا	يِف	اأَ َو�ِسَي���اُق	اْلُق���ْراآِن	َظاِهٌر	اأَْي�سً
ا�ٌس	َفَمْن	 ُروَح	ِق�سَ 	َوااْلأَْنَف	ِبااْلأَْنِف	َوااْلأُُذَن	ِبااْلأُُذِن	َوال�سِّنَّ	ِبال�سِّنِّ	َواجْلُ 	ِباْلَعنْيِ ِفيَها	اأَنَّ	النَّْف�َس	ِبالنَّْف�ِس	َواْلَعنْيَ
وِح	َداَلَلِة	 َطاُب	َلُهْم	ِلُو�سُ وَلِئَك	ُه���ُم	الظَّامِلُوَن.َفاخْلِ 	َفاأُ ْنَزَل	اهللَُّ ا	اأَ 	َيْحُكْم	مِبَ ���دََّق	ِبِه	َفُه���َو	َكفَّاَرٌة	َلُه	َوَمْن	مَلْ َت�سَ
اَرى	؛	اِلأَنَُّه	َقاَل	َقْبَلَها:	َوْلَيْحُكْم	 ا	يِف	اأَنَّ	اآَيَة:	َفاأُوَلِئَك	ُهُم	اْلَفا�ِسُقوَن	يِف	النَّ�سَ ال�سَِّياِق	َعَلْيِه	َكَما	اأَنَُّه	َظاِهٌر	اأَْي�سً
	َفاأُوَلِئَك	ُهُم	اْلَفا�ِسُقوَن".انظر	:	اأ�سواء	البيان	 ا	اأَْنَزَل	اهللَُّ 	َيْحُكْم	مِبَ 	ِفيِه	َوَمْن	مَلْ ا	اأَْنَزَل	اهللَُّ يِل	مِبَ جْنِ اأَْهُل	ااْلإِ

لل�سيخ	ال�سنقيطي:407/1،	طبع	دار	الفكر	للطباعة	و	الن�سر	و	التوزيع	بريوت	،1415	ه�	-	1995	م�
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وال�سك	باأن	كل	دعوة	ا�سالحية	كان	ي�سحبها	�سيء	من	الت�سدد	والغلو،	ب�سبب	قلة	الفقه،	
واجلهل	مبقا�سد	االإ�سالم،	وحتميل	الن�سو�س	ماال	حتتمل	من	الفهوم.					

 المطلب الثاني: الظلم وانحسار حكم الشريعة اإلسالمية

ال	�سك	باأن	كل	من	يطالب	بتطبيق	ال�سريعة	االإ�سالمية	يف	اأيامنا	هذه	ت�سلط	عليه	كل	اأنواع	
االإره���اب	الفكري،	من	اأن	تطبيق	ال�سريعة	يف	وقتن���ا	احلا�سر	�سوف	يوؤدي	اإىل	كارثة	حتل	بكل	
م���ن	يفك���ر	بها،	بل	من	يفكر	مبجرد	التفكري	بها	هو	ال	يعي�س	الواقع،	وهذا	كله	من	�سغط	الغزو	
الفك���ري	لعق���ول	امل�سلمني،	ناهيك	ع���ن	الت�سكيك	ب�سالحية	ال�سريعة	ل���كل	زمان	ومكان،	ومن	
ي�ستعر����س	واقع	العامل	اليوم	�سوف	يفاجاأ	بالك���م	الهائل	واملت�ساعد	من	اجلرائم	على	االأنف�س	
واالأعرا����س	واالأموال	والعقول	يف	اأغلب	دول	العامل،	مع	كرثة	وجود	املحاكم	بدرجات	التقا�سي	
املختلف���ة،	والتي	حتكم	بغ���ري	ما�سرع	اهلل،	وال�سبب	الرئي�س	يف	كل	هذه	املظامل	هو	عدم	تطبيق	
ال�سريع���ة	االإ�سالمي���ة،	الت���ي	هي	خري	كلها	وم�سالح	كله���ا	وعدل	كلها،	فلم	َتَدْع	خ���رًيا	اإالَّ	دلَّت	
علي���ه،	وال	�سًرا	اإالَّ	حذَّرت	منه؛	وقد	جاءت	باأ�سل���ني	عظيمني	هما:" تقرير	امل�سالح	وتكميلها،	
وتعطي���ل	املفا�سد	وتقليلها،	فم���ا	ترك	النبيملسو هيلع هللا ىلصخرًيا	اإال	دلنا	عليه	وال	�سًرا	اإال	حذرنا	منه،	فال	
جت���د	فعاًل	اأو	قواًل	في���ه	م�سلحة	اإال	وال�سريعة	قد	اأمرت	به	اأمر	اإيج���اب	اأو	ا�ستحباب،	وال	فعاًل	
اأو	ق���واًل	في���ه	مف�س���دة	اإال	وال�سريعة	ق���د	نهت	عنه	اإما	نهي	حت���رمي	اأو	كراهة	فالواج���ب	اإًذا	هو	
فع���ل	امل�سالح	كلها،	واجتناب	املفا�سد	كله���ا،	بحيث	ال	يقر	االإن�سان	على	ترك	م�سلحة	وال	فعل	

مف�سدة،	لكن	هذا	عند	عدم	تعار�س	امل�سالح	واملفا�سد")1(.
َناِم	َحْيُث	َيُكوُن	 وعم���اًل	بهذه	القاعدة	يقول	ال�ساطبي	يف	املوافقات)2(	" اَل	َيُجوُز	�َسبُّ	ااْلأَ�سْ

ى	َقْوِلِه	َتَع���اىَل:چ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ْقَت�سَ ،	َعَماًل	مِبُ �َسَبًب���ا	يِف	�َس���بِّ	اهللَِّ
ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                ې  ې  چ 

]االأنعام:	108	[،	

انظر:	تلقيح	االأفهام	العلية	ب�سرح	القواعد	الفقهية،	لوليد	بن	را�سد	ال�سعيدان:3/	10	،	راجعه	وعلق	عليه:	 	)1(
ال�سيخ	�سلمان	بن	فهد	العودة.	

انظ���ر	املوافق���ات	لل�ساطبي:185/5،	حتقيق		اأبو	عبيدة	م�سهور	ب���ن	ح�سن	اآل	�سلمان،	طبع	دار	ابن	عفان،	 	)2(
ط1	،	1417ه�/	1997م
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وم���ن	االأدلة	على	ذلك	اأي�سًا	ما	اأ�سري	على	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص بقتل	من	ظهر	نفاقه	فقال:" اأخاف	
اأن	يقول	النا�س:	اإن	حممدًا	يقتل	اأ�سحابه	")1(،	فلم	يرغب	النبيملسو هيلع هللا ىلصيف	قتل	املنافقني	مع	قيام	
الداع���ي	لذلك،	وذلك	�سدًا	للذرائع؛	حيث	اإنه	�سيق���ال:	اإن	حممدًا	بداأ	يقتل	اأ�سحابه،	فيوجب	
ذل���ك	النفور	عن	االإ�سالم	ممن	دخل	فيه،	وممن	مل	يدخ���ل	فيه،	"ومف�سدة	التنفري	اأعظم	من	

مف�سدة	ترك	قتلهم،	وم�سلحة	التاأليف	اأعظم	من	م�سلحة	القتل")2(.
	وم���ن	مقا�س���د	ال�سريع���ة	حت�سيل	املناف���ع	وتعطيل	امل�س���ار	وعمارة	االأر�س	عل���ى	اأ�سا�س	
العدل	واالأمن	وال�سالم	وحماية	بناء	املجتمع	وعقيدته،	للحفاظ	على	الكليات	اخلم�س	)	الدين	

والنف�س	والعقل	والعر�س	واملال(.		
وميكن اأن نلخ�س مقا�سد تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية بالآتي:"

1-	حف���ظ	حق���وق	النا�س	املادي���ة	واملعنوية،	و�سيانته���ا	من	ال�سياع	واالإت���الف	والتهمي�س	
والت�سوي����س.	ق���ال	تع���اىل:چ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  
يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   چ	]�س:	26[

2-	اإقامة	العدل	وامل�ساواة	بني	كل	النا�س،	دون	تفرقة	اأو	متييز	ب�سبب	الدين	اأو	العرق	اأو	اجلن�س	
اأو	اجل���اه	اأو	الن�س���ب	اأو	احل�سب	اأو	غري	ذلك،	والعدل	اأ�سا�س	العم���ران	و�سبب	اال�ستقرار	واالرتياح،	

وطريق	االأمن	واالأمان،	وال�سالمة	واالإ�سالم،	قال	تعاىل:چ ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ ]الن�ساء:	58[

3-	زج���ر	املنحرف���ني	وازدجار	غ���ري	املنحرف���ني،	وقمع	اجلن���اة	والبغاة	والطغ���اة،	و�سد	
عدوانهم	واأذاهم	وترويعهم	للنا�س	واحليوان	والبيئة	واملحيط.

4-	رد	املظ���امل	اإىل	اأهله���ا،	ومنع	اأخذ	املال	اأو	املتاع	بغري	ح���ق،	ومنع	انتهاك	حق	الغري	اأو	
عر�س���ه	اأو	كرامته	اأو	عفته،	ومتكني	النظ���ام	واالأمن	من	اال�ستقرار	والتوا�سل	واالن�سباط	على	
وف���ق	اأخذ	احلق	امل�سروع،	واأداء	الواجب	املطلوب	�س���واء	فيما	تعلق	باحلقوق	والواجبات	املادية	

واحل�سية،	اأو	احلقوق	والواجبات	االأدبية	واملعنوية.

اأخرجه	البخاري	يف	�سحيح:154/6،	حديث	4905. 	)1(
انظ���ر	املهذب	يف	علم	اأ�سول	الفقه	املقارن،	لعب���د	الكرمي	النملة:1017/3،	طبع	مكتبة	الر�سد	بالريا�س	،	 	)2(

ط1	،	1420	ه�	-	1999	م.
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5-	االإ�س���الح	بني	النا�س،	والعمل	ما	اأمكن	عل���ى	اإزالة	اخلالف	والت�ساجر	واخل�سام	بني	
الزوجني	اأو	اجلارين	اأو	املتبايعني	اأو	الدولتني	اأو	غري	ذلك.

6-	االإ�سه���ام	يف	اإجناح	�سيا�سة	الدولة،	وم�سريتها	احل�ساري���ة	والتنموية،	باإبداء	الن�سح	
والتوجي���ه،	وامل�سارك���ة	يف	و�س���ع	اخلط���ط	والربامج،	وع���ون	الق���ادة	وال�سا�سة	عل���ى	مهامهم	
ووظائفه���م	بال	اإفراط	وال	تفريط،	وعلى	وفق	ميزان	العدل	وامل�ساواة،	واإرادة	اخلري	والنهو�س	

لالأمة	قاطبة.
7-	املق�س���د	الكلي	اجلامع	ل���كل	تلك	ملقا�سد،	وهو	حتقيق	ا�ستق���رار	النظام	وا�ستمراره،	

وا�ستدامة	�سالحه	ب�سالح	املهيمن	عليه	وهو	نوع	االإن�سان")1(.

المطلب الثالث: الفقر والبطالة:

	يقول	الراغب	يف	تف�سريه	لقوله	تعاىل:چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چَّ	]البقرة:	
26[	" الفقر	اأربعة:	فقر	احل�سنات	يف	االآخرة،	وفقر	القناعة	يف	الدنيا،	وفقر	املقتني،	وفقرها	
جميعا،	والغني	بح�سبه،	فمن	ح�سل	له	يف	الدنيا	فقد	القناعة	واملقتني	فهو	الفقري	املطلق	على	
�سبي���ل	الذم،	وال	يقال	له	غن���ي	بوجه	وهو	امل�سار	اإليه	بقوله	عليه	ال�سالة	وال�سالم	" كاد	الفقر	
اأن	يك���ون	كف���رًا	")2(،	ومن	فقد	القناعة	دون	القنية،	فهو	الغن���ي	باملجاز	فقري	باحلقيقة،ولهذا	
ق���ال:	قد	يكرث	امل���ال	واالإن�سان	مفتقر)3(،	وقي���ل	لبع�سهم:	اأفالن	غني	؟	فق���ال:	ال	اأدري	غناه،	
ولكن���ه	كث���ري	املال،	ومن	فقد	القني���ة	دون	القناعة،	فاإنه	يقال	له	فق���ري	وغني،	وكالهما	يقاالن	
عل���ى	طريق	املدح،	فقد	قيل:	لي�س	الغني	بكرثة	العر�س	واإمنا	الغني	غني	القلب	")4(،	وامل�سهور	

انظر:	علم	املقا�سد	ال�سرعية	للدكتور	نور	الدين	اخلادمي،	�س	186،	طبع	مكتبة	العبيكان،	ط1،1421ه�-	2001م. 	)1(
اأخرج���ه	البيهق���ي	يف	ال�سعب	:247/1،	حدي���ث	6612،	حتقيق	:	حممد	ال�سعيد	ب�سي���وين	زغلول،ط1،	دار	 	)2(

الكتب	العلمية	– بريوت.
ه���ذا	عجز	بيت	و�س���دره:	]العي�س	ال	عي�س	اإال	ما	قنعت	به[.وهو	يف	التمثي���ل	واملحا�سرة	للثعالبي	�س	85؛	 	)3(

حتقيق	عبد	الفتاح	احللو	،	مكتبة	عي�سى	البابي	احللبي.
	اأ�س���ل	احلدي���ث	ع���ن	اأبي	ذر	،	اأن	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلصقال:	" يا	اأبا	ذر	،	اأترى	كرثة	املال	هي	الغنى	؟	" ،	قال:	قلت:	نعم	 	)4(
يا	ر�سول	اهلل	هي	الغنى.	قال:	" وترى	اأن	قلة	املال	هي	الفقر	؟	" ،	قال:	قلت:	نعم	يا	ر�سول	اهلل	هي	الفقر.	قال:	" 



312

د.  حممد اإقبال فرحاتاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

م���ن	الفقر	عند	العامة	احلاج���ة	واأ�سله	كثري	الفقار	ومن	قولهم:	فقرت���ه	نحو	كبدته،	وبطنته،	
وبهذا	النظر	�سمى	احلاجة	والداهية	فاقرة،	نحو:چ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   چ	]القيامة:	25[)1(.

ويعترب	الفقر	هو	االأخطر	يف	الثالوث	املتمثل	يف	الفقر	واملر�س	واجلهل،،	وخلطورته	اأفرد	
له	القراآن	م�ساحة	كبرية	لعالجه	وو�سع	نظامًا	متكاماًل	ملحاربته،	فمن	ذلك	حتديد	امل�سارف	

التي	يجب	اأن	تتوجه	له���ا	الزكاةچ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
ۆ  چَّ	]التوبة:	60[،	وال	ميكن	لل�سيطان	اأن	يتمكن	من	االإن�سان	اإال	بالوعد	فيح�سل	االطمئنان	

اإليه،	فاإذا	اطماأن	اإليه	وخاف	الفقر	ت�سلط	عليه	باالأمر،	اإذ	االأمر	ا�ستعالء	على	املاأمور.		

ال�سك	يف	اأن	الفق���ر	والبطالة	من	اأخطر	امل�سكالت	التي	تواجه	ال�سعوب	وحكومات	البالد	
العربي���ة	واالإ�سالمية	والتي	تقع	تنتم���ي	معظمها	اإىل	الدول	النامية	بل	ت�سكل	الن�سبة	االأكرب	من	
الدول	النامية،	ويف	مثل	هذه	البيئات	من	ال�سهل	اأن		يرتعرع	االإرهاب	بكل	�سنوفه	وعلى	راأ�سه	
االإرهاب	الفكري،	فالفقر	من		اأخطر	احللقات	التي	يت�سرب	من	خاللها	كل	امل�سائب	التي	حتل	

بالدول	واملجتمعات	واالأفراد.

وال	�س���ك	ب���اأن	عدم	تطبي���ق	االإ�س���الم	يف	منا�سط	احلي���اة	املختلفة،	وتعطي���ل	دور	الزكاة	
وال�سدق���ات،	وحمارب���ة	اللج���ان	اخلريية،	وع���دم	االهتم���ام	باالأوق���اف،	واإغف���ال	االقت�ساد	
االإ�سالم���ي،	وعدم	اإدارة	م���وارد	الدول	ب�سكل	�سحي���ح،	والف�ساد	ال�سيا�سي	وامل���ايل،	لعب	دورًا	
كب���ريًا	يف	الو�س���ول	باملجتمعات	العربي���ة	اإىل	ماهي	علي���ه	اليوم	من	تخبط	اقت�س���ادي	واأمني	

وعلمي	و�سيا�سي	وفكري.

ويذه���ب	بع����س	الباحث���ني)2(	اإىل	اأن	العوامل	االقت�سادي���ة	كالفقر	والبطال���ة	من	اأ�سباب	
اختي���ار	طريق	العنف	واالإرهاب؛	لكون	الفرد	غري	قادر	على	الوفاء	بحاجاته	االأ�سا�سية،	وفاقد	

لي����س	كذل���ك	،	اإمنا	الغنى	غنى	القلب	،	والفقر	فقر	القلب	" اأخرجه	الن�سائي	يف	الكربى:270/1،	حديث	11785.
والبيهقي	يف	ال�سعب	:12	/545،جديث	9861.

انظر	تف�سري	الراغب	ل�سورة	البقرة	الر�سالة	غري	مطبوعة	،	ملحمد	اإقبال	فرحات. 	)1(
انظ���ر:	بحث	اأ�سباب	ظاهرة	االإره���اب	يف	املجتمعات	االإ�سالمية	روؤي���ة	ثقافية،للدكتورعبد	اهلل	بن	حممد	 	)2(

العمرو	�س	22.
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االأمل	يف	امل�ستقبل.	مما	يحمله	على	النقمة	على	املجتمع	وموؤ�س�ساته،	ويبعثه	على	تبني	العنف.	

والذي	يظهر	اأن	الفقر	والبطالة	وال�سغوط	االقت�سادية	بعامة	لي�ست	اأ�سباًبا	كافية	ل�سلوك	
طري���ق	العنف	واالإرهاب،	الأن	هذه	الظواهر	مل	تغب	عن	املجتمعات	االإ�سالمية	منذ	دهر	طويل	
واإن	تفاوت���ت	يف	درجات	الفقر	ون�سب	البطالة،	وم���ع	ذلك	مل	حتمل	النا�س	على	اأعمال	اإرهابية	

منظمة	كما	يجري	اليوم.	

والذي	ميكن	الت�سليم	به	اأن	الفقر	والبطالة،	وعدم	وجود	فر�س	وظيفية،	تثري	يف	النفو�س	
م�ساع���ر	احلق���د	والبغ�س���اء،	وجتعل	من	الذي���ن	يعانون	من	ذل���ك	هدًفا	الأ�سح���اب	التوجهات	
الغالي���ة،	ميك���ن	ا�ستدراجهم	با�ستغالل	حاجته���م،	وتوظيف	نقمتهم	لاللتح���اق	بركب	الغالني	

و�سلوك	�سبيلهم.	
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 المبحث الثالث

 عالجه

�سبق	اأن	ذكرنا	اأن	ظاهرة	االإرهاب	ظاهرة	معقدة؛	الأنها	نتاج	لعدد	من	االأ�سباب	النف�سية	
واالجتماعي���ة	وال�سيا�سي���ة	واالقت�سادية	والثقافي���ة	والدينية،	ولذلك	يح���ب	اأن	تت�سافر	جهود	
اجلمي���ع	ملعاجلة	ج���ادة	لهذه	الظاهرة		الت���ي	ت�سهم	يف	تفريخ	املتطرف���ني	واالإرهابيني.	ويجب	
لفه���م	ظاه���رة	االإرهاب	يف	اأي	جمتمع،	اإدراك	الواقع	االجتماع���ي	حتى	يت�سنى	معرفة	العوامل	

التي	تنتج	هذه	الظاهرة.	

وغالبًا	فاإن	املجتمعات	التي	تعي�س	يف	و�سع	اقت�سادي	و�سيا�سي	واجتماعي	وديني	م�ستقر،	
والت���ي	يك���ون	فيها	ن�سيب	كبري	من	امل�ساواة	والعدالة،	وتت�سع	فيه���ا	امل�ساركة	يف	تقا�سم	االإنتاج	

والرثوة،	ويف	تقا�سم	ال�سلطة،	ي�سعب	فيها	وجود	ظاهرة	العنف	واالإرهاب.

و�سبب	ف�سل	معاجلة	االإرهاب	يف	اأغلب	الدول	التي	حتاربه،	اأنها	اعتمدت	املقاربة	االأمنية	
يف	ع���الج	االإرهاب،	واأغفلت	االأ�سب���اب	احلقيقية	واملو�سوعية	التي	�سببت���ه.	وال	ميكن	اأن	يكون	
الع���الج	بزي���ادة	قمع	الراأي	االآخ���ر،	اأوم�سادرة	احلري���ات،		اأواإنفاق	املزيد	م���ن	الرثوات	على	

ت�سليح	قوات	مكافحة	االإرهاب	باأحدث	معدات	القتال.

وال	ميكن	اأن	يق�سى	على	االإرهاب	والعنف	يف	عاملنا	االإ�سالمي	اإال	بقيام	الدول	االإ�سالمية	
بتطبيق	�سرائع	االإ�سالم	التي	ترتكز	على	موؤ�س�سات	د�ستورية،	حترتم	حقوق	االإن�سان،	وت�سركه	
يف	القرارات	التي	تهمه	وتهم	اأبنائه	واأحفاده،	وترفع	من	م�ستواه	املعي�سي	واالجتماعي	والثقايف	

والديني.	

وم���ن	املوؤ�سف	اأن	يكون	احل���ل	االأمني	هو	املدخل	الوحيد	ال�سائ���د	يف	مواجهة	االإرهاب	يف	
العامل	االإ�سالمي،	اإذ	تبدو	املواجهة	بني	اأجهزة	الدولة	واجلماعات	املتطرفة	كما	لو	اأنها	�سراع	
ب���ني	طرفني	ال	ينتهي	اإال	بق�ساء	اأحدهما	على	االآخ���ر.	ومن	املهم	يف	عالج	هذه	الظاهرة	اأن	ال	
تتك���رر	وتنق���ل	وتطبق	بحذافريها	على	جمي���ع	املجتمعات	امل�سلم���ة،	الأن	ماي�سلح	ملجتمع	قد	ال	
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ي�سل���ح	ملجتمع	اآخر،	ولكن	هناك	جلول	ت�سل���ح	جلميع	املجتمعات	االإ�سالمية	و�سن�سرع	يف	ذكر	
اأهمها:		

المطلب األول: نشر الثقافة اإلسالمية األصيلة

" م�سطلح	حديث	�سائع	اال�ستخدام	يف	لغتنا	وكتابتنا	ويف	و�سائل	 " الثقافة	االإ�سالمية	
االإع���الم	املق���روءة	وامل�سموع���ة	واملرئي���ة،	وبخا�سة	عل���ى	األ�سنة	املفكري���ن	واالأدب���اء	واأ�ساتذة	

اجلامعات	ويف	االأو�ساط	االجتماعية	والفنية.

وم�سطلح	الثقافة	لي�س	جديدًا	يف	اللغة	العربية،	فقد	عرفه	العرب	يف	اجلاهلية	واالإ�سالم	
مب�ستقات���ه،	ولكن	ه���ذا	امل�سطلح	باملعنى	اال�سطالحي	جديد	كل	اجل���دة،	فلم	تذكره	امل�سادر	
الفقهي���ة	والكالمي���ة	والفل�سفية	العربية	الت���ي	حوت	بني	طياتها	جميع	املع���ارف	االإن�سانية	التي	

ُخلِّدت	باللغة	العربية،	لغة	العلم	يف	الع�سور	الو�سطى.

و�س���ارت	للعلوم	يف	ع�سر	ازده���ار	احل�سارة	االإ�سالمية	م�سطلحاته���ا	اخلا�سة	بها،	ومل	
ي���رد	م�سطلح	الثقافة	�سمن	امل�سادر	واملراج���ع		كم�سطلح	له	تعريف	حمدد،	وخري	دليل	على	

ذلك	خلو	كتب	م�سطلحات	الفنون	من	ذكر	هذا	امل�سطلح	)1(.

اإن	احلاج���ة	اليوم	اإىل	اإعادة	االعتبار	للثقافة	االإ�سالمية	حاجة	ملحة	خا�سة	ونحن	نعي�س	

)	1	(	مثال	على	ذلك	الكتب	التالية	: 	)1(
							1	_	الفهر�ست	)	البن	الندمي	_	ت	385	ه�	_	حممد	بن	اإ�سحاق	(.

							2	_	معجم	ماا�ستعجم	)	للبكري	_	ت	487	ه�	_	عبد	اهلل	بن	عبد	العزيز	(.
							3	_	الفائق	)	للزخم�سري	_	ت	583	ه�	_	حممود	بن	عمر	(.

							4	_	االألفاظ	املوؤتلفة	)	للجياين	_	ت	672	ه�	حممد	بن	عبد	امللك	(.
							5	_	التعريفات	)	للجرجاين	_	ت	816	ه�	_	علي	بن	حممد	(.

							6	_	احلدود	االأنيقة	)	لالأن�ساري	_	ت	926	ه�	_	زكريا	بن	حممد	(.
							7	_	التعاريف	)	للمناوي	_	ت	1031	ه�	_	حممد	بن	عبد	الروؤوف	(.

							8	_	ك�سف	الظنون	للرومي	)	حلاجي	خليفة	_	ت	1067	ه�	_	م�سطفى	بن	عبد	اهلل	(.
							9	_	الكليات	)	للكفوي	_	ت	1094	ه�	_	اأبي	البقاء	اأيوب	بن	مو�سى	(.
						10	_	اأبجد	العلوم	)	للقنوجي	_	ت	1307	ه�	_	�سديق	بن	ح�سن	(.



316

د.  حممد اإقبال فرحاتاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

يف	ع�س���ر	ثورة	املعلومات	وانفتاح	الف�س���اءات	اأمام	ثقافات	التغريب	التي	اجتاحت	يف	طريقها	
الكث���ري	م���ن	الثقافات	العاملي���ة	والتي	كانت	اإىل	وقت	قري���ب	متما�سكة	اأم���ام	الثقافات	الغربية	
الواف���دة	كالثقاف���ة	ال�سينية	والياباني���ة	والهندية	والتي	ب���داأت	تفقد	الكثري	م���ن	خ�سائ�سها	

ومقوماتها	اأمام	الثقافات	الغربية	اجلارفة.

وم���ن	هنا	كان���ت	احلاج���ة	ملح���ة	اإىل	ت�سافر	اجله���ود	ملراجع���ة	مايق���دم	للم�سلمني	من	
ثقافةاإ�سالمي���ة	بث���وب	جدي���د	يتنا�سب	وحتدي���ات	الع�سر	الت���ي	اأ�سبحت	بحاج���ة	اإىل	تكاتف	
اجله���ود	للمحافظة	عل���ى	ما	تبقى	من	معامل	وجودن���ا	وهويتنا	املهددة.	وتتلخ����س	اأهمية	ن�سر	

الثقافة	االإ�سالمية	يف	عدة	اأمور،	ومن	اأهمها:
1	 حتديد	�سخ�سية	االأم���ة	والفرد	امل�سلم،	وذلك	من	خالل	اإبراز	معاملها،	وحتديد	.

خ�سائ�سها	ومقوماتها،	وتقرير	عقائدها	وعباداتها	وقوانينها	واأخالقها	وقيمها	
ومثله���ا	التي	حوتها	ر�سالة	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص،	وتخطي���ط	طريقها	يف	احلياة	االإن�سانية	

مبا	متثله	من	دين	ودنيا	وما�س	وحا�سر	وم�ستقبل.
2	 املحافظة	عل���ى	الهوية	االإ�سالمية	يف	ع�سر	" ثقافة	العوملة	وعوملة	الثقافة	"،	يف	.

الوقت	الذي	يتحول	فيه	العامل	اليوم	اإىل	قرية	كونية	بكل	ماحتمله	كلمة	قرية	من	
حمدودية	يف	املكان	والزمان.

3	 �سد	النق�س	يف	ما	تلقاه	امل�سلمون	عن	الثقافة	االإ�سالمية..
4	 االعتماد	على	ن�سو����س		القراآن	و�سحيح	ال�سنة	النبوية	ما	اأمكن	مع	اال�ستئنا�س	.

باأق���وال	ال�سحابة	وال�سدر	االأول	ومن	جاء	بعدهم		يف	فهم	الن�سو�س	ال�سرعية	
دون	التقيد	بوجهة	نظر	مذهب	بعينه.

5	 تقدمي	�سورة	عن	الثقافة	االإ�سالمية	مرباأة	من	ال�سوائب	والت�سويه	�ساملة	جلميع	.
جوانبه	واأجزائه	مع	ترابطها	وحفظ	ن�سبها.

6	 متك���ني	امل�سل���م	م���ن	وزن	جميع	املع���ارف	والثقاف���ات	واالأح���داث	واملواقف	التي	.
يعاي�سها	مبيزان	الثقافة	االإ�سالمية.

7	 �سب���غ	�سخ�سية	املم�سلم	وفق	طبيعة	االإ�سالم	باأ�سلوب	مقنع	ي�ستجيب	له	ويحمله	.
على	االعتزاز	بدينه	وتاريخ	اأمته.

8	 الرب���ط	بني	امل�سلم���ني	وعلماء	االأم���ة	امل�سهود	لهم	بال�س���الح	والعلم،	وذلك	من	.
خالل	متكني	العلماء	من	و�سائل	االإعالم.	
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9	 �سياغة	الثقافة	االإ�سالمية	وفق	منهجية	تتنا�سب	مع	�سرائح	املجتمع	امل�سلم،	فما	.
يقدم	للعوام	غري	مايقدم	لطلبة	العلم		من	حيث	طريقتهم	يف	التفكري	واأ�سلوبهم	

يف	التعبري،	مع	احلفاظ	على	املفاهيم	االإ�سالمية	دون	انتقا�س	اأو	حتريف.
10	 اإظهار	حماية	االإ�سالم	للحري���ات	الدينية،	واعتبار	الدفاع	عنها	واجبًا	مفرو�سًا	.

على	امل�سلم	يف	الوطن	االإ�سالمي.
11	 اإبراز	العدالة	والتي	هي	املق�سد	االأ�سا�س	الذي	ميز	النظام	االإ�سالمي	عن	غريه	.

من	النظم	الذي	المييل	ميزانه	احلب	اأو	البغ�س	وال	تغري	قواعده	املودة	وال�سناآن.
12	 تعوي���د	امل�سلمني	على	االنفتاح	عل���ى	االآخرين	من	اأ�سح���اب	الديانات	واملذاهب	.

املختلف���ة،	وذلك	بع���د	حقنه	بالعلم	ال�سرعي،		وذلك	من	خ���الل	معرفة	االأ�سول	
وال�سوابط	يف	التعامل	معهم.

13	 تعري���ف	امل�سلمني	على	اأهم	احلق���وق	التي	عر�س	لها	االإ�سالم	وغفل	عنها	الكثري	.
من	امل�سلمني	اليوم.

14	 متكني	العلماء	من	دح�س	ال�سبهات	التي	تثار	حول	االإ�سالم	يف	و�سائل	االإعالم..
15	 تب�سري	امل�سلمني	بالعوامل	التيي	لعبت	دورًا	كبريًا	يف	تراجع	امل�سلمني	احل�ساري	.

و�سبل	النهو�س.
16	 تو�سيح	املقدَّ�س	وغري	املقدَّ�س،	مع	بيان	الأهمية	بيت	املقد�س	بالن�سبة	للم�سلمني..
17	 تبيني	وثاقة	العالقة	بني	االإ�سالم	واالإبداع	العلمي..
18	 خل���ق	املحي���ط	اأو	ماي�سم���ى	بالبيئ���ة	اأو	الو�س���ط	الذي	ي�س���كل	فيه	الف���رد	امل�سلم	.

ال�سف���ات	اخُلُلِقّية	والقيم	االجتماعية	الت���ي	توؤثر	يف	الفرد	منذ	والدته،	وت�سبح	
ال	�سعوريًا	العالقة	التي	تربط	�سلوكه	باأ�سلوب	احلياة	يف	الو�سط	الذي	ولد	فيه.

19	 حماول���ة	الوق���وف	على	تعلي���ل	االآراء	وحكمة	االأحكام	الت�سريعي���ة	من	الن�سو�س	.
ال�سرعية	الثابتة.

ولو	تتبعنا	تاريخ	امل�سطلح	لوجدناه	مر	باملراحل	التالية:	

مفه�م الثقافة قبل الإ�سالم:
كان���ت	الثقاف���ة	قبل	االإ�سالم	حم�س���ورة	بفنون	حم���دودة	كالعلم	باأن�س���اب	العرب	ورواية	
ال�سع���ر	واالأخبار،	وما	اختلفت	فيه	العرب،	وكان���وا	ي�سمون	من	يتعاطى	هذه	الفنون	" عالَّمة	" 

ودليل	ذلك:
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1	 ما	اأخرجه	الطرباين	يف	و�سف	عائ�سة	اأم	املوؤمنني	زوجة	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلصوابنة	عالمة	.
النا�س)1(.

2	 وم���اروي	عن	اأبي	هريرة	-	ر�سي	اهلل	عن���ه	-		عنه	اأن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	دخل	امل�سجد	فراأى	.
جمع���ًا	م���ن	النا�س	على	رجل،	فقال:	ما	هذا	؟.	قالوا:	يار�سول	اهلل	رجل	عالَّمة،	قال:	
وما	العالَّمة	؟.	قالوا:	اأعلم	النا�س	باأن�ساب	العرب	واأعلم	النا�س	بعربية	واأعلم	النا�س	

بال�سعر	واأعلم	النا�س	مبا	اختلف	فيه	العرب)2(.

وذك���ر	الب���الذري	)3(	اأن	ع���دد	الكاتبني	من	قري�س	عن���د	ظهور	االإ�س���الم	كان	�سبعة	ع�سر	
رج���اًل.	وق���د	�سمت	امل�س���ادر	بع�س	الكاتب���ني	مثل	اأمية	بن	اأب���ي	ال�سلت	الذي	نظ���ر	يف	الكتب	
	وقراأه���ا	يف	اجلاهلي���ة	)4(،	وكذل���ك	قي����س	بن	ن�سب���ة	ال���ذي	كان	يتاأله	يف	اجلاهلي���ة	وينظر	يف	

الكتب	)5(،	وكان	كردو�س	بن	عمرو	يقراأ	الكتب	وينقل	عبارات	من	االإجنيل)6(.

وال	�س���ك	اأن	ورود	م�سطلح���ات	الكتابة	واأدواته���ا	يف	القراآن	الكرمي:	كالل���وح	والقرطا�س	
والقل���م	واملداد	يدل	على	معرفة	املخاطب���ني	بها.	وكذلك	فاإن	امل�ستوى	البياين	والفكري	للقراآن	
الك���رمي	يبني	امل�ستوى	الثقايف	للعرب	وقت	نزول���ه،	فما	فيه	من	اأوجه	البالغة	ومعاين	احلكمة،	
واملحاجات	واالأقي�سة	العقلية	كل	ذلك	يحتاج	فهمه	اإىل	م�ستوى	ثقايف	وذوق	لغوي	وقدرة	عقلية.

ثم	اإن	القراآن	معجزة	بيانية	اأواًل	-	واإن	ظهرت	للبع�س	فيه	اأوجه	اأخرى	لالإعجاز	-	حتدى	
اهلل	به���ا	الع���رب	لعنايتهم	الفائقة	بف���ن	القول،	حتى	�سار	�سغلهم	ال�ساغ���ل	يف	ندواتهم،	بل	يف	

�سائر	حياتهم.

وال	غراب���ة	اأن	يزداد	االهتمام	بالثقافة	مع	قل���ة	عدد	الكاتبني،	وذلك	العتماد	العرب	على	

اأخرجه	الطرباين	يف	املعجم	الكبري	:	23	/	182	،	حديث	295. 	)1(
احلديث	يف	ل�سان	امليزان	:	3	/	103	يف	ترجمة	�سليمان	بن	حممد	اخلزاعي	،	واملغني	عن	حمل	االأ�سفار	يف	االأ�سفار		 	)2(

:	1	/	25	،	حديث	رقم	80	،	و�سعَّفه.
البالذري	:	فتوح	البلدان	:	660	_	661. 	)3(

البالذري	:	فتوح	البلدان	:	5	/	504. 	)4(
ابن	حجر	:	االإ�سابة	:	1	/	250. 	)5(
ابن	حجر	:	االإ�سابة	:	5	/	640. 	)6(
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حفظ	ال�سدر	وكانت	القبيلة	تنقل	الرتاث	الثقايف	عن	طريق	ال�سمار	يف	جمال�س	القبيلة	والذي	
يح�س���ره	ال�سع���راء	والن�سابون	واالأخباريون،	ثم	�سارت	بعد	ذل���ك	االأ�سواق	االأدبية	التي	جتتمع	
فيه���ا	القبائل	تتنا�سد	االأ�سعار	وتتفاخر	باالأح�ساب	واالأن�ساب،	وتزهو	باأخبار	الكرم	وال�سجاعة	
واملروءة،	وقد	لعبت	االأ�سواق	دورًا	كبريًا	يف	التالقح	الثقايف	واللغوي	وتوحيد	املقايي�س	النقدية	
والذوقي���ة،	وتقريب	اللغ���ات	العربية	بع�سه���ا	اإىل	بع�س،	وكل	هذا	كان	متهي���دًا	للقراآن	الكرمي	

الذي	نزل	بلغة	قري�س)1(.

مفه�م الثقافة يف ع�سر ال�سحابة والتابعني:
لق���د	كان	لن���زول	القراآن	الكرمي	االأثر	االأك���رب	يف	جميع	مراحل	الع�س���ور	االإ�سالمية	التي	
انبثق���ت	ثقافته���ا	م���ن	هذا	الكت���اب	الذي	ال	ياأتي���ه	الباطل	من	ب���ني	يديه	وال	م���ن	خلفه،	وكان	

ال�سحابة	يتعلمون	من	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	العلم	والعمل.

و	كانت	" الثقافة	" يف	املفهوم	النظري	تطلق	على	العلم	بالقراآن.
	وقد	اأخرج	الطرباين	عن	عبد	اهلل	بن	م�سعود	قال:	من	اأراد	العلم	فليثور	القراآن،	فاإن	فيه	

علم	االأولني	واالآخرين	)2(.

وقال	ال�سافعي	مرة	مبكة:	�سلوين	عما	�سئتم	اأخربكم	عنه	من	كتاب	اهلل.	

وق���ال	ابن	اأبي	الف�سل	املر�س���ي	يف	تف�سريه:	جمع	القراآن	علوم	االأولني	واالآخرين	بحيث	مل	
يح���ط	بها	علمًا	حقيقة	اإال	املتكلم	بها	حقيقة،	ثم	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص،	خال	ما	ا�ستاأثر	به	�سبحانه،	
ث���م	ورث	عنه	ذلك	معظ���م	�سادات	ال�سحاب���ة	واأعالمهم	؛	مثل	اخللفاء	االأربع���ة	وابن	م�سعود	
واب���ن	عبا����س	حتى	قال:	لو	�ساع	يل	عقال	بعري	لوجدته	يف	كت���اب	اهلل،	ثم	ورث	عنهم	التابعون	

باإح�سان،	ثم	تقا�سرت	الهمم	وفرتت	العزائم	)3(.

وكان���ت	الثقافة	يف	املفهوم	العملي	تطلق	على	االأدب،	كما	جاء	يف	حديث	�سعيد	بن	العا�س	
عن	اأبيه	عن	جده	قال	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	" ما	نحل	والد	ولده	اأف�سل	من	اأدب	ح�سن	".

	اأكرم	�سياء	العمري	،	ع�سر	اخلالفة	الرا�سدة	،	�س	266	_	268	_	بت�سرف 	)1(
اأخرجه	الطرباين	يف	املعجم	الكبري	:	9	/	136	،	حديث	8666. 	)2(
حممد	عبد	احلي	الكتاين	،	نظام	احلكومة	النبوية	:	2	/	122. 	)3(



320

د.  حممد اإقبال فرحاتاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ويف	حدي���ث	عم���ر	عن	املراأتني	من	اأزواج	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص 	اللتني	قال	اهلل		عز	وجل	لهما:چ ک  
ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ	]التح���رمي:	4[	كنا	مع�سر	قري����س	نغلب	الن�ساء	فلما	قدمنا	على	االأن�سار	
اإذا	هم	قوم	تغلبهم	ن�ساوؤهم	فطفق	ن�ساوؤنا	ياأخذن	من	اأدب	ن�ساء	االأن�سار	")1(.	واأي�سًا	حديث	
اأب���ي	مو�س���ى	االأ�سعري	ع���ن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص 	ق���ال:	" اإذا	اأدب	الرجل	اأَمَتُه	فاأح�س���ن	تاأديبها	وعلَّمها	

فاأح�سن	تعليمها	ثم	اأعتقها	فتزوجها	كان	له	اأجران	")2(.
والأدب ه� اجتماع خ�سال اخلري يف العبد وه� على ثالثة اأن�اع:

• اأدب	مع	اهلل	�سبحانه.	
• واأدب	مع	ر�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص .	
• واأدب	مع	خلقه.		

وقال	ابن	املبارك:	نحن	اإىل	قليل	من	االأدب	اأحوج	منا	اإىل	كثري	من	العلم)3(.

و�سئ���ل	احل�س���ن	الب�سري	عن	اأنف���ع	االأدب،	فق���ال:	التفقه	يف	الدين،	والزه���د	يف	الدنيا،	
واملعرفة	مبا	هلل	عليك)4(.

الثقافة يف الع�سر احلديث:
ي�س���ري	م�سطلح	" الثقافة	" يف	الع�سر	احلديث	اإىل	�سروب	الن�ساط	يف	خمتلف	امليادين	

مثل:	الفكر،	واللغة،	واالأدب،	والفن،	واملعتقدات،	واالأعراف،	والتقاليد،	والتقنية.	

وباخت�سار	�سديد	هي:	اأ�سلوب	احلياة	�سواء	كان	ب�سيطًا	اأم	معقدًا.

احلدي���ث	معناه	�سحي���ح	واإ�سناده	�سعيف	اأخرجه	البخاري	يف	التاريخ	الكبري	:	1	/	422	،	واحلاكم	يف	امل�ستدرك	:	 	)1(
4	/	263	،	وق���ال	البخ���اري	مر�سل	،	وقال	احلاكم	�سحيح	االإ�سناد	ومل	يخرجاه	،	وتعقبه	الذهبي	بقوله	:	بل	مر�سل	

�سعيف،	يف	اإ�سناده	عامر	بن	�سالح	اخلزاز	واهٍ	ٍٍ.
اأخرجه	البخاري	يف	�سحيحه	:	2	/	871	،	حديث	2336. 	)2(
اأخرجه	البخاري	يف	�سحيحه	:	2	/	871	،	حديث	2336. 	)3(

الر�سالة	الق�سريية:447/2،	حتقيق	الدكتور	عبد	احلليم	حممود،	الدكتور	حممود	بن	ال�سريف،	طبع	دار	املعارف،	 	)4(
القاه���رة.	وم���دارج	ال�سالكني	بني	من���ازل	اإياك	نعبد	واإي���اك	ن�ستعني،	البن	قيم	اجلوزي���ة:356/2،	حتقيق	حممد	

املعت�سم	باهلل	البغدادي،	ط3،	1416ه،	1996	،	طبع	دار	الكتاب	العربي	– بريوت.
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المطلب الثاني:تحكيم الشريعة اإلسالمية:

اإن	امل�ساعب،	واالأزمات	التي	حلت	باالأمة	االإ�سالمية	داخلًيا	وخارجًيا	�سببها	االبتعاد	عن	
العقي���دة	وال�سريعة	وهي	هدي	اهلل	وذكره،	واإن	طول	االأمد	با�ستبعاد	ال�سريعة	االإ�سالمية	يزيد	
من	الفجوة	بني	احلكوم���ات	و�سعوبها،	ويزيد	من	االجتهادات	اخلاطئة،	واالنحرافات	الفردية	

واجلماعية	يف	الفكر	وال�سلوك.

وم���ن	املعلوم	اأن	اأول	واجب	على	من	يلي	اأمور	امل�سلمني	تطبيق	�سريعة	اهلل	فيهم،	و�سيبقى	
ه���ذا	الواجب	املطلب	االأول	لل�سعوب	االإ�سالمية،	فمنذ	�سقوط	اخلالفة	العثمانية	عام	1924م،	
عل���ى	يد	غالة	العلمانيني	الطورانيني	بالتعاون	م���ع	الدول	الغربية	املنت�سرة	يف	احلرب	العاملية	
االأوىل،	والغ���رب	ي�سغط	بكل	قواه	ملنع	تطبيق	ال�سريع���ة	االإ�سالمية	يف	جميع	الدول	التي	وقعت	
حت���ت	ن���ري	اال�ستعمار	الغربي،	تارة		بحجة	عدم	مالئمة	ال�سريع���ة	لالأحوال	امل�ستجدة	يف	حياة	
النا����س،	وتارة	بحجة	تعار�س	اأحكام	ال�سريعة	مع	مقت�سيات	احل�سارة	احلديثة	ووجوب	االأخذ	
مبعايري	احل�سارة	دون	ال�سريعة،	وتارة	ب�سبب	وجود	االأقليات	غري	امل�سلمة	يف	الدول	االإ�سالمية	

ب�سبب	وجود	احلدود	كقتل	القاتل	ورجم	الزاين	املح�س	وقطع	يد	ال�سارق.	

وق���د	تنا�سى	ه���وؤالء	اأن	تدهور	وانحط���اط	امل�سلم���ني،	كان	من	اأكرب	اأ�سباب���ه	عدم	تطبيق	
ال�سريع���ة	يف	حي���اة	امل�سلمني،	ومل	يعد	يطبق	اليوم	من	ال�سريع���ة	اإال	ما	يتعلق	يف	جانب	االأحوال	
ال�سخ�سي���ة	يف	اأغل���ب	الب���الد	العربي���ة	واالإ�سالمية،	واأ�سبح���ت	ال�سريعة	قا�س���رة	على	جانب	

العبادات	وداخل	امل�ساجد،	وحتري	روؤية	هال	رم�سان	و�سوال	وذو	احلجة.	

ولع���ب	تعطيل	ال�سريعة	ال���دور	االأكرب	يف	ن�س���اأة	االإرهاب،	بحج���ة	اأن	االإ�سالم	غري	مطبق	
فن�ساأت	اأغلب	اجلماعات	االإ�سالمية	الأجل	اإعادة	تطبيق	ال�سريعة	االإ�سالمية	املعطلة.	وتعترب	" 
جماعة	االإخوان	امل�سلمني	" من	اأكرب	اجلماعات	االإ�سالمية	اليوم	التي	ن�ساأت	عام	1928م	على	
ي���د	موؤ�س�سه���ا	ح�سن	البنا،	وال�سبب	االأول	يف	ن�ساأتها	هو	�سق���وط	اخلالفة	االإ�سالمية،	وحماولة	
ا�ستع���ادة	تطبيق	ال�سريعة	االإ�سالمية،	بعد	اأن	ت�سللت	القوانني	والت�سريعات	والد�ساتري	الغربية	

اإىل	بالد	امل�سلمني.	

و�سارت	اجلماع���ات	االإ�سالمية	املعتدلة	واملتطرفة	تربر	وجوده���ا	بغياب	ال�سريعة،	واأنها	
ماج���اءت	اإىل	لتقيم	الدولة	االإ�سالمي���ة،	ورفعت	�سعار	"االإ�سالم	هو	احل���ل"،	واأما	اجلماعات	
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املتطرف���ة	والت���ي	ترعرت	يف	غياهب	ال�سجون،	فرفعت	�سعارات	تكف���ري	احلكام	الذين	ال	يحكمون	
ب�س���رع	اهلل،	وتكفري	املجتمعات،	واإطالق	و�سف	الردة	عل���ى	جميع	امل�سلمني	الذين	يتحاكمون	اإىل	
القوانني	الو�سعية،	بل	و�سل	احلال	ببع�سها	اإىل	عمل	خالفة	كتنظيم	الدولة	االإ�سالمية	يف	العراق	
وال�س���ام	" داع����س	" وقامت	بتن�سيب	اأبو	بك���ر	البغدادي	خليفة	للم�سلم���ني،	وفعلت	من	املنكرات	
مابرر	اجتياح	العراق	و�سوريا	من	قبل	الدول	الغربية	باالإ�سافة	اإىل	اإيران	وميلي�سياتها	الراف�سية.

وال	�س���ك	اليوم	باأن	تطبيق	ال�سريعة	ي�ستل���زم	تهيئة	االأمة	وتربيتها	حتى	تكون	على	م�ستوى	
هذه	ال�سريعة	الغراء،	وتتحمل	تبعات	تطبيقها،	واأول	خطوات	هذه	التهيئة:

1	 تربية	االأمة	تربية	�ساملة	روحية	وج�سدية	ونف�سية	الإعداد	اأمة	تليق	باالإ�سالم..
2	 ت�سحي���ح	مفهوم	االأخ���الق	واإعادة	االعتب���ار	لالأخالق	للت�سع	وت�سم���ل	جميع	منا�سط	.

احلياة	ال�سيا�سية	واالقت�سادية	واالجتماعية	والفكرية	وغريها	من	منا�سط.
3	 ت�سحي���ح	مفهوم	العلوم	ال���ذي	بقي	منح�سرًا	يف	العلوم	ال�سرعي���ة،	واللغوية،	لي�سمل	.

العل���وم	الديني���ة	من	طب	وهند�سة	وريا�سي���ات	وكيمياء	وفيزي���اء	وريا�سيات	واأحياء	
وفلك	واقت�ساد...الخ.

وذك���ر	الدكت���ور	وهبة	الزحيلي	يف	كتابه	الفق���ه	االإ�سالمي	واأدلته)1(		الق���رار	رقم	)	10	(	
ب�س���اأن	تطبي���ق	اأحكام	ال�سريعة	االإ�سالمي���ة			وال�سادر	عن	جممع	الفق���ه	االإ�سالمي	املنعقد	يف	
دورة	موؤمت���ره	اخلام����س	بالكويت	من	1	اإىل	6	جمادى	االأوىل	1409	ه�/10	اإىل	15	كانون	االأول	

)دي�سمرب(	1988م.	القرار	رقم	)10(	ب�ساأن	تطبيق	اأحكام	ال�سريعة	االإ�سالمية:
	وج���اء	في���ه:	" بع���د	اطالعه	على	البح���وث	املقدمة	م���ن	االأع�ساء	واخل���رباء	يف	مو�سوع	
)تطبي���ق	اأحكام	ال�سريع���ة	االإ�سالمية(	وا�ستماعه	للمناق�سات	الت���ي	دارت	حوله.	ومبراعاة	اأن	
جمم���ع	الفقه	االإ�سالمي	الذي	انبثق	ع���ن	اإرادة	خرّية	من	موؤمتر	القمة	االإ�سالمية	الثالثة	مبكة	
املكرم���ة،	به���دف	البحث	عن	حل���ول	�سرعية	مل�سكالت	االأم���ة	االإ�سالمية	و�سب���ط	ق�سايا	حياة	
امل�سلم���ني	ب�سواب���ط	ال�سريعة	االإ�سالمية،	واإزالة	�سائر	العوائق	الت���ي	حتول	دون	تطبيق	�سريعة	
اهلل	وتهيئ���ة	جمي���ع	ال�سبل	الالزم���ة	لتطبيقها،	اإق���رارًا	بحاكمية	اهلل	تع���اىل،	وحتقيقًا	ل�سيادة	
�سريعت���ه،	واإزالة	للتناق�س	القائم	ب���ني	بع�س	حكام	امل�سلمني	و�سعوبه���م	واإزالة	الأ�سباب	التوتر	

والتناق�س	وال�سراع	يف	ديارهم	وتوفريًا	لالأمن	يف	بالد	امل�سلمني.

مدارج	ال�سالكني	بني	منازل	اإياك	نعبد	واإياك	ن�ستعني،	البن	قيم	اجلوزية:356/2 	)1(
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قرر:
اأن	اأول	واج���ب	عل���ى	م���ن	يلي	اأم���ور	امل�سلم���ني	تطبيق	�سريع���ة	اهلل	فيه���م،	وينا�سد	جميع	
احلكوم���ات	يف	بالد	امل�سلمني	املبادرة	اإىل	تطبيق	ال�سريع���ة	االإ�سالمية	وحتكيمها	حتكيمًا	تامًا	
كام���اًل	م�ستق���رًا	يف	جميع	جماالت	احلياة،	ودعوة	املجتمعات	االإ�سالمي���ة	اأفرادًا	و�سعوبًا	ودواًل	
لاللت���زام	بدين	اهلل	تع���اىل	وتطبيق	�سريعته	باعتبار	هذا	الدين	عقيدة	و�سريعة	و�سلوكًا	ونظام	

حياة.
وي��سي مبا يلي:

1	 موا�سل���ة	املجمع	االأبحاث	والدرا�سات	املتعمقة	يف	اجلوان���ب	املختلفة	ملو�سوع	تطبيق	.
ال�سريعة	االإ�سالمية	ومتابعة	ما	يتم	تنفيذه	بهذا	ال�ساأن	يف	البالد	االإ�سالمية.

2	 	التن�سي���ق	بني	املجمع	وب���ني	املوؤ�س�سات	العلمي���ة	االأخرى	التي	تهت���م	مبو�سوع	تطبيق	.
ال�سريع���ة	االإ�سالمية	وتع���د	اخلطط	والو�سائ���ل	والدرا�سات	الكفيل���ة	باإزالة	العقبات	

وال�سبهات	التي	تعوق	تطبيق	ال�سريعة	يف	البالد	االإ�سالمية.
3	 	جتميع	م�سروعات	القوانني	االإ�سالمية	التي	ت	اإعدادها	يف	خمتلف	البالد	االإ�سالمية	.

ودرا�ستها	لال�ستفادة	منها.
4	 الدع���وة	اإىل	اإ�سالح	مناهج	الرتبي���ة	والتعليم	وو�سائل	االإع���الم	املختلفة،	وتوظيفها	.

للعم���ل	على	تطبي���ق	ال�سريعة	االإ�سالمي���ة،	واإعداد	جيل	م�سلم	يحتك���م	اإىل	�سرع	اهلل	
تعاىل.

5	 التو�س���ع	يف	تاأهيل	الدار�س���ني	واخلريجني	من	ق�س���اة	ووكالء	نيابة	وحمامني	الإعداد	.
الطاقات	الالزمة	لتطبيق	ال�سريعة	االإ�سالمية.واهلل	املوفق.

واملجم���ع	تاأ�س����س	عام1977	م	املوافق	1397ه�	وهو	عبارة	ع���ن	هيئة	علمية	اإ�سالمية	ذات	
�سخ�سي���ة	اعتبارية	م�ستقلة،	داخل	اإطار	رابطة	العامل	االإ�سالمي،	مكونة	من	جمموعة	خمتارة	

من	فقهاء	االأمة	االإ�سالمية	وعلمائها،	

ومن اأهداف املجمع:
• �	بي���ان	االأحكام	ال�سرعية	فيما	يواجه	امل�سلمني	يف	اأنحاء	العامل	من	م�سكالت	ونوازل.		

وق�سايا	م�ستجدة	من	م�سادر	الت�سريع	االإ�سالمي	املعتربة.
• �	اإب���راز	تف���وق	الفق���ه	االإ�سالمي	عل���ى	القوان���ني	الو�سعية	واإثب���ات	�سم���ول	ال�سريعة		
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وا�ستجابتها	حلل	كل	الق�سايا	التي	تواجه	االأمة	االإ�سالمية	يف	كل	زمان	ومكان.
• �	ن�س���ر	الرتاث	الفقهي	االإ�سالم���ي	واإعادة	�سياغته،	وتو�سي���ح	م�سطلحاته	وتقدميه		

بلغة	الع�سر	ومفاهيمه.
• �	ت�سجيع	البحث	العلمي	يف	جماالت	الفقه	االإ�سالمي.	
• �	جم���ع	الفتاوى	واالآراء	الفقهية	املعتربة	للعلماء	املحققني،	واملجامع	الفقهية	املوثوقة		

يف	الق�سايا	امل�ستجدة،	ون�سرها	بني	عامة	امل�سلمني.
• �	الت�سدي	ملا	يثار	من	�سبهات	وما	يرد	من	اإ�سكاالت	على	اأحكام	ال�سريعة	االإ�سالمية.	

المطلب الثالث: معالجة المشكالت االقتصادية:

م�سكل���ة	الفقر	والفقراء	والبطالة	م���ن	امل�سكالت	التي	اهتم	بها	االإ�س���الم	اهتمامًا	كبريًا	
بح�سب	حجمها،	وو�سع	من	الت�سريعات	ماقلل	من	حجمها	بل	جعل	اأغلب	الكفارات	يف	عالجها،	

واعت���رب	الغنى	بعد	الفق���ر	نعمة	مينت	اهلل	بهاعلى	عباده:	ق���ال	تعاىل:چ گ  گ  گ  گ  
چ]ال�سحى:	8[،	وقال	تعاىل:چ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ]قري�س:	4[،	

وري���ط	بني	االإميان	والتقوى	م���ن	جانب	والرزق	الوفري،	فقال	تع���اىلچ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
چ  ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ             ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
]االأع���راف:	96[،	ورب���ط	بني	زيادة	الرزق	وزيادة	العمر	و�سل���ة	الرحم	حتى	مينع	االإن�سان	من	
الطغبان	بامل���ال	كما	قال	تعاىل:چ گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  چ]العلق:	6-7[		وقال	
ر�س���ول	اهللملسو هيلع هللا ىلص" من	اأح���ب	اأن	ُيب�سط	له	رزق���ه	وين�ساأ	له	اأثره	فلي�سل	رحم���ه")1(	.	وعن	اأن�س	
ب���ن	مال���ك	اأن	النبي	�سلى	اهلل	عليه	و	�سلم	قال:" من	�س���ره	اأن	يعظم	اهلل	رزقه	واأن	ين�ساأ	له	يف	

اأجل���ه	فلي�سل	رحمه	" )2(،	وجعل	من	اأ�سب���اب	الفقر	الكفران	باأنعم	اهلل:چ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ]النحل:	112،	ويقول	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلصيف	احلديث	

احل�سن:	" اأن	الرجل	ليحرم	الرزق	بالذنب	ي�سيبه" )3(.

اأخرجه	البخاري	يف	�سحيحه:56/3،حديث	2067. 	)1(
اأخرجه	م�سلم	يف	�سحيحه:3	/41	،	حديث	3411. 	)2(

اأخرجه	ابن	ماجه	يف	�سننه،	حديث:1334/2،حديث	4012.	 	)3(
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وجعل	بع�س	الكفارات	يف	�سد	حاجة	الفقراء،
فكفارة	اللغو	يف	اليمني	اإطعام	ع�سرة	م�ساكني	اأو	ك�سوتهم،چ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ   ۅ  

ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ          ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى            

یی  ی           ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب   چ]املائدة:	89[.	

وقتل	ال�سيد	للمحرم	كفارته	اإطعام	م�سكنيچ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت   چ	

]املائدة:	95[.	
و	كفارة	الظهار	اإطعام	�ستني	م�سكيناُّچ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  
ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ھے   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻڻ   ڻ  

ڭ  ڭ  ۇ  چ		]املجادلة:	4-3[.

	ورتب	االأجر	العظيم	على	اإطعام	النا�س	اأيام	املجاعاتچ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ      ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ]البلد:	16-11[.

	وفر����س	ال���زكاة	وقرنها	بال�س���الة	يف	�ست	اآي���ات	چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  چ	]البقرة:	43،	83،110،والن�ساء	77،والنور	59،	واملزمل	20[.

	و�س���ن	اأب���و	بكر	ال�سديق	حربًا	على	الذين	امتنعوا	ع���ن	اأدائها،	فقال:"  واهلل	الأقاتلن	من	
فرق	بني	ال�سالة	والزكاة	فاإن	الزكاة	حق	املال	واهلل	لو	منعوين	عناقا	كانوا	يوؤدونها	اإىل	ر�سول	
اهللملسو هيلع هللا ىلصلقاتلته���م	عل���ى	منعها	قال	عمر	t	فواهلل	ما	هو	اإال	اأن	قد	�سرح	اهلل	�سدر	اأبي	بكر	t	عنه	

فعرفت	اأنه	احلق")1(.		

اأخرجه	البخاري	يف	�سحيحه:105/2،	حديث	1400. 	)1(
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ورغ���ب	بال�سدقات	وحث	عليها:	قال	تع���اىل:چ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چَّ	
]البقرة:	271[،چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک   چ]البقرة:		276[
ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   چ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چَّ	]التوبة:	60[

و�سرع ال�قف كم�رد اقت�سادي دائم وم�ستقل:
وتكم���ن	اأهمي���ة	الوقف	يف	اأن���ه	مورد	اقت�سادي	فاع���ل،	ي�سهم	يف	تلبي���ة	حاجات	امل�سلمني	
وغريه���م	ال�سروري���ة	واحلاجي���ة	والتح�سينية	من	االإطع���ام	والتعليم	والدعوة	م���ن	خالل	بناء	
امل�ساج���د	واملدار�س	واملعاهد،	واإن�ساء	امل�سفي���ات	وغري	ذلك	واإقامة	هذا	املورد	العظيم	باأفرعه	
واأ�سنافه	يف	�سائر	بالد	امل�سلمني	وغريهم	ي�سعى	اإليه	االإ�سالم؛	لتكتفي	االأمة	امل�سلمة	مبا	ليدها	
من	موارد	اقت�سادية	بدل	اأن	ت�ستدين	من	غريها،	اأو	تنتظر	اإح�سان	غريها	عليها،	بل	اإن	االأمة	
االإ�سالمي���ة	باأفراده���ا	وجماعاتها	حني	ت�سع	هذا	املق�سد	اأم���ام	ناظريها،	وتر�سم	له	اخلطط	
اال�سرتاتيجية	ال�سبعية	ت�ستطيع	-	باإذن	اهلل	تعاىل	وف�سله	االكتفاء	ذاتًيا	يف	املراحل	االأوىل،	ثم	
ت�سبح	من	الدول	ذات	االإنفاق	واالإح�سان	على	غريها	م�سلمني	كانوا	اأو	غري	ذلك.	ولقد	عا�ست	
االأم���ة	امل�سلمة	قروًنا	وعقوًدا	�سابقة	لديها	الدخل	الكبري،	واملوازنات	العالية	دائًما	ب�سبب	كرثة	

االأوقاف)1(.	

وح���ث	عل���ى	العمل		وهي	م���ن	اأكرب	االأ�سب���اب	التي	ي�ستغله���ا	املنظرون	لالإره���اب،	وت�سري	
الدرا�سات)2(	اإىل	اأن	الفقر	ي�سكل	احلا�سنة	االأو�سع	لزرع	االأفكار	التي	توؤدي	جلنوح	ال�سباب	اإىل	
اإالإره���اب	والتطرف	والعنف	واالإجرام	ب�سبب	احلرمان،	وات�ساع	الفجوة	بني	الفقراء	واالأغنياء	

ب�سكل		مطرد	ومت�سارع.

اعترب	االإ�سالم	الفقر	م�سيبة	واآفة،	يتعوذ	باهلل	منها		وقدم	حلواًل	جذرية	عملية	من	خالل	
القراآن	وال�سنة	االإ�سالم	على	التك�سب	ذا	جند	اأن	االإ�سالم	-	من	خالل	ن�سو�س	القراآن	وال�سنة	
-	ل���ه	ت�سوره	املتميز	لهذه	الق�سية،	حيث	:يعت���رب	اأن	الفقر	م�سيبة	واآفة	خطرية	توجب	التعوذ	

املقا�سد	ال�سرعية	واالأبعاد	امل�سلحية	للنظام	الوقف	يف	�سوء	القراآن	الكرمي	وال�سنة	النبوية:	�س8	،	من	اإعداد	د.	 	)1(
عبد	الرحمن	بن	جميل	بن	عبد	الرحمن	ق�سا�س

انظ���ر	عل���ى	�سبيل	املثال	:	بحث	العنف	الفكري	ك�سكل	من	اأ�سكال	االإرهاب،	ملحمد	حممود	عبده	�سالح	مع	اآخرين،	 	)2(
مج	جامعة	الطائف	،�س	14	،	ع73،	اأكتوبر	2013م.
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منها	وحماربتها،	واأنه	�سبب	مل�سائب	اأخرى	اأ�سد	واأنكى.	

	واأنك���ر	النظ���رة	اجلربية	التقدي�سية	للفق���ر	واحلرمان،	فكيف	ُتقدَّ����س	االآفات	ذات	االأثر	
ال�سي���ئ	عل���ى	دين	االأم���ة	ودنياها؟	وكيف	ينظ���ر	اإىل	الفقر	على	اأنه	ق���در	اهلل	املختوم،	وال	ُيعدُّ	

الغنى	كذلك	قدٌر	يدفع	به	الفقر	لت�سلح	االأو�ساع	وتعتمر	االأر�س	ويتكافل	النا�س؟	

ورغ���ب	االإ�سالم	بالدع���اء	بطلب	الغنى:	فقد	اأخ���رج	م�سلم	يف	�سحيحه	م���ن	دعاء	ر�سول	
اهللملسو هيلع هللا ىلص:	"اللهم	اإين	اأ�ساألك	الهدى	والتقى	والعفاف	والغنى"	.)1(

وجعل	من	عالمات	حب	االآخرين	الدعوة	لهم	بتكثري	املال:	كما	اأخرج	البخاري	يف	�سحيحه	
اأن	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلصدعا	ل�ساحبه	وخادمه:	" اللهم	اأكرث	ماله")2(.

	وق���ّدم	حلواًل	عملية	واقعية	ياأخذ	بها	النا�س	ليدروؤوا	ع���ن	اأنف�سهم	�سبح	الفقر	واحلرمان	
وما	ينجم	عنه،	ومن	ذلك:	

1- العمل وال�سعي يف طلب الرزق: 
ويعت���رب	العم���ل	امل�سدر	االأ�سا�س	يف	التك�س���ب،		وكان	اأغلب		ال�سحاب���ة	االأوائل	يعملون	يف	
التج���ارة	وق���د	ا�ستغل	ر�س���ول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	بالتجارة،			وا�ستغل	�سحابته	الك���رام	بذلك	ومنهم:	اأبو	
بك���ر،	وعثمان،	وعبد	الرحمن	بن	ع���وف،	وطلحة	بن	عبيد	اهلل	-	ر�سي	اهلل	عنهم	-	وغريهم،	
وقد	توا�سى	ال�سلف	فيما	بينهم	ومع	تالمذتهم	اأن:	"الزموا	ال�سوق" ويف	كتب	الفقه	ُتَخ�سَّ�س	
كت���ب	للبيوع	وما	يتعلق	بها	وغريها	من	الكتب	ح���ول	التجارة	ومعامالتها.	وحثهم	الر�سول	على	

الزراعة	واإحياء	املوات.			

2.	اجلهاد:	من	الو�سائل	التي	�سرعها	االإ�سالم	ملحاربة	الفقر	واحلاجة		اجلهاد	بال�سوابط	ال�سرعية.
3-	كفال���ة	املجتمع:	الأن	يوج���د	يف	كل	جمتمع	ب�سري	اأيتام	واأرام���ل	وعجائز	ال	عائل	لهم،	

وعجزة	ب�سبب	احلوادث	والالأمرا�س	اخللقية.	

اأخرجه	م�سلم	يف	�سحيحه:2086/4،	حديث2721. 	)1(

اأخرجه	البخاري	يف	�سحيحه	73/8،	حديث	6334. 	)2(
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المطلب الرابع: التصدي لمختلف صور الفساد في المجتمعات اإلسالمية

ومن اأبرز �س�ر الف�ساد:
1	 عدم	التحاكم	اإىل	ال�سريعة	وحماولة	انتقا�سها	والتحقري	من	�ساأنها..
2	 الف�ساد	ال�سيا�سي	واالقت�سادي	واالجتماعي..
3	 االنته���اك	املنظم	لب���الد	امل�سلمني	من	قبل	الكف���ار	واأعداء	االإ�س���الم،	وتق�سري	.

احلكام	يف	هذا	اجلانب
4	 ف�ساد	التعليم	ب�سكل	عام	وتدين	م�ستواه..
5	 احت���الل	اليهود	لفل�سطني،	وعدم	التحرك	اجلاد	لتحريرها،	بل	و�سل	االأمر	اإىل	.

الت�سييق	على	اأهلها	والوقوف	مع	اليهود	�سد	امل�سلمني.
6	 تفرج	احلكام	على	املذابح	التي	جتري	يف	البالد	العربية	واالإ�سالمية	لل�سعوب	اإما	.

من	قبل	الدول	االإقليمية	كاإيران	يف	�سوريا	والعراق	واليمن،	اأو	من	قبل	امللي�سيات	
التابعة	لها	كحزب	اهلل	يف	لبنان،	وجماعة	احلوثي	يف	اليمن.

7	 االإباحية	وتف�سي	الزنا	والعري.	.
8	 اإهمال	ال�سباب	من	قبل	امل�سوؤلني،	وعدم	اإ�سراكهم	يف	مايخ�س	�سوؤونهم.
9	 حمارب���ة	الدع���اة	ال�سادق���ني	والت�سييق	عليه���م،	وف�س���ح	املجال	اأم���ام	الدعاة	.

املتملقني.
10	 اإ�سعاف	وتفريغ	امل�ساجد	من	الدور	احلقيقي	الذي	كانت	تلعبه	فيما	م�سى..
11	 	دعم	الف�ساد	يف	االإعالم	املرئي	وامل�سموع	واملكتوب،	وعدم	ف�سح	املجال	لالإعالم	.

االإ�سالمي،	للوقوف	اأمامه	والرد	عليه.
12	 االهتم���ام	الزائد	بالريا�س���ة،		وبالربامج	التلفزيونية	التي	تق���دم	اأ�سواأ	ال�سباب	.

بحجة	اكت�ساف	مواهب	الرق�س	والغناء	على	ح�ساب	القيم	واالأخالق	االإ�سالمية.
13	 غياب	فر�س	العمل	وان�سداد	االأفق	يف	عمل	ي�سمن	احلياة	الكرمية..
14	 عدم	�سغل	اأوقات	ال�سباب	باملفيد	والنافع..
15	 غياب	نظام	احل�سبة	عن	اأغلب	بالد	امل�سلمني..
16	 هجرة	العقول	وال�سباب	من	البالد	العربية	واالإ�سالمية	اإىل	الدول	االأجنبية..
17	 الف�ساد	االأخالقي..
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  قائمة المصادر والمراجع

1	 االإرهاب	تعريفه	واآليات	مكافحته،	لعبد	املجيد	مبلغي	واآخرون،	طبع	مركز	احل�سارة	لتنمية	.
الفكر	االإ�سالمي	وما	بعدها،	بريوت.	

2	 االإ�ساب���ة	الب���ن	حجر،	حتقيق:	عادل	اأحمد	عبد	املوجود	وعل���ى	حممد	معو�س،ط1،	طبع	دار	.
الكتب	العلمية	– بريوت.

3	 اأ�سباب	ظاهرة	االإرهاب	يف	املجتمعات	االإ�سالمية	روؤية	ثقافية،	للدكتورعبد	اهلل	بن	حممد	العمرو..
4	 اأ�سواء	البيان،	ملحمد	االأمني	بن	حممد	بن	املختار	اجلكني	ال�سنقيطي،	طبعة	1415ه�،	طبع	.

دار	الفكر،	بريوت.
5	 تاج	العرو�س،	للزبيدي	حتقيق	جمموعة	من	املحققني،	طبع	دار	الهداية..
6	 التاريخ	الكبري،	للبخاري،	طبع	دائرة	املعارف	العثمانية،	حيدر	اآباد	– الدكن..
7	 تف�س���ري	الراغب	االأ�سفه���اين،	بتحقيق	الدكتور	حمم���د	اإقبال	فرحات،	ر�سال���ة	دكتوراة	غري	.

مطبوعة،	مقدمة	جلامعة	الزيتونة	1998م.
8	 تلقي���ح	االأفهام	العلية	ب�سرح	القواعد	الفقهية،	لوليد	بن	را�سد	ال�سعيدان،	راجعه	وعلق	عليه:	.

ال�سيخ	�سلمان	بن	فهد	العودة.	
9	 التمثيل	واملحا�سرة	للثعالبي،	حتقيق	عبد	الفتاح	احللو،	مكتبة	عي�سى	البابي	احللبي..
10	 جام���ع		معم���ر	ب���ن	را�سد،	حتقي���ق	حبي���ب	الرحم���ن	االأعظم���ي،	ط2،	ن�سر	املجل����س	العلمي	.

بباك�ستان،	وتوزيع	املكتب	االإ�سالمي	ببريوت	1403	ه�.
11	 جام���ع	بي���ان	العلم	وف�سله،	البن	عبد	الرب،	حتقيق	اأبي	االأ�سبال	الزهريي،	ط1،	طبع	دار	ابن	.

اجلوزي،	ال�سعودية	1414	ه�	-	1994	م.
12	 جمهرة	اللغة	البن	دريد،	حتقيق	رمزي	منري	بعلبكي،	طبع	دار	العلم	للماليني،	بريوت،	ط1،	1987م..
13	 الرحي���ق	املخت���وم،	للمباركفوري.	طبع	دار	الهالل	-	بريوت	)نف����س	طبعة	وترقيم	دار	الوفاء	.

للطباعة	والن�سر	والتوزيع(	
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14	 الر�سالة	الق�سريية،	حتقيق	الدكتور	عبد	احلليم	حممود،	الدكتور	حممود	بن	ال�سريف،	طبع	.
دار	املعارف،	القاهرة

15	 الرو����س	االأنف	لل�سهيل���ي،	حتقيق	عمر	عبد	ال�س���الم	ال�سالمي،	دار	اإحي���اء	الرتاث	العربي،	.
بريوت،	ط1،	1421ه�/	2000م.

16	 �سنن	ابن	ماجه،	حتقيق		�سعيب	االأرنوؤوط،	وجمموعة،ط1،	طبع		دار	الر�سالة	العاملية،	1430	ه�	-	2009	م..
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مدخل:
	عندما	نتتبع		توظيف	القراآن	الكرمي	يف	معاجلة	خمتلف	امل�ساكل	عرب	الع�سور،	ندرك	اأنه	
�س���واء	اأُوظ���ف	يف	امل�ساكل		املتعلقة	بالعقيدة	اأو	تلك	التي	ترتبط	بال�سريعة،	قد	ُوظف	ب�سورتني	
متباينتني	بل	ومتناق�ست���ني،	واحدة	توؤكد	كماله	وتعاليه	واإالهيته	تبلورت	يف	الفهم	الكال�سيكي	
ل���ه	مع	ال�سحابة	والتابعني...،	واأخرى	مت�س	بقدا�سته	وتقع	يف	االنحراف	يف	فهمه	وجدت	عند	
رواد	القراءات	اجلديدة	و	املجددين	لفهمه	يف	اإطار	مناهج	الغرب،	وهما	ما	ترتب	عنهما	اأثرا	
وانعكا�س���ا	يف	توظيفه	يف	فهم	خمتلف	الق�سايا،	حيث	اأ�سب���ح	القراآن	الكرمي	يخ�سع	لتاأويالت	
وتفكي���كات	من	اأجل	فهمه	ه���و	ذاته،	ناهيك	عن	امل�سائل	الناجتة	عنه	تلك	التي	ترتبط	بطرحه	
مل�سائ���ل	التوحيد	والتكف���ري...،	هذا	التطور	الذي	عرفه	مفهوم	وممي���زات		القراآن	الكرمي	بني	
االأم�س	واليوم،	بني	ت�سوره	بني	ال�سحابة	والتابعني	وتابيعهم	ما�سيا	ودعاة	القراءات	احلداثية	
الي���وم	كان���ت	ذريعته	الكربى	توظيف	الن�س	القراآين	يف	مواكب���ة	م�سكالت	اليوم،	وعليه	نطرح	
االإ�سكال:	كيف	تطور	النظر	للقراآن	الكرمي	لدى	دعاة	القراءات	احلداثية	للقراآن	الكرمي؟	وما	
اأث���ر	ذل���ك	على	فهم	ق�سايا	العقيدة	والفك���ر	يف	الفرتة	الراهنة؟		وم���ا	ال�سبيل	اإىل	جتاوز	تلك	

الروؤى؟

م���ن	اأجل	معاجل���ة	هذا	االإ�سكال،	�سنبحث	يف	ت�سور	حقيق���ة	القراآن	الكرمي	بني	الفرتتني	
الكال�سيكي���ة	واملعا�سرة،	واإثارة	م�ساألة	الت�سكيك	يف	ثباته	وتعالي���ه	يف	القراءات	املعا�سرة	له،	

واأثر	ذلك	على	فهم	امل�ساكل	املعا�سرة	يف	الفرتة	الراهنة	وذلك	يف	النقاط	التالية:

1	 مفهوم		القراآن	الكرمي	واآليات	فهمه	من	الت�سورات	الكال�سيكية	اإىل	املعا�سرة..
2	 الت�سكيك	يف	قد�سية		القراآن	الكرمي	والثورة	على	املوروث	يف	القراءات	احلداثية..
3	 نظرة	نقدية	حتليلية	للقراءات	احلداثية..
4	 نقد	توظيف	القراآن	الكرمي	لدى	احلداثيني	يف	فهم	ق�سايا	العقيدة	والفكر..
5	 روؤى	وا�ست�سرافات	يف	توظيف	القراآن	الكرمي	يف	فهم	حتديات	الراهن..
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-1-مفه�م  القراآن الكرمي واآليات فهمه من الت�س�رات الكال�سيكية اإىل املعا�سرة:
اإن	طبيع���ة	الت�سور	الذي	يحمله	املتعامل	مع	الق���راآن	الكرمي،	يحمل	�سدى	بليغا	يف	كيفية	
توظيفه	يف	معاجلة	م�سكالت	الواقع	املعي�س،	لذلك	وجب	يف	البداية	اأن	ن�سري	اإىل	اأن	الت�سكيك	
يف	قد�سي���ة	القراآن	الكرمي،	نابعة	من	الت�سور	امللحق	ب���ه	الذي	ي�سنع	منطا	من	الفهم	ملختلف	
امل�سائ���ل	املطروحة	فيه،	والتغري	احلا�سل	يف	مفهوم���ه	هو	اأول	نقطة	وجب	اأن	تثار	،	فما	طبيعة	
التغي���ري	احلا�سل	يف	النظر		اإىل	الق���راآن	الكرمي	بني	الفرتتني	الكال�سيكي���ة	واملعا�سرة،وكيف	

يعك�س	ت�سكيكا	يف	ثباته	وتعاليه؟

اأ-مفه���وم	القراآن	واآليات	قراءته	يف	الفرتة	الكال�سيكي���ة:	يف	اللغة	ي�سرح›الزرك�سي› يف	
اأح���د	التعريف���ات	"واأم���ا	القراآن	فقد	اختلفوا	في���ه	فقيل	هو	ا�سم	غري	م�ستق	م���ن	�سيء،	بل	هو	
ا�س���م	خا�س	بكالم	اهلل،	وقيل:	م�ستق	من	القري	وهو	اجلمع،	ومنه	قريت	املاء	يف	احلو�س	اأي:	
جمعت���ه،	قاله	اجلوهري	وغريه")1(،	ويذه���ب	ال�سيوطي)911ه(	على	ل�س���ان	الراغب	اأنه:		"ال	
يق���ال	لكل	جمع:	ق���راآن،	وال	جلمع	كل	كالم،	قراآن.	قال	واإمنا	�سم���ي	قراآنا،	لكونه	جمع	ثمرات	

الكتب	ال�سالفة	املنزلة،	وقيل:	الأنه	جمع	اأنواع	العلوم	كلها" )2(.
يف	اال�سطالح:	هو		" كالم	اهلل	الذي	اأنزله	على	نبيه	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	باللفظ	واملعنى،	بوا�سطة	
جربي���ل،	املتعبد	بتالوته،	واإعجاز	اخللق	عن	االإتيان	مبثل	اأق�سر	�سورة	منه،	املنقول	اإلينا	نقال	
متوات���را	وه���و	كالم	اهلل	منزل	غري	خملوق،	منذ	ب���داأ	واإليه	يعود،	وهو	مكت���وب	يف	امل�ساحف،	
حمفوظ	يف	ال�سدور،	مقروء	باالأل�سنة،	م�سموع	باالآذان")3(،.	اأي	هو	كالم	اهلل	وحده	دون	غريه	
م���ن	االإن����س	واجلن	واملالئكة،	واملنزل	على	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	يخرج	عن	كل	ما	اأنزل	على	االأنبياء	من	

قبله،	واملتعبد	بتالوته	اأي		املاأمور	بقراءته	يف	ال�سالة	على	وجه	العبادة.

لزرك�س���ي	ب���در	الدين	حممد	بن	عبد	اهلل،	الربه���ان	يف	علوم	القراآن،	تق:	م�سطفى	عب���د	القادر	عطا،	دار	الفكر	 	)1(
للطباعة	والن�سر،	بريوت	لبنان،	ط1،	2004.	�س	347.

ال�سيوطي	جالل	الدين	عبد	الرحمن	بن	اأبي	بكر،االإتقان	يف	علوم	القراآن،	دار	الكتاب	العربي	بريوت	لبنان،	د	ط،	 	)2(
2005،	�س137.

دربالة	اإ�سالم	حممود	،	مو�سوعة	علوم	القراآن،	مكتبة	االإميان،	املن�سورة،	م�سر	ط1،	2007،	�س	11. 	)3(
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وه���و	" الكتاب	املنزل	على	نبيه	املكتوب	بني	دفت���ي	امل�سحف،	فهو	م�سدر	اإلهي	بحت،	مل	
مي�س���ه	ت�سحي���ف	اأو	حتري���ف	"اإنا	نحن	نزلنا	الذك���ر	واإنا	له	حلافظ���ون" )1(،	وذلك	دليل	على	
توجيه	اإلهي	واإر�ساد	�سماوي،	�سعر	امل�سلم	اأنه	لن	ي�سل	اأبدا	اإن	اهتدى	بهدي	ذلك	الكتاب	حتى	
غدا	القراآن	الد�ستور	الروحي	للم�سلمني،	ومن	ثم	حر�س	علماء	البالغة	على	الداللة	على	اأوجه	
اإعج���ازه	وقد	انبث���ق	عن	القراآن	الكرمي	معظم	العلوم	الدينية	كالق���راءات،	والتف�سري،	والفقه،	

والنحو،	والبالغة،	والكالم،	والت�سوف" )2(.
من	خالل	املفهومني	ال�سابقني،	البحث	يف	معنى	القراآن	الكرمي	لدى	ال�سحابة	والتابعني،	
ي���درك	يف	ت�سور	القراآن	الكرمي	يف	�س���وره	واآياته	لنف�سه	ككتاب	ووحي	�سماوي	متعال	منزه	عن	
اخلط���اأ	وكالم	معج���ز	يعجز	الب�سر	عن	االإتي���ان	مبثله،		يقراأ	ويفهم	بوا�سط���ة	التف�سري	كمنهج	

اأن�سب	لتحديد	معانيه.		

ومن خ�سائ�س ال�حي القراآين:
-الوح���ي	القراآين	ميثل	كالم	اهلل	املنزل	على	ر�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص،	ميثل	الر�سالة	االإلهية	الوحيدة	
ال�سحيح���ة	واملطلق���ة	والكامل���ة	والنهائية	التي	�سحح���ت	كل	ما	ورد	من	حتريف���ات	يف	الكتب	

ال�سماوية	االأخرى.

-الوح���ي	الق���راآين	ميثل	امل�سدر	النهائ���ي	والوحيد	لكل	العقائد	وال�سرائ���ع	يف	الكون،	هو	
اجلام���ع	لكل	ما	ورد	يف	الكت���ب	ال�سماوية	باعتباره	ثمرتها،	وهو	امل�س���در	ملختلف	العلوم	دينية	

ودنيوية	تقراأ	ن�سو�سه	بالتف�سري	الذي	هو	املنهج	الوحيد	املنا�سب	لفهمه	.

-الوحي	القراآين	هو	من	اأنباء	الغيب	ميثل	ما	هو	متعال	على	الواقع	وما	يخرج	عن	التاريخ،	
طبق���ا	لقوله	تع���اىل:	يف	االآية	44	من	�سورة	اآل	عمران" ذلك	من	اأنب���اء	الغيب	نوحية	اإليك	وما	
كن���ت	لديهم	اإذ	يلق���ون	اأقالمهم	،	اأيهم	يكفل	مرمي،	وما	كنت	لديه���م	اإذ	يخت�سمون" فهو	من	
قبي���ل	املقد�س	ال���ذي	ميكن	املقارنة	بينه	وبني	الب�سري	باأي	وجه،	وال	ميكن	اأن	تبلغالعقول	فهمه		

مهما	اأتيحت	لها	من	اآليات	واأدوات.

قراآن	كرمي،	�سورة	احلجر،	االآية	9. 	)1(
�سبح���ي	اأحمد	حمم���ود،	و�سفاء	عبد	ال�سالم	جعفر،	يف	فل�سف���ة	احل�سارة-	اليوناني���ة	،االإ�سالمية،	الغربية-	دار	 	)2(

الوفاء	لدنيا	الطباعة	والن�سر،	ط1،	2006،	�س	55.



340

د.حمادي هوارياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

-الوح���ي	القراآين	ي�ساوي	ما	ورد	يف	امل�سحف	العثماين	املدون		يفهم	يف	اإطاره،	وباعتماد	
علوم	القراآن	الكرمي	كما	وجدت	يف	عهد	النبي	وال�سحابة	والتابعني	وتابعي	التابعني.		

الوح���ي	القراآين	ه���و	معجزة	االإ�سالم	الكربى	ال���ذي	حتدى	باإعجازه	اللغ���وي	والعلمي	ما	
اأبدعه	العرب	من	�سعر	ونرث	ونظريات	علمية	ومذاهب	فل�سفية.

-الوح���ي	القراآين	كتاب	مقد�س	ميث���ل	امل�سحف	كاأداة	للت���ربك	ودرء	ال�سرور	واالأمرا�س	
ومبارك���ة	العم���ر	...تك���ون	احلي���اة	يف	ظل���ه،	الأن		" احلياة	يف	ظل	الق���راآن	نعم���ة،	ترفع	العمر	
وتباركه،	وتزكيه،	وحمد	اهلل	الذي	من	عليه	احلياة	يف	ظالل	القراآن	فرتة	من	الزمن	ذاق	فيها	

من	نعمته	ما	مل	يذق	قط	يف	حياته" )1(.
فالوح���ي	الق���راآين	هو	من	قبي���ل	الغي���ب	واملقد�س	واملتع���ايل	واملطلق	والكت���اب	ال�سحيح	
والنهائي	والوحيد،	ميثل	ما	ورد	يف	امل�سحف	املدون	يجب	الت�سليم	به	دون	اأ�سكلته	اأو	التفل�سف	

يف	ميدانه،	مهما	تتوفر	لنا	من	اآليات	للدرا�سة	والبحث	يف	ميدانه،	الأنها	مت�س	بقدا�سته.

اآليات قراءة القراآن الكرمي:-التف�سري والتاأويل-
التف�سري:	ميثل	قراءة	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	والتابعني...	للن�س	،	والتف�سري	ك�سف	املراد	عن	لفظ	
امل�س���اكل،	ويرتبط	ب���ه	اال�ستف�سار	وهو	ال�سوؤال	ع���ن	التف�سري،	كما	يرتب���ط	بالف�سر	كذلك	وهو	
نظ���ر	الطبيب	اإىل	امل���اء،	وكذلك	التف�سره	وهي	البول	الذي	ي�ستدل	ب���ه	على	املر�س	وينظر	فيه	
االأطب���اء	وي�ستدل���ون	بلونه	على	عل���ة	العليل	)2(،	فمعن���ى	التف�سري	يف	اللغة	ه���و	البيان	والك�سف	
واالإي�س���اح	مل���ا	هو	مغط���ى	اأو	غري	وا�سح	واإظهار	م���ا	هو	خفي،	و	يف	اال�سط���الح:	يفهم	كمنهج	
للتعام���ل	مع	الن�سو�س	القراآني���ة،	وهو" علم	نزول	االآي���ة	و�سورتها	واأقا�سي�سه���ا،	واالإ�سارات	
النازلة	فيها،	ثم	ترتيب	مكيها	ومدنيها،	وحمكمها	ومت�سابهها،	ونا�سخها	ومن�سوخها،	وخا�سها	
وعامه���ا،	ومطلقها	ومقيدها،	وجمملها	ومف�سره���ا")3(	،	وهو	كذلك:	" ا�سم	للعلم	الباحث	عن	
بيان	معاين	األفاظ	القراآن	وما	ي�ستفاد	منها	باخت�سار	اأو	تو�سع	")4(	و	ميكن	القول	اأن	التف�سري	

اخلالدي	�سالح	عبد	الفتاح	،	مدخل	اإىل	ظالل	القراآن،	دار	ال�سهاب	للطباعة	اجلزائرية،	اجلزائر	،	د	ت،	د	ط،	�س	84. 	)1(
ابن	منظور	جمال	الدين	اأبو	الف�سل	حممد	بن	مكرم،ل�سان	العرب،	دار	الكتب	العلمية	بريوت	لبنان،	ط1،	2005،	 	)2(

ج1،	�س	632.
الزرك�سي	بدر	الدين	حممد	بن	عبد	اهلل،	الربهان	يف	علوم	القراآن،	م�سدر	�سابق،	�س	146. 	)3(
كايف	من�سور،		مناهج	املف�سرين،	دار	العلوم	للن�سر،	عنابة	اجلزائر،	د	ط،	2006،	�س	18. 	)4(
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عند	علماء	الدين	منهج	لفهم	القراآن	يقوم	على	املعرفة	بعلوم	اللغة	العربية	وعلوم	القراآن	ككل،	
كمنطل���ق	لتحديد	املعاين	ال���واردة	يف	االآيات	وال�س���ور	القراآنية	لكي	تكون	�سن���دا	لفهم	م�سائله	

املتعلقة	بالعقيدة	وال�سريعة.

التاأوي���ل:	ه���و	بدوره	اأق���دم	املناهج	يرب���ط	الباحثون	وج���وده	ب�سخ�سي���ة	ال�سحابي	‹ابن	
عبا�س›)ت115ه(،	الذي	علمه	اهلل	التاأويل	بدعاء	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص،	وهو	"يف	اللغة	من	االأول،	ومعنى	
قوله���م:	ما	تاأويل	هذا	الكالم؟	اأي:	اإالم	ت���وؤول	العاقبة	يف	املراد	به؟	كما	قال	تعاىل:› يوم	ياأتي	
تاأويل���ه› )�س���ورة	االأع���راف	اآ35(	اأي	تك�سف	عاقبته،	ويقال:	اآل	االأم���ر	اإىل	كذا،	اأي	�سار	اإليه،	
ربا)1(" )2(،	و	هنا	يتبني	اأن	التاأويل	م�ستق	مما	 وق���ال	تعاىل:	‹ذلك	تاأويل	ما	مل	ت�ْسط���ع	عليه	�سَ
ي���وؤول	اإليه	االأمر،	واأ�سله	من	امل���اآل،	وهو	العاقبة	وامل�سري،	كما	يرتب���ط	كذلك	"باالأيالة،	وهي	
ال�سيا�س���ة	انطالقا	من	اأن	"املوؤول	للكالم	ي�سوي	ال���كالم،	وي�سع	املعنى	يف	مو�سعه")3(،	اأما	يف	
اال�سط���الح	فهو	"ت�سفية	الظاهر	والباطن")4(،	حي���ث	يرتبط	بتجاوز	ظاهر	اللفظ	اإىل	معناه	
الباطني،	وهو	يف	ا�سطالح	علماء	الدين	ال	يختلف	عن	التف�سري	بالراأي،	"فهو	لي�س	بعلم	لكونه	
يتب���ع	علم	التف�سري	من	حيث	العموم	ويتميز	عليه	من	حي���ث	اخل�سو�س")5(،	فعلى	الرغم	مما	
كتب���ه	‹الزرك�س���ي› و›ال�سيوطي› ب�سدد	احلديث	عن	التفرقة	ب���ني	التف�سري	والتاأويل،)∗)6((

قراآن	كرمي،	�سورة	الكهف،االآية:	82. 	)1(
الزرك�سي	بدر	الدين	حممد	بن	عبد	اهلل،	الربهان	يف	علوم	القراآن،	م�سدر	�سابق،	�س	164. 	)2(

امل�سدر	نف�سه. 	)3(
بوعرفة	عبد	القادر	واآخرون،	التاأويل	والرتجمة،	مقاربات	الآليات	الفهم	والتف�سري،	نقال	عن:	ابن	جزي،	الت�سهيل	 	)4(

يف	علوم	القراآن	�س	10،	الدار	العربية	للعلوم	نا�سرون،	ط1،	2009،	�س	226.			
املرجع	نف�سه 	)5(

يف	كتابيهم���ا	)"الربهان" )�س164،165(و	االإتقان)848،849(	مييز	كل	من	ال�سيوطي	والزرك�سي		بني	التف�سري	 	)6(
والتاأويل	يف	املفهوم	ح�سب	اأوجه	خمتلفة	باال�ستناد	اإىل	اأقوال	العلماء	كما	يلي:	

التف�سري	اأكرث	ا�ستعماال	يف	االألفاظ	ويرتبط	مبعانيها	الظاهرة،	بينما	التاأويل	اأكرث	ا�ستعماال	يف	املعاين	واجلمل	ويف	 	
الكتب	االإلهية	ويرتبط	بالباطن.	

التف�س���ري	ي�ستعمل	يف	غريب	االألفاظ	ويف	وجيز	مب���ني،	واإما	يف	كالم	م�سمن	لق�سة	ال	ميكن	ت�سويره	اإال	ملعرفتها،	 	
اأما	التاأويل	في�ستعمل	مرة	عاما	ومرة	خا�سا.

التف�سري	بيان	وجه	واحد	للمعنى	ب�سورة	قطعية	اأما	التاأويل	فرتجيح	الأحد	معانيه.	 	
التف�سري	يتعلق	بالرواية	واالإتباع	وال�سماع	بني	الت�اأويل	يتعلق	بالدارية	واال�ستنباط. 	
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اإال	اأن	تل���ك	التفرقة	ارتبط���ت	باملعنى	ال		باال�ستخدام	املنهجي	لهم���ا،	الذي	عك�س	وجهة	نظرة	
خا�س���ة	هيمن	فيها	طابع	التف�سري	كمنهج	م�سروع	وجوهري،	يف	مقابل	اعتبار	التاأويل	تابع	له	و	
ي�ستخدم	حتت	مظلته،	يف	اإطار	ما	ي�سمى	بالتاأويل		املحمود	الذي	يكمل	التف�سري	و	يكون	ملتزما	
بقواع���ده،	وه���ذا	الرفع	م���ن	قيمة	التف�سري	ع���ن	التاأويل	هو	الذي	عرب	ع���ن	م�ساألة	جوهرية	يف	
اإ�سكالي���ة	ق���راءة	الن�س	القراآين،	جت�سدت	يف	معارك	تاريخية	بينهم���ا،	كان	االنت�سار	فيها	يف	

الغالب	للتف�سري،	باعتباره	منهج	ال�سحابة	والتابعني	يحرتم	قد�سية	القراآن	الكرمي.

الت�سكيك	يف	قد�سية		القراآن	الكرمي	والثورة	على	املوروث	يف	القراءات	احلداثية:	

متثل	هذه	القراءات،	تاأويالت	وتفكيكات	...	ت�سعى	اإىل	التحرر	من	كل	اخلطوط	احلمراء	
الت���ي	اأقامها	رج���ال	الدين		حول	الن�س	القراآين	التي	ت�سطلح	عليه���ا	بال�سياجات	الدوغمائية	
واالأرثوذك�سية،	وباخت�سار	هي	تتحرر		" من	الهيبة	ال�ساحقة	للن�س")1(	)2(.	حيث	اأن		جوهرها		
ن���زع	القدا�سة	ع���ن	الن�س	اأو	التعامل	معه	بحري���ة	ال	حتدها	حدود	اأو	قي���ود،	فكيف	�سككت	يف	

قد�سية	القراآن	الكرمي؟

	ميك���ن	االإجابة	على	هذا	ال�س���وؤال	من	جانبني،	اأوال:	البحث	عن	املفه���وم	اجلديد	للقراآن	
الك���رمي	واعتباره	جمرد	ن�س	وخط���اب	وظاهرة	مثل	ما	هو	طبيعي	وما	ه���و	ب�سري،	ثانيا:	نقد	
اهمي���ة	التف�سري	يف	قراءته	ونقد	كل	ما	هو	م���وروث	يف	فهمه،	وكالهما	غايته	زحزحة	وزعزعة	

القدا�سة	التي	يت�سف	بها	.

-اعتبار القراآن الكرمي ظاهرة ون�سا وخطابا: 
	اإن	اأه���م	امل�سطلحات	التي	اأ�سبح���ت	تطلق	على	الوحي	القراآين	عند	فال�سفة	العرب	 	
املعا�سري���ن	امل�ستغلني	على	اخلط���اب	القراآين،	م�سطلح	الظاهرة	القراآني���ة،	تلك	التي	جتعله	
ال	يختل���ف	عن	غريه	م���ن	الظواهر	القابلة	للدرا�س���ة	العلمية	املو�سوعي���ة،	كالظواهر	طبيعية،	
و		ويعت���ربون	ذل���ك	�سرطا	لدرا�سته	درا�س���ة	مو�سوعية	ومنطلقا	لتطبي���ق	االآليات	املعا�سرة	يف	
ميدان���ه،	تبعا	ملا	حتمل���ه	الكلمة	–ظاهرة-	من	واقعية	وتاريخية	وجت���اوز	للتعايل	واالطالقية،	
اأما	البحث	يف	القراآن	ن�سا	فاإنه	يرتبط	مبا	هو		مدونا،	ويعتربه	جزءا	من	الوحي	ومن	الظاهرة	

	-	اأركون	حممد،	د	�س،	اأين	هو	الفكر	االإ�سالمي	املعا�سر،	ط3،	2006	،	دار	ال�ساقي	بريوت	لبنان،	�س	13	. 	)1(
	)2(
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القراآني���ة	ولي����س	مماثال	لهم���ا،	ويعترب›اأرك���ون› من	اأك���رب	الفال�سفة	الذي���ن	ا�ستغلوا	بذلك،	
وتكلم���وا	عن	القراآن	الكرمي	كن�س	من	خالل	زوايا	خمتلفة	يف	اإطار	فهمه	لظاهرة	الوحي	التي	
طرحن���ا	ت�سوراته	حوله���ا	فيما	�سبق،	حيث	ي�س���رح	"اإين	اأقول	باأن	القراآن	لي����س	اإال	ن�سا	من	
جملة	ن�سو�س	اأخرى	حتتوي	على	نف�س	التعقيد	واملعاين	الفوارة	الغزيرة:	كالتوراة،	واالأناجيل،	
والن�سو�س	املوؤ�س�سة	للبوذية	والهندو�سية.	وكل	ن�س	تاأ�سي�سي	من	هذه	الن�سو�س	الكربى	حظي	
بتو�سع���ات	تاريخي���ة	معينة	وقد	يحظ���ى	بتو�سعات	اأخرى" )1(،	هنا	يك���ون	الن�س	القراآين	ن�سا	
ديني���ا	مثل	الن�سو�س	االأخرى	موؤ�س�س���ا	جلملة	من	املبادئ	تقبل		التو�سع	والت�سكل	عرب	التاريخ،		
و›اأرك���ون› كعادته	انطل���ق	من	نظرة	نقدية	للت�سور	الكال�سيكي	للن����س	القراآين،	الذي	يعرف	
عن���د	العام���ة	واخلا�سة	بامل�سحف،	حيث	ي�سمي���ه	بامل�سحف	الر�سمي	كم���ا	جمع	منذ	اخلليفة	
عثمان	بن	عفان	ر�سي	اهلل	عنه،	ويطلق	عليه	"املدونة	الكربى" موؤكدا	اأنه	لي�س	مطابقا	للوحي	
القراآين،باعتب���اره	ال	يع���رب	عن	الوقائع	امل�ساحبة	لت�سكل	الن����س	ويتجاوز	،	اأما		و�سف	القراآن	
الكرمي	باخلطاب،	في�سرح	به	الكثري	من	فال�سفة	العرب	املعا�سرين،حيث	يوؤكدون	اأنه	ب�سدد	
قراءته���م	للن����س	القراآين،	يتجاوزون	اعتب���اره	ن�سا	اإىل	النظر	اإليه	كخط���اب	اأي	ك�سل�سلة	من	
العمليات	الفكرية	تعرب	عنها	عبارات	مت�سل�سلة،	التي	ي�سف	بها	اأركون	االآيات	التي	متثل	عنده	
جمرد	عبارات	لغوية	ونف�س	املوقف	يت�سح	لدى	اأبو	زيد	الذي	يعترب	االآيات	وال�سور	جمرد	تعبري	
عن	الثقافة	العربية..،وبالتايل	يعتمد	خمتلف	رواد	االآليات	املعا�سرة	يف	جمال	الن�س	القراآين	
عل���ى	اأن	املفهوم	االأن�سب	له	هو	و�سفه	باخلط���اب	القراآين،		من	اأجل	ا�ستعمال	االأدوات	التقنية	
واملنهجية	املعا�سرة	يف	فهمه،	والتي	تدخل	يف	منهج	حتليل	اخلطاب	على	وجه	اخل�سو�س.

-نقد	االجتهاد	التقليدي:	القراءات	املعا�سرة		للقراآن	الكرمي		قبل	اأن	تكون	دعوة	لتطبيق	
املناه���ج	اجلديدة	يف	فهمه،	متثل	نقدا	الذعا		للمناه���ج	الكال�سيكية	املطبقة	يف	قراءة	القراآن	
الك���رمي،	وتع���رب	عن	خطاب	ديني	جديد	يتخ���ذ	طابعا	نقديا	حني	"يعت���رب		االأدبيات	التاريخية	
الكال�سيكي���ة	الت���ي	تتح���دث	عن	االإ�س���الم،	تطرح	لنا	االأم���ور	بطريقة	مل	تع���د	مقبولة	من	قبل	
املفكر	املعا�سر،	حيث	اأ�ساف	العلم	جمموعة	من	االأدوات	اجلديدة	يف	البحث	وات�سعت	اأر�سية	

اأركون	حممد،	الفكر	االأ�سويل	وا�ستحالة	التاأ�سيل،نحو	تاريخ	اآخر	للفكر	االإ�سالمي،	تر:	ها�سم	�سالح	دار	ال�ساقي،	 	)1(
بريوت	لبنان،ط3،	2007،	�س36.	
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العل���وم	لت�سمل	عددا	مذهال	من	املناهج")1(،	يف	نظر	الفال�سفة	القراءات	الكال�سيكية	اأ�س�ست	
لفه���م	يجمد	الن�س	القراآين	يف" فكر	ال	زم���اين	وال	تاريخي	الأنه	تفكري	يف	ن�س	مقد�س،	تفكري	
خ���ارج	الزمن،	ال	ينال	منه	الزمن،	مهما	حدث	يف	تاريخ	الب�سر	من	تغريات	واأحوال" )2(يرتتب	
عن���ه	ما	ميكن	اأن	ن�سميه	بالق���راءة	الثابتة	الواحدة	املطابقة	املطلقة	املبنية	على	قدا�سة	الن�س	
تتنك���ر	للتاريخ	والواقع	وتعدد	القراءات	وتعدد	املعنى،	اإذ	اعترب		‹اأبو	زيد› اأن	اخلطاب	الديني	
الكال�سيكي	حينما	يذهب	اإىل	اأن	الوحي	القراآين	ظاهرة	متعالية،	فاإنه	يتجاهل	ربطه	بال�سياق	
ال���ذي	وج���د	فيه	الذي	ميكن	اأن	يوؤول	اأو	يفهم	على	منواله،	كما	ان	فهمها	يرجع		الآليات	واأدوات	
�سعيفة،	جوهرها	االعتماد	على	الدرا�سة	اللغوية	االأ�سلوبية	البالغية،	وجتاهل	التطور	احلا�سل	
يف	ميادي���ن	العلوم	من	جه���ة	وعلى	م�ستوى	الوقائع	من	جهة	اأخ���رى،	اإذ	يوؤكد	مالك	بن	نبي	اأن	
الظ���روف	امل�ستج���دة	"تق�سي	بتعديل		منه���ج	التف�سري	القدمي	تعديال	ينا�س���ب	يف	حكمة	وروية	
مقت�سي���ات	الفكر	احلدي���ث،")3(	باعتبار	اأن	املنهج	القدمي		املعتمد	يف	ق���راءة	القراآن	الكرمي،	
لي����س	منا�سبا	للتط���ور	العقلي	لل�سباب	الي���وم،	باكتفائ���ه	بالدرا�سة	االأ�سلوبي���ة	اللغوية،	التي	ال	
ي�ست�سيغه���ا	ال�سباب	اليوم،	يذهب	رواد	الق���راءات	الفل�سفية	املعا�سرة	اإىل	اأن	ثنائية	اإن	مل	نقل	
معرك���ة،	-االإيديولوج���ي	واملعريف-	هي	اأهم	م���ا	حتكم	يف	قراءة	الن�س	الق���راآين	عند	العلماء	
الكال�سيكي���ني،	اإذ	يعرب	املعريف	يف	نظرهم	عن	منط	من	الفهم	املو�سوعي	والعلمي،	هو	الغائب	
اأو	املغي���ب	بفعل	عائ���ق	االإيديولوجي	الذي	يقف	حجر	عرثة	اأمام	بلوغ���ه	يف	جمال	فهم	القراآن	
الكرمي،	البد	من	الك�سف	عن	قناعه	واأالعيبه	عند	املف�سرين	التقليديني	من	جهة	وح�سب	عالقته	
بالراه���ن	اليوم	م���ن	جهة	اأخ���رى،	اإذ	يوؤكد	‹اأركون› اأن	فه���م	الن�س	القراآين	وق���ع	يف	ال�سياج	
الدوغمائ���ي	املغلق	الذي	يعترب	مبثابة	"ال�س���ور	امل�سيج	باالأ�سالك	ال�سائك���ة	للعقيدة	الر�سمية،	
بالت���ايل	ف���ال	ميكن	اأن	اخلروج	من���ه	ما	اأن	تدخل���ه	اأو	تندمج	فيه،	وي�سبح	العق���ل	فيه	خا�سعا	
لل���رتاث	االأرثوذوك�س���ي	اأو	الر�سمي	املقد�س" )4(الذي	يطلب	م���ن	املوؤمنني	التقليديني	اخل�سوع	

عب���د	الهادي	عب���د	الرحمن،	�سلطة	الن�س،	ق���راءات	يف	توظيف	الن�س	الديني،	�سينا	للن�س���ر	–االنت�سار	العريي،	 	)1(
بريوت	لبنان	ط2،	1988.	�س	202.	

اأومليل	علي،	�سوؤال	الثقافة	-الثقافة	العربية	يف	عامل	متحول-املركز	الثقايف	العربي،	ط1،	2005،	120.	 	)2(
بن	نبي	مالك	،الظاهرة	القراآنية،	تر:	عبد	ال�سبور	�ساهني،	دار	الفكر	دم�سق	�سوريا،	د	ط،	1982.،	�س57.	 	)3(

اأرك���ون	حممد	،	ق�سايا	يف	نقد	العق���ل	الديني،	كيف	نفهم	االإ�سالم	اليوم؟	تر:/	ها�سم	�سالح،	دار	الطليعة	بريوت	 	)4(
لبنان،	ط2،	1992،	�س233
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للنظام	ال�سيا�سي	واالجتماعي،	اإ�سافة	اإىل	ذلك	ي�سعون	اإىل		نقد	املناهج	الكال�سيكية	ويعيبون	
عليه���ا	التقليد	والتكرار	وغياب	التجدي���د	والفعالية	وروح	االإبداع،	بحيث	يبني	‹اجلابري› " اأن	
م���ا	ميي���ز	الثقافة	العربية	منذ	ع�س���ر	التدوين	اإىل	اليوم	هو	اأن	احلرك���ة	داخلها	ال	تتج�سم	يف	
اإنت���اج	اجلديد،	بل	يف	اإعادة	اإنتاج	القدمي،	وقد	تط���ورت	عملية	االإنتاج	هذه	منذ	القرن	ال�سابع	
اإىل	تكل�س	وتقوقع	واجرتار،	ف�ساد	فيها	ما	�سبق	اأن	عربنا	عنه	بالفهم	الرتاثي	للرتاث")1(.

نظرة نقدية حتليلية للقراءات احلداثية:
	نظ���را	لتعدد	الكتاب���ات	يف	القراءات	احلداثية	للق���راآن	الكرمي	يف	الف���رتة	املتاأخرة	لدى	
اأ�ساط���ني	الفك���ر	العربي	املعا�س���ر،	فاإنها	قد	اأث���ارت	اهتمام	الكثري	من	الباحث���ني	�سواء	اأكانوا	

علماء	يف	ال�سريعة	الذين	انتقدوها	يف	النقاط	التالية:

اإنها قراءة اإ�سكالية غري وا�سحة الأبعاد واملقا�سد:
		ال	يتواين	رواد	القراءات	املعا�سرة	يف	طرح	االأ�سئلة	املختلفة	حول	القراآن	الكرمي	دون	اأي	
ح���دود،	وال	تهمهم	االأجوبة	عليها	والتدليل	فيه���ا	ومقا�سد	البحث	منها،	بقدر	ما	تهم	املناق�سة	
واالإث���ارة	والنق���د	ال	العلم	املقرون	من	العمل	الذي	يحقق	االعتق���اد	ال�سليم،	الأنها	كما	يقول	طه	
عب���د	الرحمن	"تف�سريات	الآي���ات	القراآن	تخرج	عن	هذه	ال�سف���ة	االعتقادية	وتت�سف	ب�سدها	
وهو	االنتقاد")2(،	هذا		ما	يجعلهم	اأفكارهم	كثريا	ما	تكون	جعجعة	دون	طحني،	فهم	يفتقرون	
اإىل	م���ا	ت�سم���ى	بالق���راءة	املقا�سدية،	من	منطلق	اأنه���م	يعتربون	ت�سوراته���م	منوذجا	الأ�سكلة	
مفاهي���م	الوحي	والق���راآن	اإىل	اأبعد	احل���دود،	وكثريا	ما	يوؤك���دون	اأن	الت�سكي���ك	هو	منهجهم،	
والنق���د	و�سيلتهم	املثلى،	وال	يهمهم	االعتقاد	واالإميان،	" وبالتايل	فهو	ح�سب	املفكر	االإ�سالمي	
جمال	البنا		يعود	اإىل	"ديكارت	وفكرة	ال�سك	وقد	تاأثر	ب�سوره	مبا�سرة	كاأ�ستاذ	لالأدب	العربي	
بالدكت���ور	طه	ح�س���ني	الذي	يعتربه	دون	مواربة	مثله	االأعل���ى")3(	باعتباره	مت�سككا	يف	معطيات	
ال���رتاث،	وطارح���ا	الأ�سئلة	ت�سل	اإىل	طريقة	الالاأدريني	الراف�س���ني	للحقيقة،	وبعد	حتليل	هذه	
االآراء	ميك���ن	القول	اأن	قراءات	هوؤالء	للق���راآن	قراءة	اإ�سكالية	هدفها	الت�سكيك،	متحججة	باأنه	

املرجع	ال�سابق،	�س	15.	 	)1(
طه	عبد	الرحمن،2005،	روح	احلداثة،	املركز	الثقايف	العربي،	بريوت	لبنان،	ط2،	1992	،	�س	176. 	)2(

البن���ا	جم���ال،	2003،	تف�سري	القراآن	الكرمي	بني	القدامى	واملحدثني،	د	ط،	2003،		دار	الفكر	االإ�سالمي،	القاهرة	 	)3(
م�سر	،	�س	221.	
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طريق	اليقني،	ال	ت�ستقر	على	�سوؤال	حمدد	وا�سح	وهادف.											

3- اإنها قراءة انتقائية وذاتية ومقلدة:
اأ-	اإنه���ا	تنتق���ي	من	الرتاث	ما	يخدمها:	تنتقي	من	ال���رتاث	اآراء	املت�سككة	يف	العقيدة	ويف	
الق���راآن	الك���رمي		وتل���ك	التي	تفل�سف���ه	بالبحث	عن	م�س���ادره	واأ�سوله	دون	ح���دود	ككل،	كاآراء	
املتكلم���ني	والفال�سف���ة	واملت�سوفة	وحتاول	اإعادة	تاأ�سي�س	اآرائه���م	يف	مقابل	نقد	ومهاجمة	اآراء	
الفقهاء	وعلماء	الدين،	الأنها	تختار	اآراء	املتكلمني	والفال�سفة	على	اأنها	قدمت	اأفكارا	و	مناهج	
�سحيح���ة	منا�سبة	للقراآن	والعقلنة	والتنوير	االإ�سالمي،	ويف	مقابل	ذلك	تنقد	االأفكار	واملناهج	
الكال�سيكي���ة	التي	وجدت	عند	الفقهاء	واالأ�سوليني	وتعترب	منوذجا	للدوغمائية	واالإيديولوجية،	
وتذه���ب	اإىل	اأبعد	من	ذلك	حني	تعتربها	غري	�سحيحة	وغ���ري	منا�سبة	و�سببا	للركود	والتخلف	
ال���ذي	يعانيه	امل�سلمون	،	بينما	ي�سددون	اللهجة	على	قراءة	اأ�سحاب	املاأثور	واأتباع	ال�سلف	كابن	
حنبل		وابن	تيمية	وحتى	اأ�سحاب	الو�سطية	كال�سافعي	و	الغزايل،	الأن	الكثري	من	دعاة	القراءات	
املعا�س���رة	ح�سب	الدكتور	حممد	عمارة	"ي�سيئون	الظن	بحجة	االإ�سالم	الغزايل،	ويزعمون	اأنه	
كان	رجعي���ا،	مثل	جناية	عل���ى	الفل�سفة	العقالنية..بينما	يدعون	اأن	ابن	ر�سد	كان	قمة	الفل�سفة	

والعقالنية	بل	ونهايتها	يف	التاريخ	احل�ساري")1(.	
				فعندما	نطالع		ونقراأ		خمتلف	كتب	واأبحاث	ومقاالت	رواد	القراءات	املعا�سرة،	جندها	
تنت�س���ر	الأ�سح���اب	التف�سري	بال���راأي	يف	�سكله	الفل�سفي	كاملعتزلة،	ابن	عرب���ي،	وابن	ر�سد...	و	
تعتق���د	دائما	اأن	القراءات	التاأويلية	للقراآن	التي	كانت	ثائرة	على	قراءات	الفقهاء	واالأ�سوليني	
هي	ال�سواب	الذي	وجب	اأن	يحتذى،	وينقدون	يف	غالب	االأحيان	قراءة	الفقهاء	يف		جمال	فهم	
وق���راءة	الن����س	القراآين،	كما	هو	احلال	مع		اأركون	حني	ينتق���د	الطربي	الأنه	كان	من	اأ�سحاب	
املاأث���ور	يف		قول���ه	عنه	اأن���ه	"انتقى	وانتخ���ب	وحذف	ونظ���م	معلوماته	طبقا	ملواقف���ه	ال�سيا�سية	
والديني���ة")2(	ويف	مقابل	ذلك	ي�سف	الرازي	بالكب���ري	الأنه	من	اأ�سحاب	التف�سري	بالراأي	ويرى	

عم���ارة	حممد،	2006قراءة	الن�س	الديني	ب���ني	التاأويل	الغربي	والتاأويل	االإ�سالم���ي،	ط1،	2006،	مكتبة	ال�سروق	 	)1(
الدولية،	القاهرة	م�سر	،�س	82.	

اأرك���ون	حمم���د،	2001،	الق���راآن	من	التف�س���ري	املوروث	اإىل	نقد	اخلط���اب	الدين���ي،	ط1،	2001،	ط2،	2005،	دار	 	)2(
الطليعة	بريوت	لبنان،	�س	151.
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اأن	تف�سريه	" ي�سهد	على	عمق	ديني	وثقافة	علمية	وفل�سفية	قل	نظريها")1(،	كما	ي�سيد	بنظرية	
املعتزل���ة	يف	قول���ه:	" ينبغي	االعرتاف	باأن	منهجية	املعتزلة	كان���ت	حتتوي	اإمكان	نظرية	كامنة	
وواع���دة" )2(ويق�سد	هن���ا	نظرية	القول	بخلق	القراآن	كاإ�سكالية	مت����س	بقدا�سته		تندرج	�سمن	
املمن���وع	التفك���ري	رغم	تبني	احلط���اب	الر�سمي	لها،	والذي	مل	ينق���ده	يف	القول	بها	ومل	ي�سرح	
با�سطه���اده	للحنابل���ة	كعادته،	بل	ي�سع���ى	يف	خطه	عند		ذمه	موقف	احلنابل���ة	وا�سفا	حجتهم	
باملب���داأ	الالهوت���ي	الذي	كر����س	له	اخلطاب	الر�سم���ي	وفر�سه	فيما	بعد	تغ���ري	اجتاه	اخلالفة،	

متغا�سيا	عن	الفنت	واالنزالقات	املرتتبة	عن	نظرية	املعتزلة.

		ب-التاأث���ر	باأفكار	امل�ست�سرقني:	اإذا	كان	هوؤالء	ميثل���ون	"الكتاب	الغربيني	الذين	يكتبون	
ع���ن	الفكر	االإ�سالمي	وعن	احل�س���ارة	االإ�سالمية")3(فاإننا	ال	ميكن	اأن	ننك���ر	الدور	الذي	لعبه	
رواد	الق���راءات	املعا�سرة	يف	دح�س	الكثري	من	اآرائهم	امل�سيئ���ة	للقراآن	الكرمي،	ونقد	اأتباعهم	
والتنبي���ه	على	خط���ورة	اأفكارهم،	كما	يظهر	ذل���ك	يف	نقد	كل	ابن	نبي	واأرك���ون	لت�سورات	طه	
ح�س���ني	امل�ستمدة	من	اآرائه���م	حول	القراآن،	يف	كتابه	ال�سعر	اجلاهلي،	بحيث	يقول	ابن	نبي		يف	
ه���ذا	ال�س���دد	"ومن	العجيب	اأن	نذكر	ما	تتمتع	هذه	االأف���كار	احلمقاء	من	جماملة	وال�سيما	يف	
م�س���ر	عندما	ت�سدرها	جامعات	الغ���رب،	واأ�سدق	مثال	على	ذلك	وبال	ج���دال	الفر�س	الذي	
و�سعه	امل�ست�سرق	مرجليوث	عن	ال�سعر	اجلاهلي،	فقد	ن�سر	هذا	الفر�س	يف	يوليو	عام1925يف	
اإح���دى	املجالت	اال�ست�سراقية،	ويف	خالل	عام	1926ن�سر	ط���ه	ح�سني	كتابه	امل�سهور	يف	ال�سعر	
اجلاهل���ي،	فهذا	الت�سل�س���ل	التاريخي	معرب	متاما	عن	تبعية	اأفكار	بع�س	ق���ادة	الثقافة	العربية	
احلديث���ة	لالأ�سات���ذة	الغربيني")4(،	ويف	نف�س	هذا	االجتاه		يق���ول	اأركون	عنه	"اأنه	قدم	تنازالت	
م�سرف���ة	ل�سالح	الغرب	تارة،	ول�سالح	العاطفة	الدينية	تارة	اأخرى")5(،	وبالتايل	ال	ميكن	دور	
اإيجابي���ة	بع�س	االأفكار	وال���ردود	التي	قدمها	رواد	القراءات	املعا�س���رة	يف	الرد	على	ت�سورات	
امل�ست�سرقني،	ويجب	االإقرار	كذلك	اأن	مواقفهم	كانت	�سبيال	اأمثال	لدح�س	اآرائهم	وال	مفر	من	

االأخذ	بها.	

-	املرجع	نف�سه	�س	152. 	)1(
	املرجع	نف�سه	�س11. 	)2(

	-	ابن	نبي	مالك،	1964،		الق�سايا	الكربى،	ط9،	2009،	دار	الفكر،	�س	168. 	)3(
ابن	نبي	مالك،1979،	الظاهرة	القراآنية،	دار	الفكر،	ط1981،	�س	56 	)4(

(5)  Arkoun Mohammed , 1975 La pensée Arabe Presse Universitaires de France , 
première édition, p 105106- . 
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	لك���ن	تبقى	الكث���ري	م���ن	اآراء	رواد	القراءات	املعا�س���رة	حول	القراآن	الك���رمي	تعتمد	على	
اأفكاره���م	ب�سورة	مفرطة	بحجة		حياديته���ا	ومو�سوعيتها،	لدرجة	اأ�سبحت	ت�ست�سهد	بها	حتى	
يف	ق���راءة	الن�سو����س	االأ�سلية	والت�سكيك	يف	نظرة	املاأثور	لها،	بحيث	ي�سيد	بهم	اأركون	يف	اأكرث	
من	منا�سبة،	ويت�سهد	بهم	يف	العديد	من	املواقف،	و	يرى	اأنه	"ال	ميكن	اإنكار	اأن	اال�ست�سراق	قد	
اهتم	ب�سكل	وا�سع	يف	اإعادة	تن�سيط	الفكر	العربي	– االإ�سالمي")1(،	وهنا	قد	ن�ستطيع	احلكم	باأن	
هن���اك	اآراء	مقبولة	من	طرف	امل�ست�سرقني،	ونوافق	اأركون	يف	هذا	ويف	نقده	لبع�س	ت�سوراتهم	
م���ن	ناحي���ة	اأخرى	كما	اأ�سرنا	�سابق���ا،	لكن	عندما	نكت�سف	حقيقة	النق���د	الذي	يقدمه،	والذي	
يرتكز	بالتحديد	حول	منهجهم	الفللوجي،	جنده	نقدا	لي�س	موجها	للم�ست�سرقني	يف		ذاتهم	بل	
للفقهاء،	الأن	�سبب	تهافت	ونق�س	اآرائهم	يرجع	يف	نظره	اإىل	اأنها	ح�سرت	"اهتمامها	بدرا�سة	
االإ�س���الم	من	خ���الل	كتابات	الفقه���اء	املتطلبة	من	قب���ل	املوؤمنني" )2(،	وهو	م���ا	يبني	اأن	�سبب	
نقده	لها	هو	اعتمادها	على	فهم	القراآن	واالإ�سالم،	من	مدونات	الفقهاء	على	اأنها	�سحيحة	يف	
ح���ني	اأنها	غري	ذلك،	واالأدهى	واالأمر	من	ذلك	اأن	رواد	القراءات	املعا�سرة	كثرية	ما	ي�ستندون	
يف	تربي���ر	مواقفه���م	و�سرح	حتى	بع����س	الن�سو�س،		القدح	يف	ماآثر	ال�سل���ف	واالتكاء	على	اآراء	
امل�ست�سرق���ني	بدلها	باإعطائها	م�سداقية	علمية	اأكرث،		بحج���ة	حياديتها	ومو�سوعيتها،	وهو	ما	
اأ�س���اد	به	اأرك���ون	يف	اأكرث	من	منا�سبة،	وبينه	اأبو	زيد	يف	عدة	اأمثل���ة	منها،	قوله	ال�سابق	الذكر،	
ال���ذي	جعل	فيه		ال�سحاب���ي	جماهد	من	اأهل	االعتزال	من	منطلق	دعوت���ه	اإىل	التاأويل،	موؤكدا	
ذل���ك	ب�سه���ادة	م�ست�س���رق	يف	قوله:" حتى	ليعده	جول���د	ت�سيهر	رائدا	له���م	يف	م�سائل	كثرية	يف	
التاأوي���ل")3(،	اأما	اجلابري	في�ستند	على	اآرائهم	بدوره	يف	�سرح	الكثري	من	اخل�سائ�س	املتعلقة	
بالوح���ي	الق���راآين،	كما	هو	احلال	يف	النبوة	التي	راأى	اأنها	لي�س���ت	من	معهود	العرب	م�ست�سهدا	
ب���اآراء	بع����س	امل�ست�سرق���ني،	يف	قوله"ارتاأى	بع����س	امل�ست�سرقني	اأن	لفظ	النب���ي	يف	اال�سطالح		
االإ�سالم���ي	ماأخوذ	من	العربية	نابي)nabi(	وهو	يدل	عل���ى	الرائي	قارئ	امل�ستقبل")4(رغم	اأن	
الع���ودة	اإىل	لغ���ة	وثقافة	العرب	ال	تخلو	م���ن	هذه	الكلمة	التي	ترتبط	عنده���م	بعدة	كلمات،	اإذ	
متثل	"النبوة:	اجلفوة،	والنبوة:االإقامة،	والنبوة:االرتفاع.ابن	�سيده	النبو	العلو	واالرتفاع،	وقد	

اأركون	حممد،		تاريخية	الفكر	العربي	االإ�سالمي،	ط2،	1996املركز	الثقايف	العربي،	�س	54 	)1(
-	املرجع	نف�سه	�س	52 	)2(

-	اأبو	زيد	ن�سر	حامد،	االجتاه	العقلي	يف	التف�سري،	املركز	الثقايف	العربي،	بريوت	لبنان،	ط6،�س	97. 	)3(
-	اجلابري	حممد	عابد،	املدخل	اإىل	القراآن	الكرمي،	�س،	114. 	)4(
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نب���ا.	والنبوة	والنب���اوة	والنبي:ما	ارتفع	من	االأر�س")1(،	وبالتايل	مل���اذا	القول	باأنها	غريبة	عن	
الثقاف���ة	العربية،	واالتكاء	عل���ى	اآراء	امل�ست�سرقني	يف	فهمها؟،	من	خ���الل	هذه	االآراء	ميكن	اأن	
ننتهي	اإال	اأن	وفاء	رواد	القراءات	املعا�سرة	الآراء	امل�ست�سرقني	قد	يتجاوز	احلدود،	ويكون	نابعا	
م���ن	تكوينهم	الغربي،	ويخفي	اأغرا�سا	اإيديولوجية	كاإر�ساء	االآخر	وحماربة	االأ�سولية	وغريها	

اأكرث	منها	االأغرا�س	العلمية	التي	يدعونها.	
ج-الدع�ة اإىل تطبيق املناهج الغربية:

	ال	ميكن	اإنكار	عودة	بع�س	رواد	القراءات	املعا�سرة	اإىل	اآراء	ال�سلف	وال�سحابة	واملف�سرين	
والتابعني		وما	تو�سلوا	اإليه	من		علوم	القراآن	وعلوم	اللغة	وحماولة	ربطها	بالتاريخ	احلي	وتفعيلها	
ح�س���ب	يف	الع�س���ر	يف	جمال	املنه���ج،	لكن		جندهم	يتاأث���رون	اإىل	حد	بعي���د	مبوؤ�س�سي	املناهج	
الغربي���ة،	كدو�سو�س���ري	ونيت�سه	ودريدا	ودولوز	ومي�س���ال	فوكو،	ويطبق���ون	مناهجهم	كالبنيوية	
والهرمينوطيقا	وال�سميائية	والتفكيكي���ة	والدرا�سة	االأركيولوجية	بحذافريها	يف	قراءة	القراآن	
الك���رمي،		منكري���ن	ومتنكرين	لالأر�سية	الت���ي		ومنت	وترعرعت	فيها	وطبيع���ة	الن�سو�س	التي	
طبق���ت	فيه���ا،	وهو	ما	يجعلها	ح�سب	قول	حممد	عمارة	متث���ل	ذلك	"الذي	ينقل	كل	هذا	العبث	
الغربي،	الذي	�سنعته	الهرمينوطيق���ا	الغربية	مع	اليهودية	والن�سرانية	اإىل	امليدان	االإ�سالمي	
..اأي	اأن���ه	جمرد	ناقل	ومقلد،	ح���ذوك	النعل	بالنعل..وال	عالقة	لها	باأي	فق���ه	اأو	اإبداع" )2(	الأن	
خمتل���ف	اأفكار	رواد	القراءات	املعا�سرة	للقراآن	تبني	اأنهم	ينهلون	وبنهم	و�سغف	ودون	حتفظ،		
مما		اأفرزه	تقدم	العلوم	االإن�سانية	واالجتماعية	والفل�سفات	املعا�سرة	من	اآليات	ومناهج	قراءة	
الن�سو�س	التي	اأبدعها	الفكر	الب�سري	يف	الفرتة	الراهنة	ويحاولون	تطبيقها	يف	قراءة	القراآن	
وال���رتاث	االإ�سالمي	مما	يجعله���م	مقلدين	ال	مبدعني،	وهنا	تطرح	من	ناحية	اأخرى	م�سروعية	
واأ�س����س	وغايات	نقل	املفاهي���م	وتبيئتها	يف	غري	حقلها	االأ�سلي	عند	اأركون	واأبو	زيد	واجلابري،	
وكمث���ال	ذلك	ينقل	كل	من	اجلابري	واأركون	مفه���وم	االب�ستيمي		وهو	النظام	املعريف	والفكري	
امل�س���رتك	بني	العقول	يف	فرتة	م���ا	لتحليل	بع�س	فرتات	التفك���ري	االإ�سالمي	من	حقل	اخلطاب	
الفل�سف���ي	الغربي	عن���د	مي�سال	فوكو	بالتحدي���د،	اإىل	اخلطاب	االإ�سالم���ي	اأو	القراآين	حتديدا	

-	اب���ن	منظ���ور	جمال	الدين	اأبي	الف�سل	حممد	بن	مكرم،2005	د	�س،		ل�س���ان	العرب،	ج8،	ط1،	2005دار	الكتب	 	)1(
العلمية،	�س727

عمارة	حممد،	قراءة	الن�س	الديني،	�س	77. 	)2(
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رغم	االختالف	يف	طبيعة	اخلطابني	يف	مرجعيتهما	واأ�س�سهما،	التي	جتعل	الكثري	من	الباحثني	
يت�س���اءل	الكثري	م���ن	الباحثني	عن	مدى	طبيع���ة	وم�سروعية	وفعالية	وقواع���د	التوظيف	والنقل	
للك���م	الهائل	من	املفاهيم	واملناهج	من	حقل	اإىل	حقل	عند	رواد	القراءات	املعا�سرة	من	اأمثال	
اجلابري	كاالب�ستيمي	واخلطاب	وال�سلطة،	ليبينوا		اأنها	يف	غالبها	" مفردات	لي�ست	دقيقة	وال	
متفق���ا	عليه���ا	وال	ميكن	اأن	تكون	بريئة" )1(،	وهنا	كيف	ميكن	االتفاق	عليها	يف	حتليل	اخلطاب	
القراآين	الذي	يتباين	يف	�سياقه	عن	اخلطابات	التي	طبقت	فيها؟	والبد	اأن	تطرح	م�ساألة	تبيئة	
املفاهي���م	واملناه���ج	التي	تعترب	لب	الق���راءات	املعا�سرة	للقراآن	الكرمي	م���ن	حيث	م�سروعيتها	
وفعاليته���ا،	حيث	ال	يخلوا	نقلها	من	حقلها	االأ�سل���ي	اإىل	حقل	خطاب	اآخر	كالقراآن	الكرمي	من	
مزال���ق	ع���دم	امل�سروعية	والالجدوى	االعتب���ارات	االإيديولوجية،	وال	ميك���ن	اأن	ت�سلم	من	تهمة	
ف�سلها	عن	ال�سياق	الثقايف	واالجتماعي	وال�سيا�سي	والديني	الذي	ن�ساأت	فيه،	وبالتايل	ال	يخلوا	
اأن	يك���ون	نقله���ا	تع�سفيا	وحتكميا	من	حقل	اإىل	حقل	يفتقر	اإىل	طابع	العلمية	واملو�سوعية	الذي	

يتبجح	به	رواد	القراءة	املعا�سرة.

ننته���ي	من	خالل	هذه	الوجهة	النقدي���ة	للقراءات	املعا�سرة	اأنها	ق���راءات	مقلدة	ولي�ست	
مبدعة	كما	يبدوا	لروادها	وكما	يحلوا	للبع�س	ت�سميتها،	وهي	ال	تقلد	الغرب	يف	االأخذ	باملناهج	
اجلديدة	فح�سب،	كما	يرى	بع�س	املفكرين	من	اأمثال	طه	عبد	الرحمن،	حني	�سرح		اأنها	ت�سعى	
اإىل	اأن	حتق���ق	"قطيع���ة	معرفية	بينها	وبني	م���ا	ميكن	اأن	نطلق	عليه	ا�سم	الق���راءات	الرتاثية،	
وهذه	على	نوع���ني	اأحدهما	القراءات	التاأ�سي�سية	وهي	التي	قام	بها	املتقدمون،	مف�سرين	كانوا	
او	فقه���اء	اأو	متكلم���ني	اأو	�سوفي���ة	والثاين	الق���راءات	التجديدية	وهي	التي	ق���ام	بها	املتاأخرون	
�سلفي���ني	اإ�سالحي���ني	اأو	�سلفي���ني	اأ�سولي���ني	اأو	اإ�سالمي���ني	علمي���ني" )2(	بل	تنهل	م���ن	قراءات	
املتكلم���ني	والفال�سف���ة	وبع�س	املت�سوفة	وتدافع	عنهم		وتتاأثر	به���م	يف	بناء	منهج	التاأويل	الذي	
يعترب	اأهم	اآليات	القراءة	عندهم،		وهي	على		الرغم	من	اأنها	جتعل	النقد	�سلب	مهمتها	ولي�س	
االعتقاد،	فهي	ال	تنف�سل	ب�سورة	مطلقة	عن	االعتقاد	مب�سداقية	وعلمية	وعقالنية	نوعا	معينا	
م���ن	الق���راءات	الرتاثية	ت�سعى	م���ن	خاللها	اإىل	التم���رد	واإحداث	القطيعة	مع	ق���راءة	الفقهاء	
وماآثر	ال�سلف	من	علماء	الدين	على	وجه	التحديد،		وبالتايل	األي�ست	قراءة	هوؤالء	الرواد	وعلى	

بغورة	الزواوي،	د	�س،		مي�سال	فوكو	يف	الفكر	العربي	املعا�سر،	ط1،	2001،	دار	الطليعة	للطباعة	والن�سر،	�س	49.	 	)1(
طه	عبد	الرحمن	روح	احلداثة،	�س	176. 	)2(
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راأ�سه���م	اأرك���ون	واأبو	زي���د	ا�سطفائية	تختار	م���ا	ينا�سبها	من	الرتاث	وم���ا	ينا�سبها	من	مناهج	
وم���ا	ينا�سبها	م���ن	مرجعيات	لتدعم	اآرائها؟	األي�ست	ذات	اإيديولوجي���ة	تنت�سر	ملا	هو	عقلي	ولو	
كان	ا�ست�سراقي���ا	مغر�سا،	على	ما	ه���و	نقلي	ولو	كان	نقليا	ماأثورا؟	هنا		ميكن	اأن	نفكك	خطاب	
اأ�سحابه���ا	ح�سب	لغته���م،	لنكت�سف	اأغرا�س	متعددة	االجتاهات،	جعلته���م	ينحون	هذا	النحو،	

وهو	ما	ي�ستحق	االكت�ساف	يف	النقاط	املوالية.

4- امل�سا�س بقدا�سة القراآن الكرمي:
		ال	متي���ز	الق���راءات	املعا�سرة	القراآن	الك���رمي،	ميزه	عن	الن�سو����س	الدينية	املحرفة،	و	
الن�سو����س	الب�سرية	مبختلف	اأنواعها،	مما	يجعله	ت�سكك	فيه	كثابت	مقد�س	باطالق	ال�سفات	

التي	ال	تليق	به،		وميكن	اأن	نحدد	اأهمها	يف	النقاط	التالية:

اأ-اعتبار	القراآن	ظاهرة	ون�سا	عاديا	كما	ا�سرنا	�سابقا،		القراآن	ظاهرة:	ون�سا	وحادثا،	
حي���ث	يوؤك���د	اأركون	اأنه���ا	"حادث	لغوي	وثقايف	ودين���ي" )1(،و	منطلق���ه	االأول	يف	درا�سة	القراآن	
الك���رمي	زحزحة	فكرة	القدا�س���ة	م�ستفيدا	من	الفل�سفة	الظواهرية	م���ع	ادموند	هو�سرل	والتي	
يرج���ح	بع�س	النقاد	ا�ستفادة	رواد	الق���راءات	منها	لفظ	الظاهرة	الت���ي	اأطلقوها	على	القراآن	
الك���رمي،	والتي	تتعار�س	يف	نظرهم	مع	�سموه	وتعالي���ه،	ووجب	اأن	مييز	عن	الظواهر	الطبيعية	
التي	تفهم	بالفيزياء	والكمياء	وغريهما،	وعن	الظواهر	االإن�سانية	التي	تفهم	بعلم	النف�س	وعلم	
االجتم���اع،	وحتى	اأن	اأطلق	هوؤالء	هذا	الو�سف	على	الق���راآن	بغية	اإخ�ساعه	لتلك	العلوم	التي	ال	
تتعار����س	معه	يف	االأ�سل،	كما	يبدوا	عند	جميعهم	مبا	فيهم	مالك	بن	نبي	لذا	احتفظ	بالغيبية	
والقدا�س���ة،	فاإنهم	يتفقون	يف	نق���د	االآليات	الكال�سيكية	واإعطاء	االأولوية	لتلك	العلوم	يف	فهمه،	
وه���و	ما	اأدى	بهم	اإىل	اخلل���ط	بني	القراآن	وغريه	من	الظواه���ر	يف	الكثري	من	احلاالت،	والذي	
يج���ب	اأن	ال	يو�سع	يف	مرتبتها	الأن	م�سطلح	الظاهرة	عند	اجلابري	وغريه،	كما	يرى	الناقدين	
عب���د	ال�س���الم	البكاري	و	ال�سديق	بوعالم	"يوهم	القارئ	باأن	االأمر	يتعلق	بكتاب	عادي	من	بني	
الكت���ب	التي	اأدرج	مو�سوعاتها	يف	تلك	الظاه���رة،	ولي�س	االأمر	كذلك	يف	احلقيقة	اإذ	�ستان	بني	
كالم	اهلل	وكالم	الب�س���ر	�ستان	بني	الوحي	وحماولة	الفهم")2(	فم�سطلح	الظاهرة	قد	يتنا�سب	

(1)  Arkoun Mohammed , La pensée Arabe Presse Universitaires de France , première 
édition, 1975p7

البكاري	عبد	ال�سالم	وال�سديق	بوعالم،	ال�سبه	اال�ست�سراقية	يف	كتاب	ملدخل	اإىل	القراآن	الكرمي،	�س	29-	30.	 	)2(
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م���ع	القراآن	لكرمي	عندما	يكون	م�سوغا	لعدم	التمييز	بني	القراآن	وغريه	من	الظواهر	الطبيعية	
والكوني���ة،	وال	حتى	الظواهر	الغيبية	التي	ترق���ى	اإىل	مرتبته	والتي	مل	مييزه	بع�س	الرواد	عنها	
كالروؤيا	ال�سادقة	التي	انطلق	منها	اأبو	زيد	ليوؤكد	اأن	الوحي	ميكن	اأن	يكون		�سربا	من	االإلهام	
يتلق���اه	النب���ي	يف	القلب	ثم	يحوله	اإىل	ر�سالة	لغوية،	م�ستن���دا	يف	ذلك	على	اآراء	ال�سيدة	عائ�سة	
الت���ي	روت	اأن	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	كان	يتلقى	الروؤي���ا	ال�سادقة	يف	بداية	الوحي،	وهي	مما	ال�سك	فيه	

فكرة	ت�ساهم	يف	تدخل	الر�سول	الب�سر	يف	الوحي.				
ب- عدم التمييز بني القراآن الكرمي والن�س��س الب�سرية: 

		ال	ميي���ز	رواد	الق���راءات	املعا�سرة	بني	القراآن	وغريه	من	الن�سو����س	�سواء	اأكانت	دينية	
ملحق���ة	اأو	فل�سفي���ة	واأدبية	غري	دينية،	بحيث	ي�سرتكون	يف	نع���ت	القراآن	بالن�س،	وعلى	راأ�سهم	
ن�س���ر	حام���د	اأبو	زيد	الذي	ينتقد	ت�سور	االأ�سالف	للوحي	القراآين	ويرى	اأن	"مفهوم	الوحي	هو	
املفه���وم	املركزي	للن�س	عن	ذاته	حي���ث	ي�سري	اإىل	نف�سه	بهذا	اال�سم	يف	كثري	من	املوا�سع	واإذا	
كان	ثمة	اأ�سماء	اأحرى	للن�س	وردت	بها	االإ�سارة	مثل	القراآن	والذكر	والكتاب،	فاإن	ا�سم	الوحي	
ميك���ن	اأن	ي�ستوعبه���ا	حميع���ا	بو�سفه	مفهوم���ا	داال	يف	الثقافة	�سواء	قبل	ت�س���كل	الن�س	اأم	بعد	
ت�سكله،")1(ليوؤك���د	بعد	ذلك	اأن	الزرك�سي	وال�سيوطي	ق���د	بالغا	يف	تعدد	اأ�سمائه	واأخلطا	بينها،	
وه���و	يريد	بذلك	اخت�ساره	يف	جمال		جمرد	ن�س	لغ���وي	وحطاب	يتعلق	باالإعالم	وميثل	علمية	
ات�س���ال	بني	مر�سل	وم�ستقبل،	بحيث	يجعل	من	القراآن	ن�سا	عاديا	حمايثا،	وخطابا	ال	يختلف	
ع���ن	اخلطاب���ات	التي	توجهه���ا	الن�سو�س	الب�سري���ة،	كونها	تت�سمن	عنا�س���ر	اخلطاب	املر�سل	
واملتلق���ي	وال�سف���رة	والر�سالة،			وتنته���ي	اإىل	اأن	الوحي	ظاهرة	ثقافي���ة	ال	تختلف	عن	الظواهر	
الب�سري���ة	االأخرى،	يقول	اأبو	زيد:		"ظاهرة	الوح���ي	–القراآن	– مل	تكن	ظاهرة	مفارقة	للواقع	
اأو	متث���ل	وثب���ا	عليه	وجتاوز	لقوانينه،	بل	كانت	جزءا	من	مفاهيم	الثقافة	ونابعة	من	موا�سيعها	
وت�سوراته���ا" )2(	،	و	يربر	�سحة	ه���ذا	الت�سور	الذي	قد	يعترب	م�سا�سا	بقدا�سة	الوحي	باعتباره	
ينف���ي	عنه	عن�سر	املفارقة	للواقع	وقوانينه،	عن	طريق	حتليل	بينته	ودرا�سة	مكوناته	وعنا�سره	
الثقافي���ة	يف	خمتلف	امليادين،	ورده	ملفهوم���ه	اللغوي	املتمثل	اأ�سا�سا	يف	ربطه	مبعنى	"االإعالم" 
لك���ي	يك���ون	هذا	االأخري	مفهوما	مركزيا	يوؤ�س�س	به	ت�سوره	ال���ذي	يعترب	الوحي	اإعالم	يف	خفاء	

اأبو	زيد	ن�سر	حامد،	مفهوم	الن�س،	31.	 	)1(
املرجع	نف�سه	�س	32.	 	)2(
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يف	اإط���اره	اللغ���وي،	باعتباره	ميثل" عالقة	ات�سال	بني	طرف���ني	تت�سمن	اإعالما-ر�سالة-	خفيا	
�سريا" )1(	واالإعالم	يحقق	االت�سال	ب�سفرة	م�سرتكة	بني	املر�سل	وامللتقي	كطريف	لعملية	الوحي	
ت���وؤدي	اإىل	التفاه���م	بينهم،	هذا	الت�سور	يرتت���ب	عنه	ح�سب	اأبوريد	اأن	الوح���ي	عملية	ات�سال	
يف	جوهره���ا	ال	تختلف	عن	عمليات	االت�سال	االأخ���رى	املوجودة	عند	الب�سر	وحتى	عند	الطيور	
واحليوانات،	من	حيث	بنيتها	ومكوناتها	من	عنا�سر:املر�سل	واملتلقي	وال�سفرة،	وهو	ما	يجعلها	
مفهوم���ا	عام���ا	متغلغال	يف	الثقافة	العربي���ة	ولي�س	غريبا	عنها	باأي	�سكل	م���ن	االأ�سكال	فت�سور		

الوحي	له	نف�س	املدلول	يف	نظره	يف		ال�سعر	العربي	ويف	القراآن	بنف�س	املعنى	اأو	املدلول.

	وبهذا	فهو	ينتهي	اأن	"هذا	مفهوم	للوحي	ينمكن	اأن	جنده	يف	ال�سعر	كما	جنده	يف	القراآن	
نف�س���ه" )2(	وميك���ن	اأن	يق���راأ	بنف�س	ط���رق	قراءته	ويحل���ل	كمنتج	ثقايف	ال	غري		وه���و	ما	يجعله	
يعتربه	ن�سا	لغويا	يفهم	بالتاأويل	القائم	على	اأ�س�س	ثقافية	واجتماعية	تتعار�س	متاما	مع	تعاليه	

وغيبيته	يف	كونها	جتعله	خطابا	اإن�سانيا	ال	اأكرث	وال	اأقل	وبالتايل	تنتهك	قدا�سته.

	وي�س���رح	اأرك���ون	باأن	مفهوم	الوحي	يف	ال�سياق	القراآين	قب���ل	انت�سار	"امل�سحف	الر�سمي	
املغلق" كما	ي�سميه،	كان	اأكرث	ات�ساعا	من	حيث	االأفاق	والروؤية	الدينية	مما	يوجد	يف	امل�سحف	
الر�سمي	املتداول،	ويجب	اإعادة	اكت�سافه	لبلوغ	ت�سور	اأدق	واأ�سمل	له،	حيث	يدعوا	تفكيك	م�سبق	
لكلم���ة	قراآن،	ويرى	اأنه	يعرب	عن	كلمة	م�سحونة	اأو	معباأة	بجرعات	زائدة	جعلتها	خمل	قدا�سة،	
حتت���اج	اإىل	ك�سف	داللتها	اخلفية	التي	" طم�ست	وكبتت	ون�سيت	من	قبل	الرتاث	التقوي	الورع،	
...من���ذ	اأن	ت	االنتقال	من	املرحل���ة	ال�سفهية	اإىل	املرحلة	الكتابي���ة	ون�سر	خمطوطة	امل�سحف	
بن�ساخ���ة	الي���د	اأوال	ث���م	طباع���ة	الكتاب	ثاني���ة" )3(		هنا		ميك���ن	اأن	نقول	ح�س���ب	ت�سوراته،	اأن	
التفا�سيل	الكلية	للوح���ي	اأو�سع	من	املعطى	وامل�سمون	يف	الن�سو�س	القراآنية	التي	دونها	الب�سر	
يف	عه���د	اخلليف���ة	عثمان	ح�سب	ت�سوره���م	،	وال�سيما	اإن	كانت	هناك	الكث���ري	من	الوقائع	غري	
مدون���ة	فيه���ا،	والتي	متثل	الرتاث	ال�سفهي	غ���ري	املكتوب	والذي	ال	ميكن	اإن���كار	�سلته	بالوحي،	
ه���ذا	االأخ���ري	اأ�سبح	ح�سب	اأركون	يرتادف	مع	امل�سحف	املكتوب	بع���د	انغالق	الفكر	االإ�سالمي	
يف	تف�س���ري		امل�سحف	العثماين	امل���دون	يف	االإطار	التقليدي	منذ	القدمي	و	اإىل	يومنا	هذا،	فبعد	

املرجع	نف�سه	�س"31-	32.	 	)1(
املرجع	نف�سه	�س	32.	 	)2(
املرجع	نف�سه،	�س	29. 	)3(
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انت�س���ار	امل�سح���ف	العثماين	ف	نظر	اأرك���ون	اأ�سبح	الوحي	القراآين	حم�س���ورا	يف	جمال	�سيق	
وحم���دود،	عندم���ا	جعله	الكثري	من	الفقهاء	واإىل	يومنا	هذا	منح�س���را	فيما	ورد	يف	مكتوبا	يف	
ال�س���ور	القراآنية	فقط،	ومرتبطا	بقراءة	ال	هويته	اأرثوذوك�سي���ة،	تتجاهل	القراءة	التاريخية	له	
يف	خمتلف	املذاهب	�سنية	اأو	�سيعية،	وغريها	من	املذاهب	التي	مار�ست	تاأثريا	كبريا	يف	ت�سكيل	

الفكر	االإ�سالمي	ما�سيا	وحا�سرا.

ج- عدم التمييز بني الديانات والأق�ام:
	عندم���ا	نرج���ع	اإىل	االأر�سي���ة	التي	تتحرك	فيها	الدع���وة	اإىل	التطبيق	االآلي���ات	املعا�سرة	
يف	ق���راءة	القراآن	الك���رمي،	عند	خمتلف	روادها،	جندها	تتحرك	يف	اإط���ار	ما	ت�سميه	بالرتاث	
الكلي،	وت�سعى	اإىل	قراءة	القراآن	يف	ما	يعرف	عندهم	بالظاهرة	الدينية،	وتتنكر	خل�سو�سياته	
واختالفه	عن	والتوراة،االإجنيل،	بحيث	تنتهي	ح�سب	طه	عبد	الرحمن	اإىل	جعل	"القراآن		ن�سا	
ديني���ا	مث���ل	اأي	ن�س	دين���ي	اآخر	توحيديا	كان	اأم	وثنيا" )1(،	وهو	م���ا	يظهر		عند	اأركون	يف	عدة	
ت�سريح���ات،	منه���ا	قول���ه:	" اإن	بنية	امليث���اق	يف	القراآن	كما	قي	الت���وراة	واالإجنيل	متثل	االإطار	
والطريق	االإجباري	من	اأجل	حتقيق	�سروط	النجاة	يف	االآخرة" )2(،	بحيث	يتعامل	مع	الديانات	
وال�سيم���ا	ال�سماوية	منها،	على	اأنها	ت�سرتك	يف	املنطلق���ات،	واملرجعيات،	واالأهداف،	ومبوجب	
ذل���ك	ال	مييز	ب���ني		امل�سلمني	والن�سارى	واليه���ود،	اإذ	يجعل	اهتمامه���م	باالإ�سالم	كدين	كامل	
ونهائ���ي	ومقد����س	ال	يختلف	عن		واقع	م���رتدي	عا�سه	الغرب	يف	الق���رون	الو�سطى،	بحيث	يرى	
املرتج���م	اخلا����س	الأركون	ها�سم	�سالح	اأنه	ينطلق	من	اأن:" ا	الع���رب	وامل�سلمون	فلم	يتجاوزوا	
بع���د	املرحلة	الالهوتية	القرو�سطية" )3(	وه���م	بلغة	اأوج�ست	كونت	ما	زالوا	يعي�سون	يف	املرحلة	
الالهوتية	التي	عا�ستها	اأوربا	يف	الع�سور	البدائية	واملتخلفة،	وذلك	الهتمامهم	بظواهر	الدين	
والتع���ايل	والتقدي�س،	ويبني	اأنه	يدعو	اإىل		حتقيق	نف�س	القطيعة	االب�ستيمولوجية	التي	اأحدثتها	
اأوربا	مع	العقل	الالهوتي	يف	الع�سور	الو�سطى،	ك�سبيل	لتحقيق	النه�سة	واحلداثة،	وكاأن	هناك	

جتان�س	بني	االإ�سالم	والديانات	االأخرى،	وامل�سلمني	واالأقوام	االآخرين.

طه	عبد	الرحمن،	روح	احلداثة،	م�سدر	�سابق،	�س	183. 	)1(
	اأركون	حممد،	اأين	هو	الفكر	االإ�سالمي	املعا�سر،	�س	83. 	)2(

	اأرك���ون	حممد،2010،	الهوامل		وال�سوامل	حول	الفكر	االإ�سالم���ي	املعا�سر،	ط1،	2010،	دار	الطليعة	بريوت،	�س	 	)3(
.11
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	واجلابري	بدوره	اأثناء	حديثه	عن	الوحي	القراآين	يقيم	يف	الكثري	من	املنا�سبات	مقارنات	
بينه	وبني	الن�سو�س	الواردة	يف	التوراة	واالإجنيل	دون	مراعاة	كونها	حمرفة،	كما	هو	احلال	يف	
عر�س���ه	لق�سة	اآدم	واإبلي�س	التي	اعتمد	عليه���ا	يف	قراءة	�سورة	االأعراف،	كما	يتجلي	يف	تعليقه	
يف	اآخ���ر	ال�سفحة	293من	كتاب	املدخل	اإىل	الق���راآن	الكرمي	حيث	ي�سرح	اأن	" ا�سم	اإبلي�س	مل	
يرد	يف	التوراة	بل	ورد	ا�سم	احلية	اأو	التنني	فهي	التي	اأغوت	حواء	باالأكل	من	ال�سجرة	املحرمة،	
اأم���ا	يف	االأناجيل	فقد	ورد	ا�سم	اإبلي����س	اأو	ال�سيطان	على	اأنه	هو	احلية	ذاتها،	على	اأين	مل	اأعرث	
يف	التوراة	واالأناجيل	على	ما	ي�سبه	ق�سة	اأمر	املالئكة	بال�سجود	الآدم" )1(	وبالتايل	يعتمد	عليها	

كاأنها	ت�سورات	متماثلة	ويتحا�سى	الت�سريح	بب�سريتها	اأو	حتريفها.								

د-	و�س���ف	الق���راآن	باالأ�سطورة	وعدم	متيي���زه	عن	ظواهر	الكهان���ة	وال�سعر:	انطالقا	من	
العالق���ة	ب���ني	عامل	الغي���ب	وعامل	ال�سهادة	الت���ي	يتاأ�س�س	عليه���ا		القراآن	الك���رمي،	ينطلق	رواد	
القراءات	املعا�سرة	يف	بنائها	على	عالقة	مماثلة	للتي	يقيمها	النا�س	العاديون	مع	العامل	االآخر،	
اإذ	يرى		اأركون	اأن	الن�س	القراآين،	ذو	بنية	اأ�سطورية	متعالية،	ومما	ال�سك	فيه	اأن	هذه	الفكرة	
ا�ستقاها	من	الفكر	االأوروبي،	وقد	ال	تن�سجم	مع	الن�س	القراآين	الأنها	بها	كما	يرى	املفكر	جمال	
البنا"ي�سع	نف�سه	يف	خندق	واحد	مع	امل�سركني	الذين	قالوا	عن	القراآن	اأ�ساطري	االأولني	وعندما	
تنبه	اإىل	ذلك	حاول	بجدع	االأنف	اأن	/يخل�س	نف�سه	حممال	امل�سوؤولية	الإ�ساءة	الرتجمة	ومفرقا	
بني	.mythاأي	االأ�سطورة	وما	بني	mythology	وهي	اخلرافة" )2(	الأن	القراآن	يحتلف	يف	جمال	
الق�س����س	عن	مفهوم	االأ�سطورة	يف	ت�سورها	الغربي،	كق�سة	اإلهي���ة	اأبطالها	االآلهة	واأن�ساف	
االآلهة	تعرب	عن	واقع	معني،	اأما	اأبو	زيد	فيحلل	ظاهرتي	ال�سعر	والكهانة	والنبوة	وكاأنها	ظواهر	
متماثل���ة،	لبني	اأن	كالها	تعرب	ع���ن	االت�سال	بني	الب�سر	والعامل	االآخر،		حيث	يقارن	بني	النبوة	
والكهان���ة	ليوؤكد	اأن	كالهما	عملي���ة	ات�سال	بني	م�ستويني	وجوديني	خمتلفني	يوؤديان	اإىل	معرفة	
بالغيب،	واالختالف	فقط	يف	طبيعة	االت�سال	الذي	يقوم	على	ا�سطفاء	اإلهي	عند	النبي	ويكون	
تلقائيا	عنده	دون	اال�ستعانة	بطقو�س	اأو	تعويذات	اأو	غري	ذلك،	بينما	يعتمد	على	اأدوات		وو�سائل	
عند	الكاهن،	ويكون	اإراديا	يعتمد	يف	الكثري	من	احلاالت	على	اال�ستعانة	بو�سائط	حتررهم	من	

	اجلابري	حممد	عابد،	املدخل	اإىل	القراآن	الكرمي،	مركز	درا�سات	الوحدة	العربية،	بريوت	لبنان،	�س	293. 	)1(
البن���ا	جمال،	تف�سري	القراآن	الكرمي	بني	القدامى	واملحدثني،	دار	الفك���ر	االإ�سالمي،	القاهرة	م�سر،	دط،	2003،	 	)2(

�س	217.
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الع���امل	املح�سو����س	وتربطهم	بالعامل	االآخر	لك���ي	يح�سلوا	على	معرفة	ميك���ن	اأن	تكون	�سادقة	
اأو	كاذب���ة	عك����س	النبي	الذي	ينبئ	باليقني	واحلقائق	الت���ي	ال	تقبل	ال�سك،	ويتخذ	هذه	املقاربة	
للدف���اع	ع���ن	موقفه	يف	اأن�سنة	الوحي	وجعل���ه	ظاهرة	ثقافية	غري	متعالية	ومم���ا	ال�سك	فيه	اأنه	
هن���اك	اختالف	عميق	بني	الوح���ي	الذي	هو	لي�س	بقول	�ساعر	اأو	كاه���ن	كما	ورد	يف	الن�سو�س	
املنزلة،	واأخريا	اجلابري	بدوره	حني	ينفي	عن	الق�س�س	القراآين	التاريخية	هو	بدوره	ال	مييزه	

عن	االأ�سطورة	التي	قال	بها	اأركون.

ه- الق�ل بالتاريخية:
	يذه���ب	خمتلف	رواد	القراءات	املعا�سرة	على	القول	بتاريخية	الن�س	القراآين،	وباعتباره	
حدث���ا	اأو	جمموعة	م���ن	احلوادث	والوقائع،	تدخل	يف	اإطار	لظواهر	التاريخية	االأخرى،	اإذ	يرى	
اأركون	اأنه	موؤرخ	ممتاز	للوحي	ويبحث	يف	تاريخ	�سامل	للوحي،	يربط	القراآن	بغريه	من	الديانات	
كم���ا	اأ�سرن���ا	�سالفا،	ويطرح	م�ساألة	القراءات،	دون	تفريقها		ع���ن	الن�س	القراآين	االأ�سلي	حني	
يجع���ل	تعدده���ا	منطلقا	لتعدده،	ويبني	اأن	الطربي	هو	من	�سعى	اإىل	"التوفيق	بني	خمتلف	ن�سخ	
الن����س	القراآين")1(وحت���دث	من	ناحي���ة	اأخرى	عن	اأ�سب���اب	النزول	وبني	اأنها	ه���ي	من	تعك�س	
تاريخي���ة	الن����س	القراآين	وتفهم	االآيات	ح�س���ب	الوقائع،	لينتهي	اأن	بع����س	املف�سرين	فيما	بعد	
جعلوه���ا	"م�سللة	وخادعة	كليا،	مل���اذا؟	الأنها	تنتمي	اإىل	ال�سياقات	اجلدي���دة	املبلورة	من	اأجل	
تلبي���ة	حاجات	الذاكرة	اجلماعي���ة	)املدعوة	بالرتاث	احلي(	لكل	فرق���ة	اإ�سالمية")2(	فهي	يف	
نظ���ره	تتما�سى	وفق	اإيديولوجية	املف�سرين،	وينتهي	مبوجب	ذلك	اإىل	رف�س	اأفكارهم	واالإحلاح	
اإىل	الع���ودة	اإىل	الف���رتة	االأوىل	للوحي،	واإعادة	اكت�سافها	بالرتكيز	على	املهم�س	وغري	املدون	اأو	
ال�سفه���ي	الذي	يعك����س	حقائق	مبعدة	تع�سفا،	جتعل	فيل�سوفنا	يت�س���كك	حتى	يف	الن�س	االأ�سلي	
وه���و	امل�سح���ف،	وهنا	تكون	اإع���ادة	البحث	يف	الوقائ���ع	با�سم	التاريخية	مت���ردا	على	القدا�سة	

والتعايل	كمميزات	جوهرية	للوحي	القراآين.

هذه	بع�س	اخل�سائ�س	التي	ميزت	القراءات	املعا�سرة	التي	انطلقت	من	التعامل	مع	 		
القراآن	كظاهرة	ال	تختلف	عن	الظواهر	االأخرى،	وكن�س	ال	يختلف	عن	الن�سو�س	الب�سرية	من	
جه���ة	والن�سو�س	الدينية	املحرفة	يخ�سع	لتاريخ	احلوادث	وغريها	من	اخل�سائ�س	التي	مت�س	

	اأركون	حممد،	القراآن	من	التف�سري	املوروث،	دار	الطليعة	بريوت	لبنان،	ط2،	2005،	�س	152. 	)1(
املرجع	نف�سه	�س	37. 	)2(
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القراآن	كوحي	اإلهي	ميثل	كالم	اهلل	الذي	اأنزله	على	نبيه	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	باللفظ	واملعنى،	بوا�سطة	
جربي���ل،	املتعبد	بتالوته،	واإعجاز	اخللق	عن	االإتيان	مبثل	اأق�سر	�سورة	منه،	املنقول	اإلينا	نقال	
متوات���را	وه���و	كالم	اهلل	منزل	غري	خملوق،	منذ	ب���داأ	واإليه	يعود،	وهو	مكت���وب	يف	امل�ساحف،	
حمف���وظ	يف	ال�سدور،	مقروء	باالأل�سنة،	م�سموع	باالآذان" )1(،	ويعترب	الكتاب	النهائي	وال�سامل	

للحقائق	املنزه	عن	الغفلة	والن�سيان	د�ستور	امل�سلمني	يف	حياتهم	الدنيوية	واالأخروية.

4-نقد ت�ظيف القراآن الكرمي لدى احلداثيني يف فهم ق�سايا العقيدة والفكر:
اإن	توظي���ف	القراآن	يف	فه���م	ق�سايا	العقيدة	لدى	احلداثيني	لق���ي	نقدا	الذعا	من	جوانب	

خمتلفة	اأهمها:

-انته���اك	قدا�سة	القراآن	الك���رمي	والدعوة	اإىل	زحزحتها	بو�س���وح	وب�سراحة	كما	اأ�سرنا	
فيما	�سبق،	واملع�سلة	اأكرث	اأن	ذلك	الفعل	يوؤ�س�س	لقدا�سة	بديلة	وهي	قدا�سة	للقول	الب�سري،	اأي	
الن�سو�س	واالأقوال	الفل�سفية		االأوربية	حيث	تو�سع	يف	نف�س	مرتبة	القراآن	الكرمي،	فمما	ال�سك	
فيه،	"اأن	ر�سوخ	قد�سية	القول	القراآين	يف	املجال	التداويل	العربي	�سهل	على	املتفل�سف	العربي	
تقب���ل	ه���ذا	امل�سلك	حيال	القول	الفل�سفي	االأ�سيل،	فلما	كان	قد	ن�ساأ	على	هذه	القد�سية	الدينية	
وا�سرب	قلبه	بها	جاز	اأن	ينقلها	من	حيث	ي�سعر	اأو	ال	ي�سعر	اإىل	ما	جتب	له	من	االأقوال		ويتعامل	
مع	هذه	االأقوال	غري	الدينية	كما	يتعامل	مع	القول	الديني")2(،	فالقدا�سة	لالأقوال	الب�سرية	من	
ال�سه���ل	ا�سفائه���ا	عند	الفال�سفة	على	كل	ما	هو	ب�سري	دون	متيي���ز	عن	القراآن	الكرمي	وهو	ما	

يزحح	ثباته	وتعاليه	وكماله.

-اآث���ر	الفال�سف���ة	احلداثيون	االنتقاد	على	االعتقاد	يف	فه���م	ق�سايا	القراآن	الكرمي،	حيث	
ف�سل���وا	النق���د	على	التدبر	ال���ذي	يقول	به	القراآن	الك���رمي	منها	اآيات	�سريح���ة	يف	الدعوة	اإىل	
التدب���ر	مث���ل	قوله	تعاىل	يف	االآية	24من	�س���ورة	حممد		:	"اأفال	يتدبرون	الق���راآن	اأم	على	قلوب	
اأقفاله���ا"،	اأو	غ���ري	�سريحة	كما	هو	احلال	يف	االآيتني	90-91من	�سورة	اآل	عمران:" اإن	يف	خلق	
ال�سم���وات	واالأر����س	واختالف	اللي���ل	والنهار	الآي���ات	الأويل	االألباب	الذين	يذك���رون	اهلل	قياما	
وقعودا	وعلى	جنوبهم	ويتفكرون	يف	خلق	ال�سماوات	واالأر�س	ربنا	ما	خلق	هذا	باطال	�سبحناك	

	اإ�سالم	حممود	دربالة،2007،	مو�سوعة	علوم	القراآن،	مرجع	�سابق	�س	11	. 	)1(
	ط���ه	عب���د	الرحمن،	احلق	العربي	يف	االختالف	الفل�سفي،	املركز	الثقايف	العربي،	بريوت	لبنان،	ط	2،	2009،	�س	 	)2(
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فقنا	عذاب	النار"  حيث	اأن	الو�سيلة	االأمثل	لقراءة	وفهم	القراآن	الكرمي	كما	وردت	يف	خمتلف	
اآياته،	حيث	الذهاب	اإىل	ما	توحي	اإليه	االآيات	من	معان	ت�ساهم	يف	تقوية	عقيدة	امل�سلم	وزيادة	
اإميان���ه،	ولي�س	ممار�س���ة	االنتقاد	يف	حقل���ه	دون	ح�سيب	اأو	رقيب	ودون	خط���وط	حمراء،	وهي		
م���ن	�ساأنها	اأن	مت�س	ب���ه	وبعقيدة	امل�سلم	املوؤمن	به	ككتاب	منزه	عن	اخلطاأ	منزل	من	ال�سماء	ال	

يدخله	الباطل	ال	من	خلفه	وال	من	بني	يديه.
كم���ا	اأن	حماولة	فهم	ق�سايا	الع�س���ر	يف	القراآن	الكرمي	من	منظ���ور	تاأويلي	وتفكيكي	 	

وبنيوي،	كما	ورد	يف	القراءات	احلداثية،	يحمل	عدة	موؤخذات	اأهمها:
اإذا	رجعن���ا	اإىل	الهرمينوطيقا	اأو	التاأويلية	احلداثية	جند	اأنها	قد	�سعت	اإىل	اأن�سنة	الدين	
وتاألي���ه	ما	هو	ب�سري	وهو	ما	يجعلها	مت�س	بالقراآن	الك���رمي	بجعل	فهمه	ووجوده	على	حد	�سواء	
ب�سري���ا	خال�سا،	وال�سيم���ا	عندما	�سعت	اإىل	"اإحالل	القارئ	حم���ل	الوحي،	وجعل	الوحي	–يف	
الن�س	الديني-	هو	ما	توحيه	القراءة	الذاتية	للقارئ،	وما	توحيه	كينونة	عامل	قارئ	اإىل	الن�س	
–بدال	من	العك�س-	كما	�سعت	هذه	لهرميونوطيقا	اإىل	عزل	القيم	واالأخالق	واالأحكام	الدينية	
ع���ن	م�سدره���ا	االلهي")1(	حيث	تعرب	ع���ن	التاأويل	الوا�سع	دون	حدود	وتعط���ي	ال�سلطة	مطلقة	
للق���ارئ	يف	فهم	الن�س،	فوجود	الن�س	مبنظورها	ال	يتحقق	اإال	بوجود	قارئ	له،	وهو	ما	يجعلها	
تعزل	القيم	واالأخالق	وكل	ما	يروم	اإليه	الدين	لتعو�سه	مبا	هو	ب�سري،	فال	متيز	الهرمينوطيقا	
ب���ني	حمكم	ومت�سابه	وتنزل	من	الوحي	اإىل	العقلن���ة	اأو	الفهم	دون	حدود،	وجتعل	للقراآن	معان	
ال	ح�س���ر	لها	ت�سل	اإىل	التناق�س	فيما	بينها،	كما	جتع���ل	القراآن	الكرمي	ن�سا	ب�سريا،	وخطابا	
تاريخي���ا،	ال	يحمل	معان	ثابتة	وحتعله	على	حد	تعبري	ن�سر	حامد	اأبو	زيد	الذي	يعترب	من	اأكرب	
رواده���ا	منتجا	ثقافيا،	فغايتها	الكربى	تاأليه	االإن�سان	والق���راآن	الكرمي	والوحي	والنبوة		وعامل	
الغيب	وو�سع	الدين	الب�سري	حمل	الدين	االإلهي	الذي	ي�سبح	خا�سعا	له	حني	يكون	حتت	رحمة	

اأفهامه	وتاأويالته	.
اإذا	عدن���ا	للتفكي���ك	الذي	دعا	اإليه	‹حمم���د	اأركون› و›علي	حرب› دون	حدود،	جند	اأنه	ال	
حمال���ة	م�سا�سا	بالثواب���ت	وعلى	راأ�سها	القراآن	الكرمي،	وال�سيما	اأن���ه	يعترب	ا�ستنطاقا	للمهم�س	
واملكب���وت	وامل�سكوت	عنه	دون	خطوط	حم���راء	يف	جميع	الن�سو�س	دون	تفرقة	ومتييز	مبا	فيها	

	حمم���د	عم���ارة،	قرءة	الن�س	الدين���ي	بني	التاأويل	الغربي	والتاأوي���ل	االإ�سالمي،	مكتبة	ال�س���روق	الدولية،	القاهرة	 	)1(
م�سر،	ط1،	2006.
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الن�س	القراآين،	كما	اأن	غايته	اإلغاء	املقا�سد	االإلهية	الأنه	ينفي	قائل	الن�س	ويركز	على	الن�س	
ذات���ه،	ح���ني	يقوم	على	موت	املوؤلف	اأي	م���وت	اهلل	مبا	هو	م�سدر	الق���راآن،	فالتفكيك	يعترب	اأن	
من�سئ	الن�س	لي�س	له	وجود	�سابق	على	الن�س	بل	اإنه	يولد	معه	وميوت	معه	مبا�سرة	بعد	اإجنازه.	
وم���ا	يريده	التفكيكيون	مبوت	من�سئ	الن�س	انتف���اء	اأي	ق�سدية	للن�س	وهذا	يعني	اأن	املق�سود	
مب���وت	اهلل	عدم	وجود	اأية	اأهداف	اأو	مقا�سد	للن�س	القراآين")1(،	كما	يقوم	التفكيك	على	"اأن	
يتوا�سل	القراآن	ال	ككتاب	مرجعي	موحد	للموؤمنني	به،	بل	ككتاب	م�ستت	ومفرق	للجماعة،	الأن	
تدخل	القارئ	وحده	دون	معطيات	اللغة	والبالغة	ومقا�سد	من�سئ	الن�س	يف	حتديد	املعنى	ينتج	
ال	حمال���ة	تع���دد	القراءات	بل	ال	نهائيتها	كما	يرى	التفكيكي���ون	مما	يعني	تعدد	الن�س	القراآين	
بتعدد	قرائه")2(،	وهو	ما	يوؤدي	اإىل	قراءة	الن�س	باأ�سكال	متناق�سة	وفو�سى	من	املعاين	ويفهم	
ح�س���ب	االأه���واء	وامليول،	وينتهي	التفكي���ك	كذلك	اإىل	ربط	القراآن	الك���رمي	بالبني	ن�سية	حيث	
ي�سب���ح	منتجا	من	خالل	ن�سو�س	اأخرى	يجب	االإقرار	باأن���ه	ا�ستفاد	منها	وعلى	راأ�سها	التوراة	
واالجني���ل	واالأ�سع���ار،	وعلى	هذا	االأ�سا�س	"ي�سبح	من	الطبيعي	الق���ول	اإن	القراآن	لي�س	�سادرا	
ع���ن	اهلل	بل	هو	نتاج	عقلية	جب���ارة	للنبي	ملسو هيلع هللا ىلص	ا�ستطاع	من	خالله���ا	اال�ستفادة	من	كل	الرتاث	

ال�سابق	واإخراجه	يف		منظومة	عقيدية	واإيديولوجية	حمكمة)3(.
من	منظور	بنيوي	كما	ا�ستخدمه	-اجلابري-	انتهى	اإىل	ت�ساوؤالت	ال	تنا�سب	معنى	القراآن	
الك���رمي	اأدت	ب���ه	اإىل	الت�سكيك	يف	ترتيب	الن���زول	لل�سور	القراآنية،	وال�سيم���ا	يف	تعر�سه	مل�ساألة	
تكوي���ن	اأو	بن���اء	القراآن	الكرمي،	عن	التعري���ف	اختار	الفيل�سوف	من	االآيات	م���ا	ينا�سب	توجهه	
البني���وي،	الذي	يفهم	الق���راآن	يف	اإطار	ت�س���اوؤالت	عميقة	ال	تقبل	احل�س���م	والتحديد،	وي�سرب	
�سفح���ا	ع���ن	جمموعة	من	اخل�سائ�س	اجلوهري���ة	املحددة	له،	منها	"اأن	الق���راآن	متواتر،	اأنه	
خ���ات	الكتب،	اأنه	من���زل	باللغة	العربية	الف�سح���ى،	اأنه	حمكم،	اأنه	معج���ز،	اأنه	وحي	من	اهلل	

�سبحانه" )4(

قا�سم	�سعيب،	حترير	العقل	االإ�سالمي،	املركز	الثقايف	العربي،	بريوت	لبنان،	ط1،	2007،	�س	45. 	)1(
املرجع	نف�سه	�س	نف�سها. 	)2(
املرجع	نف�سه	�س	46. 	)3(

الب���كاري	عبد	ال�سالم	وال�سديق	بوعالم،	ال�سبه	اال�ست�سراقي���ة	يف	كتاب	ملدخل	اإىل	القراآن	الكرمي،	الدار	العربية	 	)4(
للعلوم	نا�سرون،	بريوت	لبنان،	ط1،	2011،	�س	28.
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روؤى وا�ست�سرافات يف ت�ظيف القراآن الكرمي يف فهم حتديات الراهن: 
يف	ه���ذا	العن�سر	االأخري	من	بحثنا	اأردنا	ان	نبني	روؤى	وا�ست�سرافات	حول	توظيف	القراآن	
يف	معاجل���ة	م�سكالت	الع�س���ر	وفق	روؤية	ال	مت�س	باجلانب	العقدي	وبالق���راآن	الكرمي	ذاته	كما	
ال	حظن���اه	يف	القراءات	احلداثية،	فمعطيات	ع�سر	احلداثة	وما	بعد	احلداثة	التي	كانت	غاية	
احلداثي���ني	يف	فهمه	ال	ت�سرتط	امل�سا�س	ب���ه	اأو	الت�سكيك	فيه،	بل	البد	من	مراعاة	خ�سو�سياته	
يف	فه���م	ق�ساي���ا	الع�سر	فاالن�سن���ة	والعقلنة	كمعطي���ات	ومتطلبات	للحداث���ة،	واالإ�سالموفوبيا	
والتط���رف	واالإحل���اد	واالإره���اب	وخمتل���ف	اإف���رازات	العلم	والتقني���ة	ال	تقت�س���ي	الت�سكيك	يف	
القراآن	الكرمي	من	اأجل	مواكبتها،	وبالتايل	احلديث	عن	القراآن	الكرمي	والراهن،	لي�س	�سرطا	
للت�سكيك	فيه	اأو	امل�سا�س	به،	الأنه	يحمل	خمتلف	م�ساكل	الع�سر	بروؤى	متميزة	ال	ميكن	ان	تفهم	
مبرجعي���ات	واآليات	غربية	من	�ساأنها	امل�سا�س	به،	كما	هو	متداول،	ح�سب	هذا	املدخل	نت�ساءل:	
م���ا	منطلقات	توظيف	الق���راآن	يف	معاجلة	م�س���كالت	الع�سر:	وكيف	يتم	ذل���ك	اليوم	وال�سيما	
يف	ا�ستثم���ار	الق���راآن	الكرمي	يف	فهم	ومعاجل���ة	معاجلة	م�سكالت	التخل���ف	واحلداثة	و	�سدام	

احل�سارات	والتطرف	الديني...؟

ب�س���دد	احلديث	عن	مقوم���ات	ومنطلقات	الق���راآن	الكرمي	يف	التعامل	م���ع	الراهن،	فاإن	
ال�سرط	اجلوهري	لذلك	مراعاة	خ�سو�سياته	كوحي	�سماوي	متعال	ال	يدخله	الباطل	من	خلفه	
وال	م���ن	بني	يديه،	حي���ث	ال	ميكن	الت�سكيك	فيه،	انطالقا	من	قوله	تع���اىل	يف	االآية	2	و3و4	من	
�سورة	البقرة:"ذلك	الكتاب	ال	ريب	فيه	هدى	للمتقني-الذين	يوؤمنون	بالغيب	ويقيمون	ال�سالة	
ومم���ا	رزقناه���م	ينفقون	– والذين	يوؤمن���ون	مبا	اأنزل	اإليك	وما	اأنزل	م���ن	قبلك	وباالآخرة	هم	
يقنون" فاملعنى	هنا	كما	ورد	يف	تف�سري	االإمامني	اجلليلني	املحلي	وال�سيوطي)1(	اأن	الكتاب	الذي	
يق���راأه	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	ال�سك	فيه	هو	من	عند	اهلل	وجمل���ة	النفي	خرب	للتعظيم	و-هدى-	خرب	ثان	
مبعن���ى	اأن	الكتاب	هاد	للمتقني	ال�سائرين	للتقوى	بامتث���ال	االأوامر	واجتناب	النواهي،	ويجب	
عل���ى	املوؤمنني	احرتام	الغيبية	والت�سدي���ق	بها	اأما	يف	االآية	الرابعة	من	ال�سورة	نف�سها	"والذين	
يوؤمن���ون	مب���ا	اأنزل	اإليك	وما	اأنزل	م���ن	قبلك	وباالآخرة	هم	يوقن���ون" فمعناها	�سرورة	االإميان	
ب���كل	الكتب	وق���د	�سبق	القراآن	الكرمي	عليه���ا	اأال	وهي	التوراة	واالإجنيل	وغريهم���ا	الأنه	اأ�سملها	

	العالم���ة	ج���الل	الدين	حممد	بن	اأحمد	املحلي،	والعالمة	جالل	الدين	عب���د	الرحمن	بن	اأبي	بكر	ال�سيوطي،	ج1،	 	)1(
�سركة	ال�سهاب	اجلزائر.
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واأكمله���ا،	فاملنطلق	االأول	لتوظيف	الق���راآن	الكرمي	توظيفا	�سحيحا	هو	االإميان	ال	االنتقاد		لكي	
يكون	اأن�سب	لفهم	وعالج	م�سكالت	الراهن.

واإذا	كان���ت	العوملة	هي	�سمة	الع�سر	والتي	يف	اإطار	معطياتها		كثريا	مات	فهم	القراآن	 		
الك���رمي	فهما	منحرفا،	فه���ي	خا�سية	ال	تتعار�س	م���ع	القراآن	الكرمي	ولي����س	م�سوغا	للت�سكيك	
في���ه،	الأنن���ا	اإذا	عدنا	لقوله	تع���اىل	يف	االآية	28من	�سورة	�سب���اأ	"وما	اأر�سلن���اك	اإال	كافة	للنا�س	
ب�س���ريا	ونذي���را" واإذا	عدنا	لقوله	تعاىل	كذل���ك	يف	االآية	158من	�سورة	االأع���راف	"قل	يا	اأيها	
النا����س	اإين	ر�سول	اإليكم	جميعا" ن���درك	اأن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	ال	ولن	اإىل	غاية	اليوم	حكرا	على	االأمة	
االإ�سالمي���ة،	بل	ج���اء	للنا�س	كافة	الأنه	جاء	رحمة	للعاملني	ومر�سال	م���ن	رب	العاملني،		وبالتايل	
�سيكون	القراآن	م���ن	خالله	للجميع،	ولالإن�سان	مبعناه	الكوين،	والر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	ذاته	"يرف�س	اأن	
يح�س���ر	يف	خانة	من	خانات	املجتمع	املوج���ود،	فهو	ال	يحب	اأن	يعد	من	تلك	الطبقة	او	�سد	تلك	
الطبق���ة،		فهو	للنا�س	جميعا،	الإميانه	اأن	الفطرة	التي	ت�ستجيب	لداعي	االإميان	ونداءات	الروح	
م�سرتك���ة	بني	جميع	النا�س" )1(	،	الأنه	يخاطب	الب�سري���ة	جمعاء	يف	فلك	واحد	اأال	وهو	االإن�سان	

العاملي	والكوين.
وم���ن	التحديات	الكربى	الت���ي	تواجه	اال�ستخدامات	الب�سرية	للق���راآن	الكرمي،	تدخل	 	
العام���ة	يف	تف�سري	القراآن	واال�ست�سهاد	به	ح�س���ب	اأهوائهم	على	الرغم	من	اأن	الواجب	واالأ�سح	
ه���و	تعلم	التف�سري	على	يد	اأهل���ه	الأن	اأ�سالفنا	كان	يتعلمون	القراآن	لفظ���ا	ومعنى	حتى	يتعلمون	
العم���ل	وفق	املراد	من���ه،	كما	يرى		ال�سيخ	العثيمني		عن		ال�سيخ	ابن	تيمية	يوؤكد	اأنه	من	الواجب	
عل���ى	اأهل	العلم	اأن	يعلموا	املعاين	الواردة	يف	القراآن	للنا�س	بالكتابة	وامل�سافهة	م�سداقا	لقوله	
تع���اىل	يف	االآي���ة	187من	�س���ورة	اآل	عمران	"واإذا	اأخ���ذ	اهلل	ميثاق	الذين	اأوت���وا	الكتاب	لتبيننه	
للنا����س	وال	تكتمون���ه"،	و"ينبغي	اأن	يجعل	للعامة	جمل�س	لتف�سري	الق���راآن	الكرمي،	وكان	�سيخنا	
عب���د	الرحم���ن	بن	�سعدي	رحم���ه	اهلل	يفعل	ذلك،	كان	ب���ني	الع�ساءين	يف�سر	الق���راآن	من	اأوله	
الآخ���ره،	لكنها	قراءة	عامة	يك���ون	يف	املحراب	ويقراأ�	عليه	اأحد	الط���الب	وي�سرح	االآيات	فيبني	
ويح�سر	العامة	فيفهمون،	وهذا	طيب	لو	جعل	طالب	العلم	مثال	يف	م�سجده	اخلا�س	لو	جعل	له	

عب���د	اهلل	عي�س���ى	حليلح،	اجلدلية	التاريخي���ة	يف	القراآن	الكرمي،	من�سورات	زين،	ب���ريوت	لبنان،	ط1،	2011،	�س	 	)1(
.446
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در�سا	يف	تف�سري	القراآن	النتفع	ونفع")1(،	حيث	من	عادة	ال�سلف	تعلم	التف�سري	والعمل	به	والبد	
لالإن�سان	اليوم	اأن	يتعلم	هذه	العادة	حيث	يدرك	معاين	ال�سور	واالآيات	التي	يحفظها	ويعمل	بها	

للفالح	يف	العاجل	واالآجل.
يق���وم	ا�ست�س���راف	توظيف	الق���راآن	الكرمي	يف	فه���م	م�ستجدات	الراه���ن،	يتبع	�سكته	 	
الوا�سح���ة	دون	زيف	وانحراف،	يف	ما	يعرف	مبقا�سده	ال�سامية	التي	ين�سدها	وجوهرها	دعوة	
العب���اد	اإىل	عبادة	رب	العباد،	الواحد	االأحد	الفرد	ال�سمد،	الأن	"�سر	القراآن،	ولبابه	االأ�سفى،	
ومق�س���ده	االأق�س���ى،	دعوة	العب���اد	اإىل	اجلبار	االأعل���ى،	رب	االآخ���رة	واالأوىل،	خالق	ال�سموات	
العل���ى،	واالأر�سني	ال�سفلى،	وم���ا	بينهما	وما	حتت	الرثى،	فلذلك	انح�سرت	�سور	القراآن	واآياته	
يف	�ستة	اأنواع:	ثالثة	منها:	هي	ال�سوابق	واالأ�سول	املهمة.	وثالثة:	وهي	الروادف	والنوابع	املغنية	
املتمة.")2(حي���ث	متث���ل	االأ�سول	االأوىل	للق���راآن	الكرمي	التعريف	باخلال���ق	وبالطريق	امل�ستقيم	
املو�س���ل	ل���ه،	واحلال	املرجوة	عن���د	ذلك،	اأما	ما	هو	متم���م	فيقوم	على	ع���دة	مقومات	واأهمها	

التعريف	باملوؤمنني	واجلاحدين	وحكاية	اأحوالهم...	
بالت���ايل	توظيف	القراآن	الكرمي	اليوم	ينطل���ق	من	االإميان	املطلق	به	ككتاب	نهائي	و�سامل	
مطل���ق	ال	ياأتيه	الباطل	م���ن	خلفه	وال	من	بني	يديه،	ويختلف	اختالف���ا	كليا	عن	الكتب	املحرفة	
ون�سو����س	الب�سر،	تخ�سع	له	حتى	اجلبال		ناهيك	عن	الب�سر	م�سداقا	لقوله	تعاىل	يف	االآية	32	
	 دًِّعا	مِّْن	َخ�ْسَيِة	اهللَِّ م���ن	�سورة	النح���ل	:"َلْو	اأَنَزْلَنا	َهَذا	اْلُقْراآَن	َعَل���ى	َجَبٍل	لََّراأَْيَتُه	َخا�ِسًع���ا	مَُّت�سَ
ِرُبَها	ِللنَّا�ِس	َلَعلَُّهْم	َيَتَفكَُّروَن" ،	والقراآن	الكرمي	يتما�سي	مع	ق�سايا	الع�سر	وال	 َوِتْلَك	ااْلأَْمَثاُل	َن�سْ
ميكن	اتخاذها	م�سوغا	وذريعة	للم�سا�س	به،	فهو	من	ذكر	بكرامة	االإن�سان،	والدعوة	اإىل	العلم	

والتدبر،	وحارب	التطرف	واالرهاب.

	حممد	بن	�سالح	العثيمني،	اأ�سول	التف�سري	ل�سيخ	االإ�سالم	ابن	تيمية،	دار	ابن	اجلوزي	القاهرة	م�سر،	ط	2005،	 	)1(
�س	197.

الغزايل	اأبو	حامد،	جواهر	القراآن	ودرره،	دار	الفكر	بريوت	لبنان،	ط2003،	�س	13. 	)2(
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الخاتمة

ن�ستنت���ج	اأن	مفهوم		القراآن	الكرمي	واآلي���ات	فهمه،	عرفا	تطورا	كبريا		من	الت�سورات	 		
الكال�سيكي���ة	اإىل	املعا�س���رة،	ترت���ب	عن���ه	يف	بع�س	الق���راءات	املنحرف���ة	واحلداثي���ة	م�سا�سا	
بقدا�ست���ه	وت�سكيكا	فيه	كثاب���ت	وكم�سدر	اأول	للعقيدة	والت�سريع،	حي���ث	كان	يف	تراثنا	مرادفا	
للمطل���ق	والنهائ���ي	والكام���ل	وال�سحيح	يفهم	عن	طري���ق	التف�سري	بالدرج���ة	االأوىل،	ولكن	مع	
ظه���ور	القراءات	املعا�سرة	له	ظهر		الت�سكي���ك	يف	قد�سية		القراآن	الكرمي	والثورة	على	املوروث	
وه���و	م���ا	ترتب	عنه	م�سا�سا	به	كثابت	وكن�س	�سالح	لكل	زمان	ومكان،	وهو	ما	ترتب	عنه	نظرة	
نقدية	حتليلية	للقراءات	احلداثية	ترف�س	اأن	ت�سع	القراآن	الكرمي	يف	منزلة	الن�سو�س	والكتب	
واالأخ���رى	وترفع	عنه	�سمات	التاريخية	واالأن�سنة	والعقلن���ة	التي	�سككت	فيه،	لتجعل	منها	وحيا	
يوح���ى	مطلق���ا	منزها	عن	كل	ما	هو	ب�سري	باعتباره	من	اأنباء	الغيب	يجب	فهمه	والعمل	به	كما	
ورد	عن���د	اأ�سالفن���ا	دون	توظيف	خمل		يف	فهم	ق�سايا	العقي���دة	والفكرعلى	وجه	اخل�سو�س،	.	
وال	ميكن	التذرع	مبواكبة	الراهن	وحتدياته	حيث	اأن	القراآن	منذ	فجر	وجوده	ومنذ	فهم	وتدبر	
ال�سل���ف	له	يواك���ب	حتديات	الراهن،	وينب���ذ	التطرف	الديني	واالرهاب	ويدع���وا	اإىل	الت�سامح	
والعف���و	عن	املق���درة	والت�سامن	مع	الب�سرية...فقط	يجب	العمل	عل���ى	توظيفه	توظيفا	منا�سبا	

هادفا	ح�سب	مكانته	التي	جعلته	اآخر	الكتب	ال�سماوية	ومر�سال	للنا�س	كافة.
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د. ح�سن بن علي بن منيع ال�سهراين

• 		رئي����س	ق�سم	القراآن	الكرمي	وعلومه	واأ�ستاذ	م�سارك– كلية	ال�سريعة	واأ�سول	الدين		
بجامعة	امللك	خالد	باأبها.

• التخ�س�س:	القراآن	وعلومه.	
• ج�ال:	0503750217	
• 	hasan-almanea@outlook.sa	 :الربيد الإلكرتوين

امل�ؤهالت العلمية:-
1	 البكالوريو����س	يف	ال�سنة	،	كلية	ال�سريعة	واأ�س���ول	الدين	فرع	جامعة	االإمام	حممد	بن	.

�سعود	باأبها	بتقدير	ممتاز	.
2	 املاج�ست���ري	يف	القراآن	وعلوم���ه	،	كلية	اأ�سول	الدين	بجامع���ة	االإمام	حممد	بن	�سعود	.

االإ�سالمية	بالريا�س	بتقدير	ممتاز	.
3	 الدكت���وراه	يف	الق���راآن	وعلومه	،	كلي���ة	اأ�سول	الدين	بجامعة	االإم���ام	حممد	بن	�سعود	.

االإ�سالمية	بالريا�س	بتقدير	ممتاز	مع	مرتبة	ال�سرف	االأوىل	.

امل�ؤلفات والبح�ث:-
1	 الي�سر	يف	القراآن	الكرمي	– درا�سة	مو�سوعية		)	ر�سالة	املاج�ستري	(	..
2	 االإحت���اف	لطلبة	الك�ساف	للمقبلي	– من	اأول	�سورة	االإ�سراء	اإىل	اآخر	�سورة	النا�س	-	.

درا�سة	وحتقيقا		)ر�سالة	الدكتوراه	(.
3	 منهج	ال�سيخ	ابن	عثيمني	يف	تف�سري	غريب	القراآن..
4	 القرب	يف	القراآن	الكرمي	– درا�سة	مو�سوعية	..
5	 �سفة	قراءة	النبي	– ملسو هيلع هللا ىلص	– عر�س	ودرا�سة	..
6	 البكاء	عند	قراءة	القراآن	الكرمي	– اأحكامه	واآدابه	..
7	 خمت�سر	اأحكام	االإ�سالم	يف	العقيدة	واالأخالق	واالآداب	والعبادات	واملعامالت	..
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منهج ال�سيخ ابن عثيمني
يف ت�ظيف التف�سري لعالج امل�سكالت املعا�سرة

ع��ر�سًا ودرا�س���ة

اإع��داد
د. حسن بن علي بن منيع الشهراني

رئي�س ق�سم القراآن وعل�مه بجامعة امللك خالد
والأ�ستاذ امل�سارك بالق�سم

بحث مقدم اإىل امل�ؤمتر الدويل القراآين الأول
لت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت املعا�سرة

املنعقد بجامعة امللك خالد – كلية ال�سريعة واأ�س�ل الدين
يف الفرتة من 15-1/17/ 1438ه�
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املقدمة
احلم���د	هلل	رب	العامل���ني،	وال�س���الة	وال�سالم	على	اأ�س���رف	االأنبياء	واملر�سل���ني	وعلى	اآله	

و�سحبه	اأجمعني	اأما	بعد	:	

ف���اإن	الق���راآن	الك���رمي	كالم	اهلل	– �سبحان���ه	– اأودع	فيه	الهدى	والنور،	واأب���ان	فيه	العلم	
واحلكم���ة،	وجعله	تبيانًا	لكل	�سيء،	وه���و	معجزة	االإ�سالم	اخلالدة	واملتجددة	يف	العطاء	يف	كل	

زمان	ومكان.	

ونظ���رًا	لتجدد	االأحداث	،	وتن���وع	الق�سايا	وامل�سكالت	التي	متر	به���ا	االأمة	يف	كل	ع�سر	،	
فاإن	القراآن	جاء	باحلل	والعالج	لتلك	الق�سايا	وامل�سكالت	؛	ولذا	جند	اأن	املف�سرين	كانت	لهم	
عناي���ة	بتناول	ما	يقع	من	ذل���ك	يف	اأزمنتهم	التي	عا�سوها،	ومنهم	ال�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	
اهلل	تع���اىل	– فق���د	كانت	له	عناي���ة	بالق�سايا	وامل�س���كالت	التي	عا�سرها	اأو	كان���ت	قريبة	من	
ع�س���ره	،	فق���د	تناولها	يف	التف�سري	م�سخ�سًا	وحمذرًا	ومبينًا	م���ا	يتعلق	بها	من	اأحكام	مع	بيان	
الع���الج	ال�س���ايف	يف	�سوء	كتاب	اهلل	تع���اىل	وما	جاءت	به	�سنة	ر�س���ول	اهلل	– ملسو هيلع هللا ىلص	– ولكرثتها	
وتنوعها	وتناول	ال�سيخ	لها	يف	�سوء	الدليل	فقد	عزمت	على	كتابة	هذا	البحث			-	م�ستعينًا	باهلل	
املع���ني	-	والذي	عنون���ت	له	ب�	"منهج	ال�سيخ	ابن	عثيمني	يف	توظي���ف	التف�سري	لعالج	امل�سكالت	

املعا�سرة	– عر�سًا	ودرا�سة".
وذل���ك	للم�ساركة	ب���ه	يف	املوؤمتر	الدويل	الق���راآين	االأول	لتوظيف	الدرا�س���ات	القراآنية	يف	
ع���الج	امل�س���كالت	املعا�س���رة،	والذي	تنظم���ه	جامعة	امللك	خال���د	باأبها	ممثلة	بكلي���ة	ال�سريعة	

واأ�سول	الدين.	

�سائ���اًل	اهلل	تع���اىل	القبول	والتوفي���ق	وال�سداد	،	وللقائم���ني	على	املوؤمتر	الع���ون	والتوفيق	
والثواب	اجلزيل.	

و�سلى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه.

اأهمية امل��س�ع واأ�سباب اختياره : 
ميكن	اإجمال	اأهمية	املو�سوع	واأ�سباب	اختياره	يف	النقاط	التالية:



372

د. ح�صن بن علي بن منيع ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

املكان���ة	العلمي���ة	الب���ارزة	لل�سيخ	ابن	عثيم���ني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– كع���امل	مو�سوعي	يف	
التف�سري	وعلوم	القراآن	واللغة	والفقه	وغريها	من	علوم	ال�سريعة.

اأن	ال�سي���خ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– ق���د	تناول	يف	تف�سريه	الكثري	من	امل�سكالت	
والق�ساي���ا	الت���ي	مرت	بها	االأم���ة	يف	ع�سره	مع	بيان	اأحكامها	وط���رق	عالجها	يف	�سوء	القراآن	

الكرمي.

تنوع	الق�سايا	وامل�سكالت	التي	تناولها	ال�سيخ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– يف	تف�سريه	مما	يجعل	
جمعها	يف	مكان	واحد	يحقق	فوائد	كثرية.

اأن	يف	املنه���ج	ال���ذي	اتبع���ه	ال�سيخ	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– يف	توظي���ف	التف�سري	حلل	تلك	
امل�سكالت	فائدة	كربى	للعلماء	وطلبة	العلم	حتى	ي�ستفيدوا	من	هذا	املنهج	،	ال�سيما	اأنه	اعتمد	

على	التف�سري	بالقراآن	وال�سنة	وما	يتبعهما	من	لغة	واآثار	وغريها.

* اأهداف البحث:
يهدف البحث اإىل حتقيق ما يلي:

1	 اإبراز	دور	ال�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– كعامل	من	علماء	االأمة	يف	معاجلة	.
امل�سكالت	التي	ظهرت	يف	ع�سره	من	خالل	تف�سريه	للقراآن	الكرمي.

2	 اإي�س���اح	منهج	ال�سي���خ	يف	توظيفه	لتف�سري	القراآن	الك���رمي	يف	معاجلة	امل�سكالت	التي	.
برزت	يف	ع�سره.

3	 امل�سارك���ة	يف	هذا	املوؤمت���ر	الدويل	والذي	تنعقد	عليه	اآم���ال	كبرية	يف	اخلروج	بنتائج	.
وتو�سي���ات	معتمدة	على	مث���ل	هذه	الدرا�س���ات	القراآنية	يف	معاجل���ة	م�سكالت	االأمة	

املعا�سرة.
4	 اإث���راء	املكتبة	القراآنية	مبثل	هذه	املو�سوعات	املهمة	الت���ي	تعالج	الكثري	من	الق�سايا	.

وامل�سكالت	املعا�سرة.

* خطة البحث: 
يتك���ون	هذا	البحث	من	مقدمة،	ومتهيد،	و�سبع���ة	مباحث،	وخامتة،	وفهار�س	،	وذلك	كما	

يلي:
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املقدم��ة : وقد	ا�ستملت	على	بيان	اأهمية	املو�س���وع	واأ�سباب	اختياره	،	واأهدافه	،	وخطته	،	
وطريقة	تناوله.

التمهيد: وفيه مطلبان : 
• املطلب	االأول	:	ترجمة	موجزة	البن	عثيمني.	
• املطلب	الثاين:	ملحة	موجزة	عن	تف�سري	ابن	عثيمني.	

• املبحث	االأول:	البدع	يف	الدين.	
• املبحث	الثاين:	الدعوات	والتيارات	املنحرفة.	
• املبحث	الثالث:	النظريات	ال�سائعة.	
• املبحث	الرابع:	الغزو	الفكري	واالأخالقي.	
• املبحث	اخلام�س:	�سعف	امل�سلمني	وعدم	انت�سارهم	على	اأعدائهم.	
• املبحث	ال�ساد�س:	االألفاظ	والعبارات	اخلاطئة.	
• املبح���ث	ال�سابع:	املالم���ح	العامة	ملنهج	ال�سيخ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– يف	معاجلة	هذه		

امل�سكالت.

اخلامتة	:	وفيها	اأهم	نتائج	البحث	وتو�سياته.

	1-	فهر�س	امل�سادر	واملراجع	 الفهار�س:			
				2-	فهر�س	املو�سوعات	. 	 	



374

د. ح�صن بن علي بن منيع ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

* منهج البحث : 
يت�سم منهج البحث باخلط�ات التالية:

التتب���ع	واال�ستقراء	الأهم	امل�س���كالت	والق�سايا	التي	تناولها	ال�سيخ	ابن	عثيمني	يف	تف�سريه	
من	خالل	االأجزاء	املطبوعة	منه.

اعتماد	اإيراد	كالم	ال�سيخ	عن	امل�سكلة	اأو	الق�سية	بن�سه	اإن	كان	موجزًا	،	اأو	بت�سرف	ي�سري	
اإن	كان	م�سهبًا	؛	الأن	الغر�س	اإبراز	كيفية	توظيفه	للتف�سري	يف	عالج	تلك	الق�سايا	وامل�سكالت.

عزو	االآيات	القراآنية	اإىل	�سورها	يف	اأ�سل	البحث	مع	كتابتها	بالر�سم	العثماين.

تخريج	االأحاديث	من	م�سادرها	االأ�سلية	واالكتفاء	بتخريج	احلديث	من	ال�سحيحني	اإذا	
وج���د	فيهما	اأو	يف	اأحدهما	؛	واإذا	مل	يكن	يف	اأي	منهما	فاإنني	اأخرجه	من	م�سادره	االأ�سلية	مع	

بيان	درجته	من	حيث	ال�سحة	وعدمها	بقدر	االإمكان.

توثيق	املعلومات	املنقولة	من	م�سادرها.

�سرح	االألفاظ	الغريبة	الواردة	يف	البحث.

ختم	البحث	بخامتة	موجزة	ت�سمل	اأهم	نتائجه	وتو�سياته.

ه���ذه	اأبرز	معامل	املنهج	ال���ذي	اتبعته	يف	هذا	البحث	واأ�ساأل	اهلل	تع���اىل	التوفيق	وال�سداد	
والقبول	واأن	يجعله	نافعًا	مباركًا	خال�سًا	لوجهه	الكرمي.

و�سلى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني.
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التمهيد : وفيه مطلبان 
• املطلب	االأول:	ترجمة	موجزة	البن	عثيمني		
• املطلب	الثاين:	ملحة	موجزة	عن	تف�سري	ابن	عثيمني	

المطلب األول: ترجمة موجزة البن عثيمين

هو	االإمام	العامل	املف�سر	اللغوي	اأبو	عبداهلل،	حممد	بن	�سالح	بن	�سليمان	بن	عبدالرحمن	
بن	عثمان	من	اآل	مقبل،	من	اآل	ري�س	الوهبي	التميمي،	وجده	الثالث	عثمان	اأطلق	عليه	عثيمني	

فا�ستهر	به.

ولد	يف	مدينة	عنيزة	يف	1347/09/27ه�	وقد	ن�ساأ	يف	اأ�سرة	كرمية	وعائلة	معروفة	بالدين	
واال�ستقامة	ومنهم	اأهل	علم	وف�سل،	وقد	حفظ	القراآن	�سغريًا	ثم	اجته	اإىل	طلب	العلم	،	والزم	
العلم���اء	وامل�ساي���خ	وتتلمذ	عليهم	ويف	مقدمتهم	ال�سيخ	العالم���ة	املف�سر	عبدالرحمن	بن	نا�سر	
ال�سع���دي	ومنهم	ال�سيخ	ابن	باز	وال�سنقيطي	�ساحب	"اأ�سواء	البيان" وغريهم	– رحمهم	اهلل	

تعاىل	-.
واأم���ا	تالميذه:	فقد	تتلمذ	عليه	خلق	كثري	ال	ميكن	ح�سرهم	بدقة	لكرثتهم	يف	املعهد	ويف	
اجلامع���ة	وامل�سج���د	واحل���رم	وغريها،	وقد	تنوع���ت	موؤلفاته	– رحمه	اهلل	تع���اىل	– فمنها	يف	

العقيدة،	ومنها	يف	الفقه	واأ�سوله،	واحلديث	وعلومه،	والتف�سري	وعلوم	القراآن.	
وكانت	وفاته	– رحمه	اهلل	تعاىل	– يوم	االأربعاء	1421/10/15ه�	عن	عمر	يناهز	الرابعة	
وال�سبع���ني	عامًا	ق�ساها	يف	خدمة	االإ�سالم	وامل�سلمني	حتى	اآخر	يوم	من	حياته	حيث	ا�ستمر	يف	
اإلق���اء	الدرو�س	رغم	مر�سه	حتى	ودع	طالب���ه	يف	اليوم	التا�سع	والع�سرين	من	رم�سان	1421ه�	

وودعهم	قائاًل	:	لعلي	ال	األقاكم	بعد	عامي	هذا.

وق���د	�سلى	عليه	يف	امل�سجد	احلرام،	ودفن	يف	مقربة	العدل	مبكة	بجوار	�سيخه	ابن	باز	– 
رحمهما	اهلل	تعاىل	– واأ�سكنهما	الفردو�س	االأعلى	من	اجلنة.)1(	

انظ���ر	ترجمت���ه	يف	:	ابن	عثيمني	االإمام	الزاهد	،	وجهود	ال�سيخ	ابن	عثيم���ني	واآراوؤه	يف	التف�سري	وعلوم	القراآن	�س	 	)1(
23-54	وقد	ذكر	فيه	اأهم	الكتب	التي	األفت	يف	ترجمته	،	وكذا	اأهم	الر�سائل	واملجالت	التي	تعر�ست	لرتجمته.
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المطلب الثاني : لمحة موجزة عن تفسير ابن عثيمين

لل�سيخ – رحمه اهلل تعاىل – عدة م�ؤلفات يف التف�سري ومنها:
االأول:	تف�سري	اآيات	االأحكام	وهو	الكتاب	الذي	عنوانه	"االإملام	باآيات	االأحكام" وهو	مقرر	

الدرا�سة	يف	املعاهد	العلمية.

الث���اين:	التف�س���ري	يف	امل�سجد	،	وهو	عبارة	عن	تف�سري	م���ن	امل�سحف	مبا�سرة،	وقد	ابتداأه	
ب�سورة	الفاحتة	عام	1407ه�.	ومات	عند	تف�سري	االآية	52	من	�سورة	االأنعام.

الثالث:	تف�سريه	الأجزاء	و�سور	متفرقة	من	القراآن	الكرمي	وقد	طبع	عدة	طبعات	،	فمثاًل	:	
�سورة	الفاحتة	والبقرة	يف	ثالثة	جملدات	،	واآل	عمران	يف	جملدين	،	واالأنعام	يف	جملد	والكهف	
يف	جملد،	وجزء	عم	يف	جملد،	وهكذا،	وهذا	التف�سري	هو	الذي	اعتمدته	يف	بحثي	هذا	-	واهلل	

املوفق	واملعني-)1(		

راجع	يف	ذلك	جهود	ال�سيخ	ابن	عثيمني	واآراوؤه	يف	التف�سري	وعلوم	القراآن	،	�س	66-61 	)1(
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المبحث األول

البدع يف الدين

ج���اء	يف	معج���م	مقايي�س	اللغة	:	الباء	وال���دال	والعني	:	اأ�سالن	:	اأحدهم���ا	:	ابتداء	ال�سي	
و�سنع���ه	ال	عن	مثال،	واالآخ���ر	:	االنقطاع	والكالل؛	فاالأول	قولهم:	اأبدعت	ال�سيء	قواًل	اأو	فعاًل	:	
اإذا	ابتداأت���ه	ال	عن	�سابق	مثال،	واهلل	بديع	ال�سموات	واالأر����س،	واالأ�سل	االآخر	قولهم	:	اأبدعت	
الراحل���ة	اإذا	كل���ت	وعطبت)1(	ويقال	:	ابت���دع	فالن	بدعة	،	يعني	ابتداأ	طريق���ة	مل	ي�سبقه	اإليها	

�سابق،	ومن	هذا	املعنى	�سميت	البدعة	بدعة.)2(

ويف	اال�سط���الح	:	قال	ال�ساطبي	:	عبارة	عن	طريقة	يف	الدين	خمرتعة	ت�ساهي	ال�سرعية	
،	يق�سد	بال�سلوك	عليها	املبالغة	يف	التعبد	هلل	�سبحانه.)3(	

والب���دع	من	امل�سكالت	اخلط���رية	التي	عانت	منها	االأمة	وما	زالت	تعاين	،	وقد	بداأ	ف�سوها	
يف	اأواخر	اخلالفة	الرا�سدة)4(	وما	زالت	م�ستمرة	يف	الظهور	واالنت�سار	حتى	ع�سرنا	احلا�سر.

وخلطورتها	و�سررها	على	دين	امل�سلم	جند	اأن	ال�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– 
تناولها	بالبحث	يف	موا�سع	متعددة	من	تف�سريه	للقراآن	الكرمي	،	وتناول	يف	كل	مو�سع	جانبًا	من	

جوانب	هذه	امل�سكلة	،	وطريقة	عالجها	،	وميكن	تق�سيم	ذلك	يف	امل�سائل	التالية:

1(	بيان	حكم	البدع	وما	يرتتب	عليها:

	َوَر�ُسوِلِه	َواتَُّقوا	 	َيَدِي	اهللَِّ فعن���د	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)َيا	اأَيَُّها	الَِّذيَن	اآََمُن���وا	اَل	ُتَقدُِّموا	َبنْيَ
	�َسِميٌع	َعِليٌم(	)احلجرات	:	1(	 	اإِنَّ	اهللََّ اهللََّ

معجم	مقايي�س	اللغة	1/	111 	)1(
انظر	:	االعت�سام	لل�ساطبي	49/1 	)2(

انظر	االعت�سام	لل�ساطبي	50/1	واأنظر	:	مو�سوعة	االأديان	املي�سرة	�س	132 	)3(
انظر	فتاوى	بن	تيمية	354/10 	)4(
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ق���ال	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	-	:	ومن	التقدم	ب���ني	يدي	اهلل	ور�سوله	الب���دع	بجميع	اأنواعها،	
فاإنه���ا	تقدم	بني	ي���دي	اهلل	ور�سوله)1(	بل	هي	اأ�سد	التقدم	الأن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	قال	:	)عليكم	ب�سنتي	
و�سن���ة	اخللف���اء	الرا�سدين	املهديني	من	بع���دي	واإياكم	وحمدثات	االأم���ور()2(	واأخرب	باأن	"كل	
بدع���ة	�ساللة" و�سدق	عليه	ال�سالة	وال�سالم،	فاإن	حقيقة	حال	املبتدع	اأنه	ي�ستدرك	على	اهلل	
ور�سول���ه	م���ا	فات	مما	يدعي	اأنه	�س���رع،	كاأنه	يقول:	اإن	ال�سريعة	مل	تكم���ل	،	واأنه	كملها	مبا	اأتى	
ب���ه	م���ن	البدعة،	وهذا	معار�س	متامًا	لقوله	تعاىل	:	)اْلَيْوَم	اأَْكَمْلُت	َلُكْم	ِديَنُكْم(			)املائدة	:	3(	
���قِّ	اإِالَّ	ال�سَّاَلُل(	)يون�س	:	32(	فالبدع���ة	كما	اأنها	�ساللة	يف	 ولقول���ه	تع���اىل	:	)َفَماَذا	َبْعَد	احْلَ

نف�سها	فهي	يف	احلقيقة	تت�سمن	الطعن	يف	دين	اهلل	،	واأنه	ناق�س.)3(

فال�سي���خ	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– بني	حكم	البدع	،	وم���ا	يرتتب	عليها	معتمدًا	يف	ذلك	على	
كتاب	اهلل	تعاىل	و�سنة	ر�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص.

2( اأن�اع البدع، وبع�س مظاهرها قدميًا وحديثًا :
ق���ال	– رحم���ه	اهلل	تع���اىل	-	:	والبدعة	اأنواع	كثرية	:	بدع	يف	العقي���دة	،	وبدع	يف	االأقوال	،	
وبدع	يف	االأفعال	،	ثم	بنّي	– رحمه	اهلل	تعاىل	– ذلك	فقال	:	اأما	البدع	يف	العقيدة	فاإنها	تدور	

على	�سيئني	:	اإما	متثيل	اأو	تعطيل.

فالتمثيل	:	اأن	يثبت	هلل	تعاىل	ال�سفات	لكن	على	وجه	املماثلة	،	فاإن	هذا	بدعة	؛	لقوله	تعاىل	
	َيُكْن	َلُه	ُكُفًوا	اأََحٌد(	)االإخال�س	:	4(	. :	)َلْي�َس	َكِمْثِلِه	�َسْيٌء(	)ال�سورى	:	11(.	ولقوله	:	)َومَلْ

اأم���ا	التعطي���ل:	فهو	اأن	ينكر	ما	و�سف	اهلل	تعاىل	به	نف�س���ه	،	فاإن	كان	اإنكار	جحد	وتكذيب	
فه���و	كفر،	واإن	كان	اإن���كار	تاأويل،	فهو	حتريف	ولي�س	بكف���ر	اإذا	كان	اللفظ	يحتمله،	فاإن	كان	ال	

يحتمله	فال	فرق	بينه	وبني	اإنكار	التكذيب	...	الخ.)4(				

انظر	:	تف�سري	ابن	كثري	136/13	،	وتف�سري	ابن	�سعدي	67/5 	)1(
اأخرجه	اأبو	داود	يف	ال�سنن	– كتاب:	ال�سنة،	باب	:	يف	لزم	ال�سنة	200/4	رقم	4607	والرتمذي	يف	�سننه	– كتاب	:	 	)2(
العلم	– باب	:	ما	جاء	يف	االأخذ	بال�سنة	واجتناب	البدعة	43/5	رقم	2676	وقال	:	حديث	ح�سن	�سحيح	.	واحلديث	

�سححه	االألباين	كما	يف	�سحيح	�سنن	اأبي	داود	871/3
	انظر	:	تف�سري	القراآن	الكرمي	6/10 	)3(
	انظر	:	تف�سري	القراآن	الكرمي	6/10 	)4(
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اأما	البدعة	يف	االأقوال	:	فمثل	اأولئك	الذين	يبتدعون	ت�سبيحات	اأو	تهليالت	اأو	تكبريات	مل	
ترد	بها	ال�سنة،	اأو	يبتدعون	اأدعية	مل	ترد	بها	ال�سنة	،	ولي�ست	من	االأدعية	املباحة.

واأم���ا	ب���دع	االأفعال:	فمثل	الذين	ي�سفق���ون	عند	الذكر	،	اأو	يه���زون	روؤو�سهم	عند	التالوة	
تعب���دًا،	اأو	م���ا	اأ�سبه	ذلك	من	اأنواع	الب���دع	،	وكذلك	الذين	يتم�سح���ون	بالكعبة	يف	غري	احلجر	
االأ�س���ود	والرك���ن	اليم���اين،	وكذلك	الذي���ن	يتم�سحون	بحج���رة	النب���ي	– ملسو هيلع هللا ىلص	– حجرة	قربه	
ال�سري���ف	،	وكذلك	الذين	يتم�سح���ون	بجدران	مقربة	البقيع	اأو	بغري	ذلك	،	ومنها	ما	ي�سنع	يف	
رج���ب	ك�س���الة	الرغائب	التي	ت�سل���ى	ليلة	اأول	جمعة	من	�سهر	رجب	وه���ي	�سالة	يتعبدون	هلل	

بذلك)1(	

وبع���د	اأن	ب���نّي	– رحمه	اهلل	تعاىل	– هذه	االأحكام	وه���ذه	االأنواع	واملظاهر	للبدع	القدمية	
واملعا�س���رة	؛	بني	اأن	هذا	كله	مما	يندرج	حتت	تف�س���ري	هذه	االآية	الكرمية؛	فقال	– رحمه	اهلل	
تع���اىل	-	:	والب���دع	كثرية	العقدية	والقولية	والفعلية	،	وكلها	م���ن	التقدم	بني	يدي	اهلل	ور�سوله،	
	َوَر�ُسوِلِه(		والنبي	عليه	 	َي���َدِي	اهللَِّ وكله���ا	مع�سي���ة	هلل	ور�سوله	؛	فاإن	اهلل	يقول	:	)اَل	ُتَقدُِّموا	َبنْيَ

ال�سالة	وال�سالم	يقول:	)واإياكم	وحمدثات	االأمور()2(	

وهذا	من	معاجلة	الق�سايا	املعا�سرة	اأو	املمتدة	على	مر	الع�سور	من	خالل	تف�سري	القراآن	
الكرمي	مع	االعتماد	يف	ذلك	على	تف�سري	القراآن	بالقراآن	والقراآن	بال�سنة	؛	فما	اأورده	املوؤلف	– 
رحمه	اهلل	تعاىل	– هنا	يعد	من	التف�سري	بالقراآن	من	خالل	اإيراد	االآيات	القراآنية	التي	ا�ستدل	
بها	ال�سيخ	على	بيان	ما	ذهب	اإليه	،	وكذا	االأحاديث	التي	اأوردها	فهي	تعد	من	التف�سري	بال�سنة،	

وهذه	اأح�سن	طرق	التف�سري	التي	قلما	يخطئ	من	اعتمدها.	

3( �سروط العمل ال�سالح:
���اِت	ِباْلِق�ْسِط	...	(	 وعن���د	تف�سريه	لقوله	تع���اىل	:	)ِلَيْجِزَي	الَِّذيَن	اآََمُن���وا	َوَعِمُلوا	ال�سَّاحِلَ

ق���ال	االإم���ام	النووي	رحمه	اهلل	عنها	:	ال�سالة	املبتدعة	التي	ت�س���ي	الرغائب	قاتل	اهلل	وا�سعها	وخمرتعها	،	فاإنها	 	)1(
بدعة	منكرة	من	البدع	التي	هي	�ساللة	وجهالة	،	ومنها	منكرات	ظاهرة	)�سرح	�سحيح	م�سلم	20/8(.	وقال	ابن	
حج���ر	:	"اأم���ا	�سالة	الرغائب	فاإنها	كال�س���الة	املعروفة	ليلة	الن�سف	من	�سعبان	بدعت���ان	مذمومتان	،	وحديثهما	

مو�سوع	فيكره	فعلهما	فرادى	وجماعات	"فتاوى	ابن	حجر	الهيتمي	217/1.
�سبق	تخريجه	�س	6.	وانظر	:	تف�سري	القراآن	الكرمي	7/10 	)2(
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اِت(	 َمُن���وا	َوَعِمُلوا	ال�سَّاحِلَ )�سب���اأ	:	4(	ق���ال	– رحمه	اهلل	تع���اىل	– ويف	قوله	تعاىل	:	)الَِّذيَن	اآَ
يعن���ي	:	عمل���وا	االأعمال	ال�ساحلات.	ثم	بني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– اأن	العمل	ال�سالح	هو	الذي	

جمع	�سرطني:

االأول:	االإخال�س	هلل	تعاىل		والثاين	:	املتابعة	للر�سول	– ملسو هيلع هللا ىلص	– ؛	)1(	فاإن	فقد	االإخال�س	
فلي����س	ب�سال���ح	وهو	مردود	عل���ى	فاعله.	قال	اهلل	�سبحان���ه	وتعاىل	:	)اأنا	اأغن���ى	ال�سركاء	عن	

ال�سرك	من	عمل	عماًل	اأ�سرك	فيه	معي	غريي	تركته	و�سركه()2(

واإن	فق���د	املتابع���ة	فهو	اأي�سا	مردود	غري	مقبول	؛	لق���ول	النبي	– ملسو هيلع هللا ىلص	– "من	عمل	عماًل	
لي�س	عليه	اأمرنا	فهو	رد".)3(	فهو	– رحمه	اهلل	– بني	�سروط	العمل	ال�سالح	ومتى	يكون	العمل	
مقبواًل	ومتى	يكون	مردودًا	،	واأنه	اإذا	فقد	املتابعة	فهو	مردود	غري	مقبول	واأنه	حينئذ	يكون	من	

البدع	يف	الدين.)4(

4( تق�سيم البدعة اإىل ح�سنة و�ساللة : 
فعن���د	تف�سري	قوله	تع���اىل	:	)اإِْن	اأَتَِّبُع	اإاِلَّ	َما	ُيوَحى	اإِيَلَّ(	)االأنعام	:	50(	ذكر	– رحمه	اهلل	
– �سبع	ع�سرة	فائدة	منها:	الفائدة	احلادية	ع�سرة:	اأن	ال�سرائع	توقيفية	،	فال	يجوز	الأحد	اأن	

الَّ	َما	ُيوَحى	اإِيَلَّ(	.	 تَِّبُع	اإِ يبتدع	منها	�سيئًا	لقوله	:	)اإِْن	اأَ

وله���ذا	ق���رر	اأهل	العلم	اأن	االأ�س���ل	يف	العبادات	املنع	واحلظر	،	واأن���ه	ال	يجوز	لالإن�سان	اأن	
يتعبد	هلل	تعاىل	ب�سيء	اإال	ما	اأذن	اهلل	فيه	�سرعًا	،	وهذا	حق	م�ستند	اإىل	اآيات	متعددة	واإىل	قول	
النب���ي	– ملسو هيلع هللا ىلص	-	:	"م���ن	اأح���دث	يف	اأمرنا	هذا	ما	لي�س	منه	فه���و	رد")5(	،	وبذلك	يبطل	تق�سيم	
من	ق�سم	البدعة	اإىل	نوعني:	�ساللة	وح�سنة	اأو	اإىل	خم�سة	اأنواع	،	فاإن	هذا	باطل	ال	�سك	فيه	؛	

انظر	:	تف�سري	البغوي	369/4 	)1(
اأخرجه	م�سلم	يف	�سحيحه	– كتاب	:	الزهد	– باب	من	اأ�سرك	يف	عمله	غري	اهلل	2289/4	/	حديث	2985 	)2(

اأخرجه	م�سلم	يف	�سحيحه	– كتاب	:	االأق�سية	– باب	:	نق�س	االأحكام	الباطلة	ورد	حمدثات	االأمور	1343/3	رقم	 	)3(
1718

انظر	:	تف�سري	�سورة	�سباأ	�س	49-47 	)4(
رواه	البخ���اري	يف	�سحيح���ه	– كتاب	:	ال�سلح	– باب	:	اإذا	ا�سطلح���وا	على	�سلح	جور	فال�سلح	مردود	رقم	2697	 	)5(
البخ���اري	م���ع	الفتح	355/5	وم�سلم	يف	�سحيحه	– كتاب	:	االأق�سية	– باب	:	نق�س	االأحكام	الباطلة	ورد	حمدثات	

االأمور	1343/3	رقم	1718
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الأن	اأعل���م	اخللق	ب�سريعة	اهلل	واأف�سح	اخللق	واأن�سح	اخللق	حممد	– ملسو هيلع هللا ىلص	– قال	:	"كل	بدعة	
�ساللة" ب�سيغة	العموم	"كل" التي	هي	اأعم	�سيغ	العموم.)1(

5( بع�س املحدثات يف امل�ساجد:
االإحداث:	االبتداع،	كما	ف�سره	النبي	– ملسو هيلع هللا ىلص	– بقوله	:	"واإياكم	وحمدثات	االأمور	فاإن	كل	

حمدثة	بدعة")2(
هناك اأم�ر تعد من املحدثات يف امل�ساجد قدميًا وحديثًا ومنها:

اأ( املحاريب يف امل�ساجد : 
واملحاري���ب	:	جم���ع	حمراب	– قال	اب���ن	عا�سور	:	واملحراب	:	بناء	يتخ���ذه	اأحد	ليخلو	فيه	
بتعب���ده	و�سالت���ه،	واأكرث	ما	يتخذ	يف	علو	يرتقى	اإليه	ب�سل���م	اأو	درج	وهو	غري	امل�سجد.	قال	:	ثم	
اأطلق	املحراب	عند	امل�سلمني	على	مو�سع	ك�سكل	ن�سف	قبة	يف	طول	قامة	ون�سف	يجعل	مبو�سع	
القبل���ة	ليقف	فيه	االإمام	لل�سالة	،	وهو	اإطالق	مولد	واأول	حمراب	يف	االإ�سالم	حمراب	م�سجد	
الر�س���ول	– ملسو هيلع هللا ىلص	– �سن���ع	يف	خالفة	الوليد	بن	عبدامللك	،	مدة	اأمارة	عمر	بن	عبدالعزيز	على	
املدين���ة)3(،	ومبا	اأن	املحراب	من	االأمور	املحدثة	؛	فقد	ناق�س	– رحمه	اهلل	تعاىل	– هذا	االأمر	
وبنّي	وجه	م�سروعيته،	ورد	على	من	ذهب	اإىل	اأنه	من	البدع	املحرمة	فقال	– رحمه	اهلل	تعاىل	
-	:	لو	قال	قائل	:	حماريب	امل�ساجد	هذه	بدعة	البد	اأن	نهدمها	؛	الأن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	نهى	عنها	بقوله	

حمذرًا	:	"اإياكم	ومذابح	الن�سارى")4(	فاجلواب	:	
اأواًل:	اإن	النبي	– ملسو هيلع هللا ىلص	– قيد	فقال	:	"كمذابح	الن�سارى")5(	فاإذا	كان	املحراب	على	غري	

ال�سكل	الن�سراين	فال	باأ�س	به،	هذا	اإن	�سح	احلديث	مع	اأن	احلديث	فيه	مقال.

ثاني���ًا:	اأن	نق���ول	:	اإذا	انتفى	اأن	تكون	هذه	املحاريب	كمحاري���ب	الن�سارى	،	بقى	اأن	يقال:	

انظر	:	تف�سري	�سورة	االأنعام	�س	254-253 	)1(
�سبق	تخريجه	�س	6 	)2(

انظر	:	التحرير	والتنوير	237/3 	)3(
اأخرج���ه	اب���ن	اأبي	�سيبة	يف	امل�سنف	– كتاب	:	ال�سالة	– باب	:	ال�سالة	يف	الطاق	468/2	رقم	4732	ونحوه	عند	 	)4(
عبدال���رزاق	يف	امل�سن���ف	باب	:	�سالة	االإمام	يف	الطاق	275/2	رق���م	3915	واحلديث	�سعفه	االألباين	يف	ال�سل�سلة	

ال�سعيفة	936/1	رقم	448
املذابح	:	املحاريب.	انظر	:	ترتيب	القامو�س	املحيط	249/2	والنهاية	154/2 	)5(
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ه���ل	فيه���ا	م�سلحة	اأم	ال	؟	اجلواب	:	فيها	م�سلحة	،	منها	:	اأنه���ا	تغني	عن	�سف	كامل.	وثانيًا:	
الداللة	على	القبلة.

فاإذا	كان	فيها	م�سلحة	،	فكيف	يقال	:	اإنها	بدعة	حمرمة	يجب	هدمها	؟!)1(	

ب(	كتابة	)ُكلََّما	َدَخَل	َعَلْيَها	َزَكِريَّا	امْلِْحَراَب(	)اآل	عمران	:	37(	على	بع�س	املحاريب	:

وقد	بنّي	– رحمه	اهلل	تعاىل	– خطاأ	ذلك	،	واأنه	من	حتريف	الكلم	عن	موا�سعه،	واأن	من	
فعل	ذلك	اأخطاأ	من	وجهني	:	

الوجه	االأول:	اأنه	لي�س	باملراد	باملحراب	يف	االآية	حمراب	القبلة.
والوجه	الثاين:	اأن	زكريا	مل	يدخل	على	مرمي	يف	هذا	املحراب.)2(

ولك���ن	هذا	هو	اجله���ل	الفا�سح؛	ولذلك	يجب	عل���ى	وزارة	ال�س���وؤون	االإ�سالمية	واالأوقاف	
والدع���وة	واالإر�س���اد	اأن	تتتبع	امل�ساجد	التي	كتب	فيها	هذا	وتطم�سه	؛	كيف	يحرف	كالم	اهلل	يف	

قبلة	امل�سلمني	؟!)3(

ج(	بع�س	امل�ساجد	يكون	مكتوبًا	فوق	حمرابها	على	اليمني	)اهلل(	وعلى	الي�سار	)حممد(:	

ق���ال	– رحمه	اهلل	تعاىل	-	:	ه���ذا	اأ�ساًل	بدعة	،	وما	كان	ال�سلف	يفعلون	هذا،	ولو	فر�سنا	
اأن	اإن�سان���ًا	ال	يع���رف	هذه	العبارة	)اهلل(	)حممد(	يعرف	فق���ط	:	)اأ�سهد	اأن	ال	اإله	اإال	اهلل	واأن	
حمم���دًا	ر�سول	اهلل(	وكتب	اأمامه	على	خط	م�ست���ٍو	)اهلل	حممد(	فاإنه	يفهم	اأنهما	مت�ساويان	،	

فيجب	على	امل�سوؤولني	اإزالة	هذه	الكتابة	،	لكن	لو	مل	يفعلوا	فال	يزيلها	االأفراد	...)4(

5( حال املبتدعة وحال امل�سركني : 
	 	اهللَِّ 	اأَْو	اأََتْتُك���ُم	ال�سَّاَعُة	اأََغرْيَ عن���د	تف�س���ري	قوله	تعاىل	:	)ُقْل	اأََراأَْيَتُك���ْم	اإِْن	اأََتاُكْم	َعَذاُب	اهللَِّ

اِدِقنَي(		االآيتني	)االأنعام	41-40(	 َتْدُعوَن	اإِْن	ُكْنُتْم	�سَ

انظر	:	تف�سري	�سورة	االأنعام	�س	257	وانظر	:	عمدة	احلفاظ	445-444/1 	)1(
انظر:	تف�سري	القرطبي	71/4	،	وقد	جاء	فيه	:	اأنها	كانت	يف	غرفة	كان	زكريا	ي�سعد	اإليها	ب�سلم 	)2(

انظر	:	تف�سري	�سورة	االأنعام	،	�س	258 	)3(
انظر	:	تف�سري	�سورة	االأنعام	�س	258	واأنظر	:	معجم	املناهي	اللفظية	�س	126 	)4(



383

د. ح�صن بن علي بن منيع ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

قال	– رحمه	اهلل	تعاىل	-	:	واجلملة	اال�سمية	)اأغري	اهلل	تدعون(	يف	حمل	ن�سب	املفعول	
الث���اين،	يعن���ي	:	اأخ���ربوين	اإذا	وقعتم	يف	�س���دة	اأتدعون	غري	اهلل	؟	اجل���واب	:	ال	،	وهذا	تف�سري	
باملعن���ى،	اأما	التف�سري	املطابق	للف���ظ:	اأعلمتم	هذا	فاأخربوين.	قال	تعاىل	:	)َواإَِذا	َغ�ِسَيُهْم	َمْوٌج	
نَي	َلُه	الدِّيَن(	)لقم���ان	:	32(	اأي	:	اإذا	وقعوا	يف	ال�سدة	عرفوا	اهلل،	 ِل�سِ 	خُمْ َكالظَُّل���ِل	َدَع���ُوا	اهللََّ
والعج���ب	اأن	امل�سركني	اإذا	وقعوا	يف	ال�سدة	دعوا	اهلل،	واأن	بع�س	طوائف	املبتدعة	يف	هذه	االأمة	
اإذا	وقع���وا	يف	ال�س���دة	دعوا	غري	اهلل،	اإذا	وقعوا	يف	ال�س���دة	دعوا	عبدالقادر	اجليالين	– رحمه	
اهلل	– دعوا	علي	بن	اأبي	طالب	اأو	احل�سني	– ر�سي	اهلل	عنهما	– وما	اأ�سبه	ذلك	؛	ف�سار	حال	

امل�سركني	خريًا	من	حال	هوؤالء.)1(

انظر	:	تف�سري	�سورة	االأنعام	�س	214-213 	)1(
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المبحث الثاني

الدع�ات والتيارات املنحرفة

هن���اك	تيارات	ودعوات	منحرفة	متوج	باالأمة	موج	البحر	الهائج،	وقد	ت�سدى	لها	العلماء	
واالأئم���ة	والدعاة	وبينوا	بطالنها	وما	فيها	م���ن	خطورة	على	الدين	واالأمة	،	ومن	هوؤالء	العلماء	

ال�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– يف	تف�سريه	وغريه	من	موؤلفاته.
وم���ن	هذه	الدع���وات	والتيارات	التي	ت�سدى	لها	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– وبني	بطالنها	ما	

يلي:

1( الدع�ة اإىل الق�مية العربية : 
والقومية	العربية	:	هي	حركة	�سيا�سية	فكرية	متع�سبة	،	تدعو	اإىل	متجيد	العرب	،	واإقامة	
دول���ة	موح���دة	لهم	،	على	اأ�سا�س	رابطة	الدم	والقربى	واللغ���ة	والتاريخ	،	واإحاللها	حمل	رابطة	
الدي���ن)1(	.	وه���ي	من	امل�ساكل	ال�سائكة	التي	مرت	بها	االأم���ة	يف	الع�سر	احلا�سر	،	وقد	ت�سدى	
ال�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– يف	تف�سريه	لهذه	الدعوة	ال�سالة	،	واحلركة	املنحرفة	

،	وحذر	منها	،	وبنّي	خطورتها	وبطالنها	مع	بيان	البديل	لها.

ا	اَل	َي�ْسَمُع...	(	االآية	 فعن���د	تف�سريه	لقوله	تع���اىل	:	)َوَمَثُل	الَِّذيَن	َكَفُروا	َكَمَثِل	الَِّذي	َيْنِعُق	مِبَ
)البقرة	:	171(	.	

ذكر من ف�ائد الآية : 
اأن	له���وؤالء	اأمث���ااًل	يدعون	بدع���وى	اجلاهلية	،	كاأولئ���ك	الذين	يدع���ون	اإىل	القومية	،	فاإن	
مثله���م	كمث���ل	الذي	ينعق	مبا	ال	ي�سمع	اإال	دعاء	ونداء	،	وهذه	الدع���وى	ال	يفكر	الدعاة	لها	فيما	
يرتت���ب	عليه���ا	من	تفريق	امل�سلمني	،	ومتزي���ق	وحدتهم	،	وكونهم	يجعل���ون	الرابطة	هي	اللغة	،	
اأو	القومي���ة	،	فيدخ���ل	فيها	غري	امل�سلم	ممن	ت�سملهم	القومي���ة	،	ويخرج	منها	م�سلمون	كثريون	

املو�سوعة	املي�سرة	يف	االأديان	واملذاهب	املعا�سرة	444/1 	)1(
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ا	 مم���ن	ال	ت�سملهم	القومية	؛	لك���ن	الرابطة	الدينية	التي	قال	اهلل	�سبحان���ه	وتعاىل	فيها	:	)اإِمنََّ
امْلُوؤِْمُنوَن	اإِْخَوٌة	(	)احلجرات	:	10(	هذه	تدخل	جميع	املوؤمنني	ولو	من	غري	العرب،	وتخرج	من	
لي����س	مبوؤم���ن	ولو	كان	عربيًا	...	اإىل	اأن	قال	– رحمه	اهلل	تع���اىل	-	:	فكون	النا�س	اجنرفوا	يف	
ه���ذه	الدعوى	الباطلة	– دع���وى	القومية	– هو	داخل	يف	هذه	االآية	:	اأنهم	كمثل	الذي	ينعق	مبا	

ال	ي�سمع	اإال	دعاء	ونداء	...	الخ.)1(	

فال�سي���خ	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– �سّخ����س	امل�سكلة	،	وبنّي	العالج	له���ذه	الدعوى	املنحرفة	
،	واإن	كان���ت	ه���ذه	احلركة	تعي�س	فرتة	انح�سار	اأو	جمود	على	االأق���ل)2(	اإال	اأن	هناك	من	يحاول	
بعثها	االآن	من	خالل	الدعوة	اإىل	بع�س	االأمور	التي	هي	يف	االأ�سل	من	معتقدات	واأفكار	ومبادئ	

القومية	العربية.

2( الدع�ة اإىل حترير املراأة : 
وهي	حركة	علمانية،	ن�ساأت	يف	م�سر	يف	بادئ	االأمر	ثم	انت�سرت	يف	اأرجاء	البالد	العربية	
واالإ�سالمي���ة،	تدعوا	اإىل	حترير	املراأة	من	االآداب	االإ�سالمية	،	واالأحكام	ال�سرعية	اخلا�سة	بها	
،	مثل	:	احلجاب	،	وتقييد	الطالق	،	ومنع	تعدد	الزوجات،	وامل�ساواة	يف	املرياث	،	وتقليد	املراأة	

الغربية	يف	كل	اأمر.)3(	

وه���ي	م���ن	اأخطر	الدعوات	واحلركات	عل���ى	االأمة	االإ�سالمية	؛	الأن	فيه���ا	حمل	املراأة	على	
التمرد	من	دينها	وحجابها	و�سرتها	وعفافها؛	وهي	ن�سطة	يف	الع�سر	احلا�سر	وبقوة	من	خالل	

الو�سائل	املتنوعة	امل�ساعدة	على	ن�سرها	يف	�ستى	البالد	العربية	واالإ�سالمية.

وهذه	الدعوة	املنحرفة	واخلطرية	،	قد	تناولها	ال�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– 
يف	تف�س���ريه	وبنّي	بطالنها	وخطورتها	ومن	ذلك	عند	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)َوَقاُلوا	ُكوُنوا	ُهوًدا	

اَرى	َتْهَتُدوا......(	االآية	)البقرة	:135(	ذكر	لها	�سبع	فوائد	ومنها: اأَْو	َن�سَ

اأن	كل	داٍع		اإىل	�س���الل	ففي���ه	�سب���ه	من	اليه���ود	والن�سارى	؛	دعاة	ال�سف���ور	االآن	يقولون	:	

انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	245/2	– 246 	)1(
انظر	:	املو�سوعة	املي�سرة	يف	االأديان	واملذاهب	املعا�سرة	445/1 	)2(
انظر	:	املو�سوعة	املي�سرة	يف	االأديان	واملذاهب	املعا�سرة	453/1 	)3(
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اترك���وا	امل���راأة	تتحرر	،	اأتركوها	تبتهج	يف	احلياة	،	ال	تقيدوه���ا	بالغطاء	،	وترك	التربج	،	ونحو	
ذل���ك	،	اأعطوه���ا	احلرية	؛	وهكذا	كل	داع	اإىل	�ساللة	�سوف	يطلي	هذه	ال�ساللة	مبا	يغر	البليد	

فهو	�سبيه	باليهود	والن�سارى.)1(	

فال�سي���خ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– بنّي	خطورة	هذه	الدعوة	واأنها	قد	تنطلي	على	الغر	البليد	
؛	ول���ذا	يج���ب	على	املوؤمن	واملوؤمن���ة	التيقظ	واحلذر	مما	يراد	به	من	اأعدائ���ه	واأنه	قد	يوؤتى	من	

حيث	ال	ي�سعر.

3( الدع�ة اإىل حتديد الن�سل:
وق���د	ب���ني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– بطالن	ه���ذه	الدعوة	وانحرافها	وَم���ْن	وراءها	،	كما	بني	
عالجه���ا	م���ن	خالل	تف�سريه	للقراآن	الك���رمي	الذي	اعتمد	فيه	على	كت���اب	اهلل	و�سنة	ر�سوله	– 

ملسو هيلع هللا ىلص	– .
نَّ���ى	�ِسْئُتْم...	...(	االآية	 فعن���د	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)ِن�َساوؤُُك���ْم	َحْرٌث	َلُكْم	َفاأُْتوا	َحْرَثُكْم	اأَ

)البقرة	االآية	23(	ذكر	لالآية	ثماين	ع�سرة	فائدة	ومنها:

اأن���ه	ينبغي	لالإن�سان	اأن	يح���اول	كرثة	الن�سل،	لقوله	تعاىل	)حرث	لك���م(	واإذا	كانت	حرثًا	
فهل	االإن�سان	عندما	يحرث	اأر�سًا	يقلل	من	الزرع	اأو	يكرث	من	الزرع؟	

فاجل���واب	:	االإن�سان	عندما	يحرث	اأر�سًا	يك���رث	من	الزرع	،	ويوؤيد	هذا	قول	النبي	– ملسو هيلع هللا ىلص	
الولود")2(	 الودود	 – "تزوجوا	

واأم���ا	الق���ول	بتحديد	الن�سل	فه���ذا	ال	�سك	اأنه	م���ن	د�سائ�س	اأعداء	امل�سلم���ني	يريدون	من	
امل�سلم���ني	اأال	يك���رثوا	؛	الأنه���م	اإذا	كرثوا	اأرعبوه���م	وا�ستغنوا	باأنف�سهم	عنه���م	،	حرثوا	االأر�س	
،	و�سغّل���وا	التج���ارة	،	وح�س���ل	بذلك	ارتفاع	لالقت�س���اد	،	وغري	ذلك	من	امل�سال���ح	،	فاإذا	بقوا	
م�ستح�سري���ن	قليل���ني	�ساروا	اأذلة	،	و�ساروا	حمتاجني	لغريه���م	يف	كل	�سيء	،	ثم	هل	االأمر	بيد	

انظر	تف�سري	�سورة	البقرة	85/2 	)1(
اأخرج���ه	اأب���و	داود	يف	ال�س���نن	– كتاب	النكاح	– باب	:	النهي	عن	تزويج	م���ن	مل	تلد	من	الن�ساء	227/2	رقم	2050	 	)2(
والن�سائي	يف	�سننه	– كتاب	:	النكاح	– باب	:	كراهية	تزويج	العقيم	65/6	و�سححه	االألباين	يف	�سحيح	�سنن	اأبي	

داود	386/2	وقال	:	ح�سن	�سحيح	ويف	�سحيح	�سنن	الن�سائي	680/2	رقم	3026
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االإن�سان	يف	بقاء	الن�سل	الذي	حدده	؟	!!	فقد	ميوت	هوؤالء	املحدَّدون	فال	يبقى	لالإن�سان	ن�سل.)1(	
وال�سي���خ	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– بني	اأن	هذا	من	د�سائ�س	اأع���داء	امل�سلمني	حتى	يف	البالد	التي	
يعي����س	فيها	غري	امل�سلمني	مع	امل�سلم���ني	؛	ولهذا	ورد	يف	"املو�سوعة	املي�سرة" اأنه	ح�سل	اجتماع	
للباب���ا	�سن���ودة	يف	1973/3/5م	مع	الق�ساو�س���ة	واالأثرياء	يف	الكني�سة	املرق�سي���ة	باالإ�سكندرية	
طرح���وا	بع�س	املقررات	وقد	كان	منها:	حترمي	حتديد	الن�س���ل	اأو	تنظيمه	بني	�سعب	الكني�سة	،	
وت�سجي���ع	االإكثار	من	الن�سل	بو�سع	احلوافز	وامل�ساع���دات	املادية	واملعنوية	،	مع	ت�سجيع	الزواج	
املبكر	بني	الن�سارى،	ويف	املقابل	حتديد	الن�سل	وتنظيمه	بني	امل�سلمني	خا�سة	،	علمًا	باأن	اأكرث	

من	65%	من	االأطباء	وبع�س	القائمني	على	اخلدمات	ال�سحية	هم	من	�سعب	الكني�سة.	)2(

	فهذه	د�سائ�س	اأعداء	االإ�سالم	وامل�سلمني	،	وهذه	من	دعواتهم	املنحرفة	الإ�سعاف	امل�سلمني	
،	وجن���د	اأن	ال�سي���خ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– وظف	التف�سري	يف	عالج	ه���ذه	الق�سية	واأمثالها	من		

الق�سايا	التي	كانت	يف	ع�سره	– رحمه	اهلل	تعاىل	– الع�سر	احلا�سر.
4( حماربة اإقامة احلدود ال�سرعية : 

ف���اإن	هناك	دع���وات	متكررة	فيها	حتذير	البلدان	االإ�سالمية	م���ن	اإقامة	احلدود	ال�سرعية	
بزعم	اأن	يف	ذلك	وح�سية	واإزهاقًا	لالأنف�س.	

وق���د	تن���اول	ال�سيخ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– ه���ذه	املزاعم	يف	تف�سريه	للق���راآن	الكرمي	وبنّي	
بطالنه���ا	،	ورد	عل���ى	من	يدعو	اإليها	باأنه���م	دعاة	�سالل	وانحراف	،	وح���رب	لدين	اهلل	تعاىل	
ولالإن�ساني���ة	جمع���اء	فعند	تف�سريه	لقوله	تع���اىل	:	)َوال�سَّاِرُق	َوال�سَّاِرَقُة	َفاْقَطُع���وا	اأَْيِدَيُهَما	...(	

االآية	)املائدة	االآية	38(	ذكر	لالآية	ثالث	ع�سرة	فائدة	ومنها:

ال���رد	عل���ى	كل	ناعق	يقول	:	اإن	قطع	االأي���دي	وح�سية	،	واأن	ذلك	ي�ستل���زم	اأن	يكون	ن�سف	
ال�سع���ب	اأ�س���ل	،	لي�س	ل���ه	اإال	يد	واح���دة	لقوله	)واهلل	عزي���ز	حكيم(	فيقال	:	ب���ل	هذه	هي	عني	
احلكمة	،	وعني	ال�سواب	؛	الأنه	لو	ترك	النا�س	حل�سلت	الفو�سى	وابتزاز	االأموال،	وال�سطو	على	
االآمن���ني	،	فكان	قطع	اليد	ال	�سك	اأنه	هو	احلكمة،	وانظر	اإىل	ال�سعوب	التي	تطبق	هذه	احلدود	
ال�سرعي���ة	كيف	تقل	فيها	اجلرمية	،	وعلى	العك�س	ال�سعوب	التي	ال	تطبقها	وهذا	كقول	القائل	:	

انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	88/3 	)1(
انظر:	املو�سوعة	املي�سرة	يف	االأديان	واملذاهب	املعا�سرة	674/2 	)2(
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اإن	قتل	القاتل	يعني	كرثة	اإزهاق	النفو�س	،	وهذا	اأي�سًا	م�سادم	متامًا	لقول	اهلل	تعاىل	:	)َوَلُكْم	
	َحَياٌة(		)البقرة	179(	فالق�سا����س	هو	احلياة	يف	الواقع	لنا	فيه	حياة	؛	الأن	من	 ا����سِ يِف	اْلِق�سَ

هم	بالقتل	ثم	ذكر	اأنه	�سيقتل	امتنع	وكف	عن	القتل.)1(

5(	الدع���وة	اإىل	ف�س���ل	العب���ادات	واالأحوال	ال�سخ�سي���ة	واملواريث		ع���ن	املعامالت	،	واأن	
الدين	خا�س	باالأوىل	واأما	املعامالت	فهي	خا�سعة	للع�سر	واحلال.

فعن���د	تف�س���ريه	الآية	الدي���ن	282	من	�سورة	البق���رة	ذكر	فوائد	كثرية	لالآي���ة	ومنها	:	دحر	
اأولئك	الذين	يقولون:	اإن	االإ�سالم	ماهو	اإال	اأعمال	خا�سة	بعبادة	اهلل	– عز	وجل	– وباالأحوال	
ال�سخ�سية	كاملواريث	وما	اأ�سبهها	،	واأما	املعامالت	فيجب	اأن	تكون	خا�سعة	للع�سر	،	واحلال؛	
وعل���ى	هذا	فين�سلخون	من	اأحكام	االإ�سالم	فيما	يتعلق	بالبيوع	واالإجارات	وغريها	اإىل	االأحكام	

الو�سعية	املبنية	على	الظلم	واجلهل.)2(

ا	َلِبُثوا	َلُه	َغْيُب	ال�سََّماَواِت	َوااْلأَْر�ِس	 	اأَْعَلُم	مِبَ ومثل	هذا	عند	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)ُقِل	اهللَُّ
...(	االآية	)الكهف	26(	.	قال:	وفيه	دليل	على	وجوب	الرجوع	اإىل	حكم	اهلل	ال�سرعي	واأنه	لي�س	
لن���ا	اأن	ن�س���رع	يف	دين	اهلل	ما	لي�س	منه،	ال	يف	العبادات	وال	يف	املعامالت	،	واأما	من	قال:	اإن	لنا	
اأن	ن�سرع	يف	املعامالت	ما	ينا�سب	الوقت،	فهذا	قول	باطل	؛	الأنه	على	قولهم	لنا	اأن	جنوز	الربا	
ولن���ا	اأن	جن���وز	املي�سر	ولنا	اأن	جن���وز	كل	ما	فيه	الك�سب	ولو	كان	باط���اًل؛	فال�سرع	�سالح	يف	كل	

زمان	ومكان	ولن	ي�سلح	اآخر	هذه	االأمة	اإال	ما	اأ�سلح	اأولها...	الخ)3(				

انظ���ر	:	تف�سري	�س���ورة	املائدة	369/1	وفت���ح	القدير	271/1	وابن	�سع���دي	141/1	وقب�س	من	ن���ور	القراآن	الكرمي	 	)1(
49-47/1

انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	410/3	– 411 	)2(
انظر	:	تف�سري	�سورة	الكهف	�س	55-54 	)3(
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المبحث الثالث

النظريات ال�سائعة

هناك	نظريات	�ساعت	وانت�سرت	يف	الع�سور	املتاأخرة	وتلقاها	الكثري	من	النا�س	بالت�سليم	
،	ولكن	علماء	ال�سريعة	كان	لهم	موقف	اآخر	ي�ستند	اإىل	الدليل	من	الكتاب	وال�سنة	،	ومن	هوؤالء	
العلم���اء	االإم���ام	ابن	عثيمني	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– فقد	تطرق	للكثري	م���ن	تلك	النظريات	يف	
تف�س���ريه	للقراآن	،	وعم���ل	على	مناق�ستها	وتوظي���ف	التف�سري	ملعاجلة	اخلط���اأ	فيها	وبيان	احلق	

وال�سواب.	ومن	اأهم	تلك	النظريات	:

1( نظرية تط�ر اخللق:
وه���ي	م���ا	عرفت	با�سم	نظرية	داروين	،	وهي	نظرية	تقوم	على	اأن	الوجود	قام	بدون	خالق	

،	واأن	االإن�سان	قد	تطور	من	القرد	...	الخ.)1(

وقد	انت�سرت	بني	النا�س	،	وتلقاها	الكثري	بالقبول،	بل	ُقررت	على	طالب	املدار�س	يف	بع�س	
البالد	االإ�سالمية	وكاأنها	حقيقة	علمية.

ولك���ن	علماء	ال�سريعة	بينوا	بط���الن	تلك	النظرية	وف�سادها	وخطورته���ا	على	دين	امل�سلم	
،	وم���ن	ه���وؤالء	العلماء	ال�سيخ	اب���ن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– فعن���د	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	
َها	ِمْن	َبْع�ٍس(	)اآل	عم���ران	34(	قال	– رحمه	اهلل	تعاىل	-	:	)بع�سها	من	بع�س(	 )ُذرِّيَّ���ًة	َبْع�سُ
يف	جن����س	اخللقة	اأو	بع�سها	من	بع����س	يف	االآداب	واالأخالق	والديان���ات	،	والظاهر	ال�سمول)2(	
يعن���ي:	اأن	االآدميني	كلهم	من	جن�س	واحد،	ولي�س	في���ه	اآدمي	كان	باالأول	قردًا	كما	يقوله	اإخوان	
الق���ردة	ومن	اأقروا	على	اأنف�سهم	باأنهم	قردة	،	فاالآدمي	اأ�سله	اآدمي،	خلق	اهلل	اأباه	بيده	ابتداء	

لكن	هوؤالء	اأبوا	اإال	اأن	يجعلوا	اأنف�سهم	من	القرود.)3(	

انظر:	املو�سوعة	املي�سرة	يف	االأديان	واملذاهب	املعا�سرة	925/2 	)1(
انظر	:	زاد	امل�سري	320/1	،	وفتح	القدير	503/1 	)2(

انظر	:	تف�سري	�سورة	اآل	عمران	207/1 	)3(
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وعن���د	ذكر	الفوائد	من	االآية	:	ذكر	منه���ا:	الرد	على	من	زعم	اأن	الب�سر	متطور	من	جن�س	
الآخ���ر	،	من	الق���ردة	اإىل	االآدميني	اإىل	الب�سر	وجدير	باأن	ن�سمي	ه���ذا	القائل	قردًا	؛	الأنه	ر�سي	
لنف�س���ه	اأن	يك���ون	اأ�سله	القرد	،	اأم���ا	نحن	فنقول	:	اإن	اأ�سلن���ا	اآدم	– عليه	ال�سالة	وال�سالم	– 

الذي	خلقه	اهلل	بيده	من	تراب	واأنه	جن�س	م�ستقل	بنف�سه	ال	متطور.)1(

2( نظرية اإمكانية العي�س يف بع�س الك�اكب غري ك�كب الأر�س : 
وه���ذه	النظرية	الباطلة	قائم���ة	يف	ع�سرنا	احلا�سر	وبقوة	بزع���م	البع�س	اأنه	قد	ي�سعب	
العي����س	يف	كوكب	االأر�س	نتيجة	احل���روب	وال	�سيما	اإن	قامت	احل���روب	النووية؛	ولهذا	�سهدت	
االأع���وام	املا�سي���ة	بع�س	املبادرات	من	قبل	بع�س	االأفراد	لل�سف���ر	اإىل	املريخ	وا�ستيطانه	،	وكان	
اآخره���ا	مبادرة	�سركة	هولندية	دعت	جمموعة	من	الب�س���ر	لل�سفر	اإىل	كوكب	املريخ	يف	رحلة	ال	
عودة	منها	،	وقد	تقرر	اأن	تنطلق	الرحلة	الب�سرية	االأوىل	اإىل	الكوكب	االأحمر	يف	العام	2020م	

بالتن�سيق	مع	وكالة	نا�سا	لعلوم	الف�ساء	االأمريكية.)2(

وه���ذه	الدعوات	والنظري���ات	الباطلة	ت�سدى	له���ا	العلماء	ومنهم	ال�سي���خ	ابن	عثيمني	– 
رحم���ه	اهلل	تع���اىل	– يف	تف�سريه	حيث	بني	بطالنه���ا	وا�ستحالة	حتققها	معتم���دًا	يف	ذلك	على	

مايف	كتاب	اهلل	تعاىل.

فعند	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)َفاأََزلَُّهَما	ال�سَّْيَطاُن	َعْنَها	َفاأَْخَرَجُهَما	مِمَّا	َكاَنا	ِفيِه	...(	االآية	
)البق���رة	36(	.	ق���ال	– رحمه	اهلل	تعاىل	– وهو	يعدد	فوائد	االآية	:	ومنها	:	اأنه	ال	ميكن	العي�س	
اإال	يف	االأر����س	لبن���ي	اآدم	لقول���ه	تعاىل	:	)ولكم	يف	االأر�س	م�ستقر	ومت���اع	اإىل	حني(	ويوؤيد	هذا	
وُتوَن	َوِمْنَها	ُتْخَرُجوَن	(	)االأعراف	25(	.	وبناء	على	ذلك	 َيْوَن	َوِفيَها	مَتُ قول���ه	تع���اىل	:	)ِفيَها	حَتْ
نعل���م	اأن	حماول���ة	الكفار	اأن	يعي�س���وا	يف	غري	االأر�س	اإم���ا	يف	بع�س	الكواك���ب	اأو	بع�س	املراكب	

حماولة	يائ�سة	؛	الأنه	البد	اأن	يكون	م�ستقرهم	االأر�س.)3(		

3( نظرية : اأن ال�سم�س ثابتة ل تدور : 
	َلَها	َذِلَك	َتْقِدي���ُر	اْلَعِزيِز	اْلَعِليِم	(	 ���ِري	مِلُ�ْسَتَقرٍّ فعن���د	تف�س���ريه	لقوله	تعاىل	:	)َوال�سَّْم�ُس	جَتْ

انظر	:	تف�سري	�سورة	اآل	عمران	211/1 	)1(
كما	ن�سر	يف	بع�س	ال�سحف	ويف	و�سائل	االإعالم	املتنوعة	وعرب	و�سائل	التوا�سل	املتعددة 	)2(

انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	133/1 	)3(
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)ي����س	:	38(	بع���د	اأن	ف�سر	االآية	ذكر	فوائد	عدة	منها:	اأن	ال�سم�س	جتري	اأي	:	ت�سري	،	وهذا	هو	
الواقع،	وظاهر	القراآن	الكرمي	اأن	�سريها	ذاتي	ولي�س	املراد	اأنها	جتري	براأي	العني،	واأن	الذي	
يدور	هو	االأر�س،	والواجب	اإجراء	القراآن	الكرمي	على	ظاهره	حتى	يقوم	دليل	�سريح	يكون	لنا	
حجة	اأمام	اهلل	عز	وجل	اإذا	خرجنا	عن	ظاهر	القراآن	؛	الأن	الذي	تكلم	بالقراآن	هو	اهلل	اخلالق	
ع���ز	وجل	وه���و	العليم	بخلقه	فاإذا	قال	:	)وال�سم�س	جتري(	وج���ب	اأن	نقول:	اإن	ال�سم�س	جتري	
،	وال	يجوز	اأن	نقول	:	اإننا	نحن	الذين	جنري،	ولكن	هي	التي	جتري	بتقدير	العزيز	العليم.)1(

	يِف	َفَلٍك	َي�ْسَبُحوَن	(	)ي����س	:	40(	ذكر	من	فوائدها	:	 وعن���د	تف�س���ريه	لقوله	تع���اىل	:	)َوُكلٌّ
الرد	على	قول	من	يقول	:	اإن	ال�سم�س	ثابتة	واأنها	ال	تدور	،	والعجب	اأنهم	يقولون:	اإنها	ثابتة	واأن	
القمر	يدور	على	االأر�س	،	وهذا	غلط	؛	الأن	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	جعل	احلكم	واحدًا	قال	:	)وكل	
يف	فلك	ي�سبحون(	فاإذا	ف�سرنا	ال�سبح	بالدوران	،	واأثبتنا	ذلك	للقمر،	فلنثبته	اأي�سا	لل�سم�س.)2(

انظر	تف�سري	�سورة	ي�س	�س	139 	)1(
انظر	تف�سري	�سورة	ي�س	�س	150 	)2(
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المبحث الرابع

الغزو الفكري والأخالقي

لق���د	تنوعت	اأ�ساليب	االأع���داء	يف	حماربة	االأمة	وغزوها	؛	فهن���اك	الغزو	امل�سلح	،	وهناك	
الغ���زو	الفك���ري	،	وهناك	الغزو	االأخالق���ي	،	واالأخريان	اأخطر	م���ن	االأول	الأنهما	يتعلقان	بدين	
االأمة	وعقيدتها	واأخالقها	،	فاإذا	غزيت	يف	ذلك	واأبعدت	عن	دينها	مل	يبق	لها	قيمة	بني	االأمم	
،	وخلطورة	ال�سالحني	االأخريين	الفكري	واالأخالقي	جند	اأن	ال�سيخ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– قد	
تناول	احلديث	عنهما	يف	تف�سريه	يف	موا�سع	عدة	كا�سفًا	وحمذرًا	ومبينًا	ما	يرتتب	عليهما	من	

خطورة	مع	بيان	و�سائل	املعاجلة	واملواجهة	وذلك	كما	يلي:

1( التحذير من خط�رة الغزو الفكري والأخالقي واأنه اأ�سد خطرًا من الغزو ال�سالحي:
َراِم	ِقَتاٍل	ِفيِه	ُق���ْل	ِقَتاٌل	ِفيِه	َكِبرٌي	 فعن���د	تف�س���ريه	لقوله	تعاىل	:	)َي�ْساأَُلوَن���َك	َعِن	ال�سَّْهِر	احْلَ

......(	االآية	)البقرة	:	217	(	،	ذكر	– رحمه	اهلل	تعاىل	– من	فوائد	االآية	:	
حر����س	امل�سرك���ني	على	ارتداد	املوؤمنني	بكل	و�سيلة	ولو	اأدى	ذلك	اإىل	القتال	؛	لقوله	تعاىل	
:	)َواَل	َيَزاُلوَن	ُيَقاِتُلوَنُكْم	َحتَّى	َيُردُّوُكْم	َعْن	ِديِنُكْم	اإِِن	ا�ْسَتَطاُعوا	...(		ولهذا	كان	الغزو	الفكري	
والغزو	االأخالقي	اأعظم	من	الغزو	ال�سالحي	؛	الأن	هذا	يدخل	على	االأمة	من	حيث	ال	ت�سعر	واأما	
ذاك	ف�سدام	م�سلح	ينفر	النا�س	منه	بالطبيعة؛	فال	ميكنون	اأحدًا	اأن	يقاتلهم،	اأما	هذا	ف�سالح	
فت���اك	يفت���ك	باالأمة	من	حيث	ال	ت�سعر	؛	فانظر	كيف	اأف�سد	الغ���زو	الفكري	واخللقي	على	االأمة	

االإ�سالمية	اأمور	دينها	ودنياها	،	ومن	تاأمل	التاريخ	تبني	له	حقيقة	احلال.)1(	

2( بع�س مظاهر الغزو الفكري والأخالقي وبيان خط�رتها وَمْن وراءها: 
فعن���د	تف�س���ريه	لقوله	تعاىل	:	)َيا	اأَيَُّها	الَِّذيَن	اآََمُنوا	ُخُذوا	ِحْذَرُك���ْم	َفاْنِفُروا	ُثَباٍت	اأَِو	اْنِفُروا	
َجِميًع���ا	(	)الن�س���اء	:	71(		.	قال	– رحمه	اهلل	تع���اىل	– قوله	:	)خذوا	حذركم(	من	اأعدائكم	
م���ن	املنافقني	ومن	الكافرين	امل�سرح���ني	بالكفر	،	ومن	الفا�سقني	الذي���ن	يغزونكم	يف	الوقوع	

انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	60/3 	)1(



393

د. ح�صن بن علي بن منيع ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

يف	املعا�س���ي	التي	دون	الكفر	،	ومن	كل	اأح���د	ي�سدكم	عن	دين	اهلل	فعلينا	اأن	ناأخذ	احلذر	من	
غزو	هوؤالء	لنا،	�سواء	كان	بال�سالح	اأو	كان	بالفكر	،	اأو	كان	باخللق	،	ومعلوم	اأن	اأعداء	امل�سلمني	
يغ���زون	امل�سلم���ني	بكل	�سالح	،	وينظرون	ال�س���الح	املنا�سب	لالأمة	فيغزونها	ب���ه	؛	فاإذا	كان	من	
املنا�س���ب	لالأمة	اأن	يغزوها	بال�سالح	فعلوا	وقاتلوا	وهاجم���وا	،	واإذا	كان	من	غري	املمكن	فاإنهم	
يغ���زون	باالأف���كار	فياأتون	باأف���كار	منحرفة	اإحلادي���ة)1(		اإذا	اأمكنهم	ذل���ك	،	واإذا	مل	ميكن	باأن	
كان���ت	االأم���ة	على	جانب	كبري	من	الوع���ي	والتوحيد	واالرتباط	باهلل	عز	وج���ل	قالوا:	اإذًا	نغزوا	
بطري���ق	ثالث	وهو	اخللق،	ف�سلطوا	عليها	كل	ما	يف�س���د	اأخالقها	من	املجالت	واالإذاعات	وغري	
ذل���ك؛	وله���ذا	انظر	االآن	ماذا	فعلوا	بالنا�س	بوا�سطة	املحط���ات	الدولية	التي	تلتقط	عن	طريق	
الد�سو����س،	فاالأقم���ار	مر�سلة	والد�سو�س	م�ستقبل���ة	،	وهذه	االأ�سياء	الت���ي	يبثونها	ال�سك	– كما	
�سمعنا	ومل	ن�ساهد	واحلمد	هلل	– اأن	فيها	�سرًا	عظيمًا	وهم	يجعلون	فيها	اأ�سياء	مفيدة	؛	الأنهم	
يعلم���ون	اأنه���ا	لو	كان���ت	مف�سدة	بكامل	عنا�سرها	م���ا	قبلها	النا�س	،	اإال	م���ن	زاغ	قلبه	-والعياذ	
ب���اهلل	-	لك���ن	يجعلون	فيها	اأ�سياء	مفيدة	من	اأجل	اأن	ي�سع���وا	احلب	لل�سيد	فاأقول	:	هذا	الغزو	
االآن	غزو	خلقي	،	ورمبا	يكون	فيه	غزو	فكري	واأنا	اأ�سمع	اأحيانًا	اإذاعة	عالية	�سافية	من	اأح�سن	
م���ا	يك���ون	من	اإذاعات	الع���امل	التي	ن�سمع	وتبث	الدع���وة	اإىل	الن�سراني���ة	،	لكن	احلمد	هلل	كل	
�س���يء	تدع���و	اإليه	وهو	خري	جند	اأن	�سريعتنا	مت�سمنة	له	،	واأنه	ال	حاجة	اإىل	دعوتهم	هذه	؛	الأن	

ال�سريعة	االإ�سالمية	واحلمد	هلل	قد	ت�سمنت	اأكرث	مما	عندهم.)2(

3( و�سائل املعاجلة وامل�اجهة : 
بع���د	اأن	عر�س	– رحمه	اهلل	تعاىل	– فيما	�سبق	مظاه���ر	الغزو	باأنواعه	،	وبنّي	خطورتها	
وو�سائله���ا،	انتقل	– رحم���ه	ا	هلل	تعاىل	– اإىل	بيان	و�سائل	املعاجل���ة	واملواجهة	فقال	– رحمه	
اهلل	تع���اىل	– قول���ه	:	)خذوا	حذركم(	ي�سمل	كل	ما	يكون	�سالحًا	علينا،	ومعلوم	اأننا	ناأخذ	لكل	
�سالح	ما	ينا�سبه؛	فالذي	ينا�سب	ال�سالح	اخللقي	اأن	يب�سر	النا�س	،	وتبني	لهم	العاقبة	ال�سيئة	

يف	دمار	االأخالق	،	واأنه	كما	قيل	:	

االإحل���اد	:	ه���و	مذهب	فل�سفي	يقوم	عل���ى	فكرة	عدمية	اأ�سا�سها	اإن���كار	وجود	اهلل	اخلالق	�سبحان���ه	وتعاىل	)انظر	 	)1(
املو�سوعة	املي�سرة	يف	االأديان	واملذاهب	املعا�سرة(	803/2

انظر	:	تف�سري	�سورة	الن�ساء	�س	512-511/1 	)2(
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فاإن	هموا	ذهبت	اأخالقهم	ذهبوا)1( اإمنا	االأمم	االأخالق	ما	بقيت		

ويب���ني	له���م	امل�سار	يف	�س���وء	االأخالق	والفواح�س	وغ���ري	هذا	،	ويف	االأف���كار	:	يبني	للنا�س	
العقي���دة	ال�سليم���ة	التي	ت�سلهم	ب���اهلل	وجتعل	االإن�سان	دائمًا	م���ع	اهلل	– عز	وجل	– يذكر	اهلل	

بقلبه	ول�سانه	وجوارحه	قائمًا	وقاعدًا	وعلى	جنب.	

والغ���زو	امل�سل���ح	بال�سالح	،	البد	اأن	نعدله	العدة	؛	الأن	اهلل	قال	:	)َواأَِعدُّوا	َلُهْم	َما	ا�ْسَتَطْعُتْم	
ِمْن	ُقوٍَّة	(	)االأنفال:	60(	.)2(

	قائله	:	اأحمد	�سوقي	– رحمه	اهلل	تعاىل	- 	)1(
انظر:	تف�سري	�سورة	الن�ساء	513-512/1 	)2(
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المبحث الخامس

�سعف امل�سلمني وعدم انت�سارهم على اأعدائهم

اإن	م�سكل���ة	�سعف	امل�سلمني	وع���دم	انت�سارهم	على	اأعدائهم	تعترب	م���ن	امل�ساكل	الكربى	
الت���ي	تعاين	منه���ا	االأمة	باأجمعها	يف	ع�سرنا	احلا�سر،	وجند	اأن	ال�سيخ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– 
مل	يرتك	هذا	االأمر	العظيم	هماًل	بل	اأواله	عناية	كبرية	،	و�سرب	فيه	ب�سهم	من	حيث	ت�سخي�س	
امل�سكل���ة	،	وبيان	اأهم	مظاهره���ا	،	واأ�سبابها	،	ثم	ذكر	العالج	لها	اأخذًا	من	تف�سريه	لكتاب	اهلل	

تعاىل	،	ومن	اأهم	االأ�سباب	لهذه	امل�سكلة	مع	عالجها	ما	يلي:

1( عدم تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية : 
ِمُن	َكَما	اآََمَن	 	َقاُلوا	اأَُنوؤْ ِمُنوا	َكَما	اآََمَن	النَّا����سُ فعن���د	تف�سريه	لقوله	تع���اىل	:	)َواإَِذا	ِقيَل	َلُهْم	اآَ

ال�سَُّفَهاُء	اأَاَل	اإِنَُّهْم	ُهُم	ال�سَُّفَهاُء	َوَلِكْن	اَل	َيْعَلُموَن(	)البقرة	:	13(.	
ب���نّي	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– مدافع���ة	اهلل	تعاىل	عن	املوؤمن���ني	بالقول	والفع���ل	،	والتاأييد	
له���م	باإنزال	اجلن���ود	من	ال�سماء	لقتل	اأعداء	املوؤمنني	،	ولكن	ذل���ك	كله	يحتاج	اإىل	اإميان	قوي	
بخ���الف	م���ا	يعي�سه	امل�سلمون	يف	ع�سرنا	احلا�سر	من	�سع���ف	اإميان	؛	ولهذا	قال	– رحمه	اهلل	
تع���اىل	-	:	وله���ذا	�سرن���ا	نخ�سى	النا�س	اأكرث	مم���ا	نخ�سى	اهلل	عز	وجل،	وه���ذه	هي	امل�سيبة	،	
والطام���ة	العظيم���ة	التي	اأ�سابت	امل�سلم���ني	اليوم	؛	ولذلك	جتد	كثريًا	م���ن	والة	امل�سلمني	– مع	
االأ�سف	– ال	يهتمون	باأمر	اهلل	،	وال	ب�سريعة	اهلل	؛	لكن	يهتمون	مبراعاة	فالن	وفالن	،	اأو	الدولة	
الفالني���ة	والفالني���ة	،	ولو	على	ح�ساب	ال�سريعة	االإ�سالمية	التي	م���ن	مت�سك	بها	فهو	املن�سور،	
وم���ن	خالفها	فهو	املخذول	وهم	ال	يعرف���ون	اأن	هذا	هو	الذي	يبعدهم	من	ن�سر	اهلل،	فبداًل	من	
اأن	يكونوا	عبيدًا	هلل	اأعزة	؛	�ساروا	عبيدًا	للمخلوقني	اأذلة	؛	الأن	االأمم	الكافرة	الكربى	ال	ترحم	
اأح���دًا	يف	�سبي���ل	م�سلحتها	لكن	ل���و	اأننا	�سربنا	بذلك	عر�س	احلائط	وقلن���ا:	ال	نريد	اإال	ر�سى	
اهلل	،	ونريد	اأن	نطبق	�سريعة	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	على	اأنف�سنا	وعلى	اأمتنا	؛	لكانت	تلك	الدول	

العظمى	تهابنا...)1(

انظر	تف�سري	�سورة	البقرة	52-51/1 	)1(
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2( قلة الإخال�س ، وكرثة املعا�سي من كبائر و�سغائر : 
	َعَلى	َطَعاٍم	َواِحٍد...	...(	االآية		 رِبَ فعند	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)َواإِْذ	ُقْلُتْم	َيا	ُمو�َسى	َلْن	َن�سْ

)البقرة	:	61(	.
ذكر �ست ع�سرة فائدة من الآية ومنها:

اأن	بن���ي	اإ�سرائي���ل	ال	يقومون	للم�سلم���ني	لو	حاربوهم	من	قبل	االإ�س���الم؛	الأن	�سرب	الذلة	
ب�سب���ب	املع�سية	،	فاإذا	حوربوا	بالطاعة	واالإ�سالم	فال�سك	اأنه	�سيكون	الوبال	عليهم،	وقد	قال	
�سََّنٍة	اأَْو	ِمْن	َوَراِء	ُجُدٍر	(	)احل�سر	:	14(.	 اهلل	تعاىل	:	)اَل	ُيَقاِتُلوَنُكْم	َجِميًعا	اإِالَّ	يِف	ُقًرى	حُمَ

وما ي�ساهد الي�م من مقاتلة اليه�د للعرب فاإمنا ذلك ل�سببني : 
االأول:	قل���ة	االإخال����س	هلل	تع���اىل	،	فاإن	كث���ريًا	من	الذين	يقاتل���ون	اليه���ود	اأو	اأكرثهم	ال	
يقاتلونه���م	با�س���م	االإ�سالم،	واأن	تكون	كلمة	اهلل	هي	العليا	،	واإمنا	يقاتلونهم	با�سم	العروبة	فهو	

قتال	ع�سبي	قبلي	؛	ولذلك	مل	يفلح	العرب	يف	مواجهة	اليهود.	

وال�سبب	الثاين	:	كرثة	املعا�سي	من	كبرية	و�سغرية	،	حتى	اإن	بع�سها	ليوؤدي	اإىل	الكفر	؛	وقد	ح�سل	
للم�سلم���ني	يف	اأح���د	ما	ح�س���ل	مبع�سية	واحدة	مع	ما	ان�س���م	اإليها	من	التنازع	والف�س���ل	كما	قال	تعاىل	:	
بُّوَن	(		)اآل	عمران	:	152(	)1(				 ْيُتْم	ِمْن	َبْعِد	َما	اأََراُكْم	َما	حُتِ )َحتَّى	اإَِذا	َف�ِسْلُتْم	َوَتَناَزْعُتْم	يِف	ااْلأَْمِر	َوَع�سَ

3( طلب الن�سر من غري اهلل تعاىل : 
وا	َعَلى	َما	ُكذُِّبوا	َواأُوُذوا	 رَبُ فعن���د	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)َوَلَقْد	ُكذَِّبْت	ُر�ُسٌل	ِم���ْن	َقْبِلَك	َف�سَ

ُرَنا	...	(	)االأنعام	:	34(	ذكر	من	فوائد	االآية	:	 َحتَّى	اأََتاُهْم	َن�سْ
اأال	يرج���ى	الن�س���ر	اإال	من	عن���د	اهلل	تعاىل	لقوله	:	)حتى	اأتاه���م	ن�سرنا(	ومل	يقل	:	حتى	
ن�سره���م	فالن	اأو	فالن	،	فاإذا	علمنا	اأن	الن�سر	ال	يكون	اإال	من	عند	اهلل،	فممن	نطلب	الن�سر	
اإال	من���ه	ع���ز	وجل	،	ولهذا	اخت�سر	النبي	– ملسو هيلع هللا ىلص	– يف	عري�س	له	ي���وم	بدر	،	ينا�سد	ربه	تبارك	

وتعاىل	الن�سر	حتى	ن�سره	واحلمد	هلل)2(	فال	تطلب	الن�سر	اإال	من	اهلل	...	)3(

انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	219/1	– 220 	)1(
اأخرج���ه	م�سل���م	يف	�سحيح���ه	– كتاب	:	اجلهاد	وال�سري	– ب���اب	:	االإمداد	باملالئكة	يف	غزوة	ب���در	واإباحة	الغنائم	 	)2(

1383/3	رقم	1763
انظر	تف�سري	�سورة	االأنعام	�س	181	– 182 	)3(
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4(	ع���دم	حتقي���ق	االأم���ة	الأ�سباب	الن�س���ر	والتمكني	اخلم�س���ة	وهي	:	)التوحي���د	،	واإقامة	
ال�سالة	،	واإيتاء	الزكاة	،	واالأمر	باملعروف	،	والنهي	عن	املنكر(	

اِت	 	الَِّذيَن	اآََمُنوا	ِمْنُكْم	َوَعِمُلوا	ال�سَّاحِلَ وقد	جاءت	هذه	االأ�سباب	يف	قوله	تعاىل	:	)َوَعَد	اهللَُّ
ى	َلُهْم	 َلَي�ْسَتْخِلَفنَُّهْم	يِف	ااْلأَْر�ِس	َكَما	ا�ْسَتْخَلَف	الَِّذيَن	ِمْن	َقْبِلِهْم	َوَلُيَمكِّنَنَّ	َلُهْم	ِديَنُهُم	الَِّذي	اْرَت�سَ

َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم	ِمْن	َبْعِد	َخْوِفِهْم	اأَْمًنا	َيْعُبُدوَنِني	اَل	ُي�ْسِرُكوَن	ِبي	�َسْيًئا	...(	)النور	:	55(	

	َعِزيٌز	)40(	الَِّذيَن	اإِْن	َمكَّنَّاُهْم	 	َلَقِويٌّ ُرُه	اإِنَّ	اهللََّ 	َمْن	َيْن�سُ َرنَّ	اهللَُّ ويف	قوله	تعاىل	:	)َوَلَيْن�سُ
	َعاِقَبُة	ااْلأُُموِر	(	 	اأََقاُموا	ال�سَّاَلَة	َواآََتُوا	الزََّكاَة	َواأََمُروا	ِبامْلَْعُروِف	َوَنَهْوا	َعِن	امْلُْنَكِر	َوهلِلَِّ يِف	ااْلأَْر����سِ

)احلج	:	41-40(.	
ق���ال	– رحمه	اهلل	تع���اىل	– :	اأ�سباب	الن�سر	الذي	وعد	اهلل	به	خم�سة	:	عبادة	اهلل	بدون	
اإ�س���راك	الذي	اأعاله	التوحيد	،	ثم	اإقامة	ال�سالة	،	واإيت���اء	الزكاة	،	واالأمر	باملعروف	،	والنهي	
عن	املنكر	،	فهذه	هي	اأ�سباب	الن�سر	احلقيقية	التي	بها	ين�سر	اهلل	عباده	،	ما	عدا	ذلك	فلي�س	
ب�سب���ب	م���ن	اأ�سباب	الن�سر	،	ويالحظ	اأن	اإعداد	القوة	داخ���ل	يف	�سمن	هذه	االأ�سياء	؛	الأنه	من	
جمل���ة	عب���ادة	اهلل	حيث	اأمر	اهلل	به	،	وكل	ما	اأمر	اهلل	به	فهو	من	العبادات.	اأما	رجل	يقول	:	اأنا	
اأمتنى	الن�سر	لكن	ال	يقيم	ال�سالة	من	اأين	ياأتيه	الن�سر	؟	يقول	:	يتمنى	الن�سر	لكنه	ال	ياأمر	
باملع���روف	وال	ينه���ى	عن	املنكر	،	البد	من	االأمر	مبعروف	ونهي	عن	منكر	،	ثم	ثقوا	اأنه	لن	تقوم	
للم�سلم���ني	قائمة	اإال	باالأمر	باملع���روف	والنهي	عن	املنكر	؛	الأنه���م	اإذا	مل	ياأمروا	باملعروف	ومل	
ينه���وا	عن	املنكر	لزم	والبد	التفرق	بينهم؛	الأنه	ه���ل	م�سرب	النا�س	واحد	،	وهدفهم	واحد	؟	ال	
،	ه���ذا	اأم���ر	بال�سرورة	فاإذا	مل	يقم	هذا	الذي	�سذ	عن	االإ�سالم،	اإذا	مل	نقمه	،	�سار	مفارقًا	لنا	
	َوَياأُْمُروَن	 رْيِ مٌَّة	َيْدُعوَن	اإِىَل	اخْلَ ،	ي�سل���ك	غ���ري	ما	ن�سلك،	ولذلك	قال	اهلل	تعاىل:	)َوْلَتُكْن	ِمْنُكْم	اأُ
وَلِئَك	ُهُم	امْلُْفِلُحوَن	)104(	َواَل	َتُكوُنوا	َكالَِّذيَن	َتَفرَُّقوا	َواْخَتَلُفوا	 ِبامْلَْعُروِف	َوَيْنَهْوَن	َع���ِن	امْلُْنَكِر	َواأُ
ِم���ْن	َبْع���ِد	َما	َجاَءُهُم	اْلَبيَِّناُت	َواأُوَلِئَك	َلُهْم	َعَذاٌب	َعِظيٌم	(		)اآل	عمران	104	– 105(	فدل	هذا	
على	اأن	برتك	االأمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	يكون	التفرق	،	وهو	اأمر	وا�سح	طبيعي)1(	

انظر	:	تف�سري	القراآن	الكرمي	284-283/5 	)1(
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المبحث السادس

الألفاظ والعبارات اخلاطئة

هن���اك	كثري	م���ن	االألفاظ	والعبارات	الدارجة	على	األ�سنة	كثري	م���ن	النا�س	،	وعرب	و�سائل	
االإع���الم	املتنوع���ة	ويف	كثري	من	املوؤلف���ات	؛	كل	لفظ	منها	اأو	عبارة	يع���د	م�سكلة	؛	الأنه	خمالف	
للدي���ن	،	اأو	في���ه	�سبهة	خمالفة	،	ولو	من	وجه	،	ومبا	اأن	ال�سيخ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– قد	وظف	
التف�س���ري	لعالج	الق�ساي���ا	وامل�ساكل	املعا�سرة	له؛	فقد	اأوىل	هذه	االألف���اظ	والعبارات	عناية	يف	
تف�س���ريه،	وب���ني	اأوجه	اخلطاأ	فيها	وما	هو	ال�س���واب	من	االألفاظ	اأو	العب���ارات	اأو	امل�سطلحات	

البديلة	،	ومن	اأهم	تلك	االألفاظ	والعبارات	التي	عاجلها	يف	تف�سريه	:	

1(	التب�سري	واإطالقه	على	دعاة	الن�سرانية	،	وت�سمية	الن�سارى	بامل�سيحيني.)1(	

	النَِّبيِّنَي	ُمَب�سِِّريَن	َوُمْنِذِريَن	 فعند	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)َكاَن	النَّا�ُس	اأُمًَّة	َواِحَدًة	َفَبَعَث	اهللَُّ
...	االآية(	)البقرة	:	213(	،	ذكر	– رحمه	اهلل	تعاىل	– من	فوائد	االآية	:	

اأن	من	يو�سف	بالتب�سري	اإمنا	هم	الر�سل	،	واأتباعهم	،	واأما	ما	ت�سمى	به	دعاة	الن�سرانية	
بكونهم	مب�سرين	فهم	بذلك	كاذبون	،	اإال	اأن	يراد	اأنهم	مب�سرون	بالعذاب	االأليم	كما	قال	تعاىل	
:	)فب�سرهم	بعذاب	األيم(	)اآل	عمران	21(	.	واأحق	و�سف	يو�سف	به	هوؤالء	الدعاة	اأن	يو�سفوا	
بامل�سلل���ني	اأو	املن�سري���ن	،	وما	نظري	ذلك	اإال	نظري	من	اغرت	بت�سمي���ة	الن�سارى	بامل�سيحيني	؛	
الأن	الزم	ذلك	اأنك	اأقررت	اأنهم	يتبعون	امل�سيح	،	كما	اإذا	قلت	:	"فالن	متيمي" اإذًا	هو	من	بني	
	 متي���م	،	وامل�سي���ح	ابن	مرمي	يترباأ	من	دينهم	الذي	هم	عليه	االآن	كما	قال	تعاىل	:	)َواإِْذ	َقاَل	اهللَُّ
	...(	االآيتني	)املائدة	 	ِمْن	ُدوِن	اهللَِّ 	اأَاأَْنَت	ُقْلَت	ِللنَّا�ِس	اتَِّخُذويِن	َواأُمَِّي	اإَِلَهنْيِ َي���ا	ِعي�َسى	اْبَن	َم���ْرمَيَ
:	116-117(	والأنه���م	ردوا	ب�سارة	عي�سى	مبحمد	– ملسو هيلع هللا ىلص	– وكفروا	بها	؛	فكيف	ت�سح	ن�سبتهم	

اإليه	؟!.

انظر	:	معجم	املناهي	اللفظية	�س	93 	)1(
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واحلا�س���ل	:	اأنه	ينبغي	للموؤمن	اأن	يكون	حذرًا	يقظًا	ال	يغرت	بخداع	املخادعني	فيجعل	لهم	
من	االأ�سماء	واالألقاب	ما	ال	ي�ستحقونه.)1(	

2( دين الإ�سالم "دين امل�ساواة" : 
	اأُويِل	ال�سََّرِر	َوامْلَُجاِهُدوَن	 فعند	تف�سري	قوله	تعاىل	:	)اَل	َي�ْسَتِوي	اْلَقاِعُدوَن	ِمَن	امْلُوؤِْمِننَي	َغرْيُ

	...(	االآيتني	)الن�ساء	:	95-96(	،	ذكر	من	فوائد	االآيتني	:	 يِف	�َسِبيِل	اهللَِّ

	نف���ي	الت�س���اوي	ب���ني	النا�س	،	والعج���ب	:	اأننا	ن�سمع	من	يدن���دن	كثريًا	،	فيق���ول	:	اإن	دين	
االإ�س���الم	دي���ن	امل�ساواة	،	وهذا	غل���ط	على	دين	االإ�سالم	،	فدين	االإ�س���الم	لي�س	دين	امل�ساواة	،	
ولكن���ه	دي���ن	العدل	،	والعدل:	هو	اإعطاء	كل	اأحد	ما	ي�ستحق���ه	؛	ولذلك	جتد	اأكرث	ما	يف	القراآن	
رُي	...(	)الرعد	:	 نف���ي	امل�ساواة	ولي�س	اإثباتها	كقوله	تعاىل	:	))ُقْل	َهْل	َي�ْسَت���ِوي	ااْلأَْعَمى	َواْلَب�سِ
16(	وكقول���ه	:	)ُق���ْل	َهْل	َي�ْسَتِوي	الَِّذيَن	َيْعَلُموَن	َوالَِّذي���َن	اَل	َيْعَلُموَن	..(	)الزمر	:	9(	وقوله	:	)اَل	

َي�ْسَتِوي	ِمْنُكْم	َمْن	اأَْنَفَق	ِمْن	َقْبِل	اْلَفْتِح	َوَقاَتَل	...(	)احلديد	:	10(	وهلم	جرا.

فالقول	باأن	دين	االإ�سالم	دين	امل�ساواة	يف	احلقيقة	قد	يبنى	عليه	مبداأ	خطري	وهو	:	

اأواًل:	ت�سوي���ة	الذك���ور	م���ع	االإن���اث	،	واأن	تف�سيل	الذك���ور	على	االإناث	يعت���رب	خمالفًا	لدين	
االإ�سالم.

ثانيًا:	اال�سرتاكية	بت�سوية	النا�س	يف	الرزق	بحيث	ناأخذ	من	مال	الغني	ونعطيه	الفقري؛	الأن	
الدين	دين	امل�ساواة	ولو	قالوا	:	الدين	دين	املوا�ساة	لكان	�سحيحًا...)2(	

	ِمْن	 وعن���د	تف�س���ريه	لقوله	تع���اىل	:	)َواَل	َتْنِكُحوا	امْلُ�ْسِرَكاِت	َحتَّ���ى	ُيوؤِْمنَّ	َواَلأََم���ٌة	ُموؤِْمَنٌة	َخرْيٌ
ُم�ْسِرَكٍة	..(	االآية	)البقرة	:	221(	،	ذكر	ما	يتعلق	باإطالق	امل�ساواة	على	دين	االإ�سالم	ثم	قال:	
واحلا�سل	اأن	كلمة	امل�ساواة	اأدخلها	اأعداء	االإ�سالم	على	امل�سلمني	؛	واأكرث	امل�سلمني	– وال	�سيما	
ذوو	الثقافة	العامة	– لي�س	عندهم	حتقيق	،	وال	تدقيق	يف	االأمور،	وال	متييز	بني	العبارات	ولهذا	
جتد	الواحد	يظن	هذه	الكلمة	كلمة	نور	حتمل	على	الروؤو�س	)االإ�سالم	دين	م�ساواة(	ونقول	:	لو	

قلتم	:	االإ�سالم	دين	العدل	لكان	اأوىل	،	واأ�سد	مطابقة	لواقع	االإ�سالم.)3(	

انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	80/3 	)1(
انظر	:	تف�سري	�سورة	الن�ساء	103/2 	)2(
انظر	:	تف�سري	�سورة	البقرة	80/3 	)3(
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3(	ق���ول	بع�س	االإعالميني	واملذيعني	:	اأيها	ال�سيدات	وال�سادة	اأو	اأيها	االأخوات	واالإخوة	..	
يٌب	مِمَّا	َتَرَك	 بتق���دمي	الن�س���اء	على	الرجال	يف	الذكر	فعند	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)ِللرَِّجاِل	َن�سِ
يٌب	مِمَّا	َتَرَك	اْلَواِل���َداِن	َوااْلأَْقَرُبون	...(	االآية	)الن�ساء	:	7(	،	 اْلَواِل���َداِن	َوااْلأَْقَرُبوَن	َوِللنِّ�َساِء	َن�سِ

ذكر	– رحمه	اهلل	تعاىل	– �ست	فوائد	ماأخوذة	من	االآية	ومنها:
تقدمي	الرجال	على	الن�ساء	حتى	يف	االأمر	الذي	ي�سرتكون	يف	اال�ستحقاق	فيه	،	ووجه	الداللة	
قول���ه	:	)للرج���ال	ن�سيب(	)وللن�ساء	ن�سي���ب(	وهذا	هو	امل�سروع	واملعق���ول	والفطري	اأن	يكون	
الرج���ال	مقدمني	على	الن�ساء	،	وقد	عك�س	ذلك	م���ن	عك�س	اهلل	قلوبهم	من	الكفرة	واملبهورين	
به���م	حي���ث	قدموا	الن�ساء	على	الرج���ال	فيقولون	مثاًل:	اأيها	االأخوات	واالإخ���وة	!	اأيها	ال�سيدات	

وال�سادة	!	وهذا	خطاأ	عظيم؛	الأن	الرجال	مقدمون	على	الن�ساء	وهم	قوامون	عليهن.)1(

4( ق�ل بع�س الع�ام : يا اأبا الأفراج 
	�َسِهيٌد	َبْيِني	َوَبْيَنُكْم	...(	 	�َسَهاَدًة	ُق���ِل	اهللَُّ ْكرَبُ فعن���د	تف�س���ريه	لقوله	تعاىل	:	)ُقْل	اأَيُّ	�َسْيٍء	اأَ
االآي���ة	)االأنع���ام	:	19(	.	ق���ال	– رحمه	اهلل	تعاىل	– لو	قال	قائل	:	ما	حكم	قول	العوام	يف	بع�س	
اأ�سعارهم	:	يا	اأبا	االأفراج	؟	فاجلواب	:	هذه	م�سكلة	؛	الأننا	لو	اأخذنا	بظاهرها	فقد	جعلوا	االإله	

اأبًا	،	لكني	اأعلم	اأنهم	يريدون	مبعنى	"يا	اأبا	االأفراج" اأي	:	يا	�ساحب	االأفراج.
فنقول	:	قولوا	:	يا	�ساحب	االأفراج	،	واأح�سن	من	هذا	اأن	تقولوا	:	يا	مفرج	الكربات.)2(			

5(	قول	بع�س	اخلطباء	"ال�سالة	وال�سالم	على	اأ�سرف	خلق	اهلل	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص" 
	 فعن���د	تف�س���ريه	لقوله	تعاىل	:	)َوَما	ِمْن	َدابَّ���ٍة	يِف	ااْلأَْر�ِس	َواَل	َطاِئٍر	َيِط���رُي	ِبَجَناَحْيِه	اإِالَّ	اأُمَمٌ
اأَْمَثاُلُكْم	...(	)االأنعام	:	38(	.	قال	– رحمه	اهلل	تعاىل	– وهو	يعدد	فوائد	االآية	:	لو	قال	قائل	:	
ي���رد	كثريًا	على	األ�سنة	اخلطباء	ويف	مقدمة	بع�س	الكتب	"وال�سالة	وال�سالم	على	اأ�سرف	خلق	

اهلل	حممد	– ملسو هيلع هللا ىلص	– " هل	هذا	جائز	؟

اجلواب	:	هذا	غلط	،	واإن	كان	بع�سهم	اأطلق	فقال	:	
و�أف���������������������������ش�������������ل �خل������������ل������������ق ع����������ل����������ى �لإط������������������������الق  

ن��������ب��������ي��������ن��������ا َف���������������م���������������ْل ع���������������ن �ل�����������������������ش�����������ق�����������اق)3(

انظر	:	تف�سري	�سورة	الن�ساء	51/1 	)1(
انظر	:	تف�سري	�سورة	االأنعام	�س	112 	)2(

البي���ت	من	جوه���رة	التوحيد	يف	عقيدة	االأ�ساعرة	لربه���ان	الدين	بن	اإبراهيم	وانظر:	تقري���ب	البعيد	اإىل	جوهرة	 	)3(
التوحيد	�س	111
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ولكن	يجب	اأن	يقيد	اخللق	ببني	اآدم	؛	الأن	الر�سول	– ملسو هيلع هللا ىلص	– قال	:	"اأنا	�سيد	ولد	اآدم	")1(		
واأم���ا	ما	جاء	يف	احلدي���ث	)خريته	من	خلقه()2(	املراد	:	خلق	االآدمي���ني)3(	هذا	راأي	ال�سيخ	– 
رحم���ه	اهلل	تع���اىل	– يف	هذه	امل�ساألة	وهو	يتوقف	فيها	على	الدليل	وعلى	فهم	الدليل	ثم	ما	يتبع	
ذل���ك	من	م�ساألة	تف�سي���ل	االآدميني	على	املالئكة	وهي	من	امل�سائ���ل	املطروقة	يف	كتب	العقائد،	
والراأي	االآخر	يرى	اأف�سلية	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	على	جميع	اخلالئق	،	قال	النووي	– رحمه	اهلل	تعاىل	-	
معلق���ا	على	حديث	"اأنا	�سيد	ولد	اآدم	يوم	القيامة	..." احلديث	:	وهذا	احلديث	دليل	لتف�سيله	
– ملسو هيلع هللا ىلص	– على	اخللق	كلهم	؛	الأن	مذهب	اأهل	ال�سنة	اأن	االآدميني	اأي	اأهل	الطاعة	والتقى	اأف�سل	

من	املالئكة	وهو	– ملسو هيلع هللا ىلص	– اأف�سل	االآدميني	وغريهم	...)4(
6( ق�ل البع�س )اإن اهلل على ما ي�ساء قدير(

يَُّها	النَّا�ُس	َوَياأِْت	ِباآََخِريَن	...(	االآية	)الن�ساء	 	ُيْذِهْبُكْم	اأَ فعند	تف�سريه	لقوله	تعاىل	:	)اإِْن	َي�َساأْ
:	133(		ق���ال	– رحمه	اهلل	تع���اىل	– ويعرب	بع�س	النا�س	بقوله	:	"اإن	اهلل	على	ما	ي�ساء	قدير" 
وه���ذا	التعبري	غري	�سحيح	؛	الأنه	يقيد	الق���درة	مبا	�ساءه	اهلل،	وما	مل	ي�ساأه	فهو	– غري	– قادر	
علي���ه	،	ومفهوم	ه���ذا	الكالم	اأنه	لي�س	بقادر	،	وعلى	هذا	نق���ول	:	اأواًل:	هذه	الكلمة	مل	ترد	ال	يف	
الق���راآن	وال	يف	ال�سن���ة	...	الخ	وعل���ى	كل	حال	يجب	التقيد	مبا	جاء	يف	الق���راآن	وال�سنة	،	فنقول	
)اإن	اهلل	عل���ى	كل	�س���ي	قدير(	واإذا	كان	االإن�سان	ال	ي�ستطيع	اأن	ي���درك	معنى	م�ستحياًل	اأو	غري	
م�ستحيل	فليقل	:	"اإن	اهلل	على	كل	�سي	قدير" وي�سكت	ونحن	نبني	لطلبة	العلم	و�سيفهمون،	لكن	

العامي	قد	ال	يفهم	هذا	الكالم	فال	نخاطبه	به)5(

اأخرجه	م�سلم	يف	�سحيحه	– كتاب	:	الف�سائل	– باب	:	تف�سيل	نبينا	على	جميع	اخلالئق	1782/4	رقم	2278 	)1(
ذكره	االألباين	يف	اإرواء	الغليل	من	حديث	اأم	�سلمة	ر�سي	اهلل	عنها	برقم	1814	وقال	:	حديث	�سعيف	 	)2(

انظر	:	تف�سري	�سورة	االأنعام	�س	209 	)3(
انظر	:	�سرح	�سحيح	م�سلم	للنووي	36/15	وقد	بوب	:	باب	تف�سيل	نبينا	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	على	جميع	اخلالئق 	)4(
انظ���ر	:	تف�س���ري	�سورة	الن�ساء	317/2	– 318	وقال	ال�سي���خ	بكر	اأبو	زيد	– رحمه	اهلل	تعاىل	–:	اإطالق	هذا	اللفظ	 	)5(

له	حالتان:	االأوىل	:	على	وجه	العموم	فهذا	ممتنع	لثالثة	وجوه:
																1(	الأن	فيها	تقييدا	ملا	اأطلقه	اهلل

																2(	الأنه	موهم	باأن	ما	ال	ي�ساوؤه	ال	يقدر	عليه.
																3(	الأنه	موح	مبذهب	القدرية	

َذا	َي�َساُء	َقِديٌر(	)ال�سورى:	29(	 والثاني���ة	:	عل���ى	وجه	التقييد	كما	ذكر	– يعني	كقوله	تعاىل	:	)َوُه���َو	َعَلى	َجْمِعِهْم	اإِ 	
فهي	معلقة	باجلمع.	لال�ستزادة	معجم	املناهي	اللفظية	�س	556-555		
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المبحث السابع

املالمح العامة ملنهج ال�سيخ يف معاجلة هذه امل�سكالت

ات�سم	منهج	ال�سيخ	– رحمه	اهلل	تعاىل	– يف	معاجلته	لتلك	امل�سكالت	يف	تف�سريه	مبا	يلي:
اأوًل: تف�سري القراآن بالقراآن:

	وهذه	اأح�سن	طرق	التف�سري	واأف�سلها	قال	�سيخ	االإ�سالم	ابن	تيمية	– رحمه	اهلل	تعاىل	-	:	
اإن	اأ�سح	الطريق	يف	ذلك	– اأي	التف�سري	– اأن	يف�سر	القراآن	بالقراآن	فما	اأجمل	يف	مكان	فاإنه	

قد	ف�سر	يف	مو�سع	اآخر	،	وما	اخت�سر	يف	مكان	فاإنه	قد	ب�سط	يف	مو�سع	اآخر.)1(	

ولهذه	االأهمية	لتف�سري	القراآن	بالقراآن	جند	اأن	ال�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– 
قد	اعتمدها	يف	تف�سريه	عمومًا	ومن	ذلك	تف�سريه	لالآيات	التي	عالج	من	خاللها	هذه	الق�سايا	
وامل�س���كالت	،	كم���ا	م���ر	معنا	يف	املباحث	ال�سابق���ة	،	وانظر	ال�سفح���ات	:	6	– 10	– 15	– 18	

	.21 – 	20 –
ثانيًا: تف�سري القراآن بال�سنة : 

ق���ال	ابن	تيمي���ة	– رحمه	اهلل	تعاىل	– "فاإن	اأعياك	ذلك	– يعني	تف�سري	القراآن	بالقراآن	
– فعلي���ك	بال�سن���ة	فاإنها	�سارح���ة	للقراآن	ومو�سحة	له")2(	وق���د	كان	للتف�سري	بال�سنة	مكانته	
الب���ارزة	يف	تف�س���ري	ابن	عثيمني	وم���ن	ذلك	تف�سريه	لالآي���ات	التي	تناول	م���ن	خاللها	الق�سايا	
وامل�س���كالت	املعا�س���رة؛	فه���و	اأحيانًا	يعتمد	عليه���ا	يف	التف�سري	مبا�سرة	،	واأحيان���ًا	يورد	الدليل	
م���ن	ال�سن���ة	مع	الدليل	من	الق���راآن	،	كما	اأنه	ال	ي���ورد	االأحاديث	هكذا	بال	خط���ام	وال	زمام	بل	
اإن���ه	يخرج	احلديث،	ويبني	درجته؛	فيعتم���د	على	ال�سحيح	كثريًا،	واأحيانًا	يورد	احلديث	ويبني	
درجته	فيقول	:	�سعيف	،	اأو	فيه	مقال	،	اأو	اأحاديث	ح�سان	،	وانظر	ال�سفحات:	6	– 7	– 8	– 

	.23 –	12 –	9

انظر:	مقدمة	التف�سري	ب�سرح	ابن	عثيمني	�س	127 	)1(
انظر	:	مقدمة	التف�سري	ب�سرح	ابن	عثيمني	�س	127 	)2(
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ثالث���ًا:	معاجلة	الق�ساي���ا	وامل�ساكل	املعا�سرة	له	– رحمه	اهلل	تع���اىل	– عند	ذكر	الفوائد	
من	االآيات	– غالبًا	– ويف	هذا	تنزيل	لالآيات	على	الق�سايا	املعا�سرة	ومعاجلتها	يف	�سوء	تلك	
االآيات	مع	االعتماد	على	التف�سري	بالقراآن	�سواء	من	خالل	االآية	التي	يتناولها	بالتف�سري	،	اأو	من	
خالل	ما	ي�ستح�سره	من	اآيات	يف	املعنى	نف�سه	عند	ذكر	الفوائد	يف	�سوء	ذلك	،	وكذلك	يعتمد	
على	ال�سنة	،	وال�سمة	الغالبة	اإيراد	االأحاديث	ال�سحيحة،	واإن	اأورد	غري	ذلك	فاإنه	يبني	درجته	

فيقول	:	�سعيف	،	اأو	فيه	مقال،	اأو	اأحاديث	ح�سان.

رابع���ًا:	معاجلة	امل�سكلة	من	خالل	بيان	خطره���ا	و�سررها	على	االأمة	من	الناحية	املتعلقة	
بدينها	اأو	عقيدتها،	وانظر	ال�سفحات	:	6	– 16	– 22.	

خام�س���ًا:	معاجل���ة	امل�سكلة	من	خالل	ذك���ر	من	وراءها	م���ن	اأعداء	االإ�سالم	م���ن	يهود	اأو	
ن�سارى	اأو	منافقني	اأو	من	فجرة	وفا�سقني،	وانظر	ال�سفحات	:	11	– 12	– 14	– 16	– 21.
�ساد�س���ًا:	معاجلة	امل�سكلة	عمليًا	من	خالل	توجيه	اخلطاب	اإىل	اجلهة	املخت�سة	الإزالة	ما	
خال���ف	الدين	مما	يتعلق	ب�سالحي���ة	تلك	اجلهة،	واأن	هذا	خا�س	بها،	م���ع	حتذير	االأفراد	من	

تويل	ذلك،	وانظر	�سفحة	9.

�سابعًا:	معاجلة	امل�سكلة	من	خالل	توجيه	اخلطاب	لطلبة	العلم	باخل�سو�س	دون	غريهم؛	
الأهليتهم	لفهم	ذلك،	وكيفية	التعامل	ال�سحيح	مع	امل�سكلة	يف	�سوء	الدليل	،	وانظر	�سفحة	23.

ثامن���ًا:	اأن	معاجلته	لتلك	امل�سكالت	كان	مبثوث���ًا	يف	تف�سريه	ومل	يكن	يف	مو�سع	واحد	؛	بل	
كان	يك���رر	بع�س	الق�سايا	ويتناوله���ا	باملعاجلة	وبيان	احلق	فيها	يف	اأكرث	من	مو�سع	،	مع	تباين	
املوا�س���ع	من	خالل	التو�سع	اأو	االخت�س���ار	واالإيجاز	،	وقد	جتد	يف	مو�سع	ما	ال	جتده	يف	املو�سع	
االآخ���ر		،	وبذل���ك	يتم	االإمل���ام	باملو�سوع	من	جمي���ع	جوانبه	،	كما	يف	املباح���ث	االأول	،	والرابع	،	

واخلام�س.
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الخاتمة

احلمد	هلل	الذي	بنعمته	تتم	ال�ساحلات	،	ويف	ختام	هذا	البحث	ن�سل	اإىل	النتائج	التالية:

تن���وع	امل�ساكل	التي	مت���ر	بها	االأمة	يف	ع�سرها	احلا�سر	فمنها	م���ا	هو	يف	جانب	العقيدة،	
ومنها	يف	جانب	االأخالق	ومنها	يف	جانب	ال�سلوك	والعالقات	االجتماعية	...الخ.

حر�س	اأعداء	االأمة	على	اإبعادها	عن	دينها	واالإلتزام	باأحكامه	وتعاليمه	يف	�ستى	املجاالت	
،	وب�ستى	الطرق	والو�سائل	؛	ولذا	يجب	احلذر	منهم.

الدور	الكبري	لل�سيخ	ابن	عثيمني	– رحمه	اهلل	تعاىل	– حيث	�سلط	ال�سوء	على	الكثري	من	
تلك	امل�سكالت	والق�سايا	مع	العمل	على	معاجلتها،	وبيان	اأحكامها،	وما	يرتتب	عليها	من	خالل	

تف�سريه	لكتاب	اهلل	تعاىل.

انف���راد	ال�سيخ	– رحم���ه	اهلل	تعاىل	– عن	علم���اء	التف�سري	املعا�سرين	ل���ه	يف	اإيراد	هذا	
الكم	الكبري	من	تلك	امل�سكالت	و	الق�سايا	وباأ�ساليب	متنوعة	،	ويف	موا�سع	متعددة	من	تف�سريه	
للق���راآن	الكرمي	،	وه���ذا	يدل	على	اإملام	ال�سيخ	واطالعه	على	ما	ي���دور	يف	ع�سره	من	م�سكالت	

وق�سايا	مت�س	االأمة	يف	دينها	وعقيدتها	واأخالقها.

اعتم���اد	ال�سي���خ	على	اأح�س���ن	طرق	التف�سري	واأف�سله���ا	يف	تف�سريه	للق���راآن	ويف	تناول	تلك	
الق�سايا	ومعاجلتها.

توظي���ف	التف�سري	وغريه	من	علوم	القراآن	ملعاجلة	ق�ساي���ا	االأمة	وم�ساكلها	مما	ينبغي	اأن	
يحر�س	عليه	علماء	االأمة	ومف�سروها	يف	كل	ع�سر.
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الت��سيات
1	 َجْم���ع	تل���ك	امل�س���كالت	والق�ساي���ا	التي	تناوله���ا	ال�سي���خ	يف	تف�س���ريه	يف	موؤلف	واحد	.

ودرا�ستها	ب�سكل	اأو�سع	واأعمق.

2	 لع���ل	علماء	االأمة	من	مف�سرين	وغريهم	يكون	له���م	عناية	اأكرب	بامل�سكالت	والق�سايا	.
الت���ي	متر	بها	االأم���ة	يف	الع�سر	احلا�سر،	وم���ا	قد	ي�ستجد	من	ذلك	م���ع	ت�سخي�سها	

وبيان	اأحكامها	وطرق	عالجها	اأثناء	تناولهم	لتف�سري	القراآن	الكرمي.

3	 ويف	اخلتام	اأ�سال	اهلل	تعاىل	للقائمني	على	هذا	املوؤمتر	التوفيق	وال�سداد،	واأ�سال	اهلل	.
اأن	يجزيهم	خريًا	واأن	ينفع	بهذا	املوؤمتر	االأمة	باأجمعها.

و�سلى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني.
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فهرس المصادر والمراجع

1	 اإرواء	الغليل	يف	تخريج	اأحاديث	منار	ال�سبيل	لل�سيخ	االألباين	حتقيق	زهري	ال�ساوي�س	– املكتب	.
االإ�سالمي	– بريوت	الطبعة	الثانية	1405ه�	-	1985م.

2	 االعت�س���ام	لل�ساطب���ي	– حتقيق	�سليم	الهاليل	– دار	ابن	عف���ان	– م�سر	– الطبعة	االأوىل	.
1421ه�.

3	 ترتيب	القامو�س	املحيط	– لالأ�ستاذ	الطاهر	اأحمد	الزاوي	– دار	الفكر	– الطبعة	الثالثة..
4	 تف�س���ري	البغ���وي	– امل�سمى	معامل	التن�زيل	– لالإمام	البغ���وي	– حتقيق:	خالد	العك	ومروان	.

�سوار	– دار	املعرفة	– بريوت	– لبنان	الطبعة	الثانية	1407ه�	-	1987م.
5	 تف�سري	الطاهر	ابن	عا�سور	– التحرير	والتنوير	– دار	�سحنون	– تون�س..
6	 تف�سري	القراآن	الكرمي	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– دار	النجاح	للكتاب	– 2012م..
7	 تف�س���ري	الق���راآن	الكرمي	– �سورة	الفاحتة	والبقرة	– لل�سي���خ	ابن	عثيمني	– دار	ابن	اجلوزي	.

1431ه�. الثانية	حمرم	 – الطبعة	
8	 تف�س���ري	الق���راآن	الك���رمي	– �س���ورة	اآل	عمران	– لل�سي���خ	ابن	عثيم���ني	– دار	ابن	اجلوزي	– .

الطبعة	االأوىل	رم�سان	1426ه�.
9	 تف�س���ري	الق���راآن	الكرمي	– �سورة	الن�ساء	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– دار	ابن	اجلوزي	– الطبعة	.

االأوىل	رم�سان	1430ه�.
10	 تف�س���ري	القراآن	الكرمي	– �س���ورة	املائدة	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– دار	ابن	اجلوزي	– الطبعة	.

الثانية	1435ه�.
11	 تف�س���ري	الق���راآن	الكرمي	– �سورة	االأنعام	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– دار	ابن	اجلوزي	– الطبعة	.

االأوىل	1433ه�.
12	 تف�س���ري	الق���راآن	الكرمي	– �سورة	الكهف	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– دار	ابن	اجلوزي	– الطبعة	.

الثانية	1433ه�.
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13	 تف�سري	القراآن	الكرمي	– �سورة	�سباأ	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– موؤ�س�سة	ال�سيخ	حممد	العثيمني	.
اخلريية	– الطبعة	االأوىل	1436ه�.

14	 تف�سري	القراآن	الكرمي	– �سورة	ال�سجدة	– موؤ�س�سة	ال�سيخ	حممد	العثيمني	اخلريية	1436ه�..
15	 تف�سري	القراآن	الكرمي	– �سورة	ي�س	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– دار	الرثيا	– الريا�س	– الطبعة	.

االأوىل	1424ه�	-	2003م.
16	 تف�س���ري	الق���راآن	الك���رمي	– �س���ورة	الزم���ر	– لل�سيخ	ابن	عثيم���ني	– موؤ�س�س���ة	ال�سيخ	حممد	.

العثيمني	اخلريية	– الطبعة	االأوىل	1436ه�.
17	 تف�س���ري	الق���راآن	الكرمي	– جزء	عم	– لل�سيخ	ابن	عثيمني	– دار	الرثيا	-	الريا�س	– الطبعة	.

الثالثة	1424ه�	-	2003م.
18	 تف�سري	القرطبي	– اجلامع	الأحكام	القراآن	– الأبي	عبداهلل	حممد	بن	اأحمد	االأن�ساري..
19	 تف�س���ري	ابن	كثري	– تف�سري	القراآن	العظيم	– البن	كثري	– حتقيق	م�سطفى	ال�سيد	واآخرين	.

2004م. 	- 1425ه�	 االأوىل	 – الطبعة	 الكتب	 عامل	 – دار	
20	 تقري���ب	البعيد	اإىل	جوه���رة	التوحيد	لل�سفاق�سي	– حتقيق	:	احلبي���ب	بن	طاهر	– موؤ�س�سة	.

املعارف	– بريوت	– الطبعة	االأوىل	2008م.
21	 تي�س���ري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان	الب���ن	�سعدي	– تقدمي	:	حممد	زهري	النجار	.

1988م. 	- 1408ه�	 بجدة	 املدين	 – دار	
22	 جه���ود	اب���ن	عثيمني	واآراوؤه	يف	التف�سري	وعلوم	الق���راآن	– د/	اأحمد	الربيدي	– مكتبة	الر�سد	.

2005م. 	- 1426ه�	 االأوىل	 – الطبعة	
23	 زاد	امل�س���ري	يف	علم	التف�س���ري	– البن	اجلوزي	– حتقيق:	حممد	عبدالرحمن	عبداهلل	– دار	.

الفكر	– بريوت	– الطبعة	االأوىل	1407ه�	-	1987م.
24	 �سل�سل���ة	االأحادي���ث	ال�سعيف���ة	واملو�سوعة	لل�سيخ	االألب���اين	– مكتبة	املع���ارف	– الريا�س	– .

الطبعة	الثانية	1408ه�	-	1988م.
25	 �سنن	اأبي	داود	– دار	احلديث	– القاهرة	1408ه�	-	1988م..
26	 �سنن	الرتمذي	– امل�سمى	"اجلامع	ال�سحيح" حتقيق	:	حممد	فوؤاد	عبدالباقي	– دار	الكتب	.

العلمية	– بريوت.



408

د. ح�صن بن علي بن منيع ال�صهرايناملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

27	 �س���نن	الن�سائ���ي	ب�سرح	احلافظ	ج���الل	الدين	ال�سيوط���ي	وحا�سية	ال�سن���دي	– دار	اجليل	– .
بريوت	– دار	احلديث	– القاهرة	1407ه�	-	1987م.

28	 �سرح	�سحيح	م�سلم	للنووي	– دار	الريان	للرتاث	– الطبعة	االأوىل	1407ه�	1987م	القاهرة..
29	 �سحي���ح	م�سلم	حتقيق	:	حممد	فوؤاد	عبدالباقي	– دار	احلديث	– القاهرة	– الطبعة	االأوىل	.

1412ه�	-	1991م.
30	 �سحي���ح	�س���نن	اأب���ي	داود	– لل�سيخ	االألباين	– مكت���ب	الرتبية	العربي	ل���دول	اخلليج	– زهري	.

ال�ساوي�س	– املكتب	االإ�سالمي	– بريوت	– الطبعة	االأوىل	1409ه�	-	1989م.
31	 �سحي���ح	�سنن	الرتمذي	– لل�سيخ	االألباين	– مكتب	الرتبية	العربي	لدول	اخلليج	– باإ�سراف	.

زهري	ال�ساوي�س	– املكتب	االإ�سالمي	– بريوت	الطبعة	االأوىل	1408ه�	-	1988م.
32	 �سحيح	�سنن	الن�سائي	– لل�سيخ	االألباين	– مكتب	الرتبية	العربي	لدول	اخلليج	– الريا�س	– .

باإ�سراف	زهري	ال�ساوي�س	– املكتب	االإ�سالمي	– الطبعة	االأوىل	1408ه�	-	1988م.
33	 ابن	عثيمني	االإمام	الزاهد	– د.	نا�سر	الزهراين	– دار	ابن	اجلوزي	– الطبعة	االأوىل	�سفر	.

1422ه�	-	2001م.
34	 عمدة	احلفاظ	– لل�سمني	احللبي	– حتقيق	د/	حممد	التوجني	– عامل	الكتب	– بريوت	– .

االأوىل	1414ه�	-	1993م.
35	 فتاوى	ابن	حجر	الهيتمي	– طبعة	دار	الفكر..
36	 فت���ح	الباري	ب�سرح	�سحي���ح	البخاري	البن	حج���ر	الع�سقالين	– املكتب���ة	ال�سلفية	– الطبعة	.

الثالثة	1407ه�.
37	 فتح	القدير	لل�سوكاين	– حتقيق	:	�سعيد	حممد	اللحام	– دار	الفكر	1415ه�	1995م..
38	 قب����س	م���ن	نور	القراآن	الك���رمي	– لل�سيخ	حمم���د	ال�سابوين	– دار	اجلي���ل	– الطبعة	االأوىل	.

2001م.
39	 ك�س���ف	اخلفاء	ومزيل	االإلبا�س	عما	ا�ستهر	من	االأحاديث	على	األ�سنة	النا�س	للعجلوين	– دار	.

الكتب	العلمية	بريوت	– الطبعة	الثالثة	1988م	– 1408ه�.
40	 الكلي���ات	للكفوي	– مقابلة	د.	عدنان	دروي�س	وحممد	امل�سري	– موؤ�س�سة	الر�سالة	– بريوت	.
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1998م. 1419ه�	 الثانية	 – الطبعة	
41	 جمموع	فتاوى	ابن	تيمية	– جمع	ابن	قا�سم	– مكتبة	ابن	تيمية..
42	 امل�سنف	للحافظ	اأبي	بكر	بن	اأبي	�سيبة	– حتقيق	:	حمد	اجلمعة	وحممد	اللحيدان	– مكتبة	.

الر�سد	– الطبعة	االأوىل	1425ه�	-	2004م.
43	 امل�سن���ف	لالإم���ام	عبدالرزاق	ال�سنع���اين	،	حتقيق	:	اأمي���ن	االأزه���ري	– دار	الكتب	العلمية	.

بريوت	– الطبعة	االأوىل	1421-2000م.
44	 معج���م	مقايي�س	اللغة	البن	فار����س	– دار	الكتب	العلمية	– بريوت	– الطبعة	االأوىل	1420ه�	.

1999م.
45	 معج���م	املناهي	اللفظية	لل�سيخ	بكر	بن	عب���داهلل	اأبو	زيد	– دار	العا�سمة	الريا�س	– الطبعة	.

الثالثة	1417ه�	-	1996م.
46	 املعجم	الو�سيط	– املكتبة	االإ�سالمية	– ا�ستانبول	– تركيا..
47	 مقدم���ة	التف�سري	الب���ن	تيمية	ب�سرح	ابن	عثيم���ني	– الطبعة	االأوىل	1415ه����	1995م	– دار	.

الوطن	– الريا�س.
48	 مو�سوعة	االأديان	– دار	النفائ�س	– الثالثة	1426-2005م..
49	 املو�سوعة	املي�سرة	يف	االأديان	واملذاهب	املعا�سرة	الندوة	العاملية	لل�سباب	االإ�سالمي	– الطبعة	.

اخلام�سة	1424ه�2003م.
50	 النهاية	يف	غريب	احلديث	واالأثر	– البن	االأثري	– حتقيق	:	طاهر	الزاوي	وحممود	الطناحي	.

– املكتبة	العلمية	– بريوت	– لبنان.
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 حممد اأمني مقراوي 

• الدرجة	العلمية:	طالب	دكتوراه	-	تخ�س�س	الفقه	واأ�سوله	-	اجلزائر.	
• ماج�ستري	فقه	مالكي.	
• لي�سان�س	يف	اأ�سول	الفقه-	كلية	ال�سريعة	-	جامعة	اجلزائر1.	
• لي�سان�س	يف	القانون-	كلية	احلقوق	– جامعة	اجلزائر1.	
• �سهادة	الدرا�سات	التطبيقية	يف	اللغة	االإجنليزية-	ق�سم	اللغات-	جامعة	اجلزائر1	
• الرتبة:اأ�ستاذ	معيد	بكلية	ال�سريعة	واأ�سول	الدين-	جامعة	اجلزائر1.	
• اأ�ستاذ	مادة	قانون	العمل	بكلية	احلقوق	-	جامعة	اجلزائر1.	
• اأ�ستاذ	مادة	ال�سريعة	االإ�سالمية	بالتعليم	الثانوي.	
• اإمام	مكلف	بالدرو�س	بالعا�سمة.	
• اإمام	م�سجد	وداعية	متطوع	ب�سرق	اأوكرانيا	)	�سيفا	(،	ونائب	مبركز	اإ�سالمي	ثقايف		

يف	اأوكرانيا	�سابقا.
• ع�سو	جمعية	العلماء	امل�سلمني	اجلزائريني.	
• كاتب	وباحث	مبركز	البيان	للدرا�سات	والبحوث-الريا�س.	
• ن�س���رت	للباحث	عدة	بحوث	ودرا�سات	�سرعية	و�سيا�سية	ومقاالت	يف	جمالت	ومواقع		

ومراكز	درا�سات.
• امل�ساركة	يف	ندوات	وملتقيات	وطنية	ودولية.	
• امل�ساركة	يف	التحليل	ال�سيا�سي	الدويل	باذاعة	اجلزائر	الدولية.	
• ثالث	كتب	خمطوطة	يف	طور	التح�سري	للطبع.	
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حم�ر البحث
ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت ال�سيا�سية

معاجلة م�سكلة ال�ستبداد يف �س�ء الدرا�سات القراآنية

 محمد أمين مقراوي 
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ملخص البحث

	قّع���د	االإمام	مالك	قاعدة	كلية	اإ�سالحي���ة	كربى،	تعترب	احلل	االأجنع	لكل	م�سكالت	االأمة	
االإ�سالمي���ة	املعا�س���رة،	حيث	يقول:	"لن	ي�سل���ح		حال	هذه	االأمة	اإال	مبا	�سل���ح	به	اأولها"،	وقد	
وع���ى	ال�سلف	هذه	احلقيقة،	ف�سع���دوا	و�سادوا	العامل،	وتخلف	عنها	اخللف	فنالهم		من	ال�سقاء	
الكث���ري،	ولهذا	كانت	الدعوة	اإىل	الرجوع	اإىل	القراآن	الكرمي،	وحتكيمه	بحق	يف	حياتنا	فري�سة	

�سرعية،	و�سرورة	ح�سارية.

	لق���د	كان���ت	الع���رب	يف	اجلاهلية	تعي����س	يف	ظلمات	اجله���ل	واال�ستبداد،	حت���ى	�سار	من	
املاألوف	اأن	يئد	االأب	ابنته،	واأن	ينكح	الرجل	اأمه،	واأن	ُيقتل	الرجل	يف	ال�سيء	التافه،	حّتى	نزل	
فيه���م	الوحي،	الذي	اأخرجهم	م���ن	ظلمات	التوح�س،	اإىل	نور	التوحيد	والتح�سر	ال�سامي،	ومن	

رعي	االإبل	اإىل	رعي	االأمم.

	وكان	اال�ستبداد	بكل	�سوره	وقتها،	من	اأب�سع	ما	عانته	الب�سرية	قبل	جميء	االإ�سالم،	فنزل	
القراآن	الكرمي	يفكك	الدعامات	التي	قام	عليها	اال�ستبداد،	واأبرزها	اأر�سية	اجلهل،	التي	تقتل	
يف	االإن�س���ان	اإن�سانيت���ه،	وتخرجه	من	الفطرة	ال�سليمة،	اإىل	طبيع���ة	العداون	والظلم،	كما	عالج	
اآث���ار	اال�ستب���داد،	والتي	على	راأ�سها	الف�ساد	ب���كل	مظاهره،	فتغري	ح���ال	االإن�سان	اجلاهلي	من	
الق�س���وة	اإىل	الرحم���ة،	ومن	العدوانية	اإىل	التوا�سل	احل�ساري،	وم���ن	نف�سية	الهدم	اإىل	رحابة	

البناء،	ومن	الذاتية	واالأنانية	اإىل	البحث	عن	امل�سلحة	العامة.

	وجم���ع	القراآن	الكرمي	بني	معاجلة	اأ�سباب	اال�ستبداد،	وب���ني	معاجلة	اأثاره،	فو�سع	اآليات	
اإجرائية	للق�ساء	على	اآثاره،	وو�سع	كليات	حت�سم	مادته	واأ�سباب	ظهوره	يف	احلا�سر	وامل�ستقبل،	
ف���كان	العالج	وقائيا	واإجرائيا،	حيث	اأم���ر	بالتوحيد،	الذي	من	معانيه	اأن	يكون	العبد	حرا	هلل،	
متحررا	من	عامل	االأ�سياء،	وربط	االإن�سان	بعامل	القيم	واالأخالق،	فاأمر	بالعدل	ليعم	اال�ستقرار	
	على	ال�سورى	ليعم	الرتا�س���ي	وتنت�سر	الثقة	بني	 وتزده���ر	احل�س���ارة،	وينت�سر	التعمري،	وح����سّ
الراعي	والراعية،	وجعل	التقوى	معيار	التفا�سل،	واأزاح	بذلك	�سنميات	كثرية	طاملا	ا�ستعبدت	
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الب�س���ر،	ودعا	اإىل	االأخوة	والتع���اون،	ليق�سي	على	االأمرا�س	الداخلي���ة	للمجتمعات،	واأبرزها:	
التع�سب	للحزبيات	والعرقيات.

وكان	اال�ستب���داد	املايل	مما	عاجله	القراآن،	فاأمر	بالعدالة	يف	توزيع	الرثوات،	ومنع	الربا	
والر�س���وة	واالحتكار،	وح�س	على	رعاية	ال�سعفاء،	واأو�سى	باليتامى،	كما	رعى	�سوؤون	ال�سفهاء	

واملجانني.

اأم���ا	اال�ستب���داد	الفك���ري،	فق���د	كان	الق���راآن	وا�سحا	يف	احلث	عل���ى	الق���راءة	والكتابة،	
فاملجتمع	املتعلم	واملثقف،	اأبعد	عن	ال�سركيات	واخلرافات	والتناحر،	اإذا	ُربط	العلم	باخل�سية،	
وبالتق���رب	اإىل	اهلل،	وُجع���ل	�سبيال	لعم���ارة	االأر�س،	وتكرمي	االإن�سان؛	ولذل���ك	نهى	القراآن	عن	
تعلم	العلم	الحتقار	النا�س	واإذاللهم،	وحذر	من	كتمه،	وتوعد	من	تعلم	ثم	مل	يفّعل	العلم	الإزالة	

الف�ساد	والظلم	وال�سرك.

اأّما	اال�ستبداد	االجتماعي	فقد	عاجله	القراآن	بتكرمي	االإن�سان	رجال	وامراأة،	وتعظيم	اأمر	
ال���زواج	والطالق،	واأعطى	لالأطفال	حقوقهم،	وجعل	للوالدين	مكانة	عظيمة،	ورّتب	املعامالت	
الت���ي	قد	يجّر	االختالف	فيه���ا	اإىل	ظهور	اخل�سومات	االجتماعية،	فرّتب	مثال	م�سائل	املرياث	

ليح�سم	مادة	اخلالف،	ويغر�س	اال�ستقرار	يف	االأ�سرة	واملجتمع.

لق���د	التفت	الكثري	من	املف�سرين	اإىل	معاجلة	القراآن	لظاهرة	اال�ستبداد،	التي	ت�سكل	اأ�س	
امل�س���كالت	االأخرى،	فنبه���وا	اإىل	�سرورة	االأخذ	بو�ساي���اه،	والتم�سك	باأحكام���ه،	والدوران	مع	
�سريعته،	فتوارث	امل�سلمون	بذلك	كنزا	من	الدرا�سات	القراآنية	املبنية	على	منهج	ال�سلف،	والتي	
تع���د	بحق	م�س���درا	هاما	للنظر	يف	حلول	وعالج	امل�سكالت	املعا�س���رة،	وعلى	راأ�سها	اال�ستبداد	

بكل	اأنواعه،	ال�سيا�سي،	واالجتماعي،	واالأ�سري،	واملايل،	والعلمي.

اإن	هدف	هذا	البحث	بناء	ت�سور	�سليم	عن	اال�ستبداد،	وا�ستخراج	املنهجية	القراآنية	التي	
من	خاللها	ميكن	الق�ساء	على	م�سكلة	اال�ستبداد،	من	خالل	الدرا�سات	القراآنية�	التي	و�سحت	

املنهج	ال�سليم،	وبّينت	الروؤية	ال�سحيحة،	والنموذج	االأ�سلح.
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اأهمية الدرا�سة:
• 	تنب���ع	اأهمي���ة		درا�س���ة	مو�سوع	اال�ستبداد	من	خ���الل	العناية	كبرية	الت���ي	اأوالها	اإياه		

الق���راآن،	ويتجلى	هذا	يف	املادة	العلمي���ة	الغزيرة	التي	جندها	يف	االآيات	الكثرية	التي	
تناولت	هذا	املو�سوع،	حتى	اإننا	جند	فيها	من	التفا�سيل	-	التي	تتحدث	عن	بواعثه،	
و�سوره،	واآثاره	-	ما	ال	جنده	يف	كل	الدرا�سات	التي	تناولته	من	خارج	القراآن	الكرمي،	

باالإ�سافة	اإىل	تقرير	القراآن	عالجا	ربانيا	�سامال	وخالدا	لظاهرة	اال�ستبداد.	

• هذه	الدرا�سة	خطوة	لبناء	ت�سور	�سليم	لظاهرة	اال�ستبداد،	من	خالل	املنهج	القراآين		
الأن	اأغل���ب	الدرا�س���ات	التي	تناولته	كان���ت	قا�سرة	عن	االإملام	ب���ه	-ربطته	بال�سيا�سة	
فق���ط	-	ب�سب���ب	اعتمادها	على	املنه���ج	والكتابات	الغربية	غالب���ا،	اأو	ربطته	باأهداف	

م�سبوهة،	اأو	كانت	انت�سارا	حلزبية	اأو	مذهبية.

• انت�س���ار	اال�ستبداد	ب���ني	خمتلف	فئات	املجتم���ع	االإ�سالمي،	و�سيطرت���ه	على	خمتلف		
املعام���الت	اليومية	بني	االأفراد	وداخ���ل	االأ�سر	واملوؤ�س�سات	وغريه���ا،	يهدد	ا�ستقرار	
وحا�س���ر	وم�ستقبل	املجتمع���ات	االإ�سالمية؛	م���ا	يوجب	تفعيل	الع���الج	القراآين	لرفع	

البالء	وال�سقاء	الذي	نتج	عن	االبتعاد	عن	كتاب	اهلل	تعاىل.

اأهداف الدرا�سة:
• تكوي���ن	ت�س���ور	اإ�سالم���ي	لظاهرة	اال�ستب���داد	انطالقا	م���ن	القراآن	ب���دل	الدرا�سات		

الغربي���ة	التي	تناولته	منذ	الث���ورة	الفرن�سية؛	وجعلت	الدين	اأه���م	اأ�سبابه	ثم	حاولت	
اإ�سقاط	ذلك	على	املجتمعات	االإ�سالمية.

• الرجوع	اإىل	هدي	القراآن	يف	�سبط	م�سكلة	اال�ستبداد	وعالجها؛	الأنه	م�سدر	الهداية		
وال�سعادة	والعز.

• تعزي���ز	دور	الدرا�سات	القراآنية	يف	عالج	م�سكالت	احلياة	ومع�سالتها	ومنها	م�سكلة		
اال�ستبداد.

• اإب���راز	دور	القراآن	الك���رمي	يف	ن�سر	ال�سع���ادة	واالأمن	والرخ���اء	يف	املجتمع	ال�سعودي		
بف�سل	حتكيم	ال�سريعة.
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املنهجية املتبعة:
اعتمدت	يف	كتابة	هذا	البحث	على	منهج	التف�سري	املو�سوعي،	م�ستعينا	باأدوات	اال�ستقراء	
والتحلي���ل،	حي���ث	عملت	عل���ى	ا�ستق���راء	الن�سو�س	القراآنية	الت���ي	تناولت	ظاه���رة	اال�ستبداد	
اأوال،	ث���م	ر�س���د	املادة	العلمي���ة	ثانيا،	ثم	عرجت	عل���ى	حتليل	املادة	العلمية	الت���ي	ر�سدتها	من	
خمتلف	االآيات	ذات	ال�سلة	باملو�سوع	وتف�سريها	من	خالل	الدرا�سات	القراآنية،	لك�سف	املعاين	
وال�سور	وربط	االأ�سباب	بالنتائج،	وك�سف	العالقة	بني	خمتلف	عنا�سر	املو�سوع،	و�سوال	لتقرير	
الع���الج	القراآين	ومقا�سده.	مع	ا�ستعمال	منهج	املقارن���ة؛	الأجل	املوازنة	والرتجيح	بني	خمتلف	

التف�سريات	ذات	ال�سلة	باملو�سوع.
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املقدمة:
احلمد	هلل،	وال�سالة	وال�سالم	على	ر�سوله	اهلل،	وعلى	اآله	و�سحبه	ومن	وااله،	وبعد:

ف���اإّن	اال�ستغ���ال	بالدرا�سات	القراآنية	بحثا	ع���ن	الت�سورات،	ور�س���دا	للم�سكالت،	وك�سفا	
للحل���ول	من	اأ�سرف	ما	ي�ستغل	به	امل�سلم،	ومن	اأب���رز	امل�سكالت	احلياتية	واحل�سارية	التي	جاء	
القراآن	لعالجه���ا	م�سكلة	اال�ستبداد،	وقد	رجعت	يف	ذلك	اإىل	كتب	التف�سري	املعتمدة،	وخرجت	

بهذه	املادة،	وفق	اخلطة	االآتية:
اخلطة
• مبحث	متهيدي:	املفردات	ذات	ال�سلة	باملو�سوع.	
• املبحث	االأول:	حقيقة	اال�ستبداد	واأ�سبابه	يف	القراآن	الكرمي.	
• املبحث	الثاين:	�سور	اال�ستبداد	من	خالل	القراآن	الكرمي.	
• املبحث	الثالث:	اآثار	اال�ستبداد	على	الفرد	واملجتمع	من	خالل	الدرا�سات	القراآنية.	
• املبحث	الرابع:	منهج	القراآن	الكرمي	يف	معاجلة	ظاهرة	اال�ستبداد	-وقاية	واإجراًء.		

خامتة.
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مبحث تمهيدي
 املفردات ذات ال�سلة بامل��س�ع

اإّن	من	اإعجاز	القراآن	الكرمي	تناوله	ملو�سوعات	عدة	با�ستعمال	األفاظ	خمتلفة،	بحيث	يفيد	
كل	ا�ستعمال	مدلوال	جديدا	مل	يكن	يف	اال�ستعمال	االآخر،	ما	يعطي	املوا�سيع	التي	عاجلها	القراآن	
�سمولية	كربى،	وعمقا	اأكرب،	باعتبار	كل	لفظ	من	االألفاظ	م�سطلحا	متفردا	عن	االألفاظ	االأخرى	
مبا	جاء	فيه	من	معنى	زائد	عن	امل�سطلح	االآخر،	ما	يجعل	املو�سوعات	وا�سحة	ال�سورة،	ترتبط	
فيها	االأ�سباب	بالنتائج،	مع	غناها	بالفوائد	والعرب،	ومن	املوا�سيع	الهاّمة	التي	جاء	القراآن	الكرمي	
ل	فيه	القراآن	تف�سيال	دقيقا،	من	حقيقة	اال�ستبداد	اإىل	 لعالجها	مو�سوع	اال�ستبداد،	والذي	ف�سّ

اأ�سبابه	و�سوره،	و�سوال	اإىل	اآثاره	اخلا�سة	والعاّمة،	وانتهاء	بذكر	العالج	الرباين.
ومل	يرد	لفظ	اال�ستبداد	�سريحا	يف	كتاب	اهلل	تعاىل،	لكنه	ورد	باألفاظ	اأخرى	لها	نف�س	املعنى،	
	ومنها	الطغيان	والظلم،	و�سوف	نبنّي	مدى	التداخل	بني	اال�ستبداد	والطغيان	والظلم	يف	ما	يلي:
املطل����ب	االأول:	الطغيان:ج����اءت	مادة	" طغى" يف	القراآن	يف	ت�سع	وثالثني	مو�سعًا،	ووردت	بهذا	
اللفظ	وبا�سطالحات	اأخرى	نذكر	منها:	" طغى،	يطغى،	اأطغى،	تطغوا،	طغوا،	اأطغيته،	طغيان،	
طغوى،	طاغية،	طاغوت،	طاغني،	طاغون".)1(	طغى:	اأي	ترفع	وعال	حتى	جاوز	احلد	اأو	كاد".)2(
وجم���اوزة	احلد	هو	املعنى	اللغ���وي	امل�سرتك	اجلامع	لهذه	االألفاظ،	م���ع	تفرد	بع�س	منها	
مبع���اٍن	اإ�سافي���ة	اأفادها	ال�سي���اق	الذي	جاءت	فيه،	وم���ن	هنا	جاء	االإعج���از	القراآين	يف	عالج	
ظاه���رة	اال�ستبداد	ال�ساربة	يف	عمق	التاريخ،	و�سيتبني	ذلك	عند	احلديث	عن	�سور	اال�ستبداد	
يف	الق���راآن	الك���رمي،		وقد	ذكر	املف�س���رون	عدة	معاين	للطغيان	من	خ���الل	ال�سياقات		القراآنية	

املتنوعة	التي	وردت	فيها	لفظة	طغى	وم�ستقاتها،	منها:

ُهْم	يِف	ُطْغَياِنِهْم	َيْعَمُهوَن	".	)3(الطغيان	 ُدّ 	-	ذكر	الطاهر	ابن	عا�سور	يف	تف�سري	قوله	تعاىل:	" َومَيُ

الفيوم���ي:	اأحم���د	بن	حمم���د	بن	علي	املقري،امل�سب���اح	املنري	يف	غريب	ال�س���رح	الكبري	للرافع���ي،	املكتبة	العلمية،	 	)1(
ب���ريوت.	ج2����س374.	مقايي�س	اللغة	البن	فار�س،	حتقي���ق	عبد	ال�سالم	هارون،	دار	الفك���ر،	ط1399ه�،	1979م�،	

ج3�س	412.
امل�سري:�سه���اب	الدي���ن،	اأحم���د	ب���ن	حمم���د	الهائ���م،	التبي����ان	يف	تف�سري	غري���ب	الق���راآن،	حتقيق:	فتح���ي	اأنور	 	)2(

الدابويل،طبعة	دار	ال�سحابة	للرتاث	بطنطا،	القاهرة،1992م.ج1	�س287.
البقرة،	االآية:	15. 	)3(



421

د.  حممد اأمني مقراوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

م�سدر	بوزن	الغفران	وال�سكران،	وهو	مبالغة	يف	الطغي	وهو	االإفراط	يف	ال�سر	والكرب)1(.".
-	ذك���ر	يح���ي	بن	�س���اّلم	ا�ستعمال���ني	قراآنيني	مل���ادة	طغ���ى	هما:الّطغيان	مبعن���ى	الكفر،	
والطغيان	مبعنى	الع�سيان	كما	جاء	عن	ال�ّسدي)2(	،	وذلك	عند	تف�سريه	لقوله	تعاىل:	" اْذَهْب	

ُه	َطَغى" )3(. اإِىَل	ِفْرَعْوَن	اإَِنّ
-	وذكر	االإمام	الطربي	معنًى	اآخر	للّطغيان– بعد	اأن	ذكر	بع�سا	من	املعاين	ال�سابقة	-	يف	

ا	مَلَّا	َطَغى	امْلَاُء	".)4(	فقال:	هو:	االرتفاع	والّتكرّث."	.	)5( تف�سريه	لقوله	تعاىل:	" اإَِنّ
ُر	َوَما	َطَغى	")7(. -	الّطغيان	مبعنى	الّظلم)6(،	وذلك	كما	يف	قوله	تعاىل:	" َما	َزاَغ	اْلَب�سَ

	َتْطَغ���ْوا	يِف	امْلِيَزاِن	")8(،اأياأي:	 -التج���اوز،	ذكر		ال�ّسعدي	يف	تف�س���ريه	لقوله	�سبحانه:	" اأَاَلّ
اأي:	" اأن���زل	اهلل	املي���زان؛	لئ���ال	تتجاوزوا	احلد	يف	احلق���وق	واالأمور،	فاإّن	االأم���ر	لو	كان	يرجع	
اإىل	عقولك���م	واآرائك���م	حل�سل	من	اخللل	م���ا	اهلل	به	عليم،	ولف�سدت	ال�سم���وات	واالأر�س	ومن	

فيهّن.")9(.
وعلي���ه	فالطغي���ان	يحمل	معنى:	جتاوز	احل���د	واحلق،	واالإفراط،	م���ا	ي�سطلح	عليه	اليوم	

باال�ستبداد.

ابن	عا�سور،	حممد	الطاهر،	التحرير	والتنوير،	دار	�سحنون	للن�سر	والتوزيع،	تون�س،	املجلد1،	ج1،	�س	295. 	)1(
تف�سري	يحي	بن	�ساّلم،	ج1،	�س225،	الطبعة	وال�سنة	والدار	غري	مذكورة. 	)2(

طه،	االآية:	24. 	)3(
احلاقة،	االآية:	11. 	)4(

الط���ربي،	حممد	بن	جرير،	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن،	حتقيق:	حممد	اأحمد	�ساكر،	دار	املعارف،	م�سر،	 	)5(
�سنة	الطبع	غري	مذكورة.	ج23،	�س	579.

ذك���ر	ه���ذا	املعنى	يحي	ب���ن	�سالم،	نقال	عن	خال���د	رم�سان	اأحمد،	الطغ���اة	والطغيان	يف	الق���راآن	الكرمي،	درا�سة	 	)6(
من�سورة	مبجلة	البيان،	العدد	294،	بتاريخ:	2011/11/22.

النجم،	االآية:	17. 	)7(
الرحمن،	االآية:	8. 	)8(

ال�سعدي:	عبد	الرحمن	بن	نا�سر،	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املّنان،		دار	الفكر،	بريوت،	لبنان،	ط1،	 	)9(
1423ه/�2002م،	�س609.
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المطلب الثاني: الّظلم:

الّظلم	م�ستق	من	مادة:	"َظَلم،	َيظِلم،	ُظلمًا،	ومظِلمة،	والظَّْلُم:	م�سدر،	والظُّْلُم:	ا�سم")1(،	
ومن	االألفاظ	التي	ت�سرتك	مع	لفظة	اال�ستبداد	يف	نف�س	املعاين،	لفظة	ظلم	وم�ستقاتها.

وم���ن	معاين	الظلم	يف	اللغة:	"و�سع	ال�سيء	يف	غري	مو�سعه"واأي�سا:	ما	ذكره	اجلواهري:	
" واأ�س���ل	الظلم	اجلور	وجماوزة	احلد")2(،	وذكر	الفراهيدي	اأن	من	معانيه:	اأخذ	حق	الغري،	

وال�سرك.	")3(.
وق���د	وردت	يف	القراآن	يف	مئت���ني	وت�سعة	وثمانني	مّرة.	وهذا	يدل	على	خطورة	اال�ستبداد	؛	
الأّن	من	فوائد	التكرار	يف	القراآن	التاأكيد،	والتقرير،	ولفت	االأذهان	اإىل	املعاين	الهاّمة	املت�سمنة	

يف	املو�سوع	املعالج.
وقد	ذكر	بع�س	املف�سرين	معاين	كثرية	للظلم،	من	اأهّمها	ما	ذكره	الراغب	االأ�سفهاين:" 
..	والظل���م	يقال	يف	جماوزة	احلق	الذي	يجري	جمرى	نقط���ة	الدائرة،	ويقال	فيما	يكرث	وفيما	

غري")4(. يقّل	من	التجاوز؛	ولهذا	ي�ستعمل	يف	الذنب	الكبري،	ويف	الذنب	ال�سّ
ومم���ا	�سبق	ذكره	م���ن	معاين	الظلم	يف	اللغ���ة	وعند	اأهل	التف�سري،	يت�س���ح	ا�سرتاك	لفظ	
اال�ستبداد	مع	لفظ	الظلم	يف	معاٍن	جتمعهما،	وهذا	دليل	على	اأّن	القراآن	اأوىل	ظاهرة	اال�ستبداد	
ة،	بدليل	العدد	الكبري	من	املوا�سع	القراآنية	التي	ذكرت	فيه	معاين	اال�ستبداد،	من	 عناية	خا�سّ

خالل	لفظ	طغى،	وظلم.

معجم	مقايي�س	اللغة،	البن	فار�س،	ج3،	469. 	)1(
	ل�سان	العرب،	مادة	ظلم،	ج	12�س	373	وانظر	خمتار	ال�سحاح،مادة	ظلم	�س170. 	)2(

الفراهي���دي:	اخللي���ل	بن	اأحمد،	كتاب	العني،	حتقيق	مه���دي	املخزومي،	اإبراهيم	ال�سامرائ���ي،	دار	الهجرة،	ج8،	 	)3(
�س162.

االأ�سفه���اين:	احل�سني	بن	حمم���د،	غريب	مفردات	األفاظ	الق���راآن،	�سبط	وت�سحيح	اإبراهي���م	�سم�س	الدين،	دار	 	)4(
الكتب	العلمية،	بريوت،	لبنان،	ط1425ه�،	2004م.	�س352،	354.
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المبحث األول

حقيقة ال�ستبداد واأ�سبابه يف القراآن الكرمي.

المطلب األّول: حقيقة االستبداد

اإّن	تتب���ع	ن�سو�س	القراآن	الكرمي	التي	تناولت	احلديث	عن	معاين	اال�ستبداد	تتيح	للم�سلم	
بناء	ت�سور	وا�سح	عن	ماهيته	احلقيقية،	فاخلطاب	القراآين	ميثل	منبع	الت�سورات	ال�سحيحة	
ع���ن	احلياة	وظواهرها،	وم�سدر	الت�سورات	بالن�سبة	لالإن�سان	ودوائر	حياته؛	ولذلك	انحرفت	
الكث���ري	من	املفاهيم	عندما	مل	تن���ل	حظها	من	التوجيه	القراآين،	وق���د	كان	ظاهرة	اال�ستبداد	
م���ن	الظواهر	الت���ي	ت�سوهت	معانيه���ا،	بفعل	الق���راءات	التجزيئية	لن�سو�س	الق���راآن	الكرمي،	
فاخت�سرت	مفهومه	يف	اجلانب	ال�سيا�سي	فقط،	بينما	ي�سمل	اال�ستبداد	وفق	اخلطاب	القراآين	
مع���اين	عدي���دة،	ترج���ع	يف	اأ�سلها	اإىل	اخلروج	ع���ن	طاعة	اهلل،	والتجرب،	وحت���دي	�سرائع	اهلل	
�سبحان���ه	وتع���اىل	-	التي	جاءت	لتنظيم	خمتل���ف	دوائر	احلياة	-	والتماهي	م���ع	دواعي	الهوى	
والتج���رب.	وهذا	يعني	اأن	اال�ستبداد	كل	ما	ي�ساد	اأمر	اهلل	تعاىل	يف	�سوؤون	احلياة،	�سواء	اأكانت	
املحارب���ة	واملعار�س���ة	من	فرد	اأو	من	جماع���ة،	و�سواء	اأكان	اال�ستبداد	فع���ال	جديدا،	اأو	عادات	

مكينة.	وليت�سح	هذا	املفهوم	ب�سكل	دقيق	فاإّننا	نعر�س	تعريفات	اال�ستبداد	االآتية:
اال�ستب���داد	يف	اللغ���ة	ماأخ���وذ	من:	مادة	ب���دد	وا�ستبّد:	" يق���ال	ا�ستبد	باالأم���ر،	ي�ستبد	به	
ا�ستبدادا،	اإذا	انفرد	به	دون	غريه،	وا�ستبد	براأيه	انفرد	به")1(،	واأي�سا:	" ا�ستبد	باالأمر	انفرد	

به	من	غري	م�سارك	له	فيه")2(.
وعّرف���ه	الزخم�سري	فقال:	" اال�ستبداد:	افتعال	من	االأم���ر	كاأنه	نف�سه	اأمرته،	فاأمتر	اأي:	

امتثل،	اأي:	ال	ياأت	بر�سد	من	قبل	نف�سه،	وال	يقبل	قول	غريه")3(.

ل�سان	العرب،	مادة	بدد،	ج3،	�س81. 	)1(
الرازي:	حممد	بن	اأبي	بكر،	خمتار	ال�سحاح،	مكتبة	لبنان	نا�سرون،	بريوت،	ط	1415ه�،	1995م،	مادة	" بدد"،	�س18. 	)2(
الزخم�س���ري:	حمم���ود	بن	عم���ر،	الفائق	يف	غريب	احلدي���ث،	حتقيق	علي	حمم���د	البجاوي،	وحمم���د	اأبو	الف�سل	 	)3(

اإبراهيم،	ط2،	دار	املعرفة،	لبنان،	ج4،	�س123.
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وذك���ر	ال�سعدي	لف���ظ	اال�ستب���داد	يف	تف�سريه	لقول���ه	تعاىل:"َما	ُكن���ُت	َقاِطَعًة	اأَْم���ًرا	َحتَّى	
َت�ْسَهُدوِن")1(.	فقال	اأي:	" ما	كنت	م�ستبدة	باأمر،	دون	راأيكم	وم�سورتكم.	")2(.

ويعرف���ه	الكواكبي	بقوله:	" غرور	املرء	براأيه	واالأنفة	عن	قبول	الّن�سيحة	اأو	اال�ستقالل	يف	
ال���راأي	ويف	احلق���وق	امل�سرتكة	..	ثم	ت�سرف	فرد	اأو	جمع	يف	حق���وق	القوم	بامل�سيئة	وبال	خوف	

تبعة")3(.
اإّن	احلقيق���ة	الكربى	لال�ستب���داد	من	خالل	هذه	التعاريف:	اأنه	حم���اداة	اخلالق،	ورف�س	
�سريعته،	فاإّن	الهوى	مذموم	الأنه	ي�سادم	اأوامر	اهلل،	واإّن	اال�ستبداد	بالراأي	يعني:	رف�س	األوهية	
اهلل	وربوبيته	وعدم	الت�سليم	بها،	اأو	الت�سليم	ال�سوري	بها،	مع	الكفر	فعال	باآثار	الت�سديق	بها،	
اأّم���ا	الغ���رور	بالراأي	واال�ستقالل	به	فهو:	اعتقاد	املخلوق	اأّن	ما	ي�سل	اإليه	من	اأحكام	اأن�سب	من	
اأح���كام	اهلل	تعاىل،	اأّما	رد	الّن�سيحة،	فالأّن	الدين	هو:	الّن�سيحة،	ورف�سها	مبعناها	الوارد	يف	
الكت���اب	وال�سّنة،	وكما	ورد	عن	�سلف	االأّمة	هو:	ع���ني	اال�ستبداد،	�سواء	اأكان	ردها	على	م�ستوى	

االأفراد،	اأو	االأ�سر،	اأو	املجتمع،	اأو	احلكم	كما	�سنبني	الحقا.

وعلي���ه	فاإّن	اأهّم	ما	ميكن	اخلروج	به	بع���د	تقرير	حقيقة	اال�ستبداد	هو:	نفي	ال�سيق	الذي	
ل�سق	به،	فقد	جهد	الكثريون	الأجل	اإل�ساقه	بفئة	معينة،	ومتّيع	حتى	�سار	ا�ستبداد	االأفراد	يف	
احلي���اة	مقبوال	وم�سكوتا	عنه،	رغم	اأن	ا�ستب���داد	االأفراد	بع�سيان	اهلل	تعاىل	يف	كيفية	التعامل	
م���ع	اخلل���ق	ودوائر	احلياة	يف	املجتم���ع	ي�سكل	يف	االأخري	ال�س���ورة	ال�سنيعة	ل���ه،	يقول	ال�سعدي	
���ُه	َطَغى".)4(	اأي:	فانهه	ع���ن	طغيانه،	و�سركه،	 ىَل	ِفْرَعْوَن	اإَِنّ يف	تف�س���ري	قول���ه	تعاىل:" اْذَه���ْب	اإِ
وع�سيان���ه")5(،	وهي	لفتة	عميقة،	جتعل	اال�ستبداد	متحققا	ب���كل	من	ع�سى	وعاند،	اأو	اأ�سرك	
وح���اد،	اأو	كفر	وكابر،	ه���ذه	ال�سورة	الوا�سعة	لال�ستبداد	هي	التي	ج���اءت	ال�سريعة	االإ�سالمية	
لتنفيه���ا	عن	احلياة،	وحُت���ّل	حملها	التعاي�س	بني	الّنا�س	وفق	منه���ج	رب	العاملني،	وليحل	العدل	
والرحم���ة	والت�سام���ن	والتكافل	مكان	الظل���م	واال�ستعباد	والقهر	والق�س���وة	واالأنانية	والعداوة،	

�سورة	الّنمل،	االآية:	32. 	)1(
ال�سعدي،	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املّنان،	�س437. 	)2(

الكواكبي:	عبد	الرحمن،	�س16،	الدار	وال�سنة	والطبعة	غري	مذكورة. 	)3(
الّنازعات،	االآية:	17. 	)4(

	ال�سعدي،	تي�سري	الكرمي	الرحمن،	�س566. 	)5(
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وله���ذا	نف���ى	اهلل	�سبحانه	وتع���اىل	يف	القراآن	�سف���ة	اال�ستبداد	والتجرب	ع���ن	االأنبياء	وو�سفهم	
	َيُكن	 ا	ِبَواِلَدْيِه	َومَلْ باله���دى	والرحم���ة	واأثبت	لهم	اخلريية	فقال	عن	يح���ي	عليه	ال�سالم:	"َوَب���رًّ

ا	")1(اأاأكااأاأ يًّ َجبَّاًرا	َع�سِ
،	يقول	ال�سعدي:	"	اأي	:	مل	يكن	متجربا	متكربًا	عن	عبادة	اهلل،	وال	مرتفعًا	على	عباد	اهلل،	
وال	عل���ى	والديه،	فجمع	ب���ني	القيام	بحق	اهلل،	وحق	خلقه؛	ولهذا	ح�سلت	له	ال�سالمة	يف	جميع	
ا	 وُت	َوَيْوَم	ُيْبَعُث	َحًيّ اأحواله،	مبادئها	وعواقبها؛	لهذا	ثّنى	بقوله:	" َو�َسالٌم	َعَلْيِه	َيْوَم	ُوِلَد	َوَيْوَم	مَيُ
")2(،	ونف���ي	اجل���ربوت	�سفة	تكررت	بحق	عي�سى	عليه	ال�سالم	اأي�س���ا،	وبحق	نبينا	حممد	عليه	

ال�سالة	وال�سالم.

المطلب الثاني: أسباب االستبداد من خالل القرآن الكريم

م���ن	خالل	ا�ستقراء	ن�سو����س	القراآن	الكرمي	الت���ي	حتدثت	عن	الطغي���ان	والظلم،	فاإّننا	
نخل����س	اإىل	االأ�سباب	الكربى	لظاه���رة	اال�ستبداد،	املنافية	للتوحي���د	ولوازمه،	فكل	ما	ينافيه	
وي�س���اده	ه���و:	من	االأ�سباب	املوؤدي���ة	لال�ستبداد،	وهذا	�سابط	هام	يف	تقري���ر	بواعثه	ودوافعه،	

وفيما	يلي	ن�ستعر�س	اأهم	اأ�سبابه	وبواعثه:

الف���رع	االأول:	الِكرْب:	والكرب	من	اأهم	بواعث	اال�ستب���داد،	وقد	ُو�سف	به	اأعداء	االأنبياء	يف	
ع���دة	موا�سع	قراآنية،	وق���د	جاء	تعريفه	يف	احلديث:	" الكرب	بطر	احل���ق	وغمط	النا�س	".)3(،	
اأي	احتق���ار	الّنا����س	والتع���ايل	عليهم،	واأخذ	حقوقه���م.	وقد	و�سف	اهلل	تع���اىل	اإبلي�س	وفرعون	
ب�سف���ة	اال�ستكبار،	وهما	اأب���رز	مثال	ميكن	اال�ستدالل	به	عند	احلديث	عن	اال�ستبداد	وبواعثه،	
يق���ول	اهلل	تع���اىل	يف	و�س���ف	رف�س	اإبلي�س	الأمر	ال�سج���ود:	" َواإِْذ	ُقْلَن���ا	ِلْلَماَلِئَكِة	ا�ْسُج���ُدوا	اِلآَدَم	

مرمي،	االآية:14. 	)1(
ال�سعدي:	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املّنان،	�س347. 	)2(

	الني�ساب���وري:	اأب���و	احل�سني	م�سل���م	بن	احلجاج،	�سحيح	م�سل���م،	املحقق:نظر	بن	حممد	الفارياب���ي،	النا�سر:	دار	 	)3(
طيب���ة،	�سن���ة	الن�سر:	1427-2006،	عدد	املجلدات:	2،	رقم	ط1،	كت���اب:	االإميان،	باب:	حترمي	الكرب	وبيانه،	�س:	
55،	حدي���ث	رق���م:	91./	اأبو	داود:	�سليمان	ب���ن	االأ�سعث،	�سنن	اأبي	داود،	حتقيق:	�سعي���ب	االأرناوؤوط	واآخرون،	دار	
الر�سالة	العاملية،	�سنة	الن�سر:	1430-2009،		ط:1،	ج:	6،	كتاب	اللبا�س،	باب:	ما	جاء	يف	الكرب،	�س:	191،	حديث	

رقم:	4092.
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	َوَكاَن	ِمَن	اْلَكاِفِريَن" )1(،	قال	االإمام	القرطبي	يف	تف�سري	هذه	 َبى	َوا�ْسَتْكرَبَ َف�َسَجُدوا	اإِالَّ	اإِْبِلي�َس	اأَ
االآية:"وا�ستك���رب	اال�ستكبار	:	اال�ستعظام،	فكاأنه	ك���ره	ال�سجود	يف	حقه	وا�ستعظمه	يف	حق	اآدم،	
ف���كان	ت���رك	ال�سجود	الآدم	ت�سفيها	الأم���ر	اهلل	وحكمته.	ولذلك	قال	اهلل	تعاىل:	" َم���ا	َمَنَعَك	اأَن	
َت	اأَْم	ُكنَت	ِمَن	اْلَعاِلنَي)2("	اأي:	ا�ستكربت	وال	كرب	لك،	ومل	اأتكرب	 	اأَ�ْسَتْكرَبْ َت�ْسُجَد	مِلَا	َخَلْقُت	ِبَيَدَيّ

اأنا	حني	خلقته	بيدي	والكرب	يل	")3(.
	 	ُه���َو	َوُجُنوُدُه	يف	ااْلأَْر�ِس	ِبَغرْيِ كم���ا	و�سف	اهلل	تعاىل	فرعون	باال�ستكبار	فق���ال:" َوا�ْسَتْكرَبَ
ُهْم	اإَِلْيَنا	اَل	ُيْرَجُعوَن	")4(		يق���ول	االألو�سي	يف	تف�سري	االآية:	"راأوا	كل	من	�سواهم	 وا	اأََنّ 	َوَظُنّ ���ِقّ احْلَ

حقريا	باالإ�سافة	اإليهم،	ومل	يروا	العظمة	والكربياء	اإاّل	الأنف�سهم.")5(.
الف��رع الث��اين: العل��ّ�:	اإّن	من	اأبرز	بواعث	اال�ستب���داد	اال�ستعالء،	وقد	قرنه	اهلل	تعاىل	يف	
بع�س	املوا�سع	من	القراآن	مع	اال�ستكبار،	ما	يعني	زيادته	عنه	يف	املعنى،	فاإن	كان	الكرب	احتقار	
الّنا����س،	ورد	احل���ق،	ف���اإّن	العلو	هو	ال�سع���ور:	" بالعظمة	والتجرب،	يقال	ع���ال	فالن	يف	االأر�س:	
اإذا	ا�ستك���رب	وطغى،	ويقال	لكل	متجرب	قد	عال	وتعّظ���م")6(.	وقد	و�سف	اهلل	به	فئات	كثرية	يف	

القراآن	نذكر	منها:
ن	َت�ْسُج���َد	مِلَ���ا	َخَلْقُت	 	َم���ا	َمَنَع���َك	اأَ وو�س���ف	اهلل	اإبلي����س	بالعل���ّو	فق���ال:	" َق���اَل	َي���ا	اإِْبِلي����سُ
ْم	ُكنَت	ِمَن	اْلَعاِل���نَي" )7(	ق���ال	االإمام	الط���ربّي:	"	اأم	كنت	كذلك	من	قبل	ذا	 َت	اأَ 	اأَ�ْسَتْك���رَبْ ِبَيَدَيّ
علو	وتكرب	على	ربك")8(.	وو�سف	اهلل	عّز	وجل	الكّفار	بالعلّو	فقال	جّل	من	قائل:"	َوَجَحُدوا	ِبَها	

البقرة،	االآية:	34. 	)1(
�س،	االآية:	75. 	)2(

القرطب���ي:	حممد	بن	اأحمد،	اجلامع	الآي���ات	االأحكام،	اإعداد	املكتب	الثق���ايف،	دار	الفكر،	ط1،	1407ه�،1987م،	 	)3(
ج1،	�س296،297.	وانظر	البغوي:	احل�سني	بن	م�سعود،	تف�سري	البغوي،	دار	طيبة،	ج1،	�س	82،83،84.

الق�س�س،	االآية:	39. 	)4(
االألو�س���ي:	حممود	�سك���ري	بن	عبد	اهلل،	روح	املعاين	يف	تف�سري	القراآن	العظي���م	وال�سبع	املثاين،	دار	اإحياء	الرتاث	 	)5(

العربي،	بريوت	لبنان،	تاريخ	الطبعة	غري	مذكور.
ل�سان	العرب،	البن	منظور،	مادة	" عال	" ج	15،	�س85. 	)6(

�س،	االآية:	75. 	)7(
تف�سري	الطربي،	�س240. 	)8(
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ا	َفانُظْر	َكْيَف	َكاَن	َعاِقَبُة	امْلُْف�ِسِديَن" )1(.	قال	الطربي:	"ظلما	 َوا�ْسَتْيَقَنْتَه���ا	اأَنُف�ُسُهْم	ُظْلًما	َوُعُلًوّ
وعلوا"	يعن���ي	بالظلم	:	االعتداء،	والعلو	:	الكرب،	كاأّنه	قيل	:	اعتداء	وتكربا.	وعن		ابن	جريج:" 

تعظما	ا�ستكبارا")2(.
	ِفْرَعْوَن	 َنّ وو�سف	القراآن	فرعون	ب�سفة	اال�ستعالء	يف	موا�سع	عدة،	منها	قوله	تعاىل:" َواإِ
���ُه	مَلَِن	امْلُ�ْسِرِفنَي	" )3(.قال	ابن	كثري:	"الأن	فرعون	كان	جبارا	عنيدا	م�سرفا	 	َواإَِنّ َلَعاٍل	يف	ااْلأَْر����سِ

يف	التمرد	والعتو")4(.
ْيَنا	اإِىل	َبِني	اإِ�ْسَراِئيَل	يف	اْلِكَتاِب	 وو�سف	اهلل	تعاىل	اليهود	باال�ستعالء	فقال	�سبحانه:" َوَق�سَ
ا	َكِبرًيا	")5(.	قال	االإمام	ابن	كثري	يف	تف�سريه	لالآية:	"	اأي	 	ُعُلًوّ 	َوَلَتْعُلَنّ َتنْيِ 	يف	ااْلأَْر�ِس	َمَرّ َلُتْف�ِسُدَنّ
:	تقدم	اإليهم	واأخربهم	يف	الكتاب	الذي	اأنزله	عليهم	اأنهم	�سيف�سدون	يف	االأر�س	مرتني	ويعلون	

		علوا	كبريا،	اأي:	يتجربون	ويطغون	ويفجرون	على	النا�س")6(.
وم���ن	خ���الل	التاأّمل	يف	ه���ذه	الّن�سو�س	وتف�سرياته���ا	يت�سح:	اأن	اال�ستع���الء	�سفة	نف�سية	
ل�سيق���ة	بامل�ستبدين	مهما	كانت	�سفتهم	ومراكزهم	االجتماعية،	وهي	�سفة	تبعث	على	اعتبار	
الّنف�س	اأف�سل	من	اجلميع،	واأحق	بتقرير	م�سري	الغري،	فهي	نظرة	فوقية	مليئة	بالدونية،	وغري	
طبيعية	وال	�سوّية،	بل	هي	دليل	على	اأمرا�س	نف�سية	معقدة		ت�سكن	امل�ستبد	املتجرب،	فاإبلي�س	كان	
ي���رى	العظمة	يف	نف�س���ه؛	ولذلك	رد	اأمر	اهلل،	بعد	ت�سفيهه	الآدم	وا�سل	خلقته،	ورّد	الكفار	احلق	
واالآي���ات،	بع���د	اأن	تعالوا	عن	اعتبار	اأنف�سه���م	عبيدا	هلل	تعاىل	وحمكومني	باأم���ره،	اأّما	فرعون	
فلم���ا	تعاظم���ت	نف�سه	بني	عينيه	وجترّب،	بع���د	اأن	دانت	له	م�سر	اأر�سا	وب�س���را،	وجمع	يف	يديه	
امل���ال	والبط����س،	راأى	اأّن	م���ن	حقه	اأن	يه���ب	اأو	ينزع	احلي���اة	عّمن	ي�ساء	بزعم���ه،	يبعثه	مر�س	
ُكُم	االأَْعَل���ى)7(		اأّما	اليهود	فاإن	 العظم���ة	عل���ى	اأن	يعتق���د	اأّن	له	�سفات	الربوبية	فيق���ول:	" اأََنا	َرُبّ

النمل،	االآية،	14. 	)1(
تف�سري		الطربي،	�س437. 	)2(

يون�س،	االآية،	83. 	)3(
ابن	كثري:	ا�سماعيل	بن	عمر،	تف�سري	القراآن	العظيم،	دار	طيبة،	1422ه�	2002م،	ج4،	�س288. 	)4(

االإ�سراء،	االآية،	4. 	)5(
تف�سري	ابن	كثري،	ج5،	�س48. 	)6(

الّنازعات،	االآية،	25. 	)7(



428

د.  حممد اأمني مقراوياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

الباع���ث	على	اإف�سادهم	نف�سية	اأخرى	تفارق	ما	عند	اإبلي�س	وفرعون،	وهذا	من	اإعجاز	القراآن،	
فالباع���ث	على	ف�ساد	اليهود	هو:	نف�سيتهم	املري�س���ة	بعقد	حقرية	كثرية	مثل:	الغدر،	واخلوف،	
واجلب،	واحلر�س،	فت�سرفاتهم	وعداوتهم	للحق	نابعة	من	هذه	النف�سية	احلقرية،	ما	يعني	اأّن	
اال�ستبداد	قد	يكون	ب�سبب	ال�سعور	بالعظمة،	وقد	يكون	ب�سبب	ال�سعور	بعقدة	النق�س	والدونية،	
والدلي���ل	على	ذلك	اأن	الطغيان	واالإف�س���اد	واال�ستبداد	الذي	كان	علي���ه	فرعون	واليهود	واحد،	
رغ���م	اخت���الف	الباعث،	وهذا	دليل	اآخر	على	اأّن	تف�سري	ال�سلوكيات	يف	�سوء	القراآن	الكرمي	هو	

التف�سري	االأ�سلم	واالأحكم.
وهن���ا	لفت���ة	هامة	يجب	االنتباه	لها	وه���و	اأن	العالقة	بني	اليهود	عالق���ة	اأ�سا�سها	ال�سحناء	
والكراهي���ة	والبغ�س���اء،	ما	يعن���ي	اأن	املجتمعات	التي	ت���رتك	ال�سريعة	الرباني���ة	تفقد	الرحمة	
والع���دل	واملودة	بينها،	وتوؤول	نف�سيتها	اإىل	العداوة،	وينت�سر	فيها	اال�ستبداد،	يقول	ابن	كثري	يف	
ا	يف	االأَْر�ِس	َوال	َف�َساًدا	 َعُلَها	ِلَلِّذيَن	ال	ُيِري���ُدوَن	ُعُلًوّ اُر	االآِخَرُة	جَنْ تف�س���ري	قوله	تعاىل:	"  ِتْل���َك	الَدّ
َواْلَعاِقَب���ُة	ِلْلُمَتِّقنَي	")1(يخ���رب	تعاىل	اأّن	ال���ّدار	االآخرة	ونعيمها	املقيم	ال���ذي	ال	يحول	وال	يزول،	
جعلها	لعباده	املوؤمنني	املتوا�سعني،	الذين	ال	يريدون	علوا	يف	االأر�س،	اأي	:	ترفعا	على	خلق	اهلل	

وتعاظما	عليهم	وجتربا	بهم،	وال	ف�سادا	فيهم،	كما	قال	عكرمة	:	العلو	:	التجرب	")2(.
الفرع الثالث: اجلهل: من مادة جهل :	اجلهل	:	نقي�س	العلم،	وهو	من	اأعظم	االأ�سباب	التي	
تدف���ع	االإن�سان	اإىل	جت���اوز	احلدود،	والتعدي	على	احلقوق،	وق���د	وردت	لفظة	جهل	وم�ستقاتها	
	اأَْعُبُد	 	اهلَلِّ	َتاأُْم���ُرويِنّ يف	الق���راآن	الك���رمي	اأربعا	وع�سري���ن	مّرة،	منها	قوله	تع���اىل:	" ُقْل	اأََفَغ���رْيَ
ُكْم	 َنّ َنا	اإَِلًها	َكَما	َلُه���ْم	اآِلَهٌة	َقاَل	اإِ اِهُل���وَن	"	)3(،	وقول���ه	تعاىل:	" َقاُلوا	َيا	ُمو�َسى	اْجَع���ل	َلّ َه���ا	اجْلَ اأَُيّ
َهُلوَن	")5(،	 ي	اأََراُكْم	َقْوًما	جَتْ ْر�ِسْلُت	ِب���ِه	َوَلِكِنّ َهُل���وَن	")4(،		وقوله	عّز	وجّل:	" َواأَُبِلُّغُكْم	َما	اأُ َق���ْوٌم	جَتْ
َهُلوَن	")6(،	قال	 �َساِء	َبْل	اأَنُتْم	َقْوٌم	جَتْ ن	ُدوِن	الِنّ َجاَل	�َسْهَوًة	ِمّ ُتوَن	الِرّ ُكْم	َلَتاأْ وقول���ه	�سبحان���ه:	" اأَِئَنّ
	ُحْكًما	لَِّقْوٍم	 ْح�َسُن	ِم���َن	اهللَِّ اِهِليَِّة	َيْبُغوَن	َوَمْن	اأَ القرطب���ي	يف	تف�س���ري	قوله	تعاىل:	" اأََفُحْك���َم	اجْلَ

الق�س�س،	االآية:	83. 	)1(
تف�سري	ابن	كثري،	ج6،	�س259. 	)2(

الزمر،	االآية:	64. 	)3(
االأعراف،	االآية:	138. 	)4(
االأحقاف،	االآية:	23. 	)5(
الّنمل،	االآية:	55. 	)6(
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ُيوِقُنوَن")1(،واملعنى:	اأن	اجلاهلية	كانوا	يجعلون	حكم	ال�سريف	خالف	حكم	الو�سيع؛	كما	تقدم	
يف	غري	مو�سع،	وكانت	اليهود	تقيم	احلدود	على	ال�سعفاء	الفقراء،	وال	يقيمونها	على	االأقوياء	
االأغني���اء؛	ف�سارعوا	اجلاهلية	يف	هذا	الفعل")2(،	فاجلهل	�سبب	ال�ستبداد	القوي،	وا�ست�سعافه	
لته	ن�سو����س	الوحيني،	وهذه	ال�س���ورة	التي	ذكرها	 للنا����س،	وباع���ث	على	الظلم،	وه���و	ما	ف�سّ
القرطب���ي	اأحد	اأب���رز	�سوره،	فامل�ستبد	يجع���ل	الّنا�س	طبقات،	اأغلبها	حت���ت	الت�سخري	الظامل،	
فهم	يف	ال�ّسلم	عبيد	يف	يد	القوّي،	ويف	احلرب	وقودها،	ولهذا	حارب	االإ�سالم	اجلاهلية	وفكك	
دعامته���ا	بالعل���م،	فكان	اأن	فر�س	عل���ى	الّنا�س	طلب	العلم،	الأّن	العلم	يرف���ع	الوعّي،	وهو	قرين	

التوحيد،	فال	توحيد	بال	علم.	
الفرع الرابع: الطغيان والظلم: وقد ف�سّلنا يف هذين الباعثني يف املبحث التمهيدي.
الف��رع اخلام���س: اله���ى والغ��رور:	الهوى	م���ن	اأ�سب���اب	اال�ستبداد	الف���ردي	والعام،	يقول	
الراغ���ب	في���ه:	" يهوى	ب�ساحب���ه	يف	الدنيا	اإىل	كل	داهي���ة،	ويف	االآخ���رة	اإىل	الهاوية")3(.	وهو	
املي���ل	اإىل	اإر�ساء	الّنف�س،	وتلبية	�سهواتها	البدائية	احليوانية.	اأّما	الغرور	فهو:	" �سكون	الّنف�س	
اإىل	م���ا	يوافق	الهوى	ومييل	اإليه	الطب���ع")4(.	وقد	حّذر	القراآن	من	الغرور،	وبنّي	اأن	من	اأ�سباب	
َك	اْلَكِرمِي")5(،	 َك	ِبَرِبّ ْن�َساُن	َما	َغ���َرّ َها	ااْلإِ ا�ستب���داد	االإن�سان	اغرتاره	بنف�س���ه	فقال	تعاىل:	"َيا	اأَُيّ
فه���و	باعث	على	حماربة	�سرعة	اهلل،	�س���واء	اأكان	ذلك	من	احلاكم،	كفرعون	الذي	اأّداه	غروره	

�َساِد	")6(. َرى	َوَما	اأَْهِديُكْم	اإِال	�َسِبيَل	الَرّ اإىل	اأن	ي�ستبد	ويقول:	" َما	اأُِريُكْم	اإِال	َما	اأَ

املائدة،	االآية:	50. 	)1(
القرطبي،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	�س156. 	)2(

الراغب	االأ�سفهاين،	املفردات	األفاظ	القراآن،	�س849. 	)3(
ل�سان	العرب،	ج5،	�س12. 	)4(

االنفطار،	االآية:	6. 	)5(
غافر،	االآية:	6. 	)6(
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المبحث الثاني

�س�ر ال�ستبداد من خالل القراآن الكرمي.

ظ���ّل	مفه���وم	اال�ستبداد	حبي�س	مفه���وم	�سّيق	ح�سره	يف	جمال	ال�سيا�س���ة،	وهو	ما	ي�سقط	
اأمام	املعاين	التي	جاء	بها،	حيث	ُذكرت	له	�سوٌر	عديدة	منها:

المطلب األّول: االستبداد العقدي واالجتماعي:

الفرع الأّول: ال�ستبداد العقدي:
	وه���و	اال�ستب���داد	بح���ق	اهلل	تعاىل،	عند	جتاوز	االإن�س���ان	لقدره،	واأمر	رب���ه،	ونبذه	عقيدة	
التوحي���د،	ويك���ون	ذلك	بالكف���ر	وال�سرك،	وهو	اأ�سل	ل���كل	انحراف	وج���ور	وا�ستبداد،	وم�سدر	
للباطل	واخلرافات	واجلهاالت،	يقول	اهلل	تعاىل:	" َوَذُروا	اَلِّذيَن	ُيْلِحُدوَن	يف	اأَ�ْسَماِئِه	�َسُيْجَزْوَن	
َم���ا	َكاُن���وا	َيْعَمُل���وَن	")1(.	قال	قتادة	:	"يلح���دون	"ي�سركون.	وقال	علي	بن	اأب���ي	طلحة،	عن	ابن	
عبا�س	:	االإحلاد	:	التكذيب.	واأ�سل	االإحلاد	يف	كالم	العرب	:	العدل	عن	الق�سد،	وامليل	واجلور	
واالنح���راف")2(،	وال�س���رك	جت���اوز	عظيم	من	العبد	يف	ح���ق	اهلل؛	ولهذا	ج���اء	الّن�س	القراآين	
���ْرَك	َلُظْلٌم	َعِظيٌم")3(،	يقول	ابن	عا�سور	 	ال�ِسّ م�سنع���ا	على	ال�سرك	وامل�سركني،	فقال	تعاىل:"اإَِنّ
يف	تف�س���ري	هذه	االآية:		"تعليل	للنهي	عنه	وتهويل	الأم���ره،	فاإنه	ظلم	حلقوق	اخلالق،وظلم	املرء	
لنف�س���ه	اإذ	ي�سع	نف�سه	يف	ح�سي����س	العبودية	الأخ�س	اجلمادات،	وظل���م	الأهل	االإميان	احلق	اإذ	
يبع���ث	على	ا�سطهادهم	واأذاهم،	وظل���م	حلقائق	االأ�سياء	بقلبها	واإف�س���اد	تعلقها")4(،	واأعظم	
الظل���م	اأن	ي�ستب���د	املخلوق	بحق	خالقه	تعاىل،	في�سرك	باهلل	ويجعل	ل���ه	اأندادا،	وين�سب	لنف�سه	
ح���ق	الت�سريع	بدال	ع���ن	اهلل	عّز	وجل،	كم���ا	فعل	اجلباب���رة	والفراعنة	واالأحب���ار	والق�ساو�سة،	

االأعراف،	االآية:	180. 	)1(
تف�سري	ابن	كثري،	ج	3،	�س	516. 	)2(

لقمان،	االآية:	13. 	)3(
ابن	عا�سور،	التحرير	والتنوير،	ج21،	�س155. 	)4(
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ويتح�سل	مما	�سبق	اأن	اال�ستبداد	العقدي	منبع	كل	ال�سرور	والف�ساد	يف	العامل.
الفرع الثاين: ال�ستبداد الجتماعي: 

ِبيُل	َعَلى	اَلِّذيَن	 وه���و	ال���ذي	يكون	بني	الّنا�س،	وق���د	اأ�سارت	اإليه	االآية	الكرمية:	" اإِمَنَّ���ا	ال�َسّ
وَلِئَك	َلُهْم	َعَذاٌب	اأَِليٌم")1(.وقد	�سبق	تف�سريها،	 	اأُ ِقّ 	احْلَ ا�َس	َوَيْبُغوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	ِبَغرْيِ َيْظِلُم���وَن	الَنّ
وه���ي	اأ�س���ل	يف	تقرير	اال�ستبداد	الذي	يقع	ب���ني	الب�سر،	والأن	دوائر	التعام���ل	بني	النا�س	كثرية	
ومتنوع���ة،	فاإننا	نح�سي	�سورا	كثرية	لال�ستبداد	االجتماعي،	غ���ري	اأننا	�سنقت�سر	على	اأهّمها	

وهي:

اأ-	اال�ستب���داد	بحق	االإناث:	وقد	ج���اء	القراآن	حماربا	لال�ستبداد	يف	حق	املراأة،	وهذه	فيه	
رد	عل���ى	دعاوى	اأهل	الباط���ل	الذين	ين�سبون	اال�ستبداد	الواقع	على	امل���راأة	اإىل	االإ�سالم،	يقول	
ْعُروٍف	َواَل	 	مِبَ ُحوُهَنّ ْعُروٍف	اأَْو	�َسِرّ 	مِبَ 	َفاأَْم�ِسُكوُهَنّ �َساَء	َفَبَلْغَن	اأََجَلُهَنّ اهلل	تعاىل:" َواإَِذا	َطَلّْقُتُم	الِنّ
َراًرا	" قال:	يطلقها،	حتى	 	�سِ �ِسُكوُه���َنّ َتْعَتُدوا	")2(،	عن	م�سروق	:	" َواَل	مُتْ ���َراًرا	ِلّ 	�سِ �ِسُكوُه���َنّ مُتْ
اإذا	كادت	تنق�سي	عدتها	راجعها،	ثم	يطلقها،	فيدعها،	حتى	اإذا	كادت	تنق�سي	عدتها	راجعها،	
وال	يريد	اإم�ساكها	:	فذلك	الذي	ي�سار	ويتخذ	اآيات	اهلل	هزوا")3(	.	فنهى	الزوج	عن	اال�ستبداد	
يف	ا�ستعم���ال	حقه	يف	الطالق	منعا	الإحلاق	ال�سرر	بها.	ونهى	عن	اال�ستبداد	بحق	االأرملة	فقال	
	ِلَتْذَهُبوا	ِبَبْع�ِس	 ُلوُهَنّ �َساَء	َكْرًها	َواَل	َتْع�سُ 	َلُكْم	اأَن	َتِرُث���وا	الِنّ َها	اَلِّذيَن	اآَمُنوا	اَل	َيِحُلّ تع���اىل:" َيا	اأَُيّ
	 	ِبامْلَْعُروِف	َفاإِن	َكِرْهُتُموُهَنّ 		َوَعا�ِسُروُهَنّ َن���ٍة	َوَعا�ِسُروُهَنّ َبِيّ 	اأَن	َياأِْتنَي	ِبَفاِح�َسٍة	ُمّ 	اإِاَلّ َم���ا	اآَتْيُتُموُهَنّ
ا	َكِث���رًيا	")4(،	قال	ابن	عبا����س	يف	هذه	االآية:	"  َفَع�َس���ى	اأَن	َتْكَرُه���وا	�َسْيًئ���ا	َوَيْجَع���َل	اهلَلُّ	ِفيِه	َخرْيً
ق���ال	:	كان���وا	اإذا	مات	الرج���ل	كان	اأولياوؤه	اأحق	بامراأته،	اإن	�ساء	بع�سه���م	تزوجها،	واإن	�ساءوا	
زوجوه���ا،	واإن	�س���اءوا	مل	يزوجوه���ا،	فهم	اأحق	به���ا	من	اأهلها)5(،	..	ويف	رواي���ة	اأخرى	عن	ابن	
عبا����س	ر�س���ي	اهلل	عنهما	قال:	كان	الرج���ل	اإذا	مات	وترك	جارية،	األق���ى	عليها	حميمه	ثوبه،	

ال�سورى،	االآية:	42. 	)1(
البقرة،	االآية:	231. 	)2(

تف�سري	الطربي،	ج5،	�س9. 	)3(
�سورة	الّن�ساء،	االآية:	19. 	)4(

البخ���اري:	حممد	بن	ا�سماعي���ل،	�سحيح	البخاري،	دار	ابن	كثري،	�سنة	الن�س���ر	1414ه/1993م،	عدد	االأجزاء	7.	 	)5(
كت���اب	تف�س���ري	القران،	�سورة	الن�ساء،	ب���اب	ال	يحل	لكم	اأن	ترث���وا	الن�ساء	كرها	وال	تع�سلوه���ن	لتذهبوا	ببع�س	ما	

اآتيتموهن.	ج4،	�س	1671.	رقم	احلديث:	4303
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فمنعه���ا	من	النا�س.	ف���اإن	كانت	جميلة	تزوجها،	واإن	كانت	دميم���ة	حب�سها	حتى	متوت	فريثها.	
فنزل���ت	هذه	االآي���ة	يف	ذلك.")1(،	ونهى	ويل	امل���راأة	عن	اال�ستبداد	يف	ا�ستعم���ال	والية	التزويج	
	")2(	ق���ال	البغوي)3(	:	" اأي	ال	متنعوهن	 	اأَن	َينِكْحَن	اأَْزَواَجُهَنّ ُلوُهَنّ فق���ال	�سبحانه:	" َف���اَل	َتْع�سُ
ع���ن	النكاح	والع�سل:	املنع	واأ�سله	ال�سيق	وال�سدة	..	وعن	احل�سن	قال:	حدثني	معقل	بن	ي�سار	
قال	زوجت	اأختا	يل	من	رجل	فطلقها	حتى	اإذا	انق�ست	عدتها	جاء	يخطبها	فقلت	له	:	زوجتك	
وفر�ست���ك	واأكرمتك	فطلقتها	ثم	جئ���ت	تخطبها؟	ال	واهلل	ال	تعود	اإليك	اأبدا	وكان	رجال	ال	باأ�س	
 "	 	اأَن	َينِكْحَن	اأَْزَواَجُهَنّ ُلوُهَنّ ب���ه	وكانت	املراأة	تريد	اأن	ترجع	اإلي���ه	فاأنزل	اهلل	تعاىل:" َفاَل	َتْع�سُ
فقلت:	االآن	اأفعل	يا	ر�سول	اهلل	قال	:	فزوجتها	اإياه")4(،	ونهى	�سبحانه	عن	التجاوز	يف	اأعرا�س	
ْنَيا	َواْل َناِت	اْلَغاِفاَلِت	امْلُوؤِْمَناِت	ُلِعُنوا	يف	الُدّ 	اَلِّذيَن	َيْرُموَن	امْلُْح�سَ العفيفات	فقال	�سبحانه:	" اإَِنّ
اآِخ���َرِة	َوَلُه���ْم	َعَذاٌب	َعِظيٌم	")5(	قال	القرطبي:	"قال	اأبو	جعفر	النحا�س	:	من	اأح�سن	ما	قيل	يف	
تاأويل	هذه	االآية	اإنه	عام	جلميع	النا�س	القذفة	من	ذكر	واأنثى")6(،	ونهى	عن	اال�ستبداد	يف	حق	
ا	َوُهَو	َكِظيٌم	")7(،	قال	 	َوْجُهُه	ُم�ْسَوًدّ َحُدُهم	ِبااْلأُنَثى	َظ���َلّ َر	اأَ الزوج���ة	ومولودته���ا	فقال:" َواإَِذا	ُب�ِسّ
اب���ن	عا�سور:	" وهذا	من	جاهليتهم	اجلهالء	وظلمه���م،	اإذ	يعاملون	املراأة	معاملة	من	لو	كانت	

والدة	الذكور	باختيارها،	وملاذا	ال	يحنق	على	نف�سه	اإذ	يلقح	امراأته	باأنثى")8(.
ب- ال�ستبداد يف الدماء: 

وهو	من	اأخطر	اأنواع	اال�ستبداد	االجتماعي؛	الأنه	�سد	اإرادة	اهلل	وحكمته	من	خلق	الب�سر،	
ف���اهلل	هو	الواه���ب	للحياة،	وهو	وحده	من	ميل���ك	نزعها،	وال	حق	الأحد	يف	ه���ذا	اإال	مبا	�سرعه،	
والبغ���ي	عل���ى	هذا	احل���ق	موجب	للف�ساد	يف	الدني���ا	والعذاب	يف	االآخرة،	ب���ل	اإّن	قتل	فرد	واحد	
	َنْف�ٍس	اأَْو	َف�َساٍد	يِف	ااْلأَْر�ِس	َفَكاأَمَنَّا	 يع���ادل	قتل	الب�سرية	كلها،يقول	�سبحانه:	" َمن	َقَتَل	َنْف�ًسا	ِبَغرْيِ

تف�سري	ابن	كثري،	ج	2،	�س240. 	)1(
البقرة،	االآية:	232. 	)2(

تف�سري	البغوي،	ج1،	�س	276. 	)3(
�سحيح	البخاري،	كتاب	النكاح،	باب	من	قال	ال	نكاح	اإال	بويل.	رقم	احلديث:	4760. 	)4(

الّنور،	االآية:	23. 	)5(
تف�سري	القرطبي،	ج12،	�س	194. 	)6(

الّنحل،	االآية:	58. 	)7(
تف�سري	التحرير	والتنوير،	البن	عا�سور،	ج	15،	�س	185. 	)8(
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ا�َس	َجِميًعا	")1(،	ونهى	عن	االإ�سراف	يف	القتل،	 ْحَيا	الَنّ ْحَياَها	َفَكاأَمَنَّا	اأَ ا�َس	َجِميًعا	َوَمْن	اأَ َقَت���َل	الَنّ
وق���د	كانت	العرب	يف	اجلاهلية	ال	تعرف	قانون���ا	وال	حدا	للقتل،	وهذا	من	اال�ستبداد	الذي	جاء	
ِه	�ُسْلَطاًنا	َفاَل	ُي�ْسِرف	 االإ�س���الم	ملحاربته	ونفيه،	يقول	تعاىل:" َمن	ُقِت���َل	َمْظُلوًما	َفَقْد	َجَعْلَنا	ِلَوِلِيّ
وًرا	")2(،	يقول	ال�سنقيطي:	"	االإ�سراف	يف	القتل	هنا	�سامل	ثالث	�سور	 ُه	َكاَن	َمن�سُ َنّ 	اْلَقْت���ِل	اإِ يِفّ
:االأوىل	:	اأن	يقت���ل	اثنني	اأو	اأكرث	بواحد،	كما	كان���ت	العرب	تفعله	يف	اجلاهلية،	الثانية	اأن	يقتل	
بالقتيل	واحدا	فقط	ولكنه	غري	القاتل؛	الأن	قتل	الربيء	بذنب	غريه	اإ�سراف	يف	القتل،	الثالثة	:	
اأن	يقت���ل	نف�س	القاتل	وميثل	به،	فاإن	زيادة	املثلة	اإ�سراف	يف	القتل	اأي�سا")3(،	واأمر	اهلل	بالعدل	
	َواْلَعْبُد	 ِرّ 	ِباحْلُ ُرّ ا�ُس	يِف	اْلَقْتَلى	احْلُ َها	اَلِّذيَن	اآَمُنوا	ُكِتَب	َعَلْيُكُم	اْلِق�سَ يف	الق�سا�س	فقال:" َيا	اأَُيّ
ِباْلَعْبِد	َوااْلأُنَثى	ِبااْلأُنَثى")4(،	يقول	ابن	كثريا:	"العدل	يف	الق�سا�س	اأيها	املوؤمنون	حركم	بحركم،	
وعبدك���م	بعبدكم،	واأنثاكم	باأنثاكم،	وال	تتجاوزوا	وتعتدوا،	كما	اعتدى	من	قبلكم	وغريوا	حكم	
اهلل	فيه���م")5(،	ويقول	ر�سيد	ر�سا	عن	ا�ستبداد	الع���رب	يف	الدماء:	"تتحكم	يف	ذلك	على	قدر	
قّوة	القبائل	و�سعفها،	فرّب	حّر	كان	يقتل	من	قبيلة	فال	تر�سى	قبيلته	باأخذ	القاتل	به	بل	تطلب	
ب���ه	رئي�سه���ا،	واأحيانا	كانوا	يطلبون	بالواحد	ع�سرة،	وباالأنثى	ذك���را،	وبالعبد	حرًا،	فاإن	اأجيبوا	

واإال	قاتلوا	قبيلة	القاتل	و�سفكوا	دماء	كثرية،	وهذا	اإفراط	وظلم	عظيم")6(.
لق���د	حّرم	اهلل	اال�ستبداد	املتعل���ق	بالدماء،	وجعل	حفظ	الّنف�س	م���ن	اأعظم	الكليات	التي	
ج���اءت	ال�سريعة	االإ�سالمية	بحفظها	من	جهة	الوجود	ومن	جهة	العدم،	فنهى	عن	القتل	العمد	
الع���دوان،	ونهى	عن	االنتحار،	ونهى	عن	تعذيب	الّنا�س،	بل	واحليوانات؛	الأن	هذا	اال�ستبداد	يف	
الدم���اء	والّنفو�س	ي�سبب	ف�ساد	احلياة،	فبالقتل	تنهار	االأ�سر	ب���ني	يتيم	واأرملة	وثكلى	وموجوع،	
وباالنتح���ار	ت�سيع	التهمة	حول	اأ�سرته	ودائرته،	اأما	التعذيب	الذي	يهني	الّنف�س،	اأو	يتلف	ع�سوا	

منها	فاإنه	�سبب	النت�سار	الثاأر	والعنف	واجلرائم.

املائدة،	االآية:	32. 	)1(
االإ�سراء،	االآية:	33. 	)2(

ال�سنقيطي،	اأ�سواء	البيان،	ج	3،	�س	88. 	)3(
	البقرة،	االآية:	178. 	)4(

تف�سري	ابن	كثري،	ج	1،	�س	490. 	)5(
ر�سا:	حممد	ر�سيد،	تف�سري	القراآن	احلكيم	)املنار(،	دار	املعرفة،	بريوت،	ط	1993م.ج	1،	�س123. 	)6(
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المطلب الثاني: االستبداد المالي والسّياسي:

الفرع الأّول: ال�ستبداد املايل:
	اأوىل	الق���راآن	اال�ستبداد	املايل	عناية	وا�سحة،	حّتى	جعله	من	اأعظم	اأ�سباب	دخول	الّنار،	
وجع���ل	الّنجاة	منه	م���ن	اأ�سباب	دخول	اجلّنة،	والأّن	املال	ع�سب	احلياة،	فقد	�سلت	اأمم	واأقوام	
يف	املنه���ج	ال���ذي	يحفظ	املال	من	الباطل،	وقد	كانت	اال�سرتاكي���ة	والراأ�سمالية	اأكرب	مثالني	يف	
ع�سرنا	على	اال�ستبداد	املايل،	الذي	اأ�ساع	حقوق	الّنا�س،	وجعل	حياة	املاليري	من	الّنا�س	ملّونة	
بالتعا�سة،	ومربوطة	بالفقر	وال�سقاء،	ما	اأّدى	اإىل	ا�ستفحال	كل	اأنواع	اجلرائم،	وظهور	احلروب	
َها	اَلِّذيَن	اآَمُنوا	اَل	َتاأُْكُلوا	 واله���رج	وامل���رج،	يقول	حممد	ر�سيد	ر�سا	يف	تف�سري	قوله	تعاىل:	" َيا	اأَُيّ
	اهلَلَّ	َكاَن	 َنّ ْنُف�َسُكْم		اإِ اَرًة	َعْن	َتَرا�ٍس	ِمْنُك���ْم		َواَل	َتْقُتُلوا	اأَ 	اأَْن	َتُكوَن	جِتَ اَلّ اأَْمَواَلُك���ْم	َبْيَنُك���ْم	ِباْلَباِطِل	اإِ
ِبُك���ْم	َرِحيًما	")1(." وهو	م���ن	البطل	والبطالن	اأي	ال�سياع	واخل�سار،	فقد	حرمت	ال�سريعة	اأخذ	
امل���ال	ب���دون	مقابلة	حقيقية	يعتد	بها،	ور�سا	من	يوؤخذ	منه،	وك���ذا	اإنفاقه	يف	غري	وجه	حقيقي	
نافع")2(.	ثم	قال	كالما	عميقا	يف	نبذ	اال�ستبداد	املايل	الذي	جاءت	به	االأنظمة	الو�سعية	قائال	
" اإن	مثل	هذه	االإ�سافة	قد	قررت	يف	االإ�سالم	قاعدة	اال�سرتاك	التي	يرمي	اإليها	اال�سرتاكيون	
يف	ه���ذا	الزمان،ولكنهم	مل	يهتدوا	اإىل	�سن���ة	عادلة	فيها،	ولو	التم�سوها	يف	االإ�سالم	لوجدوها،	
ذلك	باأن	االإ�سالم	يجعل	مال	كل	فرد	من	اأفراد	املتبعني	له	ماال	الأمته	كلها،	مع	احرتام	احليازة	
وامللكي���ة	وحف���ظ	حقوقها،	فهو	يوجب	عل���ى	كل	ذي	مال	كثري	حقوقا	معين���ة	للم�سالح	العامة،	
كم���ا	يوج���ب	عليه	وعلى	�ساح���ب	املال	القليل	حقوق���ا	اأخرى	لذوي	اال�سطرار	م���ن	االأمة،	ومن	
	جمي���ع	الب�س���ر،	ويحث	فوق	ذل���ك	على	ال���رب	واالإح�سان	وال�سدق���ة	الدائمة	واملوؤقت���ة	والهدية.
فالبالد	التي	يعمل	فيها	باالإ�سالم	ال	يوجد	فيها	م�سطر	اإىل	القوت	وال�سرت	قط،	�سواء	كان	م�سلما	
اأو	غ���ري	م�سل���م	؛اأن	االإ�سالم	يفر�س	على	امل�سلمني	فر�سا	قطعيا	اأن	يزيلوا	�سرورة	كل	م�سطر،	
كما	يفر�س	يف	اأموالهم	حقا	اآخر	للفقراء	وامل�ساكني	وم�ساعدة	الغارمني	الذين	يبذلون	اأموالهم	
لالإ�سالح	بني	النا�س،	ولغري	ذلك	من	اأنواع	الرب،	ويرى	كل	من	يقيم	يف	تلك	البالد	اأن	مال	االأمة	

الن�ساء،	االآية:	29. 	)1(
ر�سا،	حممد	ر�سيد،	تف�سري	القراآن	احلكيم	)	ال�سهري	بتف�سري	املنار(،	ج5،	�س35. 	)2(
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هو	ماله؛	الأنه	اإذا	ا�سطر	اإليه	يجده	مذخورا	له،	وقد	ي�سيبه	منه	حظ	يف	غري	حال	اال�سطرار،	
وقد	جعل	املال	املع���ني	املفرو�س	يف	اأموال	االأغنياء	حتت	�سيطرة	اجلماعة	احلاكمة	من	االأمة؛	
لئ���ال	مينعه	بع�س	من	مير�س	االإمي���ان	يف	قلوبهم،	وترك	اإىل	اأريحية	االأف���راد	�سائر	ما	اأوجبه	
ال�سرع	عليهم	اأو	ندبهم	اإليه،	وحثهم	باإطالق	الن�سو�س	عليه،	ورغبهم	فيه،	وذمهم	على	منعه؛	
ليك���ون	الدافع	لهم	اإىل	البذل	من	اأنف�سه���م،	فتقوى	ملكات	ال�سخاء	والنجدة	واملروءة	والرحمة	
فيه���ا،	ومل	يب���ح	للمحتاج	اأن	ياأخذ	ما	يحتاج	اإليه	من	اأيديهم	ب���دون	اإذنهم	ومر�ساتهم؛	الأن	يف	
ذل���ك	مف�سدتني:	مف�سدة	قطع	اأ�سباب	تلك	الف�سائل،	وما	يف	معناها،	ومف�سدة	اتكال	الك�ساىل	
عل���ى	ك�سب	غريهم،	ومن	وراء	هاتني	املف�سدتني	انحط���اط	الب�سر	وف�ساد	نظام	االجتماع،	فاإن	
النا����س	خلقوا	متفاوت���ني	يف	اال�ستعداد،	فمنهم	املغم���ول	املخلد	اإىل	الك�س���ل	واخلمول،	ومنهم	
حم���ب	ال�سهرة	والظهور	وتذليل	�سعاب	االأمور،	فاإذا	اأبي���ح	للك�ساىل	البطالني،	اأن	يفتاتوا	على	
الكا�سبني	املجدين،	فياأخذوا	ما	�ساءوا	اأو	احتاجوا	من	ثمرات	ك�سبهم	بغري	ر�ساهم	وال	اإذنهم،	
اأف�س���ت	ه���ذه	االإباح���ة	اإىل	الفو�سى	يف	االأم���وال،	وال�سعف	والتواين	يف	االأعم���ال،	والف�ساد	يف	
االأخ���الق	واالآداب،	كم���ا	ال	يخفى	على	اأويل	االألباب،	فوجب	اأال	ياأخذ	اأحد	مال	اأحد	اإال	بحق،	اأو	

يبذل	�ساحب	املال	ما	�ساء	عن	كرم	وف�سل.")1(.
والق����راآن	حاف����ل	بق�س�س	اال�ستب����داد،	ويف	ذلك	تنبيه	للب�سري����ة	اإىل	حقيقة	خطرية	وهي:	
اأن	امل����ال	�سب����ب	للحياة	وال�سع����ادة	اإن	اأُح�سن	ا�ستعمال����ه،	وهو	�سبب	للخ����راب	الب�سري	واملادي،	
وف�س����اد	الذمم،	وذهاب	االأخالق،	و�سفك	الدم����اء،	وهالك	احل�سارات،	اإن	نال	منه	اال�ستبداد،	
وه����و	ما	ن����راه	يف	ع�سرنا	احلايل،	حيث	تع����دد	�سور	اأكل	امل����ال	بالباطل؛	ب�سب����ب	تعقد	احلياة،	
وات�ساع	التعامل	باملال،	وتطور	مفهوم	الغ�سب	وال�سرقة	والر�سوة	والّربا	واجلحد،	وب�سبب	ظهور	
التجارات	وال�سناعات	الكثرية،	و�سيطرة	البنوك	الربوية	على	امل�سهد	املايل	العاملي،	وال�سركات	
املتع����ددة	اجلن�سيات	العابرة	للق����ارات،	التي	�سارت	تتحكم	يف	م�سري	مالي����ري	الب�سر،	حّتى	اأن	
اثنني	م����ن	اأغنياء	العامل	ميلكان	ميزانية	واحد	وخم�سني	دولة،	وخم�سة	باملئة	من	�سكان	االأر�س	
ي�سيطرون	على	ثروات	واأموال	العامل،	بينما	يغرق	الكثري	من	الب�سر	يف	ظلمات	الفقر،	وهذا	قّمة	
اال�ستب����داد	املايل،	وقد	حكى	الق����راآن	�سورا	م�سابهة	له،	كا�ستبداد	ق����ارون،	وا�ستبداد	اأ�سحاب	

اجلّنة	يف	�سورة	القلم،	ذلك	اال�ستبداد	الذي	ي�سبه	ا�ستبداد	ال�سركات	العابرة	للقارات.

	ر�سا:	حممد	ر�سيد،	تف�سري	القراآن	احلكيم	)املنار(،	ج	5،	�س33،	34. 	)1(
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	 َنّ 	َقاُروَن	َكاَن	ِمْن	َقْوِم	ُمو�َسى	َفَبَغ���ى	َعَلْيِهْم	َواآَتْيَناُه	ِمَن	اْلُكُنوِز	َما	اإِ 	يق���ول	اهلل	تعاىل:	" اإَِنّ
	اْلَفِرِحنَي	")1(.قال	 	اهلَلَّ	ال	ُيِحُبّ ِة	اإِْذ	َقاَل	َلُه	َقْوُمُه	ال	َتْفَرْح	اإَِنّ َبِة	اأُويِل	اْلُقَوّ ���ُه	َلَتُنوُء	ِباْلُع�سْ َمَفاحِتَ
اب���ن	كثري:	"فاأهلكه	البغي	لكرثة	ماله.")2(،	وقال	اب���ن	عا�سور:	" والبغي:	االعتداء،	واالعتداء	
عل���ى	االأم���ة	اال�ستخفاف	بحقوقها،	واأول	ذلك	خ���رق	�سريعتها")3(.	ويف	مو�س���ع	اآخر	قرن	اهلل	
ا�ستب���داد	ق���ارون	بامل���ال	باال�ستبداد	ال�سيا�س���ي	لفرع���ون،	واال�ستبداد	الع�سك���ري	لهامان،	مع	
و�سفه���م	باال�ستكبار،	وهذا	دليل	على	�سناعة	ظاهرة	اال�ستب���داد	املايل	على	املجتمعات،	فقال	
ْر�ِس	َوَما	 وا	يف	ااْلأَ َن���اِت	َفا�ْسَتْكرَبُ و�َسى	ِباْلَبِيّ تع���اىل:" َوَقاُروَن	َوِفْرَع���ْوَن	َوَهاَماَن	َوَلَقْد	َجاَءُه���م	ُمّ

َكاُنوا	�َساِبِقنَي	")4(.	وقد	كانت	عاقبته	الهالك،	ال�ستبداده	مباله	واغرتاره	بكرثته.
ة	اأّن	ن�سو�س	القراآن	 اإّن	احلديث	عن	اال�ستبداد	املايل	يحتاج	م�ساحة	بحثية	كبرية،	خا�سّ
الكرمي	تناولت	الكثري	من	�سوره،	كاأكل	املرياث،	وال�سرقة،	والّربا،	وخيانة	االأمانة،	واأكل	اأموال	
اليتامى	بالباطل،	هذه	ال�سورة	االأخرية	حتتاج	لوحدها	لدرا�سات	م�ستقلة	كثرية،	لكرثة	ما	ورد	

فيها	من	الّن�سو�س.

الفرع الثاين: ال�ستبداد ال�سيا�سي:
	وهو	اأ�سهر	�سور	اال�ستبداد،	وقد	ا�ستفا�س	احلديث	فيه،	لكن	الكثريين	ينطلقون	يف	حترير	
مفهوم���ه	من	الفل�سف���ة	اليونانية،	والغربية،	بعيدا	عن	اخلطاب	الق���راآين	املعجز،	ما	جعل	اأهل	
هذا	الفكر	ي�ستبدون،	ويرف�سون	ال�سريعة	اخلامتة،	ومن	اأبرز	اأقوالهم	الدالة	على	ا�ستبدادهم	
قوله���م:	" دع	م���ا	هلل	هلل	وم���ا	لقي�سر	لقي�سر،	ه���ذه	املقولة	هي	عني	اال�ستب���داد،	الذي	معناه	
التج���اوز	واال�ستعالء	واال�ستكبار،	وما	دمنا	قد	اأ�سرنا	يف	ه���ذا	البحث	اإىل	فرعون	وا�ستبداده،	
فاإنّنا	ومن	باب	التنويع،	ن�سري	اإىل	ا�ستبداد	النمرود،	اأحد	رموز	اال�ستبداد	ال�سيا�سي	يف	القراآن،	
َي	 ِه	اأَْن	اآَتاُه	اهلَلُّ	امْلُْلَك	اإِْذ	َقاَل	اإِْبَراِهيُم	َرِبّ 	اإِْبَراِهيَم	يف	َرِبّ 	َتَر	اإِىل	اَلِّذي	َحاَجّ يقول	اهلل	تعاىل:	" اأمََلْ
ِت	 ْم�ِس	ِمَن	امْلَ�ْسِرِق	َفاأْ ِتي	ِبال�َسّ 	اهلَلَّ	َياأْ ْبَراِهيُم	َفاإَِنّ ِميُت	َقاَل	اإِ يُت	َقاَل	اأََنا	اأُْحِيي	َواأُ اَلِّذي	ُيْحِيي	َومُيِ

الق�س�س،	االآية:	76. 	)1(
	تف�سري	ابن	كثري،	ج6،	�س254. 	)2(
التحرير	والتنوير،	ج21،	�س177.	 	)3(

العنكبوت،	االآية:	76. 	)4(
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ِبَها	ِمَن	امْلَْغِرِب	َفُبِهَت	الَِّذي	َكَفَر	َواهللُّ	اَل	َيْهِدي	اْلَقْوَم	الظَّامِلِنَي	")1(،	قال	حافظ	احلكمي:	"هذا	
املحاج	هو	ملك	بابل،	وا�سمه	منرود	بن	كنعان،	ذكروا	اأنه	ا�ستمر	يف	ملكه	اأربعمائة	�سنة،	وكان	
ق���د	طغى	وبغى،	وجت���رب	وعتا	واآثر	احلياة	الدني���ا،	وملا	دع���اه	اخلليل	اإبراهيم	-	عليه	ال�سالة	
وال�س���الم	-	اإىل	عب���ادة	اهلل	وح���ده	ال	�سري���ك	له،	حمله	اجله���ل	وال�سالل	وط���ول	االآمال	على	
اإن���كار	اخلال���ق	-	جّل	وعال	-	عنادا	ومكاب���رة	،	فحاج	اإبراهيم	اخلليل	يف	ذلك،	وادعى	لنف�سه	
الربوبية")2(،	وكان	اال�ستبداد	ال�سيا�سي	هنا	ميثل	اأ�سد	�سور	اال�ستكبار،	حينما	اّدعى	النمرود	
االأمر	واحلكم،	وله	القدرة	على	االإن�ساء	واالإماتة	والبعث،	و�سبب	ذلك	جتاوزه	حلده،	واغرتاره	
مبلك���ه:	يق���ول	ابن	كثري:	"وما	حمله	على	ه���ذا	الطغيان	والكفر	الغليظ	واملعان���دة	ال�سديدة	اإال	
جت���ربه،	وطول	مدته	يف	املل���ك")3(،	واال�ستبداد	مانع	من	نور	التوحي���د،	وبركة	ال�سريعة،	يقول	
ابن	عا�سور:	"واإمنا	انتفى	هدى	اهلل	القوم	الظاملني؛	الأن	الظلم	حائل	بني	�ساحبه	وبني	التنازل	
اإىل	التاأم���ل	م���ن	احلجج	واإعمال	النظر	فيما	في���ه	النفع	اإذ	الذهن	يف	�ساغ���ل	عن	ذلك	بزهوه	

وغروره.")4(.
وق���د	جاءت	ن�سو�س	الق���راآن	حمذرة	من	اال�ستب���داد	ال�سيا�سي،	الذي	يح���ارب	ال�سريعة	
الرباني���ة،	ويرت�س���ى	اله���وى	واأحكام	الب�س���ر	قانونا	ي�سو�س	ب���ه	الّنا�س،	الأّن	عاقب���ة	ذلك	الفقر	
ب���كل	اأنواعه	و�سوره،	وقيام	احلروب،	وانت�س���ار	الف�ساد،	وذهاب	االأمن	واال�ستقرار،	وال	يختلف	
امل�ستبدون	املعا�سرون	من	العلمانيني	والتغريبيني	املحاربني	لل�سريعة	االإ�سالمية،	الطاعنني	يف	
التوحي���د	ونوره،	وامل�سككني	بقدرة	االإ�سالم	على	قيادة	الب�سرية،	ال	يختلفون	عن	النمرود،	فقد	
اتف���ق	كالهما	على	اإق�س���اء	الر�سالة،	وحتكيم	العقل	والهوى،	وكما	حّل	بالنمرود	وجنده	وقومه	
اله���الك،	فاإّن	اخلوف	واجلوع	والهلع	والقل���ق	واخلراب	ماآل	اال�ستبداد	ال�سيا�سي	املحارب	لنور	

االإ�سالم	و�سرعته.

البقرة،	االآية:	258. 	)1(
احلكم���ي:	حاف���ظ	بن	اأحمد،	مع���ارج	القبول	ب�سرح	�سلم	الو�س���ول	اإىل	علم	االأ�سول،	دار	اب���ن	القيم،	ط	1415ه�،	 	)2(

1995م،	ج	1،		�س	107.
تف�سري	ابن	كثري،ج	1،	�س686. 	)3(
التحرير	والتنوير	ج،3	�س	34. 	)4(
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المطلب الثالث:االستبداد العلمي: 

وقد	يوؤدي	العلم	اإىل	اال�ستبداد،	اإذا	مل	يكن	با�سم	اهلل،	واإذا	مل	يكن	اأهله	من	اأهل	التقوى،	
والق���راآن	حافل	باالآيات	التي	تتح���دث	عن	اال�ستبداد	بالراأي،	وهو	املعرب	عنه	بالظن	النابع	عن	
الهوى،	الباعث	على	اال�ستكبار،	ويتجلى	يف	�سور	�سّتى،	منها:	املجادلة	بالباطل،	املراء	لدح�س	
	ِعْلٍم	َواَل	 ا�ِس	َمن	ُيَجاِدُل	يف	اهلَلِّ	ِبَغرْيِ احلق،	رد	احلق	بالظن	الكاذب،	يقول	�سبحانه:	" َوِمَن	الَنّ
ِنرٍي	" )1(.	قال	اب���ن	كثري:	" اأي:	بال	عقل	�سحيح،	وال	نقل	�سحيح	�سريح،	بل	 ُه���ًدى	َوال	ِكَتاٍب	ُمّ
	ِعْطِفِه	"،	اأي:	الوي	عنقه،	وهي	رقبته،يعني:	 مبجرد	الراأي	والهوى	..	عن	زيد	بن	اأ�سلم:	" َثايِنَ
يعر�س	عما	يدعى	اإليه	من	احلق	ويثني	رقبته	ا�ستكبارا")2(،	ومن	اال�ستبداد	الفكري:	التع�سب	
لل���راأي	الذي	يجع���ل	التحّزب	املقيت	نتيجت���ه	احلتمية،	واأخطر	�سوره	التي	حك���ى	عنها	القراآن	
ُقوا	 الك���رمي	هي:	اال�ستبداد	بالراأي	الباعث	على	التحليل	والتحرمي،	يقول	اهلل	تعاىل:" َوَما	َتَفَرّ
اإِال	ِمْن	َبْع���ِد	َم���ا	َجاَءُهُم	اْلِعْل���ُم	َبْغًيا	َبْيَنُه���ْم	")3(.	يق���ول	البقاعي:	" الذين	اتخ���ذوا	اأحبارهم	
ورهبانه���م	اأربابا	م���ن	دون	اهلل	لقبولهم	منهم	التحليل	والتح���رمي")4(.	ويقول	الطربي:	" وما	
تف���رق	امل�سركون	باهلل	يف	اأديانهم	ف�ساروا	اأحزابا،	اإال	من	بع���د	ما	جاءهم	العلم")5(.اإّن	�سور	
اال�ستب���داد	يف	القراآن	كث���رية،	وتف�سيالتها	كثيفة،	ما	يجعل	الت�س���ورات	عنه	وا�سحة	يف	عقل	
ونف����س	امل�سلم،	وهذا	يغنيه	عن	اللجوء	للكتب	الغريبة	عن	عقيدته	وهوّيته	االإ�سالمية،	وحلجم	

البحث	فاإننا	نكتفي	بهذا	القدر	من	ال�سور	والتفا�سري	امل�ساحبة	لها.

		�سورة	احلج،االآية:	8. 	)1(
			تف�سري	ابن	كثري،	ج	5،	�س400. 	)2(

		�سورة	ال�سورى،	االآية:	14. 	)3(
			البقاعي:	اإبراهيم	بن	عمر،	نظم	الدرر	يف	تنا�سب	االآيات	وال�سور،	دار	الكتاب	االإ�سالمي،	ج17،	�س268. 	)4(

		تف�سري	الطربي،	ج	21،	�س515. 	)5(
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المبحث الثالث

اآثار ال�ستبداد على الفرد واملجتمع من خالل الدرا�سات القراآنية

اإّن	عواق���ب	اال�ستبداد	على	االأفراد	واالأمم	كثرية،	قد	جاءت	يف	�سور	خمتلفة	يف	ن�سو�س	
الق���راآن،	لكّنه���ا	تتحد	يف	اأّن	احلكمة	منها	رد	االإن�سان	اإىل	طريق	احلق،	واإال	باغته	الهالك	بعد	

اأن	يطبع	على	قلبه	ويختم	عليه،	ولكرثتها	نكتفي	بذكر	اأ�سد	االآثار.

المطلب األّول: زوال النعم وذهاب األمن االجتماعي والّنفسي:

الفرع الأول: زوال الّنعم: 
فق���د	ربط	اهلل	تعاىل	احلي���اة	الطيبة	بطاعته؛	الأّن	النعمة	هبة	ربانية،	ت�ستوجب	من	العبد	
حفظه���ا	بال�سك���ر	واالنقياد	مل���واله،	ورّتب	عل���ى	اال�ستب���داد	واال�ستكبار	زوالها،يق���ول	تعاىل:	" 
	َم���َكاٍن	َفَكَفَرْت	ِباأَْنُعِم	 ���ًة	َياأِْتيَها	ِرْزُقَها	َرَغدًا	ِمْن	ُكِلّ ���َرَب	اهلَلُّ	َمَثاًل	َقْرَي���ًة	َكاَنْت	اآَِمَنًة	ُمْطَمِئَنّ َو�سَ
َنُعوَن	" )1(،	يقول	اأبو	زهرة:"جعل	حال	 ا	َكاُن���وا	َي�سْ ْوِف	مِبَ وِع	َواخْلَ اهلَلِّ	َفاأََذاَقَه���ا	اهلَلُّ	ِلَبا�َس	اجْلُ
قري���ة	مث���ال	م�سورا	ملن	يكون	يف	رغد	العي����س	واالأمن	واال�ستقرار،	ثم	يكف���ر	بنعمة	اهلل	لينزل	
علي���ه	البالء	فيحرم	نعمة	االطمئنان،	وي�ستبدل	به���ا	خوفا،	اأو	يحرم	رغد	العي�س،	وي�ستبدل	به	
جورا،	وجعل	املثل	حال	قرية	-	وهي	املدينة	الكبرية	ملكة	-	الدنيوي	خ�سفا	اأو	زلزاال،	اأو	اأمطار	
احلجارة	فقط،	بل	قد	يكون	العقاب	الدنيوي	�سيقا	يف	الرزق	بعد	ال�سعة،	وخوفا	بعد	اأمن")2(.	
وم���ن	اأبرز	النع���م	التي	تزول	باال�ستبداد:	منع	القطر	من	ال�ّسماء؛	والأّن	املاء	�سروري	ال�ستقامة	
احلي���اة،	فاإّن	غيابه،	ي���وؤدي	اإىل	االختالل	ال�سديد	يف	ال�سروريات	واحلاجيات،	وانهيار	القدرة	

على	احلياة،	وحلاق	ال�سدة	وامل�سقة	احلياة	الب�سرية	النت�سار	الفقر	واالأوبئة.

		�سورة	احلج،	االآية:	113. 	)1(
		اأبو	زهرة:	حممد،	زهرة	التفا�سري،	دار	الفكر	العربي،	ج8،	�س4285. 	)2(
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الفرع الثاين: ذهاب الأمن الجتماعي والّنف�سي:
	فق���د	جاءت	االآي���ات	منبهة	الّنا�س	اإىل	ف�سل	االأمن،	وخطر	غياب���ه؛	الأّن	احلركة	الب�سرية	
ب���كل	اأنواعه���ا	ال	تق���وم	اإاّل	باالأمن،	الذي	هو	�سب���ب	اال�ستقرار	والرخاء	واالزده���ار،	وهو	باعث	
	اْجَعْل	َهَذا	 عل���ى	التفّرغ	لكاف���ة	الن�ساطات	احلياتية،	يق���ول	�سبحانه:" َواإِْذ	َق���اَل	اإِْبَراِهي���ُم	َرِبّ
َم���َراِت	َمْن	اآَمَن	ِمْنُهم	ِباهلَلِّ	َواْلَيْوِم	ااْلآِخِر	")1(.قال	ابن	عا�سور	يف	 ْهَلُه	ِمَن	الَثّ َبَلًدا	اآِمًن���ا	َواْرُزْق	اأَ
تف�سري	االآية:	" ولقد	كانت	دعوة	اإبراهيم	هذه	من	جوامع	كلم	النبوءة	فاإّن	اأمن	البالد	وال�سبل	
ي�ستتب���ع	جمي���ع	خ�سال	�سعادة	احلياة	ويقت�سي	العدل	والعزة	والرخ���اء	اإذ	ال	اأمن	بدونها،	وهو	
ي�ستتب���ع	التعم���ري	واالإقبال	على	ما	ينفع	والرثوة	فال	يختل	االأم���ن	اإال	اإذا	اختلت	الثالثة	:	االأول	
واإذا	اخت���ل	اختل���ت	الثالثة	االأخ���رية.	")2(.	واال�ستبداد	�سبب	لزوال	االأم���ن	الّنف�سي	بني	اأفراد	
ْهَتُدوَن	 	َيْلِب�ُسوا	اإِمَياَنُهم	ِبُظْل���ٍم	اأُوَلِئَك	َلُهُم	ااْلأَْمُن	َوُهم	ُمّ املجتم���ع،	قال	تعاىل:" اَلِّذيَن	اآَمُنوا	َومَلْ
")3(.يقول	ال�سيوطي:	"ومل	يلب�سوا	يخلطوا	اإميانهم	بظلم	اأي:	�سرك	كما	ف�سر	بذلك	يف	حديث	
ال�سحيحني" )4(.	وذكر	ال�سرك	الأّنه	اأعظم	اأنواع	اال�ستبداد،	وهذا	ال	ينفي	زوال	االأمن	مبا	دونه	
م���ن	اأن���واع	اال�ستبداد،	وعند	زوال	االأمن	الّنف�سي،	تنت�سر	الظّن���ون	ال�سيئة	بني	الّنا�س،	وتختفي	
الثق���ة،	وي�س���ود	اخلوف،	فتبور	احلياة،	وت�سط���رب	املعي�سة،	وتغيب	ال�سع���ادة،	ويتمزق	الن�سيج	
االجتماعي،	وي�سود	الرتب�س	والرت�سد	روح	العالقات؛	الأّن	اخلوف	ي�سكن	الّنفو�س	ويلب�سها	وال	
يفارقها،	فت�ستمر	هذه	احلالة	ما	ا�ستمّر	التجاوز	بحق	اهلل	وعباده،	ولذلك	ُيكرث	الّنا�س	اإل�ساق	
كل	م�سائبه���م	بالّنا�س،	وجت���د	كل	فرد	يتهم	االآخرين	بتهمة	ح�سده���م	له،	وتعيينهم	له– من	

العني	– والتاآمر	عليه،	بدل	اأن	يربط	�سقاءه	بالذنوب	واال�ستكبار.

المطلب الثاني: الحرمان من الحق ومحو البركة وسيادة األشرار

اإّن	من	اأخطر	اآثار	اال�ستبداد	يف	حياة	االأفراد	واملجتمعات،	الغرق	يف	ال�سالل	واجلاهلية،	
وارتفاع	الُي�سر	واالأرزاق،	و�سيق	الدنيا،	وانحبا�س	املنافع،	و�سيادة	االأنذال	واالأراذل.

		�سورة	البقرة،	االآية:	126. 	)1(
		التحرير	والتنوير،	ج	1،	�س	716. 	)2(

		�سورة	االأنعام،	االآية:	82. 	)3(
		ال�سيوطي:	جالل	الدين،تف�سري	اجلاللني،	دار	ابن	كثري،	ط1407ه�.	�س82. 	)4(
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الفرع الأول: احلرمان من احلق: 
اإذا	ا�ستب���داد	الب�س���ر	وكل���وا	اإىل	اأنف�سهم،	فحرم���وا	ال�سالح	والهداية،		وه���ذا	ما	تعي�سه	
الب�سري���ة	الي���وم،	التي	و�سل���ت	اإىل	قاع	احل�سي�س،	حّت���ى	�سّرعت	زواج	ال�س���واذ،	وقّننت	اإتيان	
ن	َبِني	 ال���دواب،	يق���ول	�سبحانه" ُقْل	اأََراأَْيُت���ْم	اإِن	َكاَن	ِمْن	ِعن���ِد	اهلَلِّ	َوَكَفْرُت	ِبِه	َو�َسِه���َد	�َساِهٌد	ِمّ
امِلِنَي")1(،	يقول	الطربي:	"اإن	 	اهلَلَّ	اَل	َيْهِدي	اْلَقْوَم	الَظّ 		اإَِنّ ُتْ اإِ�ْسَراِئي���َل	َعَلى	ِمْثِلِه	َفاآَمَن	َوا�ْسَتْكرَبْ
اهلل	ال	يوف���ق	الإ�ساب���ة	احلق،	وهدى	الطري���ق	امل�ستقيم	القوم	الكافرين	الذي���ن	ظلموا	اأنف�سهم	

باإيجابهم	لها	�سخط	اهلل	بكفرهم	به")2(.
الفرع الثاين: حم� الربكة: 

اإّن	الربك���ة	�سبب	النتفاع	الّنا�س	باالأم���وال،	والعمر،	والذرّية،	والعلم،	ورفعها	�سبب	للمحق	
ال���ذي	ي�سي���ب	احلياة،وهذا	ما	تعي�سه	الب�سري���ة	اليوم	بعد	اأن	ابتعدت	عن	�س���رع	ربها،	ف�سار	
العل���م	اأداة	لل�س���ر	واحل���روب،	وانت�سر	القل���ق	الذي	يذهب	ال�ّس���الم،	ويجعل	االإن�س���ان	ال	ي�سعر	
	 بحيات���ه؛	لك���رث	ال�سقاق	ب���ني	االأقارب	واالأباع���د،	وانت�سار	العق���وق،	يقول	اهلل	تع���اىل:	" َوَلْو	اأََنّ
ُبوا	َفاأََخْذَناُهم	 ْر�ِس	َوَلِك���ن	َكَذّ َماِء	َوااْلأَ َن	ال�َسّ َقْوا	َلَفَتْحَنا	َعَلْيِه���م	َبَرَكاٍت	ِمّ اأَْه���َل	اْلُق���َرى	اآَمُنوا	َواَتّ
���ا	َكاُنوا	َيْك�ِسُب���وَن	")3(.	يقول	اأبو	زه���رة:	"ربط	الكفر	والع�سيان	به���الك	االأمم،	وربط	فتح	 مِبَ
االأرزاق	بالتق���وى	واالإميان")4(،	ويقول	ال�ّسعدي:	"ذكر	اأن	اأهل	القرى،	لو	اآمنوا	بقلوبهم	اإميانا	
�سادقا	�سدقته	االأعمال،	وا�ستعملوا	تقوى	اهلل	تعاىل	ظاهرا	وباطنا	برتك	جميع	ما	حرم	اهلل،	
لفت���ح	عليهم	بركات	ال�سم���اء	واالأر�س،	فاأر�سل	ال�سماء	عليهم	م���درارا،	واأنبت	لهم	من	االأر�س	
م���ا	به	يعي�سون	وتعي�س	بهائمهم،	يف	اأخ�س���ب	عي�س	واأغزر	رزق،	من	غري	عناء	وال	تعب،	وال	كد	
وال	ن�س���ب،	ولكنه���م	مل	يوؤمنوا	ويتق���وا	فاأخذناهم	مبا	كانوا	يك�سب���ون	بالعقوبات	والباليا	ونزع	

الربكات،	وكرثة	االآفات")5(.	

		�سورة	االأحقاف،	االآية:	10. 	)1(
		تف�سري	الطربي،	ج	22،	�س	108. 	)2(

		�سورة	االأعراف،	االآية:	96. 	)3(
		زهرة	التفا�سري،	ج	6،	�س	2908. 	)4(

		تف�سري	ال�ّسعدي،	�س	196. 	)5(
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الفرع الثالث: �سيادة الأ�سرار: 
اإّن	�سي���ادة	اال�ستب���داد	يف	املجتمع	يوؤدي	اإىل	ت�سلط	الفجرة	عل���ى	احلياة،	فتعّم	الفو�سى،	
ويتم���زق	الّن�سي���ج	االأخالق���ي	والقيم���ي،	يقول	تعاىل:" ُق���ْل	ُهَو	اْلَق���اِدُر	َعَل���ى	اأَن	َيْبَع���َث	َعَلْيُكْم	
ُكم	َباأْ�َس	َبْع�ٍس	" )1(.يقول	 ْو	َيْلِب�َسُكْم	�ِسَيًعا	َوُيِذيَق	َبْع�سَ ���ِت	اأَْرُجِلُكْم	اأَ ن	َفْوِقُكْم	اأَْو	ِمن	حَتْ َعَذاًبا	ِمّ
ر�سيد	ر�سا:	"خمتلفني	على	اأهواء	�ستى،	كل	فرقة	منكم	ت�سايع	اإماما	يف	الدين،	اأو	تتع�سب	مللك	
اأو	رئي�س،	ويذيق	بع�سكم	باأ�س	بع�س	وهو	ما	عنده	من	ال�سدة	واملكروه	يف	ال�سلم	واحلرب")2(.

المطلب الثالث: ظهور األزمات االقتصادية والصحّية وهالك األمم

الفرع	االأول:	االأزمات	االقت�سادية:	يقول	جّل	جالله:" َواأَنَّا	ِمنَّا	امْلُ�ْسِلُموَن	َوِمنَّا	اْلَقا�ِسُطوَن	
َهنََّم	َحَطًبا	*	اأَْن	َلِو	ا�ْسَتَقاُموا	َعَلى	 رَّْوا	َر�َسًدا	*	َواأَمَّا	اْلَقا�ِسُطوَن	َفَكاُنوا	جِلَ َفَمْن	اأَ�ْسَلَم	َفاأُوَلِئَك	حَتَ
َعًدا	 الطَِّريَق���ِة	الأَ�ْسَقْيَناُهْم	َماًء	َغَدًقا	*	ِلَنْفِتَنُهْم	ِفيِه	َوَم���ْن	ُيْعِر�ْس	َعْن	ِذْكِر	َربِِّه	َي�ْسُلْكُه	َعَذاًبا	�سَ
")3(،	يقول	القرطبي:	" لو�سعنا	عليهم	يف	الدنيا	وب�سطنا	لهم	يف	الرزق")4(،	يقول	ال�سنقيطي:	
"وم���ا	اأ�سب���ه	الليلة	بالبارح���ة	فيما	يعي�سه	الع���امل	االإ�سالمي	اليوم	ب���ني	االجتاهني	املتناق�سني	
ال�سيوع���ي	والراأ�سم���ايل	..	وهك���ذا	ال���دول	االإ�سالمي���ة	التي	تاأخ���ذ	يف	اقت�سادياته���ا	باملذهب	
اال�سرتاك���ي	املتف���رع	من	املذهب	ال�سيوعي؛	فاإنها	بعد	اأن	كان���ت	تفي�س	باإنتاجها	الزراعي	على	
غريها،	اأ�سبحت	ت�ستورد	لوازمها	الغذائية	من	خارجها،	وتلك	�سنة	اهلل	يف	خلقه" فاال�ستبداد	

موؤذن	بالفقر	واالأزمات	االقت�سادية،	وهذا	ما	تعي�سه	االأمة	االإ�سالمية	اليوم.	")5(.
الفرع	الث���اين:	االأزمات	ال�سحّية:	اإذا	�ساع	اال�ستبداد	ابتليت	االأمم	باأمرا�س	م�ستع�سية،	
وهو	ما	ن�سهده	اليوم،	فال	متّر	�سنة	اإاّل	وت�سهد	انت�سار	عديد	الفريو�سات	القاتلة،	التي	توؤثر	على	
احلي���اة	كّله���ا،	فتعطل	االأ�سفار،	وحتب�س	التّجار،	يقول	اهلل	تع���اىل:	"فاأنزلنا	على	الذين	ظلموا	

		�سورة	االأنعام،	االآية:	65. 	)1(
		تف�سري	املنار،	ج	7،	�س	408 	)2(
		�سورة	اجلّن،	االآية:	16. 	)3(

			تف�سري	القرطبي،	ج	19،	�س	18. 	)4(
		اأ�سواء	البيان،	ج	8،	320،	321. 	)5(
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رجزا	من	ال�سماء	")1(.	يقول	الطربي)2(:	" الرجز	ال�سقم،	عن	اأ�سامة	بن	زيد،	عن	ر�سول	اهلل	
ملسو هيلع هللا ىلص	قال	:	" اإن	هذا	الوجع	-	اأو	ال�سقم	-	رجز	عّذب	به	بع�س	االأمم	قبلكم	")3(.

الف���رع	الثالث:	اله���الك:	اإّن	الهالك	نتيجة	لع���دم	اعتبار	النا�س	بامل�سائ���ب	التي	�سّلطها	
عليه���م	قبل	حلوله،	وق���د	ذكرنا		روؤو�س	امل�سائب	الت���ي	�سببها	اال�ستبداد،	والت���ي	تكون	تنبيها	
للّنا�س	على	�ساللهم؛	حّتى	يرجعوا	اإىل	ربهم،يقول	تعاىل:" َكَداأِْب	اآِل	ِفْرَعْوَن	َواَلِّذيَن	ِمن	َقْبِلِهْم	
َخَذُهُم	اهلَلُّ	ِبُذُنوِبِهْم		َواهلَلُّ	�َسِديُد	اْلِعَقاِب	" )4(.		يقول	اأبو	زهرة:	"بذنوبهم	اأي:	 ُبوا	ِباآَياِتَنا	َفاأَ َكَذّ
اأخذه���م	بالعقاب	ب�سبب	ذنوبهم	التي	ارتكبوها	يف	حق	النا����س	من	تاأله،	ومن	تعذيب،	واإف�ساد	
للعق���ول	بال�سالل،	والنفو����س	باالإره���اق	واالأذى	..	واإمنا	ينزل	بالطغاة	من	اأخ���ذ	لهم	اإمنا	هو	
م���ن	نفو�سهم	الت���ي	غريوها،	و�سوهوا	فطرته���ا	مبظاملهم")5(.	وما	ك���رثة	االأزمات	االجتماعية	

واالقت�سادية	اإال	�سورة	من	�سور	العقاب	والهالك	الناجت	عن	اال�ستبداد.

			�سورة	البقرة،	االآية:	57. 	)1(
				تف�سري	الطربي،	ج2،	�س117. 	)2(

		�سحيح	م�سلم،كتاب	ال�سالم،	باب	لطاعون	والطرية	والكهانة	ونحوها.	�س1739.		رقم	احلديث: 	)3(
				�سورة	االأنفال،	االآية:	52. 	)4(

				زهرة	التفا�سري،	ج6،	�س	3162،	3163. 	)5(
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المبحث الرابع

منهج القراآن الكرمي يف معاجلة ظاهرة ال�ستبداد - وقاية واإجراًء

المطلب األّول: المنهج القرآني الوقائي من االستبداد

واأهمّية	هذا	املنهج	يف:	ع�سمته	لالأّمة	من	ال�سالل،	واأهم	عنا�سره	الواردة	يف	القراآن:

الفرع	االأول:	التم�سك	بالقراآن	وال�سّنة:	اإّن	االلتزام	بالقراآن	وال�ّسنة	عا�سم	من	اال�ستبداد	
الذي	يجّر	اإىل	الف�ساد،	فحياة	الفرد	واملجتمع	يف	التم�سك	مبا	جاء	فيهما	من	عقيدة	و�سرائع،	
َذا	َدَعاُكْم	مِلَا	ُيْحِييُكْم	")1(.	فهو	 �ُس���وِل	اإِ ِّ	َوِللَرّ َها	اَلِّذي���َن	اآَمُنوا	ا�ْسَتِجيُبوا	هلِلَ ق���ال	�سبحانه:	" َيااأَُيّ
	َهَذا	اْلُقْراآَن	َيْهِدي	ِلَلِّتي	ِهَي	 م�سدر	والرخاء،	وال�ّسالم	النف�سي	واالجتماعي،	يقول	تعاىل:" اإَِنّ
	َلُهْم	اأَْجًرا	َكِبرًيا	" )2(،	يقول	ال�سنقيطي:	"  اِت	اأََنّ احِلَ ���ُر	امْلُوؤِْمِننَي	اَلِّذيَن	َيْعَمُلوَن	ال�سَّ اأَْقَوُم	َوُيَب�ِسّ
وه���ذه	االآية	الكرمي���ة	اأجمل	اهلل	جل	وعال	فيها	جميع	ما	يف	القراآن	من	الهدى	اإىل	خري	الطرق	
واأعدله���ا	واأ�سوبه���ا	،	فلو	تتبعنا	تف�سيله���ا	على	وجه	الكمال	الأتينا	على	جمي���ع	القراآن	العظيم	

ل�سمولها	جلميع	ما	فيه	من	الهدى	اإىل	خريي	الدنيا	واالآخر")3(.
الفرع	الثاين:	الدعوة	اإىل	التوحيد:	اإّن	التوحيد	�سد	اال�ستبداد،	فهو	يقّرر	اأّن	الّنا�س	عبيد	
هلل	وح���ده،	يحيون	يف	الدنيا	وفق	اإرادته.يقول	ابن	رجب	يف	تف�سريه:	"وكلمة	التوحيد	هي	كلمة	
التقوى،	وكلمة	االإخال�س،	و�سهادة	احلق،	ودعوة	احلق،	وبراءة	من	ال�سرك،	وجناة	هذا	االأمر،	
	 والأجله���ا	خلق	اخللق،	والأجلها	اأر�سلت	الر�سل	واأنزلت	الكتب")4(،	قال	اهلل:	" َوَلَقْد	َبَعْثَنا	يف	ُكِلّ
اُغوَت		")5(،	يقول	القرطبي:	" اأي	اتركوا	كل	معبود	دون	 ٍة	َر�ُسواًل	اأَِن	ُاْعُبُدوا	اهلَلَّ	َواْجَتِنُبوا	الَطّ اأَُمّ

		�سورة	االأنفال،	االآية:	24. 	)1(
		�سورة	االإ�سراء،	االآية:	9. 	)2(

		اأ�سواء	البيان،	ج	3،	�س	18. 	)3(
		ابن	رجب:		عبد	الرحمن،	تف�سري	ابن	رجب،	دار	العا�سمة،	ط1،	1422	ه�	-	2001	م،	ج2	�س274. 	)4(

		�سورة	الّنحل،	االآية:	36. 	)5(
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اهلل	كال�سيطان	والكاهن	وال�سنم،	وكل	من	دعا	اإىل	ال�سالل")1(،	اإّن	الكثري	من	دعاوى	التحرر	
التي	ن�سمعها	اليوم	ما	هي	اإال	�سورة	اأخرى	من	�سور	اال�ستبداد،	فكل	ما	يخالف	التوحيد،	اإمنا	

هو	دعوة	لال�ستكبار،	دعوة	ماآلها	اخل�سران	املبني.	
الفرع الثالث: تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية: 

اإّن	الّنج���اة	يف	تطبي���ق	�سرع	اهلل،	فهو	الذي	خلقنا،	وهو	اأعلم	مبا	ي�سلحنا،	يقول	تعاىل:	" 
ِب���ْع	اأَْهَواَءُهْم	َواْحَذْرُهْم	اأَْن	َيْفِتُنْوَك	َعْن	َبْع�ِس	َما	اأَْنَزَل	اهلُل	 ْنَزَل	اهلُل	َواَل	َتَتّ ا	اأَ َاأَِن	اْحُك���ْم	َبْيَنُهْم	مِبَ
اإَِلْيَك	")2(،	يقول	ال�ّسعدي:	" احلكم	ال�سرعي	الذي	اأنزله	اهلل	عليك")3(،	ويحذر	من	اال�ستماع	
للمعرت�س���ني	يق���ول	�ساحب	املنار:	" واإننا	نرى	يف	ع�سرنا	بع�سا	من	هذا	ال�سنف،	يقولون:	اإن	
الت�سدد	يف	االأخذ	باأحكام	القراآن	وما	جاء	به	حممد-	عليه	ال�سالم-	ينفر	النا�س	من	االإ�سالم	
..	فمنه���م	م���ن	ينفر	من	حت���رمي	االإ�سالم	للربا،	الأن���ه	�سد	االقت�ساد،	ومنهم	م���ن	مينع	اإقامة	

حدود	اهلل،	ويقولون:	اإن	ذلك	يتنافى	مع	احل�سارة،	")4(.

المطلب الثاني: المنهج اإلجرائي في معالجة ظاهرة االستبداد

وفيه	عنا�سر	عديدة،	اأهمها:
الفرع الأول: العلم النافع: 

اإن	الق���راءة	اأّول	م���ا	جاء	به	الوحي	ملحاربة	اجلهل	واجلاهلية،	الأّن	اال�ستبداد	يجد	اأ�سباب	
َك	 قيام���ه	يف	اجله���ل،	وله���ذا	عمل	عل���ى	جتفيف	منابعه،	فن���زل	قول	احل���ق	:	" اْقَراأْ	ِبا�ْس���ِم	َرِبّ
���ِذي	َخَل���َق")5(	وقد	جاء	اأمر	الق���راءة	كلمة	"يطغى"،	وهذا	من	اإعجاز	الق���راآن،	فاال�ستبداد	 اَلّ
ولي���د	اجله���ل،	يقول	جمال	الدي���ن	القا�سمي:	" ال	يوجد	بي���ان	اأبرع	وال	دلي���ل	اأقطع	على	ف�سل	
الق���راءة	والكتاب���ة	والعلم	بجميع	اأنواع���ه	من	افتت���اح	اهلل	كتابه	وابتدائه	الوح���ي	بهذه	االآيات	
الباهرات.	فاإن	مل	يهتد	امل�سلمون	بهذا	الهدى،	ومل	ينبههم	النظر	فيه	اإىل	النهو�س	اإىل	متزيق	
تل���ك	احلجب	التي	حجبت	ع���ن	اأب�سارهم	نور	العل���م،	وك�سر	تلك	االأبواب	الت���ي	غلقها	عليهم	

		تف�سري	القرطبي،	ج	10،	�س	94. 	)1(
		�سورة	املائدة،	االآية:	49. 	)2(

		تف�سري	ال�ّسعدي،	ج	2،�	�س	425. 	)3(

		تف�سري	ال�ّسعدي،	ج	2،�	�س	425. 	)4(
		�سورة	العلق،	االآية:	1. 	)5(
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روؤ�ساوؤهم	وحب�سوهم	بها	يف	ظلمات	من	اجلهل،	واإن	مل	ي�سرت�سدوا	بفاحتة	هذا	الكتاب	املبني،	
ومل	ي�ست�سيئوا	بهذا	ال�سياء	ال�ساطع،	فال	اأر�سدهم	اهلل	اأبد.")1(.

الفرع الثاين: اإقامة احلدود: 
اإّن	تطبي���ق	احل���دود	يحف���ظ	الكليات	اخلم����س	من	جهة	الع���دم،	ومن	جه���ة	الوجود،	ويف	
تطبيقه���ا	�سم���ان	ا�ستقرار	املجتمع	واأمنه،	ف���اإن	ُعّطلت	ذهب	االأمن	و�س���اد	واالإجرام،	والواقع	
الي���وم	خري	دليل	على	هذا،	فال���دول	امل�سلمة	التي	عّطلت	احلدود		نالها	�سّر	عظيم؛	ولهذا	حّذر	
	ُحُدوَد	 الق���راآن	من	تعطيل	احلدود،	ق���ال	اهلل	تعاىل:	" ِتْلَك	ُحُدوُد	اهلِل	َفاَل	َتْعَتُدوَه���ا	َوَمْن	َيَتَعَدّ
امِلُوَن	")2(،	ويقول	تعاىل:	" ِتْلَك	ُح���ُدوُد	اهلَلِّ	َوَمْن	ُيِطِع	اهلَلَّ	َوَر�ُسوَلُه	ُيْدِخْلُه	 اهلِل	َفاأُوَلِئ���َك	ُهُم	الَظّ
ِتَها	االأَْنَهاُر	َخاِلِديَن	ِفيَها	َوَذِلَك	اْلَفْوُز	اْلَعِظيُم	")3(،	يقول	القا�سمي:	" تلك	 ِري	ِمْن	حَتْ اٍت	جَتْ َجَنّ
االأح���كام	حدود	اهلل	اأحكامه	وفرائ�سه	املح���دودة	التي	ال	جتوز	جماوزتها")4(،	يقول	ابن	تيمية	
بع���د	�سرده	لالآيات	التي	ذك���رت	حد	ال�سرقة،	والزنا	والقذف:	" لق���د	�سرع	اهلل	تعاىل	احلدود	
لالنزج���ار	عما	يت�سرر	به	العباد،	و�سيانة	دار		االإ�سالم	عن	الف�ساد	والطهر	من	الذنب؛	لي�ست	
بحكٍم	اأ�سلي	الإقامة	احلد؛	الأنها	حت�سل	بالتوبة	ال	باإقامة	احلد،	ولهذا	يقام	احلد	على	الكافر	

وال	طهرة	له".)5(.
الفرع الثالث: الت�بة: 

اإّن	التوب���ة	وظيفة	العم���ر	بالن�سبة	لالأفراد	واالأمم،	وهي	تعني	االإ�س���الح	امل�ستمر	للنفو�س	
َها	 واملجتمع���ات،	ويعرف	العبد	ذلك	بجبلته؛	الأجل	ذلك	حّث	عليها	القراآن،	يقول	تعاىل:	" َيا	اأَُيّ
اٍت	 َئاِتُكْم	َوُيْدِخَلُكْم	َجَنّ َر	َعنُكْم	�َسِيّ ُكْم	اأَن	ُيَكِفّ وًحا	َع�َسى	َرُبّ اَلِّذيَن	اآَمُنوا	ُتوُب���وا	اإِىل	اهلَلِّ	َتْوَبًة	َنّ�سُ
ِتَها	ااْلأَْنَهاُر	".	وقد	اأمر	اهلل	بالتوبة	وهي:	" فر�س	على	االأعيان	يف	كل	االأحوال	وكل	 ِري	ِمن	حَتْ جَتْ
االأزمان")6(؛	الأّنها:	" توبة	ترقع	اخلروق،	وترتق	الفتوق،	وت�سلح	الفا�سد،	وت�سد	اخللل")7(.

		القا�سمي:	حممد	جمال	الدين،	تف�سري	القا�سمي،	دار	اإحياء	الكتب	العربية،	ط1،	1376	ه�	-	1957م،	ج17،	�س	 	)1(
	.6210

		�سورة	البقرة،	االآية:	229. 	)2(
		�سورة	الّن�ساء،	االآية:	13. 	)3(

		تف�سري	القا�سمي،	ج5،	�س1151،	1152. 	)4(
		جمموع	فتاوى	ابن	تيمية	9/	138. 	)5(
		تف�سري	القرطبي،	ج18،	�س183. 	)6(

		تف�سري	القا�سمي،	ج	16،	�س	5868. 	)7(
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النتائج  والتوصيات

• اأّن	اال�ستبداد	ا�سم	وا�سع	ي�سمل	�سورا	كثرية،	يحتاج	كل	منها	اإىل	ب�سط	وحترير،	خلطورتها		
على	االأّمة.

• اأّن	اجلهل	والنف�سيات	املنحطة	من	اأعظم	اأ�سباب	اال�ستبداد	بكافة	�سوره.	

• القراآن	مركز	الت�سورات	ال�سحيحة	للحياة	وظواهرها؛	ما	يلزم	الباحث	على	الرجوع	اإليه		
ال�ستقاء	ت�سوراته،	ودرا�سة	امل�سكالت	على	�سوء	منهجه،	وا�ستخراج	احللول	والعالج	منه.

• ا�سط���ررت	حلذف	ع���دة	مباحث	لكثافة	املادة،	وكان	منها	مبح���ث:	دور	القراآن	وال�سريعة		
يف	�سعادة	وا�ستقرار	بالد	احلرمني،	وهو	مبحث	هاّم	ُيرجى	من	الباحثني	االلتفات	اإليه.

• 	�س���رورة	اإقامة	املوؤمت���رات	عن	�سور	اال�ستبداد	يف	القراآن	الك���رمي،	وهذا	من	ن�سر	الوعي		
الذي	اأُمرنا	به.
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4	 اأب���و	ال�سعود:		حممد	بن	حمم���د،	اإر�ساد	العقل	ال�سليم	اإىل	مزايا	الق���راآن	الكرمي،	دار	اإحياء	.

الرتاث،	بريوت،	لبنان.	�سنة	الن�سر	غري	مذكورة.
	اأب���و	داود:	�سليم���ان	بن	االأ�سعث،	�س���نن	اأبي	داود،	حتقي���ق:	�سعيب	االأرن���اوؤوط	واآخرون،	دار		.5

الر�سالة	العاملية،	�سنة	الن�سر:	1430-2009،		ط:1،		عدد	االأجزاء:	6.
6	 اأبو	زهرة:	حممد،	زهرة	التفا�سري،	دار	الفكر	العربي..
7	 االأ�سفه���اين:	احل�سني	بن	حممد،	غريب	مفردات	األف���اظ	القراآن،	�سبط	وت�سحيح	اإبراهيم	.

�سم�س	الدين،	دار	الكتب	العلمية،	بريوت،	لبنان،	ط1425ه�،	2004م�.
8	 االألو�سي:	حممود	�سكري	بن	عبد	اهلل،	روح	املعاين	يف	تف�سري	القراآن	العظيم	وال�سبع	املثاين،	.

دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت	لبنان،	تاريخ	الطبعة	غري	مذكور.
9	 البخاري:	حممد	بن	ا�سماعيل،	�سحيح	البخاري،	دار	ابن	كثري،	�سنة	الن�سر	1414ه/1993م،	.

عدد	االأجزاء	7.
10	 البغوي:	احل�سني	بن	م�سعود،	تف�سري	البغوي،	دار	طيبة.	�سنة	الن�سر	والطبع	غري	مذكورة..
11	 البقاعي:	اإبراهيم	بن	عمر،	نظم	الدرر	يف	تنا�سب	االآيات	وال�سور،	دار	الكتاب	االإ�سالمي..
12	 تف�سري	يحي	بن	�ساّلم،	الطبعة	وال�سنة	والدار	غري	مذكورة..
13	 احلكم���ي:	حافظ	بن	اأحمد،	مع���ارج	القبول	ب�سرح	�سلم	الو�سول	اإىل	عل���م	االأ�سول،	دار	ابن	.

القيم،	ط	1415ه�،	1995م.
14	 خال���د	رم�سان	اأحمد،	الطغ���اة	والطغيان	يف	القراآن	الكرمي،	درا�س���ة	من�سورة	مبجلة	البيان،	.

العدد	294،	بتاريخ	2011/11/22.
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15	 الرازي:	حممد	بن	اأبي	بكر،	خمتار	ال�سحاح،	مكتبة	لبنان	نا�سرون،	بريوت،	ط	1415ه�،	1995م..
16	 	ر�سا:	حممد	ر�سيد،	تف�سري	القراآن	احلكيم	)تف�سري	املنار(،	دار	املعرفة،	بريوت،	ط	1993م..
17	 الزخم�س���ري:	حممود	بن	عم���ر،	الفائق	يف	غري���ب	احلديث،	حتقيق	علي	حمم���د	البجاوي،	.

وحممد	اأبو	الف�سل	اإبراهيم،	ط2،	دار	املعرفة،	لبنان.
18	 ال�سعدي:	عبد	الرحمن	بن	نا�سر،	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املّنان،		دار	الفكر،	.

بريوت،	لبنان،	ط1،	1423ه�2002م.
19	 ال�سيوطي:	جالل	الدين،	تف�سري	اجلاللني،	دار	ابن	كثري،	ط1407ه�..
20	 ال�سنقيطي:	حممد	االأمني،اأ�سواء	البيان	يف	اإي�ساح	القراآن	بالقراآن،	دار	الفكر،	1415ه�،	1995م..
21	 الط���ربي:	حممد	بن	جرير،	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن،	حتقيق:	حممد	اأحمد	�ساكر،	.

دار	املعارف،	م�سر،	�سنة	الطبع	غري	مذكورة.
22	 الفراهي���دي:	اخلليل	بن	اأحمد،	كتاب	العني،	حتقيق	مهدي	املخزومي،	اإبراهيم	ال�سامرائي،	.

دار	الهجرة.
23	 الفيوم���ي:	اأحمد	بن	حممد	بن	علي	املقري،امل�سباح	املنري	يف	غريب	ال�سرح	الكبري	للرافعي،	.

املكتبة	العلمية،	بريوت.
24	 القرطبي:	حممد	بن	اأحمد،	اجلامع	الآيات	االأحكام،	اإعداد	املكتب	الثقايف،	دار	الفكر،	ط1،	.

1407ه�،1987م.
25	 الكواكبي:	عبد	الرحمن،	الدار	وال�سنة	والطبعة	غري	مذكورة..
26	 م�سل���م:	اأبو	احل�سني	ب���ن	احلجاج	الق�سريي	الّني�سابوري،	فهر�س���ة	حممد	بن	نزار	متيم،	دار	.

االأرقم،	بريوت،	ط1،	1419ه�،1999م.
27	 م�سل���م:	اأبو	احل�سني	م�سل���م	بن	احلجاج،	�سحيح	م�سلم،	املحقق:نظ���ر	بن	حممد	الفاريابي،	.

النا�س���ر	دار	طيب���ة،	�سنة	الن�س���ر	1427-2006،	عدد	املجلدات	2،	رق���م	ط1.	)	ن�سخة	ثانية	
حمملة	من	موقع		املكتبة	الوقفية(.

28	 امل�س���ري:	�سهاب	الدين،	اأحمد	بن	حممد	الهائم،	التبي�ان	يف	تف�سري	غريب	القراآن،	حتقيق:	.
فتحي	اأنور	الدابويل،	طبعة	دار	ال�سحابة	للرتاث	بطنطا،	القاهرة،1992م.

29	 مقايي�س	اللغة	البن	فار�س،	حتقيق	عبد	ال�سالم	هارون،	دار	الفكر،	ط1399ه�،	1979م�..
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 عبد املح�سن اأحمد حممد على
عبد	املح�سن	اأحمد	حممد	على	ال�����������������������س����������������������م:
جمهورية	م�سر	العربية	– حمافظة	اأ�سيوط	– قرية	درنك�������ة.	م��ك��ان امل��ي��الد وت��اري��خ��ه:

تاريخ	امليالد	:		30	/	9	/	1391ه	،	املوافق	:	18		/11	/	971	م	
0591528676رق��������������م اجل������������������ال: 
dr-ali72@hotmail.comال����ربي����د الإل�����ك�����رتوين:
العاملية	)	الدكتوراه	(	.امل���������ؤه��������ل ال����ع����ل����م����ي:
عليه: احل�����س���ل  جمه����ورية	م�س����ر	العربي���ة	-	جامعة	االأزهر	– فرع	اأ�سيوط	– كلية	اأ�سول	م��ك��ان 

الدين	والدعوة	االإ�سالمية		-	ق�سم	التف�سري	وعلوم	القراآن	.
اأ�ست���اذ	م�ساع�����د	.ال�����درج�����ة ال��ع��ل��م��ي��ة:
العام: العلمي  اأ�س�����ول	الدي���ن		.التخ�س�س 
التف�سي���ر	وعل����وم	القراآن	.التخ�س�س العلمي الدقيق:
جمهورية	م�سر	العربية	-	جامعة	االأزهر	– فرع	اأ�سيوط	– كلية	اأ�سول	ج��ه��ة ال��ع��م��ل الأ���س��ل��ي��ة: 

الدين	والدعوة	االإ�سالمية		-	ق�سم	التف�سري	وعلوم	القراآن	.	
اململكة	العربية	ال�سعودية	-	جامعة	جنران	– فرع	�سرورة	– كلية	العلوم	ج��ه��ة ال��ع��م��ل احل��ال��ي��ة: 

واالآداب	– ق�سم	الدرا�سات	االإ�سالمية	
1-	جنران	ومكانتها	العلمية	بني	املا�سي	واحلا�سر	الأب���ح���اث وامل��ن�����س���رات:

2-	رحم����ة	الر�سول	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-		باملخ����الفني	اأثناء	احلرب	.
3-	جهود	احلافظ	ابن	رجب	احلنبلي	يف	التف�سري	.

4-	اأهم	االأ�س�س	للقيادة	الناجحة	يف	�سوء	القراآن	الكرمي	.	
امل���ؤمت��رات:  يف  احل�سور	وامل�ساركة	يف	املوؤمتر	الدويل	االأول	عن	الرحمة	يف	االإ�سالم	والذي	امل�ساركة 

عقدته	جامعة	امللك	�سعود	بالريا�س	يف	:	28	،	29	/	4	/	1437	ه	املوافق	:	
7،	8	/	2	/	2016	م	،	ببحث	عنوانه	:	رحمة	الر�سول	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-	باملخالفني	

اأثناء	احلرب	.	
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دور القيادة الناجحة يف معاجلة النحراف الفكري
يف �س����ء الق���راآن الك��ري�م

تاب�����ع
للمح�ر الأول وعن�انه :

ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت العتقادية والفكرية
مقدم لق�سم القراآن وعل�مه بكلية ال�سريعة واأ�س�ل الدين بجامعة امللك خالد  للم�ساركة به يف 

امل�ؤمتر الدويل القراآين الأول :
ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت املعا�سرة

اإع����������داد
د / عبد المحسن أحمد محمد علي

اأ�ستاذ م�ساعد بجامعة جنران – فرع �سرورة
كلية العل�م والآداب - ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
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املق�����دم��������ة
احلمد	هلل	املحمود	بكل	ل�سان،	املعبود	يف	كل	زمان	،	الذي	ال	يخلو	من	علمه	مكان،	،	والذي	
اأن���زل	قراآنه	هدى	لالإن�س	واجلان	،	وو�سى	فيه	العباد	باتب���اع	�سراطه	امل�ستقيم	ليفوزوا	بنعيم	
اجلن���ان	،	ونهاهم	عن	اتباع	غريه	من	ال�سبل	واالأديان،	حتى	ينجوا	من	عذاب	النريان،	واأ�سهد	
اأن	ال	اإل���ه	اإال	اهلل	وح���ده	ال	�سريك	له	الرحيم	الرحمن	،	واأ�سه���د	اأن	حممدا	عبده	ور�سوله	�سيد	

ولد	عدنان،	فاللهم	�سل	و�سلم	عليه	وعلى	اآله	و�سحبه	والتابعني	لهم	باإح�سان.	

اأما	بعد

فلق���د	م���نَّ	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-			على	نبيه	حممد	ملسو هيلع هللا ىلص	،	واأر�سده	اإىل	الطريق	القومي،	
وه���و	دين	اهلل	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-		املت�سمن	للعقائ���د	النافعة،	وال�سرائ���ع	الكافية	ال�سافية	،	
و	االأعم���ال	ال�ساحل���ة،	وهو	الدين	احلنيف	املائل	ع���ن	كل	دين	غري	م�ستقيم،	م���ن	اأديان	اأهل	
االنحراف،	كاليهود	والن�سارى	وامل�سركني	،	فقال	-	�سبحانه	وتعاىل	-			:چ ُقْل	اإِنَِّني	َهَدايِن	َربِّي	
���َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍم	ِديًن���ا	ِقَيًما	ِملََّة	اإِْبَراِهيَم	َحِنيًفا	َوَما	َكاَن	ِمْن	امْلُ�ْسِرِكنَيچ	)االأنعام	/161(		 اإىَِل	�سِ
،	واأخ���رب	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-		باأن	مهمت���ه	ملسو هيلع هللا ىلص	هي	هداية	النا�س	اإىل	ه���ذا	الطريق	القا�سد	
َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍم	چ)املوؤمنون/73(	وقال	-	 نََّك	َلَتْدُعوُهْم	اإىَِل	�سِ وال�سراط	امل�ستقيم	،	فقال:چ َواإِ
َراًطا	ُم�ْسَتِقيًماچ)الفت���ح/20(،	وقد	اأدى	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص		 �سبحان���ه	وتع���اىل	-		:چ َوَيْهِدَيُكْم	�سِ
مهمته	العظيمة	على	اأكمل	وجه،	فاأمر	النا�س	بال�سري	على	نهج	هذا	الطريق	القومي	وال�سراط	
َراِطي	ُم�ْسَتِقيًما	َفاتَِّبُعوُه	َواَل	َتتَِّبُعوا	ال�سُُّبَل	َفَتَفرََّق	ِبُكْم	 امل�ستقيم	وبلغهم	قول	اهلل		:	چ َواأَنَّ	َهَذا	�سِ
ا	 �ِسي	ُمِكبًّ َع���ْن	�َسِبيِلِه	َذِلُكْم	َو�سَّاُكْم	ِبِه	َلَعلَُّكْم	َتتَُّقوَنچ،	وقوله	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ اأََفَمْن	مَيْ
َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍمچ)املل���ك/22(	،	فاهتدى	اإىل	هذا	 ا	َعَلى	�سِ �ِس���ي	�َسِويًّ َعَل���ى	َوْجِهِه	اأَْهَدى	اأَمَّْن	مَيْ
ال�سراط	امل�ستقيم،	واإىل	عقائده،	وااللتزام	باأوامره	ونواهيه	من	اأراد	اهلل	له	الهداية	،	و�سل،	
وانح���رف	ع���ن	ال�سراط	ال�س���وي	باالإحلاد	والردة	عن	ه���ذا	الدين،	اأو	االبتداع	في���ه،	اأو	بالغلو	
والتطرف	وغري	ذلك	من	اأراد	اهلل	له	الغواية	،	وكان	لزامًا	اأال	ُيرتك	هذا	املنحرف	يف	انحرافه	
و�سالل���ه،	بل	البد	من	تقوميه	وعالجه	من	هذا	املر�س،	وهذا	يف	املقام	االأول	دور	القيادة	التي	
تت���وىل	تدبري	�سئون	امل�سلمني،	وتنظيم	اأمورهم،	�سواء	اأكانت	قي���ادة	عامة	اأو	خا�سة	ر�سمية	اأو	
غري	ر�سمية،	من	منطلق	امل�سئولية	املالقاة	على	عاتقهم	والتي	كلفهم	بها	ر�سول	اهلل		يف	قوله	" 
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"كلك���م	راع	وم�سئول	عن	رعيت���ه،	فاالإمام	راع	وهو	م�سئول	عن	رعيته،	والرجل	يف	اأهله	راع	وهو	
م�سئ���ول	عن	رعيته،	وامل���راأة	يف	بيت	زوجها	راعية	وهي	م�سئولة	ع���ن	رعيتها،	واخلادم	يف	مال	
�سيده	راع	وهو	م�سئول	عن	رعيته" )1(	؛	لذا	اخرتت	مو�سوع	بحثي	هذا	واأ�سميته:" دور	القيادة	
الناجح�ة	يف	معاجل�ة	االنحراف	الفكري	يف	�س�وء	الق�راآن	الك�رمي	" ؛	الأبني	ال�ُسُبل	واالإجراءات	
الت���ي	يج���ب	على	القائد	اتباعها	لهداية	هذا	املنحرف	اإىل	ال�سراط	ال�سوي	،	وعالجه	من	هذا	

املر�س	اخلطري	الذي	اإذا	تف�سى	دمَّر	البالد	والعباد	،	وباهلل	التوفيق	وعليه	التكالن	.

وفيم���ا	يل���ي	بيان	اأ�سب���اب	اختياري	لهذا	املو�س���وع	،	ومدى	اأهميته	،	ومنه���ج	البحث	فيه	،	
وخطة	البحث	:	

اأ�سباب اختياري مل��س�ع الدرا�سة :  
1	 امل�سارك���ة	به	يف	املوؤمتر	الدويل	الق���راآين	االأول	وعنوانه	:	توظيف	الدرا�سات	القراآنية	.

يف	عالج	امل�سكالت	املعا�سرة		.
2	 ك���رثة	االنحراف���ات	الفكرية	الت���ي	ظهرت	عل���ى	ال�ساحة،	خا�س���ة	يف	و�سائل	االإعالم	.

املختلفة	.	
3	 غي���اب	دور	القادة	يف	بع�س	ال���دول	االإ�سالمية	عن	مواجهة	هذه	االنحرافات،	وتركها	.

حتى	تف�ست	وتفح�ست:	اإما	اإهمااًل	منهم،	اأو	ان�سغااًل	عنها	باأمور	اأخرى	.
4	 تف�سي���ل	ال�سبل	واالجراءات	التي	اإذا	اتبعه���ا	القادة	ح�سنوا	رعيتهم	من	هذا	الداء،	.

وعاجلوا	من	اأ�سيب	به	– بعد	توفيق	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		واإرادته	.
اأهمية الدار�سة   :

ترجع اأهمية هذه الدرا�سة اإىل ما يلي  : 
1	 تاأ�سيل	مفهوم	القيادة	واالنحراف	الفكري	من	كتب	اللغة	والتعريفات	..
2	 بيان	دور	القيادة	الناجحة	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	..
3	 االإ�س���ارة	اإىل	خط���ورة	االنحرافات	الفكرية	على	الدين	والوط���ن	،	خا�سة	اإذا	و�سلت	.

�سحيح	االإمام	البخاري	،	كتاب	يف	اال�ستقرا�س	واأداء	الديون	-	باب:	العبد	راع	يف	مال	�سيده،	وال	يعمل	اإال	باإذنه	:	 	)1(
3	/	120	حديث	رقم	:	2409	،	�سحيح	االإمام	م�سلم	،	كتاب	االإمارة-	باب	ف�سيلة	االإمام	العادل	:	3	/	1459حديث	

رقم	:	1829.
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ب�ساحبها	اإىل	التكفري	واالإرهاب	.	
4	 اإبراز	اأهمية	االعت�سام	بكتاب	اهلل		و�سنة	ر�سوله		،	وتر�سيخ	مبداأ	الو�سطية	يف	نفو�س	.

الرعية	يف	معاجلة	ظاهرة	االنحراف	الفكري	.
5	 بي���ان	قيم���ة	احل�سب���ة	والتوجي���ه	والن�س���ح	واالإر�س���اد	واحل���وار	البن���اء	يف	مواجه���ة	.

االنحرافات	الفكرية	.	
6	 احل���ث	على	تفعيل	دور	امل�سجد	،	واملوؤ�س�سات	التعليمي���ة،	واملجتمعية	االأخرى	للق�ساء	.

على	وباء	االنحراف	الفكري	.
7	 	دع���وة	القادة	اإىل	تنمي���ة	التفكري	العلمي	والناقد	لدى	رعيته���م	حتى	ال	يقبلوا	كل	ما	.

يعر�س	عليهم	من	علوم	واأفكار		اإال	اإذا	عر�سوها	على	ميزان	ال�سرع	والعقل	.	
8	 الوق���وف	على	م�سادر	االنحرافات	الفكرية	ومنابعها	وو�سائلها،	والت�سدي	للم�سادر	.

وجتفيف	املنابع	واإزالة	الو�سائل.	
9	 	بيان	التوجيه	والن�سح	واالإر�ساد	،	و	املراقبة	الواعية	واملحا�سبة	الرادعة	يف	مواجهة	.

االنحرافات	الفكرية	.

منهج الدرا�سة يف هذا البحث : 
اتبع���ت	– بف�سل	اهلل	ومنِّه	– يف	هذه	الدرا�سة	املنهج	اال�ستقرائي	التحليلي	اال�ستنباطي،	
وذلك	ع���ن	طريق	جمع	االآيات	القراآنية	التي	اأ�سارت	اإىل	ط���رق	معاجلة	االنحرافات	الفكرية،	
ثم	قمت	بتحليل	هذه	االآيات،	وتف�سريها	تف�سريًا	موجزًا	م�ستعينًا	يف	ذلك	– بعد	اهلل	عز	و	جل	
-		بكت���ب	التف�س���ري	املعتمدة	،	ثم	ا�ستنبطت	�سبيل	العالج	من	هذه	االأمرا�س	الفكرية،	التي	اإذا	

ا�ستعان	بها	القادة	ق�سوا	على	هذه	العلل	،	وح�سنوا	رعيتهم	�سد	هذا	الوباء	.	

خطة البحث : 
اقت�ست طبيعة البحث اأن اأق�سمه اإىل مقدمة ومبحثني وخامتة ثم فهار�س �ساملة :

اأم���ا	املقدمة	ففيها	بيان	اأ�سب���اب	اختياري	لهذا	املو�سوع،	واأهميت���ه،	ومنهج	البحث	فيه	،	
وخطة	البحث	.	

-	اأم���ا	املبحث	االأول	فجعلت���ه	بعنوان	:	مفهوم	القيادة	واالنح���راف	الفكري	،	وهو	ينق�سم	
اإىل	مطلبني	:
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املطلب	االأول	:	مفهوم	القيادة	.
املطلب	الثاين	:	مفهوم	االنحراف	الفكري	.

-	اأم���ا	املبح���ث	الث���اين	ف�سطرته	بعن���وان	:	دور	القي���ادة	الناجحة	يف	معاجل���ة	االنحراف	
الفك���ري	يف	�سوء	القراآن	الك���رمي،	وقد	متثل	هذا	الدور	وتلك	املهم���ة	يف	عدة	طرق	واإجراءات	

اأهمها	ما	يلي	:	

• اأواًل	:	احلر�س	على	االعت�سام	بكتاب	اهلل	و�سنة	ر�سوله	.									
• ثانيًا	:	احلكم	مبا	اأنزل	اهلل	يف	جميع	جوانب	احلياة	.	
• ثالثًا	:	احلر�س	على	تلقي	العلم	النافع	من	م�سادره	املعتربة		.									
• رابعًا	:	تر�سيخ	مبداأ	الو�سطية	واالعتدال	يف	النفو�س	.	
• خام�سًا	:	اإن�ساء	نظام	احل�سبة	للقيام	بدورها	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	.	
• �ساد�سًا	:	التوجيه	والن�سح	واالإر�ساد	للمنحرفني	فكريًا	.									
• �سابعًا:	احلر�س	على	تنمية	مهارة	التفكري	العلمي		.	
• ثامنًا	:	احلر�س	على	تنمية	مهارة	التفكري	الناقد	.												
• تا�سعًا	:	تفعيل	دور	امل�سجد	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	.	
• عا�سرًا	:		تفعيل	دور	العلماء	الربانيني	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	.		
• حادي	ع�سر	:	حتديد	م�سادر	االنحراف	الفكري	والتحذير	منها		.	
• ث���اين	ع�سر:	احل���وار	الهادف،واإقامة	احلجة	على	اأ�سحاب	العق���ول	ال�سالة	واالأفكار		

املنحرفة	.		
• رابع	ع�سر	:	التحذير	من	اآثار	االنحراف	الفكري	وعواقبه	.				
• خام�س	ع�سر	:	توفري	فر�س	عمل	لل�سباب		.	
• �ساد�س	ع�سر	:	املراقبة	الواعية	واملحا�سبة	الرادعة	.	

-	اأم���ا	اخلامتة	فعدَّدت	فيها	اأهم	النتائج	التي	تك�سفت	يل	من	خالل	اإعداد	هذه	الدرا�سة	
،	واأه���م	التو�سيات	الت���ي	يو�سي	بها	الباحث؛	لتفعيل	دور	القادة	والقيام	بواجبهم	نحو	مواجهة	
االنح���راف	الفك���ري	والت�س���دي	له	،	ثم	ذيل���ت	البحث	بثب���ت	املراجع	وامل�س���ادر	،	ثم	فهار�س	

املو�سوعات	.
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المبحث األول 

مفه�م القيادة والنحراف الفكري

المطلب األول مفهوم القيادة :

اأول : مفه�م القيادة يف اللغة : 
القي���ادة	يف	اللغ���ة	:	هي	م�سدر	من	قاد	يقود	فهو	قائد	وهو	خالف	ال�سائق	و	القود	-	بفتح	
الق���اف	و�سك���ون	الواو	–  نقي�س	ال�س���وق،	فهذا	من	اخللف	وذاك	من	االأم���ام	يقال	:	قاد	فالن	
الداب���ة	اأي	م���ن	اأمامها	و�ساقها	اأي	م���ن	خلفها	،	وعلى	هذا	فمكان	القائ���د	يف	املقدمة	كالدليل	
والق���دوة	واملر�س���د	،	وانقاد	مطاوع	قاد	اأي	خ�سع	وذل	ويقال	:	فر�س	َق���وؤُوٌد:	�سل�س	ُمْنقاد	وبعري	

َقيد	:	اإذا	كان	ذلواًل	ينقاد	وين�ساق	)1(.	

ونخل�س	مما	�سبق	اأن	القيادة	تطلق	يف	اللغة	ويراد	بها	معنيان	:
• 	االأول	:	اأنها	خالف	ال�سوق	.	
• 	الثاين	:	اخل�سوع	واالإذعان	.	

ثانيًا : القيادة يف ال�سطالح : 
لقد	ذكر	علماء	االإ�سالم	عدة	تعريفات	للقيادة	نكتفي	منها	مبا	يلي	:

1	 اأنها	حتمل	م�سئولية	اأمر	امل�سلمني	وتدبري	�سئونهم	الدنيوية	واالأخروية		)2(	..
2	 ه���ي	قيادة	ربانية	موجه	وفق	ت�سريع	رب���اين	ير�سد	�سلوكها	ومبنية	على	اأ�س�س	وقواعد	.

اإمياني���ة	ملزم���ة	ملن	يقوم	بها	اأن	يكون	قويًا	واأمينًا	وم���دركًا	يقظًا	م�ستعينًا	مبن	حوله	
لتحقيق	جناح	العمل	املوكل	اإليه	)3(	.		

	انظر	العني	للخليل	بن	اأحمد	:5	/	196مادة	قود	،	ول�سان	العرب	البن	منظور	:3	/370مادة	قود	 	)1(
	القيادة	واجلندية	يف	االإ�سالم	ملحمد	ال�سيد	الوكيل	�س	:	7	. 	)2(

	مدى	توافق	ال�سمات	القيادية	مع	املعايري	االإ�سالمية	يف	اختيار	القائد	الرتبوي	للحاج	طاهر	حممد	�س	:61		. 	)3(
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وه���ذا	التعري���ف	اأعم	واأ�سمل	من	التعريف	ال�سابق	،	حيث	اإن���ه	ي�سمل	جميع	اأنواع	القيادة،	
�س���واء	القيادة	العامة،	كتويل	اخلالفة	والرئا�سة	،	اأو	اخلا�سة	مثل	تويل	قيادة	االأ�سرة	،	وقيادة	
دور	العلم	من	مدار�س	ومعاهد	وجامعات	،	ودور	العبادة	كامل�ساجد	،	وقيادة	املوؤ�س�سات	االإدارية	

و	واالنتاجية	وال�سناعية	وغري	ذلك	،	و�سواء	اأكانت	قيادة	ر�سمية	اأم	غري	ر�سمية	.

وعلي���ه	فالقائد	هو	الذي	:	" هو	الذي	يق���ود	النا�س	اأي	يقدمهم	في�سلك	بهم	طريق	الهدى	
ويع���دل	به���م	عن	�سبيل	الردى.." )1(	،	وقد	اأثنى		اهلل	عل���ى	اإبراهيم	بقوله	:	چ اإِنَّ	اإِْبَراِهيَم	َكاَن	
	َيُك	ِمَن	امْلُ�ْسِرِك���نَيچ	)النحل/120(	.." )2(	يعني	:	" اإماًما	يف	اخلري	 	َحِنيًفا	َومَلْ اأُمَّ���ًة	َقاِنًتا	هلِلَِّ
ُيقت���دى	ب���ه،	وُيتَّبع	عليه	" )3(	" فاالإمام	الذي	يهدي	اإىل	اخلري	هو	قائد	اأمة	وله	اأجره	واأجر	من	

عمل	بهدايته	فكاأنه	اأمة	من	النا�س	يف	خريه	وثوابه	ال	فرد	واحد	" )4(	.	

المطلب الثاني : مفهوم االنحراف الفكري 

اأوًل : مفه�م النحراف الفكري يف اللغة : 
االنحراف	الفكري	مركب	من	كلمتني	:	االنحراف	والفكري،	وبتعريفهما	يت�سح	املراد	بهما	:	
فاالنح���راف	يف	اللغ���ة	:	هو	امليل	والعدول	عن	ال�س���يء	)	يقال	انحرف	عن	ال�سيء	اأي		مال	
عنه	وعدل	(	)5(	،	ومنه	قوله	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ اإِال	ُمَتَحرًِّفا	ِلِقَتاٍلچ	]االأنفال:	16[	" اأي	

اإال	مائاًل	الأجل	القتال	ال	مائاًل	هزمية	" )6(	.		
والفك���ري	يف	اللغ���ة	:	ن�سبة	اإىل	الِفْكر:	وهو	" اإِْعَم���ال	اخلاطر	يِف	ال�سَّْيء" )7(		وقيل	:	)	هو	
تردد	القلب	بالنظر	والتدبر	لطلب	املعاين	...،	ويقال	الفكر	ترتيب	اأمور	يف	الذهن	يتو�سل	بها	

اإىل	مطلوب	يكون	علًما	اأو	ظًنا	(	)8(	.

	�سبل	الهدى	والر�ساد،	يف	�سرية	خري	العباد	،	ملحمد	بن	يو�سف	ال�ساحلي	:	1	/	496	،	497	. 	)1(
	القائد	الفعال	للعدلوين	�س	:	17	،	ومهارات	القيادة	و�سفات	القائد	للع�ساف	�س	:	3 	)2(

	تف�سري	الطربي	:	4	/	276	. 	)3(
		يف	ظالل	القراآن	،	ل�سيد	قطب	اإبراهيم	ح�سني	ال�ساربي		:	4	/	2201. 	)4(
	انظر	ال�سحاح	تاج	اللغة	و�سحاح	العربية	للجوهري	:	4	/	1343	. 	)5(

	امل�سباح	املنري	للفيومي	،	�س	:	1	/	130	،	مادة	)	حرف	(	. 	)6(
	املحكم	واملحيط	االأعظم	الأبي	احل�سن	علي	بن	اإ�سماعيل	املعروف	بابن		�سيده	:	7	/	7	. 	)7(
	امل�سباح	املنري	يف	غريب	ال�سرح	الكبري	الأحمد	بن	حممد	بن	علي	الفيومي		:	2	/	479 	)8(
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" واملراد	بالفكري	يف	هذه	الدرا�سة	الروؤية	وال�سورة	الذهنية	لت�سور	االإ�سالم	يف	عقل	
الفرد		وتفكريه	،	�سواء	كان	يف	الناحية	االعتقادية	اأو	العملية	" )1(	.

ه���ذا	ه���و	معنى	لف���ظ	االنحراف،	والفك���ري	يف	اللغ���ة،	كل	منهما	على	ح���دة،	اأما	تعريف	
االنحراف	الفكري	كمركب	اإ�سايف	فهو	كما	يلي	:	

ثانيًا : مفه�م النحراف الفكري يف ال�سطالح : 
نظ���رًا	حلداثة	اللف���ظ	ومعا�سرته	فقد	اختلفت	وجهات	نظر	العلم���اء	يف	تعريفه	اإىل	عدة	

تعريفات	نقت�سر	منها	على	ما	يلي:	
1	 اأن	االنح���راف	الفكري	هو	:	" امليل	اإىل	غري	احل���ق	يف	اأ�سول	الدين	فيما	ينتجه	عقل	.

االإن�سان	من	راأي	" )2(	.
	 	يق���ال	ه���و	:	" اخلروج	عن	احل���د	ال�سرعي	الذي	ح���ده	اهلل	يف	كتاب���ه،	اأو	على	ل�سان	2.

ر�سول���ه	حممد		،	واأجمع	العلماء	على	حرمته،	مثل	االإحلاد	والتكفري	بغري	علم	والبغي	
واإجازة	املحرمات	وغريها		" )3(	،	

وقي���ل	:	" االنح���راف	الفكري	هو	ذلك	الفك���ر	الذي	ال	يلتزم	بالقواع���د	الدينية	والتقاليد	
واالأع���راف	والنظم	االجتماعي���ة	")4(	،	" اأي	اأنه	الفكر	ال�ساذ	الذي	يحيد	باملجتمع	عن	تقاليده	
احلميدة،	ويخالف	تعاليم	االإ�سالم	احلنيف	والقيم	ال�سمحة	ويكون	االنحراف	الفكري	باختالل	
يف	فك���ر	االإن�سان	وعقله،	واخلروج	عن	الو�سطية	واالعتدال	يف	فهمه	وت�سوراته	لالأمور	الدينية	

وال�سيا�سية	وغري	ذلك	" )5(.

االنحراف	الفكري	مفهومه	–اأ�سبابه– عالجه	يف	�سوء	الكتاب	وال�سنة	،	طه	عابدين	طه	�س	:	9	. 	)1(
	حماي���ة	املجتم���ع	امل�سلم	م���ن	االنحراف	الفك���ري	للدكتور	/	عبد	اهلل	ب���ن	عبد	العزيز	الزاي���دي		،	جملة	البحوث	 	)2(

االإ�سالمية	:	77	/	239	.
	االنحراف	الفكري	واأثره	يف	االأمن	يف	�سوء	القراآن	الكرمي	للدكتور	/	عبد	احلميد	ال�سحيباين	بحث	من�سور	مبجلة	 	)3(

وزراة	العدل	العدد	41	ل�سنة	1430	ه�		،	�س	:	12		.
	العوامل	امل�سببة	لالنحراف	الفكري	وعالقتها	باالإرهاب	للدكتور	علي	فايز	اجلحنى	،	بحث	من�سور	يف	جملة	وزارة	 	)4(

العدل	العدد	:	39	رجب	1429	ه�	،	�س	:		206	.
	التخطي���ط	اال�سرتاتيجى	لتحقيق	االأمن	الفكرى	باململكة	العربية	ال�سعودية	دكتور	مهند�س/	�سعيد	بن	على	ح�سن	 	)5(

القليطى	�س	:5	



462

د. عبد املح�صن اأحمد حممد علىاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

المبحث الث�����ان��ي

دور القيادة الناجحة يف معاجلة النحراف الفكري يف �س�ء القراآن الكرمي

مما	ال	�سك	فيه	اأن	القيادة	الناجحة	لها	دور	كبري	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	والوقاية	
من���ه	يتمثل	هذا	الدور	يف	كثري	من	املبادئ	والواجبات	واالإجراءات	التي	البد	من	التزام	القائد	

بها،	حتى	يقي	رعيته	ويعاجلهم	من	هذا	الداء	الع�سال	نقت�سر	فيما	يلي	على	اأهمها	:	

اأوًل : احلر�س على العت�سام بكتاب اهلل و�سنة ر�س�له  : 
امل���راد	باالعت�سام	بكتاب	اهلل	ه���و	الت�سمك	به	و" حتكيمه	دون	اآراء	الرجال	ومقايي�سهم،	
ومعقوالته���م،	واأذواقه���م،	وك�سوفاته���م،	ومواجيده���م،	فم���ن	مل	يكن	كذلك،	فه���و	من�سل	من	
االعت�س���ام،	فالدين	كله	يف	االعت�سام	به	وبحبله،	علمًا	وعماًل،	واإخال�سًا	وا�ستعانة،	ومتابعة،	
وا�ستمراًرا	على	ذلك	اإىل	يوم	القيامة	" )1(	،	واإن	من	اأ�سباب	االنحرافات	الفكرية	العدول	عن	
القراآن	الكرمي	و�سنة	الر�سول	العظيم	واالإعرا�س	عنهما		وعدم	التحاكم	اإليهما	لذا	" فاإن	عالج	
تل���ك	االنحرافات	هو	بال���رد	اإىل	كتاب	اهلل	و�سنة	ر�سوله		،	و�سبيل	الوقاية	من	تلك	االنحرافات	
ه���و	اأي�سًا	يف	االعت�س���ام	بكتاب	اهلل	و�سنة	ر�سوله		،	واإذا	تاأم���ل	الناظر	اإىل	حال	ال�سلف	علموا	
اأنه���م	م���ا	�سلموا	من	اخلطل	والزل���ل	اإال	باعت�سامهم	بكتاب	اهلل	و�سنة	ر�سول���ه	")2(	،	وقد	اأمر	
احل���ق	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		باالعت�سام	بكتابه	والتم�سك	به	والتح�سن	مبا	فيه	من	هدى	ونور	
ُموا	 	َجِميًعا	َواَل	َتَفرَُّقوا	چ)اآل	عمران/103(.	:	ومعنى	" َواْعَت�سِ ُموا	ِبَحْبِل	اهللَِّ فقال	:	چ َواْعَت�سِ
" اأي	ا�ستم�سك���وا	وحت�سن���وا	" )3(	،	" و	احلب���ل	يف	التف�س���ري:	ه���و	القراآن،	واإمن���ا	�سمي	به	الأن	
املعت�سم	به	يف	اأمور	دينه	يتخل�س	به	من	عقوبة	االآخرة	ونكال	الدنيا،	كما	اأن	املتم�سك	باحلبل	
ينج���و	م���ن	الغرق	واملهالك		" )4(	،	واالآية	الكرمية	تاأمر	امل�سلم���ني	" باأن	يجتمعوا	على	التم�سك	

	مدارج	ال�سالكني	بني	منازل	اإياك	نعبد	واإياك	ن�ستعني	البن	قيم	اجلوزية		:		3	/	323	. 	)1(
	االأمن	الفكري	يف	�سوء	ال�سنة	النبوية	لعبد	الرحمن	بن	معال	اللويحق	�س	:	932	. 	)2(

		البحر	املحيط	يف	التف�سري		،	الأبي	حيان	االأندل�سي	:	3	/	286	. 	)3(
	انظر	مفاتيح	الغيب	=	التف�سري	الكبري	،	للفخر	الرازي	:	2	/	262	. 	)4(



463

د. عبد املح�صن اأحمد حممد علىاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

بدين	االإ�سالم	اأو	بالقراآن،	ونهاهم	عن	التفرق	النا�سئ	عن	االختالف	يف	الدين	،	وعن	الفرقة،	
الأن	كل	ذلك	عادة	اأهل	اجلاهلية		")1(،	وقد	و�سى	-	�سبحانه	وتعاىل	-		باتباع	القراآن	الكرمي،	
وال�سري	على	نهجه	الأنه	طريق	الهدى	واالعتدال	والتوزان،	ونهى	-	�سبحانه	وتعاىل	-		عن	اتباع	
�سبي���ل	غري	�سبيل	القراآن	الأنه	طري���ق	ال�سالل	وامليل	عن	احلق	واالنحراف	عن���ه	فقال	:چ َواأَنَّ	
َراِطي	ُم�ْسَتِقيًما	َفاتَِّبُعوُه	َواَل	َتتَِّبُعوا	ال�سُُّبَل	َفَتَفرََّق	ِبُكْم	َعْن	�َسِبيِلِه	َذِلُكْم	َو�سَّاُكْم	ِبِه	َلَعلَُّكْم	 َهَذا	�سِ
َتتَُّقوَنچ)االأنعام/153	(	،	وقد	اأمر	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-			يف	اآية	اأخرى	بالت�سمك	بالقراآن	
الك���رمي	املنزل	على	النبي	العظيم		،	وعدم	امليل	عنه	واالنحراف	عن	تعاليمه	،	الأنه	يف�سي	اإىل	
ال�س���راط	امل�ستقيم	ويو�س���ل	اإىل	جنات	النعيم	واخلري	الدائم	املقي���م	فقال	-	�سبحانه	وتعاىل	
َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍم	َواإِنَُّه	َلِذْكٌر	َلَك	َوِلَقْوِمَك	َو�َسْوَف	 َلْيَك	اإِنََّك	َعَلى	�سِ -		:	چ َفا�ْسَتْم�ِسْك	ِبالَِّذي	اأُوِحَي	اإِ
ُلوَنچ	)الزخرف	:	43	،	44(		،	و	بنيَّ	ثمرة	االعت�سام	بكتابه	فقال	:	چ َوَكْيَف	َتْكُفُروَن	َواأَْنُتْم	 ُت�ْساأَ
َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍمچ)اآل	 	َفَقْد	ُهِدَي	اإِىَل	�سِ ���ْم	ِباهللَِّ 	َوِفيُكْم	َر�ُسوُلُه	َوَمْن	َيْعَت�سِ ُتْتَل���ى	َعَلْيُكْم	اآَياُت	اهللَِّ
	" اأي	ومن	يتم�سك	بحبل	اهلل،	وهو	القراآن.	 ْم	ِباهللَِّ عمران/101(.	،	معنى	قوله	:	"  َوَمْن	َيْعَت�سِ
" )2(،واالآية	تفيد	اأن	" االعت�سام	باهلل	والتوكل	عليه	هو	العمدة	يف	الهداية،	والعدة	يف	مباعدة	

الغواية،	والو�سيلة	اإىل	الر�ساد،	وطريق	ال�سداد،	وح�سول	املراد")3(.
وق���د	اأم���ر	احلق		-	�سبحان���ه	وتعاىل	-		يف	اآيات	كث���رية	باتباع	�سنة	ر�سول���ه	والتم�سك	بها	
وال�س���ري	عل���ى	نهجها	من	ذلك	قوله	-	�سبحانه	وتع���اىل	-			:	چ َوَما	اآَتاُكْم	الرَّ�ُس���وُل	َفُخُذوُه	َوَما	
	�َسِديُد	اْلِعَق���اِبچ	)	احل�سر	/	7	(.	" اأي:	مهما	اأمركم	 نَّ	اهللََّ 	اإِ َنَهاُك���ْم	َعْن���ُه	َفاْنَتُهوا	َواتَُّقوا	اهللََّ
ب���ه	فافعل���وه،	ومهم���ا	نهاكم	عنه	فاجتنب���وه،	فاإنه	اإمنا	ياأم���ر	بخري	واإمنا	ينهى	ع���ن	�سر	" )4(	،	
و"ه���ذا	يوج���ب	اأن	كل	ما	اأمر	ب���ه	النبي		اأمر	من	اهلل	-	�سبحانه	وتع���اىل	-			")5(يجب	اتباعه	،	
اإذ	اأن	" اله���دي	كل	اله���دي	يف	اتباع	كتاب	اهلل	و�سنة	ر�سول	اهلل	فهي	املبنية	ملراد	كتاب	اهلل	اإذا	
اأ�سكل	ظاهره	اأبانت	ال�سنة	عن	باطنه	وعن	مراد	اهلل	منه	،	واجلدال	يف	ما	تعتقده	االأفئدة	من	

ال�سالل	" )6(		.

		فتح	القدير	،	ملحمد	بن	علي	ال�سوكاين	:	1	/	421	،	. 	)1(
	اجلامع	الأحكام	القراآن	للقرطبي	)املتوفى:	671ه�(	:	4	/	157			. 	)2(

	تف�سري	القراآن	العظيم	،	البن	كثري		)املتوفى:	774ه�(	:	2	/	85	،	86	. 	)3(
	تف�سري	القراآن	العظيم	البن	كثري	:	8	/	67	. 	)4(
	اجلامع	الأحكام	القراآن	للقرطبي	:	18	/	17	. 	)5(

	اال�ستذكار	البن	عبد	الرب		)املتوفى:	463ه�(	:	8	/	265	،	266		. 	)6(
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ه���ذا	والقيادة	الناجحة	لها	دور	كبري	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	واقتالعه	من	جذوره	
م���ن	ه���ذا	الناحية	،	وذلك	عن	طريق	حر����س	القائد	على	اأن	يع�ستم	ه���و	اأواًل	بالكتاب	وال�سنة	
تطبيق���ًا	و�سل���وكًا	وعم���اًل	بهما	يف	حيات���ه	وحكمه	وقيادته	،	ث���م		يحر�س	عل���ى	اأن	تلتزم	رعيته	
باالعت�س���ام	بكت���اب	اهلل	و�سنة	ر�سوله		ق���واًل	وفعاًل	وتطبيقًا	يف	حياته���م	،	الأن	االعت�سام	بهما	
ه���دى	ونور	واعت���دال،	والعدول	عنهما	�سالل	وظلم���ة	وانحراف	،	وال	يقت�س���ر	هذا	االأمر	على	
الق���ادة	من	الوالة	واحل���كام،	بل	اأي�سًا	ي�سمل	كل	قائد	يف	موقعه،	�س���واء	اأكان	يف	االأ�سرة،	اأو	يف	
املوؤ�س�سات	االإدارية	والتعليمي���ة	واملجتمعية،	وغري	ذلك،	الكل	يعت�سم	بكتاب	اهلل	و�سنة	ر�سوله		
،	وال�س���ري	عل���ى	نهجهما	واتباع	ما	جاء	فيهما	من	اأوامر	ونواه���ي	،	وُيلزم	املوقودين	بذلك	حتى	
يهتدي	اجلميع	ويتح�سنوا	من	االنحرافات	العقدية	والفكرية	وي�سعدوا	يف	الدنيا	واالآخرة	.

ثانيًا : احلكم مبا اأنزل اهلل يف جميع ج�انب احلياة :
	" ال	ري���ب	اأن	احلك���م	مبا	اأن���زل	اهلل	يف	جميع	جوانب	احلياة	يحق���ق	للمجتمع	�سالحًا	يف	
ِمُن���وَن	َحتَّى	ُيَحكُِّموَك	ِفيَما	�َسَجَر	َبْيَنُهْم	ُثمَّ	 عقيدت���ه،	وحتقيق���ًا	الإميانه	قال			:	چ َفاَل	َوَربَِّك	اَل	ُيوؤْ
ْي���َت	َوُي�َسلُِّموا	َت�ْسِليًماچ)الن�ساء/65(،	فاملجتمع	املحكوم	 اَل	َيِج���ُدوا	يِف	اأَنُف�ِسِهْم	َحَرًجا	مِمَّا	َق�سَ
ب�س���رع	اهلل	اأقرب	اإىل	التم�س���ك	بالدين،	واملحافظة	عليه	والتم�س���ك	بثوابته،	وعدم	االنحراف	
عنه،	وكلما	كان	املجتمع	حمكومًا	بال�سرع	متحاكمًا	اإليه،	قلَّت	فيه	دواعي	االنحراف	واأ�سبابه	،	
واإن	كان	ذل���ك	ال	يختف���ي	مطلقًا،	ولكن	تكون	ن�سبته	اأقل،	كما	هو	ال�ساأن	يف	ع�سر	علي	-	ر�سي	
اهلل	عن���ه	-	حيث	ظهرت	اخلوارج	والراف�سة،	مع	اأن	املجتم���ع	كان	حمكومًا	بال�سرع	ومتحاكمًا	

اإليه.

اإذ	املجتم���ع	امل�سل���م	املحكوم	بال�س���رع	ال	ي�سمح	بالدع���وة	اإىل	العقائد	ال�سال���ة	واملذاهب	
املنحرف���ة،	والفك���ر	املن���اوئ	للحق	واملع���ادي	له،	فيقل	تبًع���ا	لذلك	من	يبحث	عنه���ا	ويعتنقها	،	
وكذل���ك	م�سادر	هذه	االأف���كار	والعقائد	تكون	معدوم���ة،	اأو	ال	يت�سع	نط���اق	تداولها،	فيقل	تبعا	
لذل���ك	التاأث���ر	به���ا	" )1(؛	لذا	جند	احل���ق	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		اأمر	باإقامة	�سرع���ه	وتطبيقه،	
واحلك���م	مبا	اأنزل	يف	كتابه،	وذلك	الأن	احلكم	مبا	اأنزل	اهلل	غاية	يف	العدل	والهداية	،	واحلكم	
بغري	ذلك	حكم	بالهوى	وهو	غاية	يف	الظلم	وال�سالل	واالنحراف	عن	ال�سراط	امل�ستقيم	فقال	

	حماية	املجتمع	امل�سلم	من	االنحراف	الفكري	،	لعبد	اهلل	الزايدي		:	بحث	من�سور		مبجلة	البحوث	االإ�سالمية	-	77	 	)1(
323	-	321	/
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	َيَدْيِه	ِمْن	اْلِكَتاِب	َوُمَهْيِمًنا	 دًِّقا	مِلَا	َبنْيَ قِّ	ُم�سَ -	�سبحانه	وتعاىل	-			:	چ َواأَنَزْلَنا	اإَِلْيَك	اْلِكَتاَب	ِباحْلَ
قِّ	..چ)املائدة/48(	،	 	َواَل	َتتَِّبْع	اأَْهَواَءُهْم	َعمَّا	َجاَءَك	ِمْن	احْلَ ا	اأَنَزَل	اهللَُّ َعَلْي���ِه	َفاْحُكْم	َبْيَنُهْم	مِبَ
	" اأي	:	فاحكم	يا	حممد		بني	النا�س:	عربهم	وعجمهم،	 ا	اأَنَزَل	اهللَُّ ومعنى	:	" َفاْحُكْم	َبْيَنُهْم	مِبَ
اأميه���م	وكتابيهم	مبا	اأن���زل	اهلل	اإليك	يف	هذا	الكتاب	العظيم،	ومبا	قرره	لك	من	حكم	من	كان	
قبل���ك	م���ن	االأنبياء	ومل	ين�سخه	يف	�سرعك	،		وقول���ه	:	چ 	َواَل	َتتَِّبْع	اأَْهَواَءُهْم	چ	اأي:	اآراءهم	التي	
ا�سطلحوا	عليها،	وتركوا	ب�سببها	ما	اأنزل	اهلل	على	ر�سوله؛	ولهذا	قال:	چ 	َواَل	َتتَِّبْع	اأَْهَواَءُهْم	َعمَّا	
قِّ	چ	اأي:	ال	تن�سرف	عن	احلق	الذي	اأمرك	اهلل	به	اإىل	اأهواء	هوؤالء	من	اجلهلة	 َجاَءَك	ِمْن	احْلَ
ا	 االأ�سقياء")1(،	ثم	قال	-	عز	وجل	-		:	موؤكدًا	على	هذا	االأمر	ومقرر	له	:	چ َواأَْن	اْحُكْم	َبْيَنُهْم	مِبَ
	اإَِلْيَك	...چ)املائدة	:	 	َواَل	َتتَِّبْع	اأَْهَواَءُهْم	َواْحَذْرُهْم	اأَْن	َيْفِتُنوَك	َعْن	َبْع�ِس	َما	اأَنَزَل	اهللَُّ اأَنَزَل	اهللَُّ
49-	50(	)	فقد	اأخرب	يف	هذه	االآية	اأن	كل	حكم	خالف	حكمه	الذي	اأنزله	على	ر�سوله،	فهو	من	
اأحكام	الهوى	ال	من	اأحكام	العقل،	وهو	من	اأحكام	اجلاهلية	ال	من	حكم	العلم	والهدى	،	فلي�س	
وراء	ما	اأنزله	اإال	اتباع	الهوى	الذي	ي�سل	عن	�سبيله،	ولي�س	وراء	حكمه	اإال	حكم	اجلاهلية،	وكل	
هذه	االآراء	واملعقوالت	املخالفة	ملا	جاء	به	الر�سول	هي	من	ق�سايا	الهوى	واأحكام	اجلاهلية	واإن	
�سماه���ا	اأربابها	بالقواطع	العقلي���ة	والرباهني	اليقينية	كت�سمية	امل�سرك���ني	اأوثانهم	واأ�سنامهم	
اآله���ة	وت�سمية	املنافقني	ال�سعي	يف	االأر�س	بالف�ساد	و�سد	القلوب	عن	االإميان	اإ�سالحًا	واإح�سانًا	
وتوفيق���ًا	(	)2(	،				واأخ���رب	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-		يف	اآية	اأخرى	عن	غاية	م���ن	غايات	اإنزال	هذا	

الكت���اب	الكرمي	وه���ي	احلكم	بني	النا�س،	والف�سل	بينهم	طبق���ًا	الأحكامه	وت�سريعاته	فقال	:چ 
	چ)	الن�ساء	/105(.	)	اأي	اإنا	 َراَك	اهللَُّ ا	اأَ 	النَّا�ِس	مِبَ قِّ	ِلَتْحُكَم	َبنْيَ اإِنَّ���ا	اأَنَزْلَن���ا	اإَِلْيَك	اْلِكَتاَب	ِباحْلَ
	" اأي	مبا	اأنزل	 َراَك	اهللَُّ ا	اأَ اأنزلنا	اإليك	يا	حممد	القراآن،	لتق�سي	بني	النا�س	فتف�سل	بينهم	" مِبَ

اهلل	اإليك	من	كتابه	(	)3(	

	ومن	خالل	ما	�سبق	ندرك	اأن	احلكم	مبا	اأنزل	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		هو	�سبيل	الهدى	
والر�س���اد،	واحلك���م	بغري	ذلك	من	اأح���كام	اجلاهلية	والقوانني	الو�سعي���ة	التي	م�سدرها	هوى	
النف����س	هو	طريق	ال�س���الل	واحلرية	والتخبط	،	واأن	املجتمع	الذي	ي�سوده	احلكم	مبا	اأنزل	اهلل	

	انظر	:	تف�سري	القراآن	العظيم	البن	كثري	:	3	/	128	،	وراجع	تف�سري	الطربي	:	10	/	382	.		 	)1(
	ال�سواعق	املر�سلة	يف	الرد	على	اجلهمية	واملعطلة	،	البن	قيم	اجلوزية			:	3	/	1046	.	 	)2(

	راجع	تف�سري	الطربي	:	9	/	176	. 	)3(
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I	ه���و	جمتمع	اآمن	عل���ى	االأرواح	واالأج�ساد	اآمن	على	االأعرا�س	اآمن	عل���ى	العقول	والفكر	،	الأنه	
ا	 	َيْحُكْم	مِبَ جمتمع	ي�سوده	العدل	وحماية	احلقوق	والواجبات	لذا	قال	-	عز	وجل		-		:	چ َوَمن	مَلْ

	َفاأُْوَلِئَك	ُهْم	الظَّامِلُوَنچ)املائدة/45(	.	 اأَنَزَل	اهللَُّ

والقيادة	الناجحة	لكي	تع�سم	رعيتها	وحتفظها	من	االنحراف	الفكري	وال�سالل	العقلي،	
وتعال���ج	م���ن	وقع	يف	هذا	االنحراف	وال�سالل،	البد	واأن	ي�س���ود	يف	حكمها	وقيادتها	الت�سريعات	
االإلهي���ة	الت���ي	اأنزلها	اهلل	يف	كتابه،	والهدي	النبوي	الذي	بين���ه		الأمته	يف	جميع	جوانب	احلياة،	
ولي����س	يف	الق�سا�س	واحلدود	فق���ط	،	حتى	يتحقق	العدل	وامل�ساواة	بني	اأفراد	املجتمع	ويتحقق	
– اأي�س���ًا	-	االأم���ن	واالأمان،	ويح�س���ل	كل	�ساحب	حق	على	حقه	،	وي�سع���ر	املقودون	بذلك	فال	
ينحرف���وا	ميين���ًا	اأو	ي�س���ارًا	،	واإذا	كان	هناك	يف	الرعية	من	انحرف	فك���ره،	و�سل	عقله	،	و�سعر	
بالعدل	واالأمن،	و�سيادة	�سرع	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-			يف	احلكم،	فال	�سك	اأنه	�سرياجع	نف�سه	

فيما	هو	عليه	من	انحراف	فكري	اأو	�سلوكي	،	اأو	�سالل	عقلي	ويعود	اإىل	�سوابه	.

ثالثًا : احلر�س على تلقي العلم النافع من م�سادره املعتربة  :
اإن	" العل���م	الناف���ع	نور	يهدي	اإىل	احلق،	وينري	الطري���ق	لل�سالكني	،	وبه	مُيَيز	بني	االإميان	
والكفر	وامل�سلحة	واملف�سدة	واخلري	وال�سر	،	بل	يعرف	خري	اخلريين	و�سر	ال�سرين،	وعلى	قدر	
علم	االإن�س���ان	وفقهه،	وقوة	ب�سريته،	و�سعة	اأفقه،	ومعرفته	بواقعه،	يكون	حكمه	على	االأحداث	
من	حوله،	واإدراكه	لكيفية	التعامل	معها،	ونظره	اإىل	عواقبها	وماآالتها،	ومتى	يقدم	ومتى	يحجم	
؟	ومن	يعادي،	ومن	ي�سامل	؟	ولهذا	اأمرنا	ربنا	بالرجوع	اإىل	العلماء	الربانني	يف	االأمور	التي	تهم	
ْو	 ْمِن	اأَ االأم���ة	ومت����س	م�ساحلها	العامة	فقال	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		:	چ َواإَِذا	َجاَءُهْم	اأَْمٌر	ِمَن	االأَ
ْويِل	االأَْمِر	ِمْنُهْم	َلَعِلَمُه	الَِّذيَن	َي�ْسَتْنِبُطوَنُه	ِمْنُهْم	 ىَل	الرَّ�ُسوِل	َواإىَِل	اأُ َذاُعوا	ِبِه	َوَلْو	َردُّوُه	اإِ ���ْوِف	اأَ اخْلَ
	َعَلْيُكْم	َوَرْحَمُتُه	اَلتََّبْعُتْم	ال�سَّْيَطاَن	اإِالَّ	َقِلياًل	چ)الن�ساء/بب83(.." )1(		و" اأُْويِل	 ُل	اهللَِّ َوَلْواَل	َف�سْ
االأَْم���ِر	ِمْنُه���ْم	" هم	اأهل	العلم	والعقول	الراجحة	الذين	يرجعون	اإليهم	يف	اأمورهم،	...	" َلَعِلَمُه	

الَِّذيَن	َي�ْسَتْنِبُطوَنُه	ِمْنُهْم	"  اأي:	ي�ستخرجونه	بتدبريهم	و�سحة	عقولهم.	" )2(	.

اأثر	العلم	ال�سرعي	يف		مواجهة	العنف	والعدوان	اإع�داد	د:	عبد	العزيز	بن	فوزان	بن	�سالح	الفوزان	�س:	8	،	9	. 	)1(
	فتح	القدير		لل�سوكاين	:	1	/	567	. 	)2(
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و	تلقي	العلم	النافع	من	م�سادره	املعتربة		" �سابط	علمي	قراآين	كبري	يوؤكد	على	اأن	يتلقى	
الباح����ث	امل�سلم	املعرف����ة		من	م�سادرها	ال�سحيح����ة	�سواء	كانت	هذه	امل�س����ادر	هي	كتاب	اهلل	
-	�سبحان����ه	وتع����اىل	-			اأو	�سن����ة	نبي����ه		اأم	م����ن	كالم	الب�س����ر	]	املهتدين[	على	اخت����الف	العلوم	
والتخ�س�س����ات	واملعارف	،	فاإن	لكل	معرفة	�سرعية– على	اختالف	فروعها	– م�سادرها	التي	
توؤخذ	منها	،	ولكل	معرفة	مادية	ب�سرية	– على	اختالف	فروعها	– م�سادرها	التي	توؤخذ	منها	
،	وق����د	اأك����د	القراآن	الكرمي	على	�سوؤال	املتخ�س�سني	يف	اأي	ف����رع	من	فروع	املعرفة	�سرعية	كانت	
َلْيِهْم	َفا�ْساأَُلوا	 اأو	غ����ري	�سرعي����ة	فقال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ َوَما	اأَْر�َسْلَنا	َقْبَلَك	اإِالَّ	ِرَجااًل	ُنوِحي	اإِ
ْن	ُكنُتْم	اَل	َتْعَلُموَنچ	)االأنبياء/7(..	وه����ي	تاأكيد	على	تلقي	املعرفة	من	م�سادرها	 اأَْه����َل	الذِّْكِر	اإِ
ال�سحيحة	" )1(،	و" هذه	االآية	واإن	كان	�سببها	خا�سًا	بال�سوؤال	عن	حالة	الر�سل	املتقدمني	الأهل	
الذكر	وهم	اأهل	العلم	،	فاإنها	عامة	يف	كل	م�ساألة	من	م�سائل	الدين	اأ�سوله	وفروعه،	اإذا	مل	يكن	
عند	االإن�سان	علم	منها	اأن	ي�ساأل	من	يعلمها،	ففيه	االأمر	بالتعلم	وال�سوؤال	الأهل	العلم،	ومل	يوؤمر	
ب�سوؤالهم	اإال	الأنه	يجب	عليهم	التعليم،	واالإجابة	عما	علموه	،	ويف	تخ�سي�س	ال�سوؤال	باأهل	الذكر	

والعلم	نهي	عن	�سوؤال	املعروف	باجلهل	وعدم	العلم،	ونهي	له	اأن	يت�سدى	لذلك	" )2(		.	
ولعظ���م	دور	العلماء	وقيمة	العل���م	النافع	يف	الق�ساء	على	االنح���راف	الفكري،	وامليل	عن	
احل���ق	وب���خ	اهلل	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-			علم���اء	اليهود	والن�س���ارى،	واأنكر	عليه���م	عدم	القيام	
بدورهم	يف	معاجلة	هذا	الباطل	فقال-	�سبحانه	وتعاىل	-	:	چ َلْواَل	َيْنَهاُهْم	الرَّبَّاِنيُّوَن	َواالأَْحَباُر	
َنُعوَنچ)املائدة/63(،	واملعنى	" اأي:	هال	 َع���ْن	َقْوِلِهْم	االإِْثَم	َواأَْكِلِهْم	ال�سُّْحَت	َلِبْئ�َس	َما	َكاُنوا	َي�سْ
ينهاه���م	العلماء	املت�سدون	لنفع	النا�س،	الذين	من	اهلل	عليهم	بالعلم	واحلكمة	-عن	املعا�سي	
الت���ي	ت�سدر	منهم،	ليزول	ما	عندهم	من	اجلهل،	وتقوم	حجة	اهلل	عليهم،	فاإن	العلماء	عليهم	
اأم���ر	النا����س	ونهيهم،	واأن	يبينوا	لهم	الطريق	ال�سرع���ي،	ويرغبونهم	يف	اخلري	ويرهبونهم	من	

َنُعوَنچ	..	" )3(.	 ال�سر	چ َلِبْئ�َس	َما	َكاُنوا	َي�سْ

	والقي���ادة	الناجح���ة	خا�س���ة	القي���ادة	العامة	له���ا	دور	كبري	يف	معاجل���ة	االنحرافات	 		
الفكري���ة،	والوقاية	منها	من	هذا	اجلانب	عن	طريق	حث	الرعية،	اأو	املقودين	واإلزامهم	بتلقي	

	منهجية	التفكري	العلمي	يف	القراآن	الكرمي	للحدري	�س	:	195	. 	)1(
	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان		لل�سعدي	�س	:	519	. 	)2(

	املراجع	ال�سابق	�س	:	237	. 	)3(
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العلم	من	م�سادره	املعتربة،	وتفعيل	دور	العلماء	يف	ن�سر	العلم	ال�سحيح	،	و	اإتاحة	الفر�سة	لهم	
للقي���ام	بدورهم	يف	ذلك،	وتدريب	الكوادر	العلمية	على	مواجهة	االنحرافات	الفكرية	والعقائد	
ال�سال���ة	،كل	ذلك	يوؤدي	اإىل	حتقيق	االأم���ن	الفكري،	ون�سر	العقائد	ال�سحيحة	املوافقة	للقراآن	
وال�سن���ة	بعي���دًا	عن	االإفراط	اأو	التفريط	،	،	واأي�سًا	القي���ادات	االأخرى	لها	دور	مهم	يف	معاجلة	
االنح���راف	الفكري	من	ه���ذه	الناحية،	فقائد	االأ�س���رة	مثاًل	ال	ير�سل	اأبن���اءه	للتعلم	على	اأيدي	
علم���اء	الفتنة	وال�سالل،	واإمنا	يحر����س	على	اأن	يتلقى	اأوالده	العلم	م���ن	م�سادره	املعتربة	من	
قراآن	و�سنة	وماأثور	عن	�سلف	االأمة	،	وعلى	اأيدي	العلماء	الربانيني	املعتدلني	يف	الفكر	والعقيدة	
واملذهب	،	وكذا	اأرباب	القيادة	االأخرى	خا�سة	التعليمية	يحر�سوا	على	اأن	تتلقى	رعيتهم	العلم	
م���ن	م�سادره	املع���رتف	بها	،	وعلى	اأي���دي	اأهل	العلم	الذي���ن	ورثوه	عن	ر�س���ول	اهلل		واأ�سحابه	

والتابعني	لهم	باإح�سان	ر�سي	اهلل	عنهم	جميعًا	.	

  رابعًا : تر�سيخ مبداأ ال��سطية والعتدال يف النف��س : 
" الو�سطية	تعني	:	اال�ستقامة	على	املنهج،	والبعد	عن	امليل	واالنحراف،	فاملنهج	امل�ستقيم،	
وبتعب���ري	القراآن:	چ ال�سَِّراَط	امْلُ�ْسَتِقيَمچ)الفاحتة/6(،	ه���و	كما	عرب	اأحد	املف�سرين	الطريق	
ال�سوي	الواقع	و�سط	الطرق	اجلائرة	عن	الق�سد	اإىل	اجلوانب	)1(	،	فاإذا	فر�سنا	خطوطا	كثرية	
وا�سل���ة	بني	نقطتني	متقابلتني،	فاخلط	امل�ستقيم	اإمنا	هو	اخلط	الواقع	يف	و�سط	تلك	اخلطوط	
املنحني���ة،	وم���ن	�سرورة	كونه	و�سطًا	بني	الطرق	اجلائرة	اأن	تكون	االأمة	املهدية	اإليه	و�سطًا	بني	
االأمم	ال�سالكة	اإىل	تلك	الطرق	الزائغة	،	واالنحراف	الفكري	ما	هو	اإال	انحراف	عن	الو�سطية	
والت���وازن	نحو	االإف���راط	والتفريط،	اأو	الغلو	والتق�سري	،	ولتعديل	هذا	االنحراف	الفكري	يجب	
الع���ودة	به	ومب���ن	يحمله	اإىل	جادة	الو�سطية	،	فالو�سطي���ة	يف	االإ�سالم	هي	العدل	بني	الطرفني	
املتنازعني	اأو	االأطراف	املتنازعة	دون	ميل	اأو	حتيز	اإىل	اأحدهما،	اأي	املوازنة	بني	هذه	االأطراف	
بحيث	يعطى	كاًل	منها	حقه	دون	بخ�س	وال	جور	عليه	،	والتعدد	واالختالف	الفكري	يكون	حتمًا	
كلما	وجد	التطرف،	وتكون	حدته	و�سدته	بقدر	حدة	هذا	التطرف	،	اأما	الو�سط	واالعتدال	فهو	
طري���ق	الوحدة	الفكرية	ومركزها	ومنبعها	،	ولهذا	تثري	املذاهب	واالأفكار	املتطرفة	من	الفرقة	

واخلالف	بني	اأبناء	االأمة	الواحدة	ما	ال	تثريه	املذاهب	املعتدلة	يف	العادة	" )2(	.

	انظر	مفاتيح	الغيب	،	للفخر	الرازي:	1	/	218	. 	)1(
	االنحراف	الفكري	درا�سة	وحتليل	– طالب	اخلري		-	بت�سرف	. 	)2(
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ل���ذا	قال	-	�سبحانه	وتعاىل	-			معلمًا		امل�سلم���ني	اأن	يدعوا	اهلل	اأن	يهديهم	وير�سدهم	اإىل	
الطريق	امل�ستقي���م،	وهو	الطريق	الو�سط	بني	االإفراط	والتفريط	:	چ اْهِدَنا	ال�سَِّراَط	امْلُ�ْسَتِقيَم	
وِب	َعَلْيِه���ْم	َواَل	ال�سَّالِّنَيچ	]الفاحتة:	6	-	7[	" ووجه	 	امْلَْغ�سُ ���َراَط	الَِّذي���َن	اأَْنَعْمَت	َعَلْيِهْم	َغرْيِ �سِ
دالل���ة	االآي���ة	:	اأنه	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		و�سف	ال�سراط	امل�ستقيم	باأن���ه	غري	�سراط	املغ�سوب	
عليهم،	وهم	اليهود	اأهل	الغلو	يف	الدين،	وغري	�سراط	الن�سارى،	وهم	اأهل	الغلو	يف	الرهبانية	
والتعب���د،	حتى	خرجوا	ع���ن	حدود	ال�سرع،	لي�س	فقط	يف	العبادة	،	ب���ل	حتى	يف	االعتقاد،	يقول		
قَّ	.....چ	 	اإِال	احْلَ -	�سبحان���ه	وتع���اىل	-	:	چ َيا	اأَْهَل	اْلِكَتاِب	ال	َتْغُلوا	يِف	ِديِنُكْم	َوال	َتُقوُلوا	َعَلى	اهللَِّ
االآي���ة	)الن�س���اء:	171(،	فاإذا	كان	ال�س���راط	امل�ستقيم	غري	�سراط	اليه���ود	والن�سارى،	وكان	
�س���راط	اليهود	والن�سارى	�سراط	غلو	يف	الدين،	دل	ذلك	على	اأن	ال�سراط	امل�ستقيم	�سراط	
ال	غل���و	فيه،	فهو	بني	طرفني:	اإفراط	وتفريط،	وهذا	هو	معنى	الو�سطية	التي	هي	منهاج	الدين	

االإ�سالمي." )1(.	
		والو�سطي���ة	من	" اأجنح	الو�سائ���ل	لتحقيق	االأمن	الفكري	وذلك	باإظهار	و�سطية	االإ�سالم	
واعتدال���ه،	وتر�سيخ	ذل���ك	املعنى	لدى	ال�سباب،	وبيان	م�ساوئ	الغل���و	والت�سدد،	وكذلك	م�ساوئ	
التهاون	والتفريط؛	ولذلك	اأمر	اهلل	-	عز	وجل	-		بالو�سطية	وامتدح	بها	اأمة	االإ�سالم	– ون�س	
عليه���ا		-	فق���ال-	�سبحانه	وتع���اىل	-			:	چ 	َوَكَذِلَك	َجَعْلَناُك���ْم	اأُمًَّة	َو�َسًطا	ِلَتُكوُن���وا	�ُسَهَداَء	َعَلى	
	َوَيُكوَن	الرَّ�ُسوُل	َعَلْيُكْم	�َسِهيًدا	چ	)البق���رة/143(...	"  )2(،	فمعنى		چ َو�َسًطاچ		" اأي:	 النَّا����سِ
ع���داَل	خي���ارًا	،	وما	ع���دا	الو�سط،	فاأطراف	داخلة	حت���ت	اخلط���ر	" )3(	،		)واإمنا	و�سف	اهلل	-	
�سبحان���ه	وتع���اىل	-			االأمة	باأنه���ا		" اأُمًَّة	َو�َسًطا	"،	لتو�سطهم	يف	الدي���ن،	فال	ُهم	اأهل	غلو	فيه،	
غلو	الن�سارى	الذين	غلوا	بالرتهب،	وقيلهم	يف	عي�سى	ما	قالوا	فيه	-	وال	ُهم	اأهل	تق�سري	فيه،	
تق�سرَي	اليهود	الذين	بدَّلوا	كتاَب	اهلل،	وقتلوا	اأنبياَءهم،	وكذبوا	على	ربهم،	وكفروا	به؛	ولكنهم	
اأهل	تو�سط	واعتدال	فيه	،	فو�سفهم	اهلل	بذلك،	اإذ	كان	اأحبَّ	االأمور	اإىل	اهلل	اأْو�سُطها	(	)4(.	

	بحوث	ندوة	اأثر	القراآن	الكرمي	يف	حتقيق	الو�سطية	ودفع	الغلو	،		ملجموعة	من	العلماء	،	�س	:	20	. 	)1(
		جمل���ة	البح���وث	االإ�سالمية		:	94	/	157	بح���ث	بعنوان	:	و�سائل	القراآن	الكرمي	يف	حتقي���ق	االأمن	الفكري	،	لهامن	 	)2(

حممد	عبده	عو�س.
	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان	لل�سعدي	�س	:	70. 	)3(

	جامع	البيان	يف	تاأويل	القراآن	للطربي		:	3	/	142	 	)4(
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هذا	هو	مبداأ	الو�سطية	واالعتدال	يف	االإ�سالم	وقيمته	يف	الق�ساء	على	االنحراف	الفكري،	
والقائ���د	الناجح	البد	واأن	يق���وم	بدروره	يف	تر�سيخ	هذا	املبداأ	العظي���م	يف	نف�سه	اأواًل،	ثم	يعمل	
على	ن�سره	وتر�سيخه	يف	نفو�س	رعيته	واملوقودين	له،	حتى	ي�ستطيع	اأن	يعالج	الرعية	من	مر�س	
االنحراف���ات	الفكرية،	وت�سقر	الدول���ة	وي�ستقر	الوطن	على	امل�ستوى	العام،	ويخلوا	من	االإرهاب	
والتط���رف	والغلو	والت�سدد	والتفريط،	وت�سقر	كذلك	االأ�سرة	واالإدارة	ومركز	القيادات	االأخرى	
م���ن	تعليمية	وانتاجية	واإدارية	وغ���ري	ذلك	على	امل�ستوى	اخلا�س	،	وقد	عمل	خري	القادة	�سيدنا	
حمم���د		على	تر�سي���خ	هذا	املبداأ	يف	نفو�س	امل�سلمني	قواًل	وعماًل	فقال		:	" "اإن	الدين	ي�سر،	ولن	
ي�س���اد	الدي���ن	اأحد	اإال	غلبه،	ف�سددوا	وقاربوا،	واأب�س���روا" )1(	فليكن	للقادة	يف	ر�سول	اهلل		اأ�سوة	

ح�سنة	وقدوة	طيبة	.

خام�سًا : اإن�ساء نظام احل�سبة للقيام بدورها يف معاجلة النحراف الفكري :
	احل�سب���ة	ه���ي	:	" والية	دينية	يقوم	ويلُّ	االأمر	– احلاك���م	– مبقت�ساها	بتعيني	من	يتوىل	
	تركه	،	والنهي	ع���ن	املنكر	اإذا	اأظه���ر	النا�س	فعله	،	 مهم���ة	االأم���ر	باملع���روف	اإذا	اأظهر	النا����سُ
�سيان���ة	للمجتمع	من	االنحراف	،	وحماية	للدين	من	ال�سياع	،	وحتقيقًا	مل�سالح	النا�س	الدينية	
والدنيوية	وفقًا	ل�سرع	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-			" )2(	،	وعرفت	اأي�سًا	باأنها	:	" وظيفة	دينية	من	
باب	االأمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	اّلذي	هو	فر�س	على	القائم	باأمور	امل�سلمني	يعنّي	لذلك	
م���ن	يراه	اأهال	له،	فيتعنّي	فر�سه	عليه	ويّتخذ	االأع���وان	على	ذلك،	ويبحث	عن	املنكرات	ويعّزر	
ويوؤّدب	على	قدرها،	ويحمل	الّنا�س	على	امل�سالح	العاّمة	يف	املدينة	(	اإلخ	)3(	،	و	"املحت�سب	]هو[	
م���ن	ن�سب���ه	االإمام	اأو	نائبه	للنظر	يف	اأحوال	الرعية،	والك�سف	عن	اأمورهم	وم�ساحلهم	" )4(	،	
وق���د		" اأجمع	اأهل	العلم	على	اأن	االأمر	باملع���روف	والنهي	عن	املنكر	فر�س	يجب	على	االأمراء،	
وُيعني	على	ذلك	املوؤمنون	اإذا	احتيج	اإليهم	،	وبع�س	النا�س	يحمله	عن	بع�س:	كاجلهاد" )5(	.

	�سحيح	البخاري	،	كتاب	االإميان	،	باب	:	الدين	ي�سر	:	1	/	16	،	حديث	رقم	:	39		. 	)1(
	احل�سبة	البن	تيمية	حتقيق	علي	بن	نايف	ال�سحود	�س:	2	مقدمة	املحقق	و�س	:	12	. 	)2(

	ديوان	املبتداأ	واخلرب	البن	خلدون	:	1	/	280	،	281		. 	)3(
	الرتبة	يف	طلب	احل�سبة	لعلي	بن	حممد	بن	حبيب	املاوردي		،	�س	:	63	. 	)4(
	الهداية	اإىل	بلوغ	النهاية	،	ملكي	بن	اأبي	طالب	القي�سي	:	3	/	1906		.	 	)5(
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والأهمي���ة	احل�سب���ة	يف	املجتم���ع	امل�سلم،	ودوره���ا	يف	الق�ساء	عل���ى	االنحراف���ات	العقدية	
والفكرية	وال�سلوكية	واالأخالقية	اأمر	-	�سبحانه	وتعاىل	-			بها	فقال	:	چ َوْلَتُكْن	ِمْنُكْم	اأُمٌَّة	َيْدُعوَن	
ُمُروَن	ِبامْلَْعُروِف	َوَيْنَهْوَن	َعْن	امْلُْنَكِر	َواأُْوَلِئَك	ُهْم	امْلُْفِلُحوَنچ)اآل	عمران/104(	"  	َوَياأْ ���رْيِ اإِىَل	اخْلَ
واملق�س���ود	من	هذه	االآية	اأن	تكون	فرقة	من	االأمة	مت�سدي���ة	لهذا	ال�ساأن،	واإن	كان	ذلك	واجبًا	
على	كل	فرد	من	االأمة	بح�سبه	" )1(	،	واملعنى	:	" اأي	ولتكن	منكم	اأيها	املوؤمنون	جماعة	م�ستقيمة	
	" ،	وهو	ا�سم	جام���ع	لكل	ما	يقرب	اإىل	اهلل	ويبعد	من	�سخطه	 ���رْيِ " َيْدُع���وَن	" النا����س	" اإِىَل	اخْلَ
چ 	َوَياأُْمُروَن	ِبامْلَْعُروِف	چ	وهو	ما	عرف	بالعقل	وال�سرع	ح�سنه	چ 	َوَيْنَهْوَن	َعْن	امْلُْنَكِرچ،	وهو	ما	
ع���رف	بال�سرع	والعقل	قبحه،	وهذا	اإر�ساد	م���ن	اهلل	للموؤمنني	اأن	يكون	منهم	جماعة	مت�سدية	
للدع���وة	اإىل	�سبيله	واإر�ساد	اخللق	اإىل	دينه،	ويدخل	يف	ذلك	العلماء	املعلمون	للدين،	والوعاظ	
الذي���ن	يدعون	اأهل	االأديان	اإىل	الدخ���ول	يف	دين	االإ�سالم،	ويدعون	املنحرفني	اإىل	اال�ستقامة،	
چ 	َواأُْوَلِئَك	ُهْم	امْلُْفِلُحوَن	چ	،	اأي	الفائزون	باملطلوب،	الناجون	من	املرهوب	(	)2(،	" ثم	اإن	االأمر	
باملعروف	ال	يليق	بكل	اأحد،	واإمنا	يقوم	به	ال�سلطان،	اإذ	كانت	اإقامة	احلدود	اإليه،	والتعزير	اإىل	
راأي���ه،	واحلب�س	واالإطالق	له،	والنفي	والتغريب،	فين�س���ب	يف	كل	بلدة	رجاًل	�ساحلًا	قويًا	عاملًا	
اأمين���ًا	وياأمره	بذلك	،	ومي�س���ي	احلدود	على	وجهها	من	غري	زيادة		قال	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	
َمُروا	ِبامْلَْعُروِف	َوَنَهْوا	َعْن	 ْن	َمكَّنَّاُهْم	يِف	االأَْر�ِس	اأََقاُم���وا	ال�سَّاَلَة	َواآَتْوا	الزََّكاَة	َواأَ -			:	چ الَِّذي���َن	اإِ

	َعاِقَبُة	االأُُموِرچ)احلج/41(...	" )3(	. امْلُْنَكِر	َوهلِلَِّ

واحل�سب���ة	لها	دور	كب���ري	يف	" هداية	االإن�سان	فردًا	كان	اأم	جمتمع���ًا،	هداية	جتعله	يحّكم	
مفاهي���م	االإ�س���الم		وقيم���ه	يف	عقل���ه	وقلبه	واإرادت���ه	؛	لتكون	االأف���كار	والعواط���ف	واملمار�سات	
العملي���ة	مطابقة	للمنهج	االإلهي	يف	احلي���اة،	عن	طريق	اإقامة	فرائ����س	الدين	لقومي	و�سريعته	

ال�سمحاء")4(.

	تف�سري	القراآن	العظيم	:	2	/	91	. 	)1(
	الهداية	اإىل	بلوغ	النهاية	،	ملكي	بن	اأبي	طالب	القي�سي	:	2	/	1088	،	تف�سري	ال�سعدي	�س	:	142	.	 	)2(

	اجلامع	الأحكام	القراآن	:	4	/	47	.	 	)3(
	املجل���ة	العربي���ة	للدرا�س���ات	االأمني���ة	والتدريب		املجلد	31		الع���دد	:	61		-	الريا����س	:	1436	–  2014	م	،	،	مقال	 	)4(
بعن���وان	:	اإ�سه���ام	االأ�سرة	يف	حتقي���ق	االأمن	الفكري	روؤية	تربوي���ة	اإ�سالمية...د.	علي	بن	عب���ده	اأبوحميدي	،	�س	:	

	.	135 –	132
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والقيادة	الناجحة	لها	دور	كبري	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري،	خا�سة	القادة	من	احلكام	
ووالة	االأم���ر	من	هذا	اجلانب،	وذلك	عن	طريق	تطبيق	نظ���ام	احل�سبة،	وتفعيل	دورها	بتكوين	
جمموع���ات	من	رج���ال	ال�سرطة	املدربني	عل���ى	االحت�ساب،	ويكونون	على	عل���م	وب�سرية	باأمور	
الدي���ن	وال	يقت�س���ر	دورهم	على	حماربة	الف�ساد	املتعلق	ب���االآداب	واالأخالق	واالأموال	فقط،	بل	
الب���د	واأن	يكون	له���م	دور	كبري	يف	معاجلة	االنحراف���ات	الفكرية	والق�ساء	عليه���ا	:	�سواء	اأكان	
باخلطاب	املبا�سر	واملتابعة	واملراقبة	املبا�سرة	،	اأو	عن	طريق	و�سائل	االإعالم	امل�سموعة	واملرئية	
واملق���روءة،	وك���ذا	�سبكة	املعلومات	الدولي���ة	بن�سر	الفكر	املعتدل،	وم�س���ادرة	املواقع	والربامج	
الت���ي	تن�سر	االنح���راف	الفكري،	مثل	:	التطرف	والغلو	يف	الدي���ن	والتنجيم	وال�سحر	والكهانة،	
واالإرهاب	اجل�سدي	والنف�سي،	واالأفكار	واملذاهب	التي	ال	تتفق	مع	منهج	القراآن	الكرمي	وال�سنة	
النبوي���ة	،	اأم���ا	عامة	الق���ادة	فيقوم���ون	باأنف�سهم	ب�سعرية	االأم���ر	باملعروف	والنه���ي	عن	املنكر	
ملعاجل���ة	االنحرافات	الفكرية	بزجر	رعيتهم	ونهييهم	عن	تلك	االنحرافات	وال�سالالت،	وبيان	
خطره���ا	واآثاره���ا	ال�سيئة	على	الفرد	واملجتم���ع	،	وبيان	قيمة	االعت���دال	وال�سري	على	ال�سراط	
مٍَّة	 	اأُ ال�س���وى	والهدى،	حتى	تتحق���ق	فيهم	اخلريية	التي	ن�س	اهلل	عليها	يف	قول���ه	:	چ ُكْنُتْم	َخرْيَ
	..چ)اآل	عمران/110	(		 ِمُنوَن	ِباهللَِّ ُمُروَن	ِبامْلَْعُروِف	َوَتْنَهْوَن	َعْن	امْلُنَك���ِر	َوُتوؤْ اأُْخِرَج���ْت	ِللنَّا�ِس	َتاأْ
"  وه���ذه	اخلريية	الت���ي	فر�سها	اهلل	لهذه	االأمة	اإمنا	ياأخذ	بحظه	منها	من	عمل	هذه	ال�سروط	
م���ن	االأم���ر	باملع���روف	والنهي	عن	املنكر	واالإميان	ب���اهلل	" )1(،	ويتحقق	فيه���م	قوله	-	عز	وجل	
َمُروا	ِبامْلَْعُروِف	َوَنَهْوا	َعْن	 ْن	َمكَّنَّاُه���ْم	يِف	االأَْر�ِس	اأََقاُموا	ال�سَّاَلَة	َواآَتْوا	ال���زََّكاَة	َواأَ -		:	چ الَِّذي���َن	اإِ
	َعاِقَب���ُة	االأُُموِرچ	)	احلج	:	41(	،	وال	مانع	من	اأن	يطبق	عامة	القادة	نظام	احل�سبة	 امْلُْنَك���ِر	َوهلِلَِّ
يف	موؤ�س�ساته���م	الت���ي	يقودونها	بتعني	جمموعة	ممن	عندهم	خ���ربة	ودراية	باأمور	الدين	عامة	
و�سعرية	االأمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر	خا�سة	ملتابعة	املقودين	وتقومي	�سلوكهم	واأفكارهم		

�ساد�سًا : الت�جيه والن�سح والإر�ساد للمنحرفني فكريًا : 
اإن	من	دعائم	الدين	االإ�سالمي	احلنيف	بذل	الن�سيحة	من	امل�سلم	الأخيه	امل�سلم	وتوجيهه	
واإر�س���اده	اإىل	م���ا	فيه	اخلري	اإن	راأي	من���ه	مع�سية	اأو	انحرافًا	،	اأو	غل���وًا،	اأو	تفريطًا	اأو	ابتداعًا	
يف	الدي���ن،	اأو	مظه���رًا	من	مظاهر	ال�سرك،	اأو	تطرف���ًا	اأو	اإرهابًا	،	اأو	غري	ذلك	،	فعن	عن	متيم	
ال���داري	اأن	النب���ي			ق���ال:	"الدي���ن	الن�سيحة" قلنا:	ملن؟	ق���ال:	"هلل	ولكتاب���ه	ولر�سوله	والأئمة	

امل�سلمني	وعامتهم" )2(	.

املحرر	الوجيز	البن	عطية	:	1	/		489	.	 	)1(
	�سحيح	االإمام	م�سلم	:	كتاب	االإميان	-	باب	بيان	اأن	الدين	الن�سيحة	:	1	/	74	حديث	رقم	:	55	.. 	)2(
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وال	�سك	اأن	للن�سح	والتوجيه	واالإر�ساد	اإىل	الطريق	امل�ستقيم	اأثرهم	البالغ			:" يف	ت�سحيح	
م�سارات	االأفراد،	ومنع	انحرافاتهم	الفكرية	وال�سلوكية،	قال	بع�س	احلكماء:	" اإذا	غر�ست	من	
املع���روف	غر�سًا،	فاأح�س���ن	تربية	غر�سك؛	فاإنَّ	ح�س���اد	من	يزرع	املع���روف	اغتباط	وثواب	يف	
املع���اد" )1(	وق���د	اتبع	النب���ي		اأرقى	االأ�ساليب	الرتبوي���ة	واأجمعها،	وما	اأن	يعل���م			عن	انحراف	
اأو	�سل���وك	خاط���ئ	اإال	ويبادر	اإىل	التعليم	والتوجيه	")2(	خا�س���ة	اإذا	كان	هذا	االنحراف	متعلقًا	
بالعقي���دة	فقد	دع���ا	ر�سول	اهلل		اإىل	اجتناب	ال�سرك	ون�سح	بعب���ادة	اهلل	وحده	ال	�سريك،	منذ	
اأن	بعث���ه	اهلل-	�سبحانه	وتعاىل	-			ووجد	االنحراف	العقدي	م�ست�سريًا	يف	املجتمعات	االإن�سانية	
اإىل	اأن	انتق���ل	اإىل	الرفيق	االأعلى،	والقراآن	الك���رمي	ملئ	بهذه	الن�سائح	القيمة	وتلك	الدعوات	
املفي���دة	،	فق���د	ق���ال	I	مبينًا	اأن	النبي		ح���ارب	ال�سرك	بكل	�سوره	الذي	ه���و	مظهر	من	مظاهر	
	االنح���راف	الفك���ري	ودعا	اإىل	توحي���د	اهلل	يف	االعتقاد	والعبادة	ون�سح	بذل���ك	وحر�س	عليه	:	
	الَِّذي	اَل	اإَِلَه	اإِالَّ	ُهَو	َو�ِسَع	ُكلَّ	�َسْيٍء	ِعْلًماچ)طه/98(		وقال-	�سبحانه	وتعاىل	-		 ا	اإَِلُهُكْم	اهللَُّ چ اإِمنََّ
:	چ 	ُقْل	َتَعاَلْوا	اأَْتُل	َما	َحرََّم	َربُُّكْم	َعَلْيُكْم	اأَالَّ	ُت�ْسِرُكوا	ِبِه	�َسْيًئا....چ	االآية	)االأنعام/151(.	وقال	-	
َراٌط	ُم�ْسَتِقيٌمچ)الزخرف/64(	 	ُهَو	َربِّي	َوَربُُّكْم	َفاْعُبُدوُه	َهَذا	�سِ �سبحانه	وتعاىل	-		:	چ اإِنَّ	اهللََّ
،	وقال	-	عز	وجل	-		اآمرًا	النبي		اأن	ينهى	عن	مظهر	من	مظاهر	االنحراف	الفكري	وهو	الغلو	
يف	الدين	وين�سح	باالعتدال	والتو�سط	فيه	بال	اإفراط	وال	تفريط	،	واأمر	باال�ستقامة	على	منهج	
قِّ	َواَل	َتتَِّبُعوا	اأَْهَواَء	 	احْلَ اهلل		وع���دم	املي���ل	عن	�سبيله:	چ ُقْل	َيا	اأَْهَل	اْلِكَتاِب	اَل	َتْغُلوا	يِف	ِديِنُكْم	َغرْيَ
لُّوا	َعْن	�َسَواِء	ال�سَِّبي���ِلچ	)	املائدة		/	77	(	،	وقال	-	 لُّ���وا	َكِثرًيا	َو�سَ �سَ لُّوا	ِمْن	َقْبُل	َواأَ َق���ْوٍم	َق���ْد	�سَ
ا	اإَِلُهُكْم	اإَِلٌه	َواِحٌد	َفا�ْسَتِقيُموا	اإَِلْيِه	 ا	اأََنا	َب�َسٌر	ِمْثُلُكْم	ُيوَحى	اإِيَلَّ	اأَمنََّ �سبحانه	وتعاىل	-		:	چ 	ُقْل	اإِمنََّ
َوا�ْسَتْغِف���ُروُه	َوَوْيٌل	ِلْلُم�ْسِرِكنَيچ	)ف�سلت/6(..	وق���ال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		خمربًا	اأن	النبي		م	
بل���غ	العباد	و�سية	رب���ه	بال�سري	على	الطريق	امل�ستقيم	الذي	ال	اعوجاج	فيه	وال	انحراف	:	چ َواأَنَّ	
َراِطي	ُم�ْسَتِقيًما	َفاتَِّبُعوُه	َواَل	َتتَِّبُعوا	ال�سُُّبَل	َفَتَفرََّق	ِبُكْم	َعْن	�َسِبيِلِه	َذِلُكْم	َو�سَّاُكْم	ِبِه	َلَعلَُّكْم	 َهَذا	�سِ
َتتَُّقوَنچ	)	االأنعام	/	153(،	وقال	-	عز	وجل	-		مبينًا	دعوة	النبي		للنا�س	اإىل	توحيد	اهلل	-	عز	
���ا	اأََنا	َب�َسٌر	ِمْثُلُكْم	 وج���ل	-		واال�ستقامة	عل���ى	منهجه	ون�سحهم	واإر�سادهم	اإىل	ذلك	:	چ ُقْل	اإمِنََّ
َلْيِه	َوا�ْسَتْغِفُروُه	َوَوْيٌل	ِلْلُم�ْسِرِكنَيچ	)ف�سلت/6(.	 َلٌه	َواِحٌد	َفا�ْسَتِقيُم���وا	اإِ ا	اإَِلُهُكْم	اإِ ُيوَح���ى	اإيَِلَّ	اأَمنََّ
ومعن���ى	قول���ه	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		:	" َفا�ْسَتِقيُموا	اإَِلْي���ِه	َوا�ْسَتْغِف���ُروُه	" .."  اأي	:	فا�ستووا	اإليه	

	املجال�سة	وجواهر	العلم	الأاأحمد	الدينوري	املالكي:	6	/	283		. 	)1(
		الهدي	النبوي	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	،لعبد	الرحمن	بن	�سالح	الذيب		،	و	اإبراهيم	حامد	اأبو	�سعيليك	�س	:	6		. 	)2(
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بالتوحي���د	واإخال�س	العبادة	غري	– معوج���ني	وال	-	ذاهبني	ميينًا	وال	�سمااًل	وال	ملتفتني	اإىل	ما	
ي�سول	لكم	ال�سيطان	من	اتخاذ	االأولياء	وال�سفعاء	چ 	َوا�ْسَتْغِفُروُه	چ	من	ال�سرك	" )1(	.

والتوجي���ه	والن�س���ح	واالإر�ساد	للمنحرف���ني	وال�سالني	كانت	مهمة	القادة	م���ن	االأنبياء	– 
عليه���م	ال�س���الم	– وقد	�سرح	بهذه	املهمة	كثري	منهم	من	ذل���ك	قوله	-	�سبحانه	وتعاىل	-		عن	
اَلَل���ٌة	َوَلِكنِّي	َر�ُسوٌل	ِم���ْن	َربِّ	اْلَعامَلِنَي	 نبي���ه	ن���وح		-	علي���ه	ال�سالم	-		:	چ َقاَل	َي���ا	َقْوِم	َلْي�َس	ِبي	�سَ
	َما	اَل	َتْعَلُم���وَنچ	)	االأعراف	:	61	،	62		(	،	 ُح	َلُكْم	َواأَْعَل���ُم	ِمْن	اهللَِّ اأَُبلُِّغُك���ْم	ِر�َس���ااَلِت	َربِّ���ي	َواأَن�سَ
وقال	-	عز	وجل	-		عن	قول	نبي	اهلل	هود	لقومه	بعد	اتهامهم	له	بال�سفاهة	:	چ َقاَل	َيا	َقْوِم	َلْي�َس	
ٌح	اأَِمنٌيچ)االأعراف	 ِبي	�َسَفاَهٌة	َوَلِكنِّي	َر�ُسوٌل	ِمْن	َربِّ	اْلَعامَلِنَي	اأَُبلُِّغُكْم	ِر�َسااَلِت	َربِّي	َواأََنا	َلُكْم	َنا�سِ

		.)68	،	67	:
والقي���ادة	الناجح���ة	له���ا	دور	كب���ري	يف	معاجل���ة	االنحراف	الفك���ري	عن	طري���ق	الن�سح	
والتوجي���ه	واالإر�س���اد	والدع���وة	باملوعظ���ة	احل�سنة	،	فالقائ���د	الناجح	هو	الذي	يق���دم	الن�سح	
واالإر�س���اد	للمنحرفني	فكريًا	ممن	هم	حتت	قيادته،	�سواء	اأكانت	هذه	القيادة	خا�سة	اأم	عامة	
مبا�سرة،	اأو	عن	طريق	و�سائل	االإعالم	املقروءة	وامل�سموعة	واملرئية	ويبني	لهم	احلق	من	الباطل	
وينذرهم	ب�سوء	العاقبة	يف	الدنيا	واالآخرة	اإن	هم	ا�ستمروا	على	ما	هم	عليه	من	انحراف	فكري	
و�س���الل	عقل���ي	،	وليقتدي	ب���اأول	نا�سح	وقائد	لهذه	االأمة	وهو	ر�س���ول	اهلل		وليقتدي	– اأي�سًا	-	
باالأنبي���اء	ال�سابقني	ال���ذي	بذلوا	ق�سارى	جهدهم	وكل	ما	يف	و�سعه���م	يف	حماربة	االنحرافات	
الفكرية	والعقدية	بالن�سح	والتوجيه	واالإر�ساد	قال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ اأُْوَلِئَك	الَِّذيَن	َهَدى	
	َفِبُهَداُهْم	اْقَتِدِه	..چ	)االأنعام/90(	،	فاإن	اأبت	الرعية	اإال	االنحراف	وال�سالل	فليلجاأ	اإىل	 اهللَُّ

املحا�سبة	والردع	بالعقوبة	– كما	�سياأتي	اإن	�ساء	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		
�سابعًا: احلر�س على تنمية مهارة التفكري العلمي  : 

" لق���د	ح���ث	االإ�سالم	على	التفكري	واأعلى	�ساأن���ه	يف	كتاب	اهلل	و�سنة	نبيه		،	وحتقيق	االأمن	
الفك���ري	بالتفك���ري	ال�سليم	املبني	على	اأ�س����س	علمية	يف	كل	ما	يحدق	بالنف����س	واملجتمع	واالأمة	

االإ�سالمية	" )2(

	مدارك	التنزيل	وحقائق	التاأويل	للن�سفي		:	3	/	226	.		 	)1(
املجلة	العربية	للدرا�سات	االأمنية	والتدريب	�	املجلد	31	�	العدد	)61	(117-	156	مقال	بعنوان	:اإ�سهام	االأ�سرة	يف	 	)2(

حتقيق	االأمن	الفكري	،	د.	علي	بن	عبده	اأبوحميدي	�س	:	127	.		
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ومما	حث	عليه	القراآن	الكرمي	من	اأنواع	التفكري	:	التفكري	العلمي	والذي	يعني	:	"العملية	
الذهني���ة	التي	ينظم	به���ا		العقل	خربات	ومعلوم���ات	االإن�سان	من	اأجل	اتخاذ	ق���رار	معني	اإزاء	
م�سكل���ة	اأو	مو�س���وع	حمدد" )1(	،	والتفك���ري	العلمي	ال�سليم	" يع�سم	�ساحب���ه	-	بتوفيق	اهلل	-	
م���ن	االنحراف	وال�سالل،	ويحميه	من	الوقوع	يف	الب���دع	واملحدثات،	و	ال�سركيات	وال�سالالت،	
ويحمل���ه	على	تعظيم	ال�سعائر		واحلرمات،	والتج���ايف	عن	املنكرات	واملوبقات	،	وهو		نور	يهدي	
اإىل	احل���ق،	وين���ري	الطري���ق	لل�سالكني	،	وبه	مُيَي���ز	]	االإن�سان	[	بني	االإمي���ان	والكفر	وامل�سلحة	
واملف�س���دة	واخل���ري	وال�سر	،	بل	يع���رف	خري	اخلريين	و�س���ر	ال�سرين،	وعلى	ق���در	علم	االإن�سان	
وفقه���ه،	وق���وة	ب�سريته،	و�سعة	اأفق���ه،	ومعرفته	بواقعه،	يكون	حكمه	عل���ى	االأحداث	من	حوله،	
واإدراك���ه	لكيفية	التعام���ل	معها،	ونظره	اإىل		عواقبها	وماآالتها،	ومتى	يقدم	ومتى	يحجم	؟	ومن	
يعادي،	ومن	ي�سامل	؟	ولهذا	اأمرنا	ربنا		الرجوع	اإىل		العلماء	الربانني	يف	االأمور	التي	تهم	االأمة	
ْوِف	 ْمٌر	ِمَن	االأَْمِن	اأَْو	اخْلَ ومت����س	م�ساحلها	العامة	فقال-	�سبحانه	وتعاىل	-	:		چ َواإَِذا	َجاَءُهْم	اأَ
اأََذاُع���وا	ِب���ِه	َوَلْو	َردُّوُه	اإِىَل	الرَّ�ُس���وِل	َواإِىَل	اأُْويِل	االأَْمِر	ِمْنُهْم	َلَعِلَمُه	الَِّذي���َن	َي�ْسَتْنِبُطوَنُه	ِمْنُهْم	َوَلْواَل	

	َعَلْيُكْم	َوَرْحَمُتُه	اَلتََّبْعُتْم	ال�سَّْيَطاَن	اإِالَّ	َقِلياًل	چ)الن�ساء/بب83(.." )2(	. ُل	اهللَِّ َف�سْ

" ولق���د	حث	اهلل		االإن�سان	على	التفكري	يف	الك���ون	،	والنظر	يف	الظواهر	الكونية	املختلفة	
وتاأم���ل	بديع	�سنعه	وحمك���م	نظامه	،	كما	حثه	على	حت�سيل	العل���م	ومعرفة	�سنن	اهلل	وقوانينه	
يف	جمي���ع	ميادين	العل���وم	املختلفة	،	ونحن	جند	هذه	الدع���وة	اإىل	املالحظة	والتفكري	والبحث	

والتح�سي���ل	العلم���ي	يف	اأك���رث	من	مو�سع	يف	الق���راآن	الكرمي	،ق���ال	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		:	چ 
ْل���َق	چ	)العنكبوت/20(،	وقال	-	�سبحانه	وتعاىل	 	اخْلَ ُق���ْل	�ِسرُيوا	يِف	االأَْر�ِس	َفاْنُظُروا	َكْيَف	َبَداأَ
	َينُظُروا	يِف	َمَلُكوِت	 -		:	چ ُق���ْل	اْنُظُروا	َماَذا	يِف	ال�سََّم���اَواِت	َواالأَْر�ِس	چ)يون�س		:101(		:	چ 	اأََومَلْ
	ِم���ْن	�َسْيٍء	چ)االأعراف/185	(	ففي	ه���ذه	االآيات	واأمثالها	 	َوَما	َخَلَق	اهللَُّ ْر����سِ ال�سََّم���اَواِت	َواالأَ
دعوة	�سريحة	اإىل	النظر	واملالحظة	والتفكري	والبحث	العلمي	،	ويت�سح	حر�س	القراآن	الكرمي	
	عل���ى	دع���وة	النا����س	اإىل	التفكري	من	ورود	كث���ري	من	االآيات	الت���ي	تت�سمن	مثل	ه���ذه	العبارات	
چ 	اأََف���اَل	َتْعِقُلوَنچ)البقرة/76	(	،	چ اأََفاَل	َتَتَفكَُّروَنچ)االأنعام/50(	،		وقد	بني	القراآن	اأهمية	

	جمل���ة	البي���ان	ع���دد	:	131	– ����س	:	114	مقال	لعب���د	اهلل	بن	عب���د	الرحمن	الربي���دي	بعنوان	:	التفك���ري	العلمي	 	)1(
واالإبداعي.	

	اأثر	العلم	ال�سرعي	يف		مواجهة	العنف	والعدوان	اإع�داد	د:	عبد	العزيز	بن	فوزان	بن	�سالح	الفوزان	�س:	8	،	9	.	 	)2(
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التفكري	يف	حياة	االإن�سان	،	ورفع	من	قيمة	االإن�سان	الذي	ي�ستخدم	عقله	وتفكريه،	وقد	حط	من	
�ساأن	من	ال	ي�ستخدم	عقله	وتفكريه	باأنه	جعله	اأدنى	درجة	من	احليوان	.قال	-	�سبحانه	وتعاىل	

	ال�سُّمُّ	اْلُبْكُم	الَِّذيَن	اَل	َيْعِقُلوَنچ)االأنفال/22(	..." )1(	. -		:	چ اإِنَّ	�َسرَّ	الدََّوابِّ	ِعْنَد	اهللَِّ

فم���ن	خ���الل	ما	�سبق	ن���درك	اأن	الق���راآن	الكرمي	اأمر	بالتفك���ري	العلمي	ال�سلي���م	ورفع	من	
�ساأن���ه	واأعل���ى	من	ق���دره	وذم	اأولئ���ك	الذين	عطل���وا	عقوله���م	واأفكارهم	،	وذل���ك	الأن	التفكري	
العلمي	ال�سحيح	و�سيلة	من	و�سائل	التمييز	بني	احلق	و	الباطل	وال�ساللة	من	الهدى	والطريق	
امل�ستقي���م	م���ن	الطريق	املائل	املعوج،		وو�سيلة		-	اأي�سًا	-	من	و�سائل	العلم	واملعرفة	واليقني	وله	
دور	كبري	يف	تعميق	االإميان	باهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-	يف	نف�س	العبد	كما	قال	-	�سبحانه	وتعاىل	
	َلَهاِد	 قُّ	ِمْن	َربَِّك	َفُيوؤِْمُنوا	ِبِه	َفُتْخِبَت	َلُه	ُقُلوُبُهْم	َواإِنَّ	اهللََّ -			:	چ َوِلَيْعَلَم	الَِّذيَن	اأُوُتوا	اْلِعْلَم	اأَنَُّه	احْلَ
َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍمچ)احلج/54(	،	والتفكري	العلمي	ال�سحيح	و�سيلة	من	و�سائل	 الَِّذيَن	اآَمُنوا	اإِىَل	�سِ
معاجلة	االنحراف���ات	الفكرية	والعقدية	والوقاية	منها،	خا�سة	التي	تتعلق	باالإحلاد	والردة	عن	
االإ�سالم	فاإن	هذا	املنحرف	اإذا	اأمعن	النظر	يف	نف�سه	وما	خلق	اهلل	يف	ال�سموات	واالأر�س	الأيقن	

اأن	لهذا	الكون	خالقًا	موجودًا	،	واأنه	قادر	حكيم	.	
والقي���ادة	الناجحة	له���ا	دور	كبري	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	م���ن	هذه	الناحية	وذلك	
باحل���ث	على	التفك���ري	العلمي	ال�سلي���م	وتذليل	العقبات،	وتوف���ري	الو�سائل	الالزم���ة	لذلك	من	
مكتب���ات	وو�سائل	اإعالم	تبث	احل���ق	وتدمغ	الباطل	واإلقاء	درو�س	علمي���ة	مفيدة،	وعقد	ندوات	
وحما�سرات	توؤدى	مبا�سرة	اأو	عن	طريق	و�سائل	االإعالم	اأو	�سبكة	املعلومات	الدولية	)	االنرتنت	
(	ودورات	تدريبي���ة	لتنمي���ة	ه���ذه	املهارة	وتقري���ر	مناهج	درا�سية	مفيدة	للط���الب	يف	املدار�س	

واجلامعات،	تعمل	على	تنمية	الفكر	ووقايته	من	االنحرافات	باأنواعها	.

ثامنًا : احلر�س على تنمية مهارة التفكري الناقد  : 
التفكري	الناقد	هو	:	" ذلك	النوع	من	التفكري	الذي	يك�سف	خطاأ	معلومة	ما	،	اأو	تناق�سها	

مع	غريها	من	خالل	االأدلة	والرباهني	العقلية	والنقلية	" )2(..

	انظ���ر	:	الدم���اغ	والتعل���م	والتفكري		"ذوقان	عبي���دات" ،	�سهلية	اأبو	ال�سميد	– ����س	:	83	– 85	،	منهجية	التفكري	 	)1(
العلم���ي	يف	القراآن	الك���رمي	وتطبيقاتها	الرتبوية	يف	املوؤ�س�سات	اجلامعية	املعا�س���رة	خلليل	عبد	اهلل	احلدري	�س	:	

98	-	109،	،	بتلخي�س		.
	منهجية	التفكري	العلمي	يف	القراآن	الكرمي	وتطبيقاتها	الرتبوية	يف	املوؤ�س�سات	اجلامعية	املعا�سرة	خلليل	احلدري	 	)2(

�س	:	128	.
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والق���راآن	الك���رمي	�سجع	التفك���ري	الناقد	ورف����س	"  طريقتي	التفكري	ال�سطح���ي	وال�سلبي	
،	ودع���ا	اإىل	التعم���ق	يف	النظ���ر	والفك����ر	للو�س���ول	اإىل	احلقيق���ة	دون	التقليد	الذي	ي���وؤدي	اإىل	
اإهم���ال	العق�ل	وتغيي�ب	الفك�ر،	وو�س����ع	امل�نهج	ال�سحيح	للنظر	العقلي	،	فه���و	يبداأ	اأوال	بتفريغ	
العق���ل	م���ن	كل	املقررات	ال�سابق���ة	الت�ي	مل	تق�م	ع�ل���ى	يقني	؛	واإمنا	قامت	عل���ى	جمرد	التقليد	
نَّا	َعَل���ى	اآَثاِرِهْم	 والظ���ن	،	فينع���ى	املقلدي���ن	ال�ذين	يقول����ون	:	چ اإِنَّا	َوَجْدَن���ا	اآَباَءَنا	َعَلى	اأُمَّ���ٍة	َواإِ
ْلَفْيَنا	َعَلْيِه	 	َقاُلوا	َب���ْل	َنتَِّبُع	َما	اأَ ُمْهَتُدوَنچ)الزخ���رف/22(	چ َواإَِذا	ِقي���َل	َلُهْم	اتَِّبُعوا	َما	اأَنَزَل	اهللَُّ
اآَباَءَنا	اأََوَلْو	َكاَن	اآَباوؤُُهْم	اَل	َيْعِقُلوَن	�َسْيًئا	َواَل	َيْهَتُدوَن	چ	)البقرة	/	170	(	..وينعي	الذين	يتبعون	
قِّ	�َسْيًئاچ)النجم/28(	،	چ 	اإِْن	َيتَِّبُعوَن	 الظن	چ 	اإِْن	َيتَِّبُعوَن	اإِالَّ	الظَّنَّ	َواإِنَّ	الظَّنَّ	اَل	ُيْغِني	ِمَن	احْلَ
اإِالَّ	الظَّ���نَّ	َوَم���ا	َتْهَوى	االأَْنُف�ُس	چ	)النجم/23(	،	ثم	هو	ياأم���ر	بالتثبت	يف	كل	اأمر	قبل	االعتقاد	
َر	َواْلُف���وؤَاَد	ُكلُّ	اأُْوَلِئَك	َكاَن	َعْنُه	 نَّ	ال�سَّْمَع	َواْلَب�سَ ب���ه	واقتفائ���ه	:	چ َواَل	َتْقُف	َما	َلْي�َس	َلَك	ِبِه	ِعْل���ٌم	اإِ
َم�ْسُئواًلچ)االإ�س���راء/36(	..." )1(	،	" وقد	ا�ستمل	الق���راآن	الكرمي	على	هذا	النوع	من	التفكري	
يف	مواط���ن	متع���ددة	،	منها	عند	جمادلة	امل�سركني	يف	تفني���د	معتقداتهم	،	اأو	تقرير	تناق�سهم	
،	اأو	تبي���ني	ف�س���اد	اأحكامهم،	ففي	بيان	�سالل	معتقدات	امل�سرك���ني	وبطالنها	– كجانب	واحد	
م���ن	جوانب	حمل	النا����س	على	العقيدة	ال�سحيحة	– جاءت	االآي���ات	يف	كتاب	اهلل	اأكرث	من	اأن	
حت�س���ر	واأ�سهر	م���ن	اأن	تذكر،	تبني	اأن	امل�سركني	الذين	يعب���دون	مع	اهلل	غريه	ال	ميلكون	– يف	
هذه	الق�سية	– مثقال	ذرة	من	عقل	،	الأنهم	ي�ساوون	بني	اخلالق	واملخلوق	،	وبني	ال�سيد	والعبد	
،	وب���ني	ال���ذي	ميلك	كل	�سيء	وال���ذي	ال	ميلك	مثقال	ذرة	،	اإنهم	يعب���دون	اآلهة	عاجزة	ال	ت�سمع	
يَُّها	 وال	تب�س���ر	وال	متل���ك	موتًا	وال	حياة	وال	ن�سورًا		" )2(	ولهذا	قال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ 	َيا	اأَ
	َلْن	َيْخُلُق���وا	ُذَباًبا	َوَلْو	اْجَتَمُعوا	 ِرَب	َمَثٌل	َفا�ْسَتِمُع���وا	َلُه	اإِنَّ	الَِّذيَن	َتْدُعوَن	ِمْن	ُدوِن	اهللَِّ 	�سُ النَّا����سُ
ُعَف	الطَّاِلُب	َوامْلَْطُلوُبچ	)احلج/73(	وقال	 َل���ُه	َواإِْن	َي�ْسُلْبُهُم	الذَُّباُب	�َسْيًئا	اَل	َي�ْسَتنِق���ُذوُه	ِمْنُه	�سَ
ْن	 ْمَثاُلُكْم	َفاْدُعوُهْم	َفْلَي�ْسَتِجيُبوا	َلُكْم	اإِ 	ِعَباٌد	اأَ -	ع���ز	وج���ل	-			:	چ اإِنَّ	الَِّذيَن	َتْدُعوَن	ِمْن	ُدوِن	اهللَِّ

اِدِقنَيچ	)االأعراف	:	194(. ُكنُتْم	�سَ

	وحك���ى	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-		انتقاد	اإبراهيم	-	علي���ه	ال�سالم	-		ملا	يعبده	اأبوه	وقومه	من	
اأ�سنام	ال	تنفع	وال	ت�سر	وال	ت�سمع	وال	تب�سر	و�سفه	اأحالمهم	يف	ذلك،	وذم	عقولهم	واأفكارهم	

		منهج	الرتبية	االإ�سالمية	واأ�سوله	وتطبيقاته	لعلي	اأحمد	مدكور	�س	:	224	،	بت�سرف	ي�سري	. 	)1(
منهجية	التفكري	العلمي	يف	القراآن	الكرمي		،	خلليل	عبد	اهلل	احلدري	�س	:	129	. 	)2(
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	َتْعُبُد	َما	اَل	 لقبوله���م	ه���ذه	العب���ادة	من	دون	اهلل	فقال	-	عز	وجل	-		:	چ اإِْذ	َقاَل	اِلأَِبي���ِه	َيا	اأََبِت	مِلَ
���ُر	َواَل	ُيْغِن���ي	َعْنَك	�َسْيًئاچ)م���رمي	:42	(	،	وقال	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		:	چ َقاَل	 َي�ْسَم���ُع	َواَل	ُيْب�سِ
	اأََفاَل	 	َلُكْم	َومِلَا	َتْعُبُدوَن	ِمْن	ُدوِن	اهللَِّ رُُّكْم	اأُفٍّ 	َما	اَل	َينَفُعُكْم	�َسْيًئ���ا	َواَل	َي�سُ اأََفَتْعُب���ُدوَن	ِمْن	ُدوِن	اهللَِّ
َتْعِقُلوَنچ)االأنبي���اء	:	66	،	67(	،	وانتق���د	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-		اأح���كام	امل�سركني	اجلائرة		يف	
يًب���ا	َفَقاُلوا	َهَذا	 ���ْرِث	َواالأَْنَعاِم	َن�سِ 	مِمَّا	َذَراأَ	ِمْن	احْلَ حق���ه		-	ع���ز	وجل	-		فقال	:	چ َوَجَعُل���وا	هلِلَِّ
ُل	 	َفُهَو	َي�سِ 	َوَم���ا	َكاَن	هلِلَِّ ُل	اإِىَل	اهللَِّ 	ِبَزْعِمِه���ْم	َوَه���َذا	ِل�ُسَرَكاِئَنا	َفَما	َكاَن	ِل�ُسَرَكاِئِه���ْم	َفاَل	َي�سِ هلِلَِّ
اإِىَل	�ُسَرَكاِئِه���ْم	�َس���اَء	َم���ا	َيْحُكُموَنچ)االأنع���ام/136(	،	فف���ي	هذه	االآي���ة		" ذم	وتوبيخ	من	اهلل	
للم�سرك���ني	الذين	ابتدعوا	بدعًا	وكفرًا	و�سركًا،	وجعلوا	هلل	جزءًا	من	خلقه،	وهو	خالق	كل	�سيء	
	مِمَّا	َذَراأَ	چ،	اأي:	مما	خلق	وبراأ	  I	عما	ي�سركون؛	ولهذا	قال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ 	َوَجَعُلوا	هلِلَِّ
يًبا	چ،	اأي:	ج����زءًا	وق�سمًا	" )1(	،	 ����ْرِث	چ،	اأي:	من	ال����زروع	والثمار	چ 	َواالأَْنَع����اِم	َن�سِ چ 	ِم����ْن	احْلَ
حي����ث	" كان����وا	ي�سمون	هلل	ج����زءًا،	ول�سركائهم	يعني	الأوثانهم	جزءًا،	فم����ا	ذهبت	به	الريح	مما	
�سم����وا	هلل	اإىل	ج����زء	اأوثانهم	ترك����وه،	وقالوا:	اهلل	غني	عن	هذا،	وما	ذهب����ت	به	الريح	من	جزء	
اأوثانهم	اإىل	جزء	اهلل	ردوه،	واأما	االأنعام	فالبحرية،	وال�سائبة،	والو�سيلة،	واحلام	" )2(	،	وانتقد	
-	�سبحانه	وتعاىل	-		اأحكام	م�سركي	العرب	يف	التحليل	والتحرمي	بغري	علم	فقال	:چ ُقْل	اأََراأَْيُتْم	
وَنچ	 	َتْفرَتُ ِذَن	َلُكْم	اأَْم	َعَلى	اهللَِّ 	اأَ اهللَُّ 	َلُكْم	ِم����ْن	ِرْزٍق	َفَجَعْلُتْم	ِمْنُه	َحَراًما	َوَحالاًل	ُقْل	اأَ 	َم����ا	اأَْنَزَل	اهللَُّ

)	يون�س	:	59(	.

" اإن	ه���ذه	االآي���ات	وغريه���ا	يف	كت���اب	اهلل		I	وا�سحة	يف	كونها	تربي	امل�سل���م	على	التفكري	
الناق���د	الذي	يرب���ط	بني	االأحوال	واالأح���كام	والق�سايا	من	خالل	ذلك	بحك���م	�سحيح	وموقف	
مهت���د	،	متفق	مع	الفط���رة	والعقل	حني	تكون	الق�سايا	�سرعية	باحلالل	واحلرام	،	اأو	متفقة	مع	

العقل	حني	تكون	الق�سايا	مادية	ي�سوغ	فيها	االجتهاد	الب�سري	املجرد	" )3(	.	
والقيادة	الناجحة	لكي	تقي	الرعية	من	االنحرافات	الفكرية	،وتعاجلها	منه	البد	واأن	تعمل	
عل���ى	تعليم	املقودين	هذا	النوع	م���ن	التفكري	الناقد	البناء	،	وتدربهم	عليه	حتى	ال	يتقبل	الفرد	
كل	م���ا	يعر����س	عليه	اأو	يبث	له	م���ن	�سموم	قاتلة	للفكر	والقلب	والعق���ل،	وتتيح	لهم	الفر�سة	يف	

تف�سري	القراآن	العظيم	البن	كثري	:	3		/	244		. 	)1(
	تف�سري	جماهد	بن	جرب	،	�س	:	328	 	)2(

منهجية	التفكري	العلمي	يف	القراآن	الكرمي	للحدري	�س	:	131. 	)3(
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النقد	البناء،	املبني	على	اأ�س�س	علمية	�سحيحة	حتى	ولو		كان	هذا	النقد	للقائد	نف�سه	اأو	للناقد	
نف�سه	،	وت�سعى	اإىل	ن�سر	هذا	املفهوم	يف	اأو�ساط	الرعية،	وال	يحجر	على	اآرائهم	واأفكارهم	اإذا	
كان���ت	موافقة	لل�سرع،	حتى	تنمو	هذه	امللكة	يف	نفو����س	املقودين،	فيقوا	اأنف�سهم	من	االنحراف	
الفكري،	ويعاجلوها	منه	اإذا	ت�سللت	اإليهم	،	باإعادة	النظر	فيما	تاأثروا	به	من	اأفكار	منحرفة	اأو	

اآمنوا	به	من	معتقدات	باطلة	،	ثم	يجتنبون	هذا	الفكر	ويبعدون	عنه	.

تا�سعًا : تفعيل دور امل�سجد يف معاجلة النحراف الفكري : 
ال	�سك	اأن	" بناء	امل�ساجد	والعناية	بها	– وتفعيل	دورها	املنوط	بها	-	من	اأ�سباب	الوقاية	
م���ن	االنحراف	الفك���ري	– والعالج	منه	-	اإذا	اأقيمت	ر�سالة	امل�سجد	على	الوجه	املطلوب،	فاإن	
خطب���ة	اجلمعة،	ودرو�س	العلم	يف	امل�سجد،	والكلمات	الت���ي	تلقى	اأدبار	ال�سلوات	لها	اأبلغ	االأثر	
باإذن	اهلل	يف	حفظ	املجتمع	ووقايته	من	الفكر	املنحرف،	وكان	امل�سجد	يف	العهد	النبوي	م�سدر	
االعتق���اد	ال�سحيح	والفكر	ال�سليم،	ويف	نف�س	الوقت	قلعة	التح�سني	جتاه	االعتقادات	الباطلة	
واالأفكار	املنحرفة،	ففيه	تتلى	اآيات	اهلل	التي	تبني	زيف	�سبهات	اليهود،	و�سكوك	املنافقني	،	وال	
ي���زال	امل�سجد	املكان	املنا�سب	حقًا	للت�سدي	للفكر	املنح���رف	وك�سف	زيفه	واإزهاق	باطله	لثقة	
امل�سلم���ني	بعلمائهم	واأئمتهم،	ولذا	كان	واجبًا	على	امل�سلمني،	�سيما	اأهل	العلم	وال�سلطة	العناية	
بر�سال���ة	امل�سجد،	وتفعي���ل	دوره	بالدرو�س،	والدورات،	والكلم���ات	والربامج	النافعة،	با�ستمرار	

وجتديد	" )1(	.
ل���ذا	جند	الق���راآن	الكرمي	قد	اهت���م	بامل�ساجد	و	بعمارته���ا	بالت�سييد	والبن���اء	،	وبالعبادة	
والعل���م	،	وب���نيَّ	اأن	عمَّاره���ا	هم	املهتدون	اإىل	ال�س���راط	امل�ستقيم	بعيدًا	ع���ن	اأي	فكر	منحرف	
َقاَم	ال�سَّاَلَة	 	َواْلَيْوِم	االآِخِر	َواأَ 	َمْن	اآَمَن	ِب���اهللَِّ ا	َيْعُمُر	َم�َساِجَد	اهللَِّ اأو	عقي���دة	�سال���ة	فقال	:	چ 	اإِمنََّ
	َفَع�َسى	اأُْوَلِئَك	اأَْن	َيُكوُنوا	ِمْن	امْلُْهَتِديَنچ)التوبة/18(،	وذلك	ملا	 	َيْخ�َس	اإِالَّ	اهللََّ َواآَت���ى	الزََّكاَة	َومَلْ
لها	من	دور	كبري	يف	تر�سيخ	العقيدة	ال�سحيحة،	ون�سر	العلم	النافع	،	واأثنى	-	�سبحانه	وتعاىل	
ْن	ُتْرَفَع	َوُيْذَكَر	 	اأَ -		عل���ى	عماره���ا	بالعبادة	فق���ال		-	�سبحانه	وتعاىل	-			:	چ 	يِف	ُبُي���وٍت	اأَِذَن	اهللَُّ
َقاِم	 	َواإِ ���اَرٌة	َواَل	َبْيٌع	َعْن	ِذْكِر	اهللَِّ اِل	ِرَجاٌل	اَل	ُتْلِهيِهْم	جِتَ ِفيَه���ا	ا�ْسُم���ُه	ُي�َسبُِّح	َلُه	ِفيَها	ِباْلُغُدوِّ	َواالآ�سَ
اُرچ	)النور	:	36	،	37(	،	ومدح	 ال�سَّاَلِة	َواإِيَتاِء	الزََّكاِة	َيَخاُفوَن	َيْوًما	َتَتَقلَُّب	ِفيِه	اْلُقُلوُب	َواالأَْب�سَ

حماية	املجتمع	امل�سلم	من	االنحراف	الفكري	للدكتور	/	عبد	اهلل	بن	عبد	العزيز	الزايدي	:	77	/	323	،	324	. 	)1(
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-	عز	وجل	-		اأهلها	وو�سفهم	بالطهارة	احل�سية	واملعنوية	كالطهارة	من	ال�سرك	وغريه	فقال	:	
	 چ 	مَلَ�ْسِجٌد	اأُ�سِّ�َس	َعَلى	التَّْقَوى	ِمْن	اأَوَِّل	َيْوٍم	اأََحقُّ	اأَْن	َتُقوَم	ِفيِه	ِفيِه	ِرَجاٌل	ُيِحبُّوَن	اأَْن	َيَتَطهَُّروا	َواهللَُّ

ُيِحبُّ	امْلُطَّهِِّريَنچ)التوبة/108(	.	

وامل�ساج���د	لي�ست	دورًا	الأداء	ال�س���الة	فقط	بل	اأي�سًا	هي	مقر	للعلم	وتالوة	القراآن	وتعلمه	
وتعليم���ه	وتر�سيخ	العقيدة	ال�سحيحة	يف	القلوب،	والقيادة	الناجحة	هي	التي	تفعل	هذا	الدور،	
بت�سيي���د	امل�ساج���د،	وتعيني	العلماء	االأكف���اء	يف	هذه	امل�ساجد،	وعمل	برنام���ج	عام	لن�سر	الفكر	
املعت���دل،	والفق���ه	الو�سطي	بعيدًا	على	الغلو	والتط���رف،	اأو	التفريط	والتق�سري	وذل	عن	طريق	
اأداء	اخلطب	والدرو�س،	وعقد	املحا�سرات	والندوات	والدورات	التدريبية	العلمية	يف	امل�ساجد،	
وعق���د	ِحَلق	لتحفيظ	القراآن	الكرمي	وجمال�س	علم	لتف�س���ريه	،	وهذه	مهمة	القيادة	العامة،	اأما	
القيادات	اخلا�سة	فلها	دور	كبري	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	والوقاية	منه	من	هذه	الناحية	
،	فمث���اًل	قائد	االأ�سرة	يحر�س	اأن	يرتاد	اأبناوؤه	امل�سجد	ليتعلم	ما	ينفعه	من	اأمور	دينه	فيح�سن	
نف�سه	من	االنحراف	الفكري،	ويعالج	منه	اإن	كان	قد	ت�سرب	اإليه	�سيء	من	هذا	املر�س	بطريقة	
اأو	باأخرى	،	وكذلك	قادة	املوؤ�س�سات	والهيئات	التعلمية	واالإدارية	وال�سناعية	والتجارية	وغريها	
له���ا	دور	كب���ري	يف	تفعيل	دور	امل�سجد	للعالج	من	االنح���راف	الفكري	عن	طريق	االهتمام	ببناء	
امل�ساج���د	داخل	كل	موؤ�س�سة	من	ه���ذه	املوؤ�س�سات؛	ليقيم	فيها	الرعي���ة	ال�سلوات	ويتعلموا	فيها	

اأمور	دينهم	بعيدًا	عن	الغلو	والتطرف	و�سائر	االنحرافات	الفكرية		.

ه���ذا	واملوؤ�س�سات	التعليمية	واملجتمعية	االأخرى	ال	يق���ل	دورها	عن	دور	امل�سجد	يف	الوقاية	
والع���الج	م���ن	االنح���راف	الفكري	خا�س���ة	التعليمية،	فلو	حر����س	القائمون	عليه���ا	على	تقرير	
مناه���ج	دينية	وتربوية	تنمي	الفكر	املعتدل	وتن�سر	العلم	ال�سرعي	ال�سحيح	بالتوازي	مع	العلوم	
االأخ���رى	التطبيقية،	ولي����س	تكثيف	املق���ررات	التطبيقية،	وتقليل	املق���ررات	ال�سرعية	واإ�سافة	
االأوىل	اإىل	املجم���وع	الكل���ي	للطال���ب	وعدم	اإ�سافة	جمم���وع	االأخرى	اإليه	كم���ا	يحدث	يف	بع�س	

الدول	االإ�سالمية	.			

عا�سرًا :  تفعيل دور العلماء الربانيني يف معاجلة النحراف الفكري : 
اإن	)	للعلماء	اأثر	كبري	يف	م�سرية	االأمة	ونه�ستها	وتوجيه	اأفرادها-	ومواجهة	االنحرافات	
الفكري���ة	-		وق���د	ج���اءت	ن�سو�ٌس	ع���دٌة	لتقرر	هذا	املعنى،	وم���ن	ثم	كان	الرج���وع	اإىل	العلماء	
املوثوق���ني	من	اأهم	االأمور	الت���ي	يجب	تقريرها	والدعوة	اإليها،	وقد	ج���اء	تقرير	هذا	املعنى	يف	
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َذاُعوا	ِبِه	َوَلْو	َردُّوُه	اإِىَل	 ْوِف	اأَ ِو	اخْلَ قول���ه		-	�سبحان���ه	وتعاىل	-		:چ َواإَِذا	َجاَءُهْم	اأَْمٌر	ِمَن	ااْلأَْم���ِن	اأَ
	َعَلْيُكْم	َوَرْحَمُتُه	 ُل	اهللَِّ الرَّ�ُس���وِل	َواإِىَل	اأُويِل	ااْلأَْمِر	ِمْنُهْم	َلَعِلَمُه	الَِّذيَن	َي�ْسَتْنِبُطوَنُه	ِمْنُهْم	َوَلْواَل	َف�سْ
اَلتََّبْعُت���ُم	ال�سَّْيَط���اَن	اإِالَّ	َقِلي���الچ	]الن�ساء:	83[	ق���ال	قتادة	يف	تف�سري	قول���ه		-	�سبحانه	وتعاىل	
ْمِر	ِمْنُهْمچ	]الن�ساء:	83	[:	اإىل	علمائهم)1(،	وقال	 ىَل	الرَّ�ُس���وِل	َواإِىَل	اأُويِل	ااْلأَ -		:	چ َوَل���ْو	َردُّوُه	اإِ
جماه���د	وعط���اء	رحمهما	اهلل:	" هم	اأه���ل	الفقه	والعلم	" )2(،	و	" ه���ذا	تاأديب	من	اهلل	لعباده	
ع���ن	فعلهم	هذا	غ���ري	الالئق،	واأنه	ينبغ���ي	لهم	اإذا	جاءه���م	اأمر	من	االأمور	املهم���ة	وامل�سالح	
العام���ة	ما	يتعلق	باالأم���ن	و�سرور	املوؤمنني،	اأو	باخلوف	الذي	فيه	م�سيب���ة	عليهم	اأن	يتثبتوا	وال	
ي�ستعجل���وا	باإ�ساعة	ذلك	اخلرب،	ب���ل	يردونه	اإىل	الر�سول،	واإىل	اأويل	االأم���ر	منهم،	اأهِل	الراأي	
والعل���م	والن�سح	والعقل	والرزانة،	الذين	يعرف���ون	االأمور	ويعرفون	امل�سالح	و�سدها،	فاإن	راأوا	
يف	اإذاعت���ه	م�سلح���ة	ون�ساطًا	للموؤمن���ني	و�سرورًا	لهم	وحت���رزًا	من	اأعدائهم	فعل���وا	ذلك،	واإن	
راأوا	اأن���ه	لي����س	فيه	م�سلح���ة	اأو	فيه	م�سلحة	ولك���ن	م�سرته	تزيد	على	م�سلحت���ه	،مل	يذيعوه،	
وله���ذا	قال:	چ َلَعِلَمُه	الَِّذيَن	َي�ْسَتْنِبُطوَن���ُه	ِمْنُهْمچ،	اأي:	ي�ستخرجونه	بفكرهم	واآرائهم	ال�سديدة	
وعلومه���م	الر�سيدة	،	ويف	هذا	دليل	لقاعدة	اأدبية،	وهي	اأنه	اإذا	ح�سل	بحث	يف	اأمر	من	االأمور	
ينبغ���ي	اأن	ي���وىلَّ	َمْن	ه���و	اأهل	لذلك	ويجعل	اإىل	اأهل���ه،	وال	يتقدم	بني	اأيديه���م،	فاإنه	اأقرب	اإىل	
ال�س���واب	واأحرى	لل�سالمة	من	اخلط���اأ،	وفيه	النهي	عن	العجلة	والت�سرع	لن�سر	االأمور	من	حني	
�سماعه���ا،	واالأمر	بالتاأمل	قبل	الكالم	والنظر	فيه،	هل	هو	م�سلحة،	فُيْقِدم	عليه	االإن�سان	؟	اأم	

ال	فيحجم	عنه	؟	" )3(	.	
اأث���ر	العلماء	املوثقني	يف	تر�سيخ	معامل	الو�سطي���ة	والدعوة	اإىل	االعتدال،	 " وال	يخف���ى	
بخ���الف	اأهل	الب���دع	واالنحراف	الذي���ن	يريدون	اأّن	يخرق���وا	�سفينة	االأمة	باأن���واع	من	االأفكار	
املنحرف���ة	غلوًا	اأو	تفريطًا؛	ولذا	جاءت	االأحاديث	النبوي���ة	حمذرة	من	تلك	الدعوات	امل�سبوهة	
واملرجعي���ات	ال�ساآلة،	فعن	عبداهلل	بن	م�سع���ود	-ر�سي	اهلل	عنه-	،	قال:	" خط	لنا	ر�سول	اهلل		
خط���ًا	ث���م	قال	:	" هذا	�سبي���ل	اهلل	"،	ثم	خط	خطوطًا	عن	ميينه	وع���ن	�سماله،	ثم	قال:	" هذه	

	تف�سري	القراآن	العظيم	،	البن	اأبي	حات		:	3	/	1015. 	)1(
	راجع	تف�سري	الطربي	:	8	/	500-	502	. 	)2(

	تف�سري		ال�سعدي	�س	:	190	. 	)3(
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�سب���ل	-		ق���ال	يزيد	)1(	:	متفرقة	-	على	كل	�سبيل	منها	�سيطان	يدعو	اإليه	"،	ثم	قراأ	چ َواأَنَّ	َهَذا	
َراِط���ي	ُم�ْسَتِقيًما	َفاتَِّبُع���وُه	َواَل	َتتَِّبُعوا	ال�سُُّبَل	َفَتَف���رََّق	ِبُكْم	َعْن	�َسِبيِلِه	َذِلُك���ْم	َو�سَّاُكْم	ِبِه	َلَعلَُّكْم	 �سِ
َتتَُّقوَنچ	]االأنعام:	153[	" )2(	،	وبه	يتبنّي	خطورة	ترك	الزمام	لتلك	املرجعيات	امل�سبوهة	التي	
تري���د	اأن	ُت�س���ل	االأمة	عن	�سبيل	احل���ق	واالعتدال،	ومكمن	اخلطورة	اأنَّ	ه���وؤالء	يت�سبهون	باأهل	
العل���م	مما	يلب����س	االأمور	على	االأغرار	فال	يعرف	النا�سح	م���ن	امل�سل،	وال�سادق	من	الكاذب،	

واملوثوق	من	املتهم،	واأعظم	ما	مييز	بني	هذا	وذاك	هو	ن�سر	العلم	ال�سحيح	(	)3(	.

فالقائ���د	الناج���ح	يف	حكمه	اأو	املوؤ�س�سة	التي	يقودها	هو	م���ن	ُيَفعِّل	دور	العلماء	يف	معاجلة	
هذا	الداء	الع�سال	واملر�س	اخلطري	وهو	االنحراف	الفكري	،	باإعطاء	العامل	فر�سة	يف	التقومي	
واال�ستقام���ة	ومناق�سة	االأفكار	الهدام���ة	والق�ساء	عليها	باحلجة	والربه���ان	،	فغياب	العامل	اأو	
الداعي���ة	يف	املجتم���ع	ويف	املوؤ�س�س���ات	�سبب	كبري	م���ن	اأ�سباب	االنحراف	الفك���ري،	فمن	ي�ساأل	
العام���ل	اأو	املوظ���ف	يف	املوؤ�س�س���ة	التي	يعمل	بها،	وم���ن	يزيل	ما	بداخله	من	ح���رية	وريبة	�سوى	
العامل	الرباين،	واإال	لوقع	فري�سة	يف	اأيدي	دعاة	الفنت	والغلو	والتطرف	والفرق	ال�سالة	وفقهاء	
االإجرام	واملذاهب	الهدامة،	فما	املانع	من	وجود	عامل	جليل	معتدل	الفكر	يف	كل	موؤ�س�سة	يجيب	
ع���ن	اأ�سئلة	املقودي���ن	وا�ستف�ساراتهم	ويحا�سره���م	بني	احلني	واالآخر	يبني	له���م	اأمور	دينهم،	
حتى	ال	تتخطفهم	اأيادي	اأ�سحاب	االأفكار	الهدامة	كامللحدين	والعلمانيني	وغريهم	،	من	دعاة	

االأفكار	املنحرفة	.	

حادي ع�سر : حتديد م�سادر النحراف الفكري وجتفيف منابعه  :
" اإن	الك�س���ف	ع���ن	م�سادر	الفك���ر	املنحرف	وحماول���ة	جتفيف	منابع���ه	اأحد	الطرق	 		
الفعالة	يف	الق�ساء	على	االنحراف	الفكري	خا�سة	ذلك	االنحراف	املتعلق	بالدين		...والبد	من	
تعريف	ال�سباب	باالأفكار	امل�سللة	واأخطائها	]	وم�سدرها	[	قبل	و�سولها	اإليهم	منمقة	مزخرفة	
فيتاأث���رون	به���ا،	وحت�سني	ال�سباب	�سده���ا	والو�سول	به���م	اإىل	التح�سني	الذات���ي.	الأن	الفكر	

	هو	يزيد	بن	هارون	اأحد	رواة	احلديث	. 	)1(
	رواه	االإمام	اأحمد	يف	امل�سند	:	7	/	207	،	208	،		حديث	رقم	:	4142	،	وقال	املحقق	)	�سعيب	االأرنوؤوط	(	:	اإ�سناده	 	)2(

ح�سن	.
	الهدي	النبوي	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	�س	:	11	. 	)3(
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املنح���رف	�سريع	الع���دوى.." )1(		،	و	"  اإن	من	اأخطر	التحدي���ات	التي	تواجه	االأمن	الفكري	يف	
هذه	املرحلة	من	تاريخ	اأمتنا	ما	يخطط	له	اأعداء	امل�سلمني	من	اأجل	احتواء	امل�سلم	و�سرفه	عن	
مفهوم	االإ�سالم،	ودفعه	اإىل	مهاوي	اخلداع	واالإغراء،		واإخراجه	من	اأ�سول	عقيدته	ومفهومها	
االأ�سي���ل	اجلامع	املتمي���ز	يف	العقيدة	والثقاف���ة	اإىل	الثقافات	الواف���دة	" )2(	،	فم�سدر		معظم	
تلك	االنحرافات	الفكرية،	ون�سر	الفرقة	واالختالف	بني	امل�سلمني	وت�سويه	عقيدتهم	هم	اأعداء	
االإ�س���الم	م���ن	امل�سرك���ني		واأهل	الكتاب	املنحرف���ني	،	لي�س	هوؤالء	فقط	ب���ل	– اأي�سًا	-	اأ�سحاب	
الف���رق	ال�سالة	واملذاهب	املنحرفة	كاخلوارج	وغالة	ال�سيع���ة	اخلارجني	عن	الدين	وغريهم	،	
وكتبه���م	املليئة	باخلرافات	والرتهات	الباطلة	،	و	من	م�سادر	االنحرافات	الفكرية	– اأي�سًا	– 
علم���اء	ال�سوء	من	اأ�سحاب	الفكر	املنحرف	الذي���ن	يفتون	ال�سباب	بفتاوى	ما	اأنزل	اهلل	بها	من	
�سلط���ان	،	كتحليل	دم	امل�سلمني	وقتالهم	بحجة	اأنهم	كفار	،	وبع�س	اأبناء	االإ�سالم	الذين	تاأثروا	
باأف���كار	االأع���داء	من	غري	امل�سلمني	التي	تخال���ف	تعاليم	االإ�سالم	ومبادئ���ه	و�سعوا	على	ن�سرها	
يف	املجتمع���ات	االإ�سالمي���ة	مثل	العلماني���ة	والعوملة	الثقافية	واحلداثة،	وغ���ري	ذلك	من	االأفكار	
املنحرف���ة	،	وقد	ح���ذر	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		من	اتباع	ه���وؤالء	ال�سالني	امل�سلني	املنحرفني	
ع���ن	ال�س���راط	امل�ستقيم،	وب���ني	خطر	اتباعهم	وال�س���ري	على	نهجهم	فق���ال	-	�سبحانه	وتعاىل	
الَّ	 الَّ	الظَّ���نَّ	َواإِْن	ُهْم	اإِ 	اإِْن	َيتَِّبُعوَن	اإِ لُّوَك	َعْن	�َسِبي���ِل	اهللَِّ 	َم���ْن	يِف	االأَْر�ِس	ُي�سِ -		:چ َواإِْن	ُتِط���ْع	اأَْك���رَثَ
���وَنچ	)االأنع���ام/116(،	ففي	هذه	االآية	:	"  يق���ول		-	�سبحانه	وتعاىل	-		،	لنبيه	حممد		 َيْخُر�سُ
چ	 لُّ���وَك	َعْن	�َسِبيِل	اهللَِّ 	َمْن	يِف	االأْر�ِس	ُي�سِ حم���ذرًا	ل���ه	من	طاعة	اأكرث	النا�س:	چ َواإِْن	ُتِط���ْع	اأَْكرَثَ
ف���اإن	اأكرثهم	ق���د	انحرفوا	يف	اأديانهم	واأعمالهم،	وعلومه���م،	فاأديانهم	فا�سدة،	واأعمالهم	تبع	
الأهوائه���م،	وعلومهم	لي����س	فيها	حتقيق،	وال	اإي�سال	ل�سواء	الطريق	،	ب���ل	غايتهم	اأنهم	يتبعون	
الظ���ن،	ال���ذي	ال	يغني	من	احلق	�سيئًا،	ويتخر�سون	يف	القول	عل���ى	اهلل	ما	ال	يعلمون،	ومن	كان	
بهذه	املثابة،	فحرى	اأن	يحذِّر	اهلل	منه	عباَده،	وي�سف	لهم	اأحوالهم؛	الأن	هذا	-واإن	كان	خطابًا	

للنبي			فاإن	اأمته	اأ�سوة	له	يف	�سائر	االأحكام،	التي	لي�ست	من	خ�سائ�سه	" )3(	

	االنحراف	الفكري	درا�سة	وحتليل	-	طالب	اخلري	.	 	)1(
	املجلة	العربية	للدرا�سات	االأمنية	والتدريب		املجلد	31		العدد	:	61		-	الريا�س	:	1436	–  2014	م	،	�س	:	141	،	 	)2(

مقال	بعنوان	:	اإ�سهام	االأ�سرة	يف	حتقيق	االأمن	الفكري	روؤية	تربوية	اإ�سالمية...د.	علي	بن	عبده	اأبوحميدي	.
	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان	�س	:	270	. 	)3(
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وح���ذر	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		من	طاعة	اأهل	الكتاب	واتب���اع	عقائدهم	الباطلة	واأفكارهم	
وُتوا	اْلِكَتاَب	َيُردُّوُكْم	َبْعَد	 املنحرف���ة	فقال	:	چ َيا	اأَيَُّها	الَِّذيَن	اآَمُن���وا	اإِْن	ُتِطيُعوا	َفِريًقا	ِمْن	الَِّذيَن	اأُ
	 ْم	ِباهللَِّ 	َوِفيُكْم	َر�ُسوُلُه	َوَمْن	َيْعَت�سِ اإِمَياِنُك���ْم	َكاِفِريَن	َوَكْيَف	َتْكُفُروَن	َواأَْنُتْم	ُتْتَل���ى	َعَلْيُكْم	اآَياُت	اهللَِّ

َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍمچ)اآل	عمران	:	100	،	101	(	. َفَقْد	ُهِدَي	اإِىَل	�سِ

والقي���ادة	الناجح���ة	لكي	تقي	رعيتها	من	هذا	املر�س	الع�س���ال	وهو	مر�س	االنحراف	 		
الفكري،	وتعاجلهم	منه	البد	واأن	حتدد	امل�سادر	اأواًل	وتقف	عليها،	ثم	تبني	لرعيتها	خطر	هذه	
امل�سادر	و	ما	ي�سعى	اإليه	اأعداء	االإ�سالم	من	اإ�سالل	واإف�ساد	وت�سويه	،	واأنهم	ال	يريدون	اخلري	
اأب���دًا	للم�سلمني	ولن	ير�س���وا	عنهم	اإال	اإذا	�ساروا	�سالني	منحرفني	مثلهم	كما	اأخرب	احلق	I	يف	
	ُهَو	اْلُهَدى	 اَرى	َحتَّى	َتتَِّبَع	ِملََّتُهْم	ُق���ْل	اإِنَّ	ُهَدى	اهللَِّ ى	َعْن���َك	اْلَيُهوُد	َواَل	النَّ�سَ قول���ه	:	چ َوَلْن	َتْر�سَ
رٍيچ	)	البقرة	 	َواَل	َن�سِ 	ِمْن	َويِلٍّ َوَلِئْن	اتََّبْعَت	اأَْهَواَءُهْم	َبْعَد	الَِّذي	َجاَءَك	ِمْن	اْلِعْلِم	َما	َلَك	ِمْن	اهللَِّ
/120(	،	وق���د	ب���ني	I	ما	يريده	اأعداء	االإ�سالم	للم�سلمني،	وما	يدبرون	وي�سعون	اإليه	وهو	ال�سد	
	َوَيْبُغوَنَها	ِعَوًجا	 دُّوَن	َعْن	�َسِبي���ِل	اهللَِّ ع���ن	االإ�س���الم	واالنحراف	عن	احلق	فقال	:	چ الَِّذي���َن	َي�سُ
َوُه���ْم	باالآِخَرِة	َكاِف���ُروَنچ	)االأعراف/45(،	" اأي	يريدونها	ملحف���ني	يف	ذلك	اأن	تكون	معوجة	
ب���اأن	يلني	معهم	يف	عبادة	االأوثان	وحترمي	ما	اأحل	اهللَّ	وير�سى	مبا	ير�سون،	اأو	يريدون	ويبغون	
اأن	يك���ون	اأتباع���ه	معوجني	منحرف���ني	عن	احلق	واأن	يرت���دوا	عن	دينهم	ال���ذي	ارت�سوا	" )4(	،	
وتعمل	اأي�سًا	القيادة	الناجحة	على	جتفيف	منابع	االنحراف	الفكري	بالت�سدي	املبا�سر	لهوؤالء	
ال�سالني	الذين	ي�سعون	اإىل	ن�سر	اأفكارهم	ال�سالة	وبث	�سمومهم	القاتلة	واحليلولة	بينهم	وبني	
تنفيذ	خمططهم	اخلبيث	هذا	،	و	مب�سادرة	الكتب	وال�سحف	واملجالت	التي	حتوي	يف	بطونها	
االأفكار	املنحرفة	،	وكل	ما	من	�ساأنه	اأن	يت�سبب	يف	اإثارة	ال�سبهات	وال�سهوات	بني	امل�سلمني	.

 ثاين ع�سر: احل�ار الهادف واإقامة احلجة على اأ�سحاب العق�ل ال�سالة والأفكار املنحرفة :
	" م���ن	ط���رق	معاجل���ة	التط���رف	والغلو	و	]	غريهم���ا	م���ن	[	االنحراف���ات	الفكرية	ف�سح	
املج���ال	للراأي	االآخر،	وقبول	احلوار		معه	بل	الدعوة	اإىل	هذا	حلوار،	وا�ستخدام	�سالح	احلجة	
والربهان	واالإقناع،	�سواء	كان	هذا	االآخر	مغايرًا	يف	ال�سيا�سة	اأم	يف	الفكر	اأم	يف	الدين "	)5(	اإذ	

اأن	احلوار" و�سيلة	يتو�سل	بها	اإىل	مق�سد	عظيم	متمثل	بتحقيق	فوائد	ثالث	:

	زهرة	التفا�سري	،حممد	بن	اأحمد	بن	م�سطفى	املعروف	باأبي	زهرة	)ت	:1394ه�(	:	7	/	3691	. 	)4(
	االنحراف	الفكري	درا�سة	وحتليل	– طالب	اخلري	. 	)5(
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الأوىل :	ك�س���ف	�سبه���ات	املنحرف���ني	الت���ي	اأوقعته���م	يف	االنح���راف.	الثاني��ة :	اإظه���ار	
	ع���وار	املنحرف���ني	للنا����س	،	حت���ى	ال	ي�سغوا	اإليه���م	اأ�سماعه���م	،	في�ساركوه���م	يف	االنحراف	،

الثالثة : اإرجاع	من	انحرف	اإىل	جادة	احلق	وال�سواب	")1(	.

ولقيم���ة	احل���وار	واملجادلة	يف	مواجهة	االنحرافات	الفكرية	اأم���ر	القراآن	الكرمي	مبحاورة	
	املنحرف���ني	فكري���ًا	من	امل�سركني	وجمادلته���م	بالتي	هي	اأح�سن	فق���ال		-	�سبحانه	وتعاىل	-			:	
�َسَنِة	َوَجاِدْلُهْم	ِبالَِّتي	ِهَي	اأَْح�َسُن	اإِنَّ	َربََّك	ُهَو	اأَْعَلُم	 ْكَمِة	َوامْلَْوِعَظِة	احْلَ چ اْدُع	اإِىَل	�َسِبيِل	َربَِّك	ِباحْلِ
ْعَلُم	ِبامْلُْهَتِدي���َنچ	)	النحل	/125	فقد	"  ذك���ر	-	�سبحانه	وتعاىل	 ���لَّ	َعْن	�َسِبيِل���ِه	َوُهَو	اأَ ���ْن	�سَ مِبَ
-			يف	ه���ذه	االآي���ة	مراتب	الدعوة	وجعلها	ثالث���ة	اأق�سام	بح�سب	حال	املدعو	فاإن���ه	اإما	اأن	يكون	
طالب���ًا	للحق	راغبًا	فيه	حمب���ًا	له	موؤثرًا	له	على	غريه	اإذا	عرفه	فهذا	يدعى	باحلكمة	وال	يحتاج	
اإىل	موعظ���ة	وال	جدال،	واإم���ا	اأن	يكون	معر�سًا	م�ستغاًل	ب�سد	احلق	ولكن	لو	عرفه	واآثره	واتبعه	
فهذا	يحتاج	مع	احلكمة	اإىل	املوعظة	بالرتغيب	والرتهيب،	واإما	اأن	يكون	معاندًا	معار�سًا	فهذا	
يج���ادل	بالتي	هي	اأح�سن	فاإن	رجع	اإىل		احلق	واإال	انتقل	معه	من	اجلدال	اإىل	اجلالد	اإن	اأمكن	

فلمناظرة	املبطل	فائدتان	:

اأحدهم��ا: اأن	ي���رد	عن	باطله	ويرجع	اإىل	احلق		،	الثاني���ة:	اأن	ينكف	�سره	وعداوته	ويتبني	
للنا����س	اأن	ال���ذي	معه	باط���ل	وهذه	الوجوه	كله���ا	ال	ميكن	اأن	تن���ال	باأح�سن	من	حج���ج	القراآن	
ومناظرت���ه	للطوائ���ف	فاإنه	كفي���ل	بذلك	عل���ى	اأت	الوجوه	ملن	تاأمل���ه	وتدب���ره	ورزق	فهمًا	فيه،	
وحججه	...	واأقرب	�سيء	تناواًل	واأو�سح	داللة	واأقوى	برهانا	واأبعد	من	كل	�سبهة	وت�سكيك.")2(.	
،	وق���د	ب���ني	I	يف	اآية	اأخرى	طريقة	حماورة	املنحرفني	من	اأهل	الكتاب	وجمادلتهم	فقال	:	چ َواَل	

اِدُلوا	اأَْهَل	اْلِكَتاِب	اإِالَّ	ِبالَِّتي	ِهَي	اأَْح�َسُن	اإِالَّ	الَِّذيَن	َظَلُموا	ِمْنُهْم		چ	)العنكبوت/46(	.	 جُتَ

والقي���ادة	الناجحة	لها	دور	كب���ري	يف	معاجلة	االنحرافات	الفكري���ة،	وال�سالالت	العقدية	
باحلوار	الهادف،	واجلدال	بالتي	هي	اأح�سن	،كما	اأمر	اهلل	I،	فالقائد	الناجح	هو	الذي	يق�سي	
على	ه���ذه	االنحرافات	الفكرية،	واالأفكار	ال�سالة	والعقائ���د	الفا�سدة	،	ويعاجلها	قبل	اأن	ت�سيع	
يف	املجتم���ع	ال���ذي	يقوده	،اأو	يف	اأ�سرته	التي	حتت	قيادت���ه،	اأو	يف	املوؤ�س�سة	التي	يقودها	باحلوار	

	االأمن	الفكري	يف	�سوء	ال�سنة	النبوية	لعبد	الرحمن	بن	معال	اللويحق	�س	:	950	. 	)1(
	ال�سواعق	املر�سلة	يف	الرد	على	اجلهمية	واملعطلة	،	البن	قيم	اجلوزية	)املتوفى:	751ه�(		:	4	/	1276	. 	)2(
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واملناق�س���ة	مع	هوؤالء	املر�سى	فكريًا،	واإبطال	اأفكارهم	املنحرفة	واعتقاداتهم	الباطلة،	والعمل	
عل���ى	تثبيت	العقي���دة	ال�سحيحة	يف	النفو�س	واإزالة	االنحراف���ات	الفكرية	من	العقول	والعقائد	

الفا�سدة	من	القلوب	باحلجج	واالأدلة	والرباهني	.

ثالث ع�سر : التحذير من ح�س�ر املجال�س احلا�سنة لالنحراف الفكري : 
املق�س���ود	باملجال����س	احلا�سن���ة	لالنحراف	الفكري	ه���ي	كل	جمل����س	للمنحرفني	،	�سواء	
اأكان	جمل����س	علم	مبا�س���ر،	اأو	عن	طريق	و�سائل	االإعالم	من	االإذاع���ة،	اأو	التلفاز،	اأو	امل�سارح،	
اأو	ال�سح���ف	واملج���الت،	اأو	�سبكة	املعلومات	الدولي���ة	)	االنرتنت	(	-	خا�س���ة	مواقع	التوا�سل	
االجتماع���ي	-	التي	يبث	فيها	املنحرفون	�سمومهم	م���ن	اإحلاد	وردة	وعبادة	غري	اهلل	وتاأويالت	
باطلة	للقراآن	وال�سنة،	وت�سكييك	فيهما،	والدعوة	اإىل	مذاهب	واأفكار	معا�سرة	خمالفة	للقراآن	
وال�سن���ة،	مثل	احلداث���ة	والعوملة	الفكري���ة	والعلمانية	والكهانة	وال�سح���ر	والتنجيم	وادعاء	علم	
الغي���ب،	وغ���ري	ذلك	م���ن	االنحرافات	الباطلة	،	وملا	له���ذه	املجال�س	من	اأث���ر	خطري	على	العقل	
والفكر	والعقيدة	نهى	القراآن	الكرمي	عن	اجللو�س	يف	هذه	املجال�س،	واال�ستماع	الأ�ساحبها	فقال	
	ُيْكَفُر	ِبَها	َوُي�ْسَتْهَزاأُ	 -	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ َوَقْد	َنزََّل	َعَلْيُكْم	يِف	اْلِكَتاِب	اأَْن	اإَِذا	�َسِمْعُتْم	اآَياِت	اهللَِّ
	َجاِمُع	امْلَُناِفِقنَي	 نَّ	اهللََّ ِه	اإِنَُّكْم	اإًِذا	ِمْثُلُه���ْم	اإِ وا	يِف	َحِديٍث	َغرْيِ ِبَه���ا	َفاَل	َتْقُعُدوا	َمَعُه���ْم	َحتَّى	َيُخو�سُ
َواْلَكاِفِري���َن	يِف	َجَهنََّم	َجِميًعاچ)الن�ساء/140(	،	" ففي	هذه	االآية	دليل	قوي	على	وجوب	جتنب	
اأهل	البدع	واأهل	املعا�سي،	واأن	ال	يجال�سوا	" )1(،	وفيها	– اأي�سًا	" دليل	على	اجتناب	كل	موقف	
يخو����س	فيه	اأهله	مبا	يفيد	التنق����س	واال�ستهزاء	لالأدلة	ال�سرعية،	كم���ا	يقع	كثريًا	من	اأ�سراء	
التقلي���د	الذي���ن	ا�ستبدلوا	اآراء	الرجال	بالكت���اب	وال�سنة،	ومل	يبق	يف	اأيديه���م	�سوى:	قال	اإمام	
مذهبنا	كذا،	وقال	فالن	من	اأتباعه:كذا،	واإذا	�سمعوا	من	ي�ستدل	على	تلك	امل�ساألة	باآية	قراآنية	
اأو	بحدي���ث	نب���وي	�سخ���روا	منه	....	بل	بالغوا	يف	ذل���ك	حتى	جعلوا	راأيه	الفائ���ل	)2(	،	واجتهاده	
ال���ذي	هو	ع���ن	منهج	احلق	مائل،	مقدمًا	على	اهلل	وعلى	كتابه	وعل���ى	ر�سوله،	فاإنا	هلل	واإنا	اإليه	
راجع���ون،	ما	�سنعت	هذه	املذاهب	باأهلها،	واالأئمة	الذين	انت�سب	هوؤالء	املقلدة	اإليهم	براآء	من	
فعله���م،	فاإنه���م	قد	�سرحوا	يف	موؤلفاته���م	بالنهي	عن	تقليده���م	" )3(	،	" والذي	اأحيل	عليه	يف	

	املحرر	الوجيز	يف	تف�سري	الكتاب	العزيز	البن	عطية	االأندل�سي		:	2	/	125	. 	)1(
عيفه	،	انظر	تاج	العرو�س	من	جواهر	القامو�س	للزبيدي	:	1	/	93	.	 	اأي	:	فا�ِسُد		الراأي	و�سَ 	)2(

	انظر	فتح	القدير	:	1	/	607	. 	)3(
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ه���ذه	االآي���ة	من	النه���ي	يف	ذلك،	هو	قوله	I	يف	�س���ورة	االأنعام،	وهي	مكي���ة	:	چ َواإَِذا	َراأَْيَت	الَِّذيَن	
مَّا	ُين�ِسَينََّك	ال�سَّْيَطاُن	َفاَل	 ِه	َواإِ وا	يِف	َحِديٍث	َغرْيِ ���وَن	يِف	اآَياِتَن���ا	َفاأَْعِر�ْس	َعْنُهْم	َحتَّى	َيُخو�سُ َيُخو�سُ
َتْقُعْد	َبْعَد	الذِّْكَرى	َمَع	اْلَقْوِم	الظَّامِلِنَيچ)االأنعام/68(	..." )1(	،	وقال	ابن	عبا�س		-	ر�سي	اهلل	
���وَن	يِف	اآَياِتَنا	چ	دخل	فيها	 ْيَت	الَِّذيَن	َيُخو�سُ عنهم���ا	:" قول���ه	-	�سبحانه	وتع���اىل	-		:	چ َواإَِذا	َراأَ
كل	حُم���دث	يف	الدي���ن	وكل	مبت���دع	اإىل	يوم	القيامة	" )2(،	" ويف	ه���ذه	االآية	موعظة	عظيمة	ملن	
يت�سم���ح	مبجال�سة	املبتدعة	الذين	يحرفون	كالم	اهلل،	ويتالعبون	بكتابه	و�سنة	ر�سوله،	ويردون	
ذل���ك	اإىل	اأهوائه���م	امل�سلة	وبدعهم	الفا�سدة،	فاإنه	اإذا	مل	ينكر	عليهم	ويغري	ما	هم	فيه،	فاأقل	
االأح���وال	اأن	ي���رتك	جمال�ستهم،	وذلك	ي�سري	عليه	غري	ع�سري،	وق���د	يجعلون	ح�سوره	معهم	مع	
تنزه���ه	عما	يتلب�سون	ب���ه	�سبهة	ي�سبهون	بها	على	العامة،	فيكون	يف	ح�سوره	مف�سدة	زائدة	على	

جمرد	�سماع	املنكر")3(.
وللقي���ادة	الناجحة	دور	كبري	يف	مواجهة	االنح���راف	الفكري	ومعاجلته	من	هذه	الناحية،	
وذلك	بالتحذير	من	جمال�سة	اأهل	االنحرافات	الفكرية	اأو	اال�ستماع	لهم	ومراقبة	ذلك	ومتابعته	
ومعاقب���ة	م���ن	يفعل	ذلك	،	و	غلق	القنوات	و	الربامج	التي	تبث	ه���ذه	االأفكار	ال�سالة	امل�سلة	يف	
و�سائ���ل	االإعالم	وغريها،	وا�ستبداله���ا	بربامج	اأخرى	مفيدة	تن�سر	االأف���كار	املعتدلة	والعقيدة	
ال�سحيح���ة	بعيدًا	عن	الغلو	والتطرف	واالبتداع	يف	الدين	،	ه���ذا	بالن�سبة	للقيادة	العامة	،	اأما	
القيادات	االأخرى	فدورها	ال		يقل	اأهمية	عن	دور	القيادة	العامة	يف	التحذير	من	جمال�سة	اأهل	

الف�سق	واالبتداع	واالنحراف	.

رابع ع�سر : التحذير من اآثار النحراف الفكري وع�اقبه :
اإن	لالنح���راف	الفكري	اآثار	خط���رية،	وعواقب	وخيمة	يف	الدنيا	واالآخرة	البد	واأن	يتعرف	

عليها	املنحرف	فكريًا	لعله	يرجع	اإىل	�سوابه،	من	هذه	االآثار	والعواقب	:	

1-	ا�ستحقاق	العقوبة	يف	االآخرة	،	واحلرية	وال�سالل	يف	الدنيا	الأنه	مع�سية	هلل	-	�سبحانه	
	َوَر�ُسوَلُه	 	اهللََّ وتعاىل	-		،	ولر�سوله		وتعدي	حلدود	اهلل	قال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ َوَمْن	َيْع�سِ

		تف�سري	القراآن	العظيم	البن	كثري	:	2	/	435	. 	)1(
		التف�سري	الب�سيط		للواحدي	)املتوفى:	468ه�(	:	7	/	155		. 	)2(

	راجع	فتح	القدير	لل�سوكاين	:	2	/	146	.	 	)3(
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َوَيَتَع���دَّ	ُح���ُدوَدُه	ُيْدِخْلُه	َن���اًرا	َخاِلًدا	ِفيَها	َوَلُه	َع���َذاٌب	ُمِهنٌي	چ	)الن�س���اء/14(،	وقال	-	�سبحانه	
اَلاًل	ُمِبيًناچ	)	االأحزاب	/	36	(		. لَّ	�سَ 	َوَر�ُسوَلُه	َفَقْد	�سَ 	اهللََّ وتعاىل	-		:چ َوَمْن	َيْع�سِ

2-	اأن	بع����س	�س���وره	حتي���ل	بينها	وب���ني	اأ�سحابها	من	دخ���ول	اجلنة،	وت���وؤدي	اإىل	حبوط	
العمل	وعدم	غفران	الذنوب	،	مثل	ال�سرك	واالإحلاد	والردة	عن	االإ�سالم،	وقد	قال		-	�سبحانه	
نََّة	َوَم���اأَْواُه	النَّاُر	َوَما	ِللظَّامِلِنَي	ِمْن	 	َعَلْيِه	اجْلَ 	َفَقْد	َحرََّم	اهللَُّ وتع���اىل	-			:چ 	اإِنَّ���ُه	َمْن	ُي�ْسِرْك	ِب���اهللَِّ
	اَل	َيْغِف���ُر	اأَْن	ُي�ْسَرَك	ِبِه	َوَيْغِفُر	 اٍرچ)املائ���دة/72(،	وق���ال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ 	اإِنَّ	اهللََّ اأَن�سَ
اَلاًل	َبِعيًداچ)الن�ساء/116(،	وقال	-	عز	 لَّ	�سَ 	َفَقْد	�سَ َما	ُدوَن	َذِلَك	مِلَْن	َي�َساُء	َوَمْن	ُي�ْسِرْك	ِباهللَِّ
وج���ل	-		:		چ 	َواَل	َيَزاُل���وَن	ُيَقاِتُلوَنُكْم	َحتَّى	َيُردُّوُكْم	َعْن	ِديِنُك���ْم	اإِْن	ا�ْسَتَطاُعوا	َوَمْن	َيْرَتِدْد	ِمْنُكْم	
َحاُب	النَّاِر	 ْوَلِئَك	َحِبَطْت	اأَْعَماُلُهْم	يِف	الدُّْنَي���ا	َواالآِخَرِة	َواأُْوَلِئَك	اأَ�سْ َع���ْن	ِديِن���ِه	َفَيُمْت	َوُهَو	َكاِفٌر	َفاأُ

ُهْم	ِفيَها	َخاِلُدوَنچ	)البقرة/217(.

3-	بغ����س	اهلل	للعبد	وعدم	حبه	ل���ه	الأنه	تعدي	على	�سرائع	اهلل	من	اأوامر	ونواهي،	خا�سة	
االنح���راف	ال���ذي	ي�سل	ب�ساحبه	اإىل	حتليل	احلرام	وحترمي	احلالل	قال	-	�سبحانه	وتعاىل	-			
	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْعَتِديَنچ	 	َلُكْم	َواَل	َتْعَتُدوا	اإِنَّ	اهللََّ رُِّموا	َطيَِّباِت	َما	اأََحلَّ	اهللَُّ چ َيا	اأَيَُّها	الَِّذيَن	اآَمُنوا	اَل	حُتَ

)	املائدة	/	87(.

4-	اأن���ه	طري���ق	اإىل	اله���الك	وال�سي���اع؛	الأن���ه	اإيثار	له���وى	النف�س	على	طاع���ة	اهلل		-	عز	
ِمُن	ِبَه���ا	َواتََّبَع	َهَواُه	 دَّنََّك	َعْنَها	َم���ْن	اَل	ُيوؤْ وج���ل	-		ل���ذا	قال	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-			:	چ َف���اَل	َي�سُ
َدىچ)ط���ه/16(،	)	اأي:	ال	تتبع���وا	�سبي���ل	من	كذب	بال�ساعة،	واأقب���ل	على	مالذه	يف	دنياه،	 َفرَتْ
َدىچ	اأي:	تهلك	 وع�س���ى	مواله،	واتبع	هواه،	فم���ن	وافقهم	على	ذلك	فقد	خاب	وخ�س���ر	چ 	َفرَتْ
وتعط���ب	(	)1(،	وق���ال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ 	َواَل	ُتِطْع	َمْن	اأَْغَفْلَن���ا	َقْلَبُه	َعْن	ِذْكِرَنا	َواتََّبَع	َهَواُه	
َوَكاَن	اأَْم���ُرُه	ُفُرًط���اچ	)الكهف/28(،	)	قال:	جماهد:	چ َوَكاَن	اأَْم���ُرُه	ُفُرطًاچ	اأي	�سياعًا.	وقيل	
معناه:	ندامة.	وقيل	هالكًا.	وقال:	ابن	زيد	معناه:	خمالفة	للحق،	وهو	من	قولهم	اأفرط	فالن	يف	
كذا،	اإذا	اأ�سرف	فيه	وجاوز	قدره	فيكون	معناه	وكان	اأمره	�سرفًا	يف	كفره	وافتخاره	وتكربه")2(	.
	5-	تعجي���ل	العقوب���ة	يف	الدني���ا؛	الأنه	اإعرا�س	عن	كتاب	اهلل	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-			و�سنة	

	تف�سري	القراآن	العظيم	البن	كثري	:	5	/	278	. 	)1(
	تف�سري	القراآن	لل�سمعاين	:	6	/	4367	. 	)2(
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ر�سول���ه		وع���دم	االعت�سام	بهما،	وقد	توعد	اهلل	من		يعر�س	ع���ن	كتابه	ب�سيق	العي�س	يف	الدنيا	
والعذاب	االأكرب	يف	االآخرة	فقال-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ َوَمْن	اأَْعَر�َس	َعْن	ِذْكِري	َفاإِنَّ	َلُه	َمِعي�َسًة	

ْعَمىچ	]طه:	124[	.وغري	ذلك	من	االآثار	والعواقب	.	 ْنًكا	َوَنْح�ُسُرُه	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	اأَ �سَ
والقيادة	الناجحة	هي	التي	تنذر	املنحرفني	من	رعاياها	بهذه	االآثار	والعواقب	اخلطرية،	
حتى	يعودوا	اإىل	�سوابهم	ويعدلوا	عن	انحرافهم،	وي�ستوى	فكرهم	وي�سفوا	من	مر�سهم	ويتبعوا	

ال�سراط	امل�ستقيم	في�سعدوا	يف	الدنيا	واالآخرة	.	

خام�س ع�سر : ت�فري فر�س عمل للرعية خا�سة لل�سباب  : 
اإن	البطال���ة	وع���دم	وج���ود	فر�س	عم���ل	للرعية،	خا�س���ة	ال�سباب	منه���م	�سبب	خطري	من	
اأ�سب���اب	االنح���راف	الفكري،	اإذ	اأن	الفراغ	وعدم	العمل	يجع���ل	بع�س	ال�سباب	ي�سعون	اإىل	�سغل	
فراغهم	باأي	�سيء	واحل�سول	على	املال	باأي	و�سيلة	ولو	كانت	غري	م�سروعة	،	وي�سبحون	عر�سة	
لال�ستقط���اب	م���ن	اأعداء	اال�سالم	واأ�سح���اب	املذاهب	واالآراء	املنحرفة،	ع���ن	طريق	اإغرائهم	
بامل���ال	وجتنيدهم	لقتال	امل�سلمني	بحجة	اأنهم	كف���ار	يجب	جهادهم	،	والتاأثر	باأي	فتوى	ت�سدر	
عن	علماء	ال�سوء	وفقهاء	االإجرام،	وذلك	ملا	للعمل	من	قيمة	كبرية	يف	�سد	الفراغ	لدى	االإن�سان،	
ل���ذا	جند	القراآن	الكرمي	قد	حث	العباد	عل���ى	العمل	واأمرهم	بال�سعي	يف	االأر�س	لطلب	الك�سب	
واالأكل	م���ن	رزق	اهلل	-	ع���ز	وجل	-		وما	عملته	اأيديهم	فقال	-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ ُهَو	الَِّذي	
َجَعَل	َلُكْم	االأَْر�َس	َذُلواًل	َفاْم�ُسوا	يِف	َمَناِكِبَها	َوُكُلوا	ِمْن	ِرْزِقِه	َواإَِلْيِه	النُّ�ُسوُرچ	)امللك	/15(	،	وقال	
-	ع���ز	وجل	-		:	چ َوَجَعْلَن���ا	ِفيَها	َجنَّاٍت	ِمْن	َنِخيٍل	َواأَْعَناٍب	َوَفجَّْرَنا	ِفيَها	ِم���ْن	اْلُعُيوِن	ِلَياأُْكُلوا	ِمْن	
َفاَل	َي�ْسُكُروَنچ	)ي����س	:	34	،	35(.	ومعنى	" َوَما	َعِمَلْتُه	اأَْيِديِهْم	" اأي	 َثَم���ِرِه	َوَم���ا	َعِمَلْتُه	اأَْيِديِهْم	اأَ
:	" ولياأكل���وا	مما	عملته	اأيديهم	مما	يحرث���ون	ويزرعون	ويغر�سون	" )1(	،	وحث	القراآن	الكرمي	
عل���ى	االإنف���اق	واالأكل	من	طيب	الك�سب	والعم���ل	فقال	تعاىل:	چ َيا	اأَيَُّها	الَِّذي���َن	اآَمُنوا	اأَنِفُقوا	ِمْن	
َطيَِّب���اِت	َما	َك�َسْبُتْم	َومِمَّا	اأَْخَرْجَنا	َلُك���ْم	ِمْن	االأَْر�ِس	چ	)البقرة/267(	،	يعني	)	زكوا	من	طّيب	
م���ا	ك�سبتم	بت�سرفكم	اإما	بتجارة،	واإما	ب�سناعة	من	الذهب	والف�سة	،	ويعني	ب����"الطيبات" :	
اجلياد،	اأي:	زكوا	اأموالكم	التي	اكت�سبتموها	حالاًل	واأعطوا	يف	زكاتكم	الذهَب	والف�سة،	اجلياَد	
منها	دون	الرديء	" )2(	،	وقد	بني	ر�سول	اهلل		ف�سل	اأكل	االإن�سان	من	عمل	يده	فقا	ل	:	"ما	اأكل	

	تف�سري	القراآن	الأبي	املظفر	ال�سمعاين	)املتوفى:	489ه�(	:	4	/	376			. 	)1(
تف�سري	الطربي	:	5	/	555	. 	)2(
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اأح���د	طعام���ًا	قط،	خرًيا	من	اأن	ياأكل	من	عمل	يده،	واإن	نب���ي	اهلل	داود	عليه	ال�سالم،	كان	ياأكل	
من	عمل	يده" ")1(

وهذا	كله	يدل	على	قيمة	العمل،	واأهميته	يف	حت�سيل	الرزق	ويف	الق�ساء	على	وقت	الفراغ	
لدى	النا�س	خا�سة	ال�سباب	منهم	،	والقيادة	الناجحة	هي	التي	تعمل	على	الق�ساء	على	البطالة	
بتوف���ري	فر�س	عمل	لل�سباب،	بع���د	اإن�ساء	امل�سانع	واملتاجر	واملزارع	ودور	العلم،	وغري	ذلك	من	
املوؤ�س�س���ات	اخلدمية	واالنتاجية	واالإداري���ة	والتعليمية؛	حتى	ت�سطي���ع	اأن	تق�سي	على	البطالة،	
وبالت���ايل	حت�سن	رعيتها	من	الوقوع	يف	االنحراف	الفكري	وتعالج	من	ت�سرب	اإليه	هذا	املر�س	
،	الأن���ه	اإذا	ق�سى	على	اأهم	�سبب	من	اأ�سباب	االنح���راف	الفكري	وهو	البطالة،	فال	يجد	اأعداء	
االإ�س���الم	اإىل	ال�سب���اب	�سبياًل؛	الأنهم	لن	يجدوا	�سبابًا	فارغًا	عر�سة	للتاأثر	باالأفكار	املنحرفة	،	

وتقل	الهجرة	اإىل	بالد	غري	امل�سلمني	للعمل	فتقل	ن�سبة	اال�ستقطاب	واإف�ساد	العقول		.

�ساد�س ع�سر : املراقبة ال�اعية واملحا�سبة الرادعة :
اإن	مراقب���ة	املنحرف���ني	فكري���ًا	ومتابع���ة	و�سائلهم	له���ا	دور	كبري	يف	معاجلة	م���ا	هم	عليه	
م���ن	انح���راف	وف�ساد	و�سالل	والوقاية	من	ذلك	كله	،	الأن���ه	اإذا	علم	املنحرف	اأنه	مراقب،	واأن	
ت�سرفاته	حم�سوبة	وحتركاته	مر�سودة،	فاإنه	قد	يرجع	عن	انحرافه	وال	يتفاقم	حتى	ي�سل	اإىل	
القتل	واالإرهاب،	اأو	اإف�ساد	الغري		واإ�سالله	،	وال	يقت�سر	االأمر	على	املراقبة	فح�سب،	بل	البد	من	
الن�سح	واالإر�ساد	لهوؤالء	ال�سالني	املنحرفني؛	لتقومي	فكرهم		وت�سحيح	عقيدتهم،	ثم	تاأتي	بعد	
ذل���ك	مرحلة	املحا�سبة	وذلك	" اإذا	ا�ستنفذت	كل	الو�سائل	يف	تعديل	االأفكار	املنحرفة	لالأفراد	
اأو	اجلماع���ات،	فاإن���ه	البد	م���ن	تطبيق	القانون	العادل	عل���ى	الع�����ابث���ني	يف	االأم�����ن	واملنتهكني	
حلق�������وق	املجتم���ع	والدولة،	وذلك	امتث���ااًل	لق�ول	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-			:	چ َمْن	َيْعَمْل	�ُسوًءا	
ُيْج��َز	ِبِه	چ	)	الن�ساء	/123	(..	،	والتطبيق	العادل	واحلازم	يكون	بعد	التحري	والتثبت	حتى	ال	
يوؤخ���ذ	الربيء	بجرم	املذنب	وال	ته���در	حقوق	اأو	اأموال	اأو	ممتلكات	اأو	دماء	ب�سبب	و�ساية	ظاملة	
اأو	بالغ	كيدي	مكذوب	،	واحلزم	والقوة	يجب	اأن	ال	تعني	�سوء	املعاملة	للمواطن	العادي،	واتخاذ	

الو�سع	الراهن	ذريعة	الإزعاج	املواطنني	" )2(	.

�سحيح	البخاري	،	كتاب	البيوع	-	باب	ك�سب	الرجل	وعمله	بيده	:	3	/	57	،	حديث	رقم	:		2072	. 	)1(
	االأمن	الفكري	يف	�سوء	ال�سنة	النبوية	لعبد	الرحمن	بن	معال	اللويحق	�س	:	978	. 	)2(
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وتاأم���ل	تطبيق	النبي	املل���ك	القائد	احلكيم	�سليمان	ملبداأ	املراقب���ة	واملحا�سبة	يف	مملكته،	
حي���ث	تفق���د	الطري	وتتبع	اأحواله	وبحث	عنه	فلم	يجد	ف���ردًا	من	اأفراده	وهو	الهدهد،	فظن	اأنه	
قد	خرج	عن	طوعه	وانحرف	عن	طاعته	فتوعده	بالعذاب	ما	مل	يف�سح	عن	�سبب	غيابه	ويقيم	
	َفَقاَل	 احلج���ة	عل���ى	ذلك	وهذا	م���ا	حكاه	اهلل	-	�سبحانه	وتع���اىل	-			يف	قوله	:	چ َوَتَفقَّ���َد	الطَّرْيَ
َم���ا	يِل	اَل	اأََرى	اْلُهْدُه���َد	اأَْم	َكاَن	ِمْن	اْلَغاِئِبنَيچ)النمل/20(،ه���ذه	مراقبة	،	ثم	قال	-	�سبحانه	
وتع���اىل	-		:چ اَلأَُعذَِّبنَُّه	َعَذاًبا	�َسِديًدا	اأَْو	اَلأَْذَبَحنَُّه	اأَْو	َلَياأِْتَيِني	ِب�ُسْلَطاٍن	ُمِبنٍيچ)النمل/21(	هذا	
تخطيط	للمحا�سبة	،	و" يف	هذه	االآية	دليل	على	تفقد	االإمام	اأحوال	رعيته،	واملحافظة	عليهم،	
فانظ���ر	اإىل	الهده���د	م���ع	�سغره	كي���ف	مل	يخف	على	�سليم���ان	حاله،	فكيف	بعظ���ام	امللك	،	ثم	
ق���ال	:	فما	ظنك	ب���وال	تذهب	على	يديه	البل���دان،	وت�سيع	الرعية	وي�سي���ع	الرعيان	" )1(،	وقد	
دل���ت	االآية	اأي�سًا	عل���ى	:	" اأن	�سليمان-	عليه	ال�سالم-	كان	بجان���ب	تعهده	ل�سئون	رعيته،	ميثل	
احلاك���م	احلازم	العادل،	الذي	يحا�سب	املهمل،	ويتوعد	املق�سر،	ويعاقب	من	ي�ستحق	العقاب،	
ويف	الوق���ت	نف�سه	يقب���ل	عذر	املعتذر	متى	اعتذر	عذرًا	م�سروًعا	ومقنًعا	،	انظر	اإليه	وهو	يقول-	
ْو	اَلأَْذَبَحنَُّه	 كم���ا	حك���ى	القراآن	عنه-	عند	ما	تفقد	الهدهد	فلم	يجده:	" اَلأَُعذَِّبنَُّه	َعذابًا	�َسِديدًا	اأَ

ِتَينِّي	ِب�ُسْلطاٍن	ُمِبنٍي	" .." )2(		 اأَْو	َلَياأْ
و	املراقبة	" واملوعظة	والتحذير	ال	يجديان	– اأحيانًا	-		يف	بع�س	اجلبالت	املطبوعة	على	
ال�سر	،	واأن	امل�ساملة	واملوادعة	ال	تكفان	االعتداء	حني	يكون	ال�سر	عميق	اجلذور	يف	النف�س	،	كان	
الب���د	له	من	اآلية	تقوم	على	ا�ستئ�سال	�ساأفة	الف�س���اد	وتوقيع	العقوبة	والنكال	على	كل	م�ستحقة	
"  ل���ذا	ق���ال	-	�سبحانه	وتعاىل	-			:	چ ِمْن	اأَْجِل	َذِلَك	َكَتْبَنا	َعَلى	َبِني	اإِ�ْسَراِئيَل	اأَنَُّه	َمْن	َقَتَل	َنْف�ًسا	
ا	اأَْحَيا	النَّا�َس	َجِميًعا	 ا	َقَتَل	النَّا�َس	َجِميًعا	َوَمْن	اأَْحَياَها	َفَكاأَمنََّ 	َنْف�ٍس	اأَْو	َف�َساٍد	يِف	االأْر�ِس	َفَكاأَمنََّ ِبَغرْيِ
ا	َجَزاُء	 َوَلَق���ْد	َجاَءْتُه���ْم	ُر�ُسُلَنا	ِباْلَبيَِّن���اِت	ُثمَّ	اإِنَّ	َكِثرًيا	ِمْنُه���ْم	َبْعَد	َذِلَك	يِف	االأْر�ِس	مَلُ�ْسِرُف���وَن	اإِمنََّ
لَُّبوا	اأَْو	ُتَقطََّع	اأَْيِديِهْم	 	َوَر�ُسوَلُه	َوَي�ْسَعْوَن	يِف	االأَْر�ِس	َف�َساًدا	اأَْن	ُيَقتَُّل���وا	اأَْو	ُي�سَ الَِّذي���َن	ُيَحاِرُب���وَن	اهللََّ
ْر�ِس	َذِل���َك	َلُهْم	ِخْزٌي	يِف	الدُّنَيا	َوَلُه���ْم	يِف	االآِخَرِة	َعَذاٌب	 ْو	ُينَفْوا	ِمْن	االأَ َواأَْرُجُلُه���ْم	ِم���ْن	ِخ���اَلٍف	اأَ
َعِظيٌمچ	)املائدة	:	32		،	33	(	،	و" قد	اخُتلف	يف	هذا	الف�ساد	املذكور	يف	هذه	االآية	ماذا	هو؟	
فقي���ل:	هو	ال�سرك،	وقيل:	قطع	الطريق	،	وظاهر	النظم	القراآين	اأنه	ما	ي�سدق	عليه	اأنه	ف�ساد	

اجلامع	الأحكام	القراآن	:	13	/	178	. 	)1(
التف�سري	الو�سيط	للقراآن	الكرمي	،	ملحمد	�سيد	طنطاوي	:	10	/	332	. 	)2(
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يف	االأر�س،	فال�سرك	ف�ساد	يف	االأر�س،	وقطع	الطريق	ف�ساد	يف	االأر�س،	و�سفك	الدماء،	وهتك	
احُل���َرم،	ونه���ب	االأم���وال	ف�ساد	يف	االأر�س،	والبغ���ي	على	عباد	اهلل	بغري	حق	ف�س���اد	يف	االأر�س،	
وه���دم	البنيان	وقطع	االأ�سجار	وتغوير	االأنهار	ف�ساد	يف	االأر����س،	فعرفت	بهذا	اأنه	ي�سدق	على	
ه���ذه	االأنواع	اأنها	ف�ساد	يف	االأر����س،	وهكذا	الف�ساد	الذي	�سياأتي	يف	قوله:	" َوَي�ْسَعْوَن	يِف	االأَْر�ِس	

َف�َساًدا	" ]	املائدة	:	33	[	
ي�سدق على هذه الأن�اع " )1(.

	و"دل���ت	االآي���ة	على	اأن	القتل	يج���وز	باأحد	اأمرين:	اإما	اأن	يقتل	نف�س���ًا	بغري	حق	متعمدًا	يف	
ذل���ك،	فاإن���ه	يحل	قتله،	اإن	كان	مكلًفا	مكافًئ���ا،	لي�س	بوالد	للمقتول	،	واإم���ا	اأن	يكون	مف�سدًا	يف	
االأر�س،	باإف�ساده	الأديان	النا�س	اأو	اأبدانهم	اأو	اأموالهم،	كالكفار	املرتدين	واملحاربني،	والدعاة	
اإىل	الب���دع	الذي���ن	ال	ينكف	�سره���م	اإال	بالقتل	،	وكذلك	قطاع	الطري���ق	ونحوهم،	ممن	ي�سول	
ا	َجَزاُء	الَِّذيَن	 على	النا�س	لقتلهم،	اأو	اأخذ	اأموالهم	" )2(	،	وقوله		-	�سبحانه	وتعاىل	-		:	چ 	اإِمنََّ
ْر�ِس	َف�َساًدا	...چ)املائ���دة	:	33	(	" بيان	من	اهلل	-	عز	 	َوَر�ُسوَل���ُه	َوَي�ْسَعْوَن	يِف	االأَ ُيَحاِرُب���وَن	اهللََّ
ذك���ره	-	ع���ن	حك���م	" الف�س���اد	يف	االأر�س"،	الذي	ذكره	يف	قول���ه	:	" ِمْن	اأَْجِل	َذِل���َك	َكَتْبَنا	َعَلى	
	َنْف�ٍس	اأَْو	َف�َساٍد	"  اأعلم	عب���اده	:	ما	الذي	ي�ستحق	املف�سُد	 نَُّه	َمْن	َقَت���َل	َنْف�ًسا	ِبَغرْيِ َبِن���ي	اإِ�ْسَراِئي���َل	اأَ
يف	االأر����س	م���ن	العقوبة	والن���كال،	فقال	-	�سبحانه	وتعاىل	-	:	ال	جزاء	ل���ه	يف	الدنيا	اإال	القتُل،	
وال�سلب،	وقطُع	اليد	والرِّجل	من	خالٍف،	اأو	النفي	من	االأر�ِس،	خزًيا	لهم.	واأما	يف	االآخرة	اإن	

مل	يتْب	يف	الدنيا،	فعذاب	عظيم	" )3(		.
وحما�سب���ة	املنحرفني	فكريًا	وردعهم	وتقوميهم	تكون	على	ح�سب	اجُلرم	الذي	يرتكبونه	،	
فيقاتل���وا	اإن	ن�سبوا	هم	للقتال	وجتهزوا	ل���ه	وعاثوا	يف	االأر�س	ف�سادًا	مثل	العلويني	الذين	�سنوا	
احل���رب	عل���ى	اأهل	ال�سن���ة	يف	�سوري���ا	،	وال�سفويني	الذين	ُيقتِّل���ون	يف	اأهل	ال�سن���ة	يف	العراق	،	
واحلوثيني	الذين	طغوا	وبغوا	يف	اليمن	وغريهم	،	واالأ�سل	يف	هذا	قوله	-	�سبحانه	وتعاىل	-			:	
	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْعَتِديَنچ	)البقرة/190(	 	الَِّذيَن	ُيَقاِتُلوَنُكْم	َواَل	َتْعَتُدوا	اإِنَّ	اهللََّ چ َوَقاِتُلوا	يِف	�َسِبيِل	اهللَِّ
،	ويطبق	عليهم	الق�سا�س	اإن	و�سل	بهم	انحرافهم	اإىل	القتل	،	واالأ�سل	يف	هذا	قوله	-	�سبحانه	

)1(	فتح	القدير	لل�سوكاين	:	2	/	39	. 	)1(
)3(	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان	لل�سعدي	�س:	229	. 	)2(

تف�سري	الطربي		:	10	/		243	. 	)3(
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رِّ	َواْلَعْبُد	ِباْلَعْبِد	 رُّ	ِباحْلُ ا�ُس	يِف	اْلَقْتَلى	احْلُ وتع���اىل	-		:چ َيا	اأَيَُّه���ا	الَِّذيَن	اآَمُنوا	ُكِتَب	َعَلْيُكْم	اْلِق�سَ
نَثى	..چ)البق���رة/178(	،	و	تطبق	احلدود	على	املنحرفني	فيما	عقوبته	احلد	من	 َواالأُنَث���ى	ِباالأُ
الف�ساد	واالنحراف	،	كحد	الردة	وهو	القتل	اإن	مل	يتب	املرتد		واالأ�سل	يف	هذا	:	قول	ر�سول	اهلل		
:	" ال	يح���ل	دم	ام���رئ	م�سلم،	ي�سهد	اأن	ال	اإل���ه	اإال	اهلل	واأين	ر�سول	اهلل،	اإال	باإحدى	ثالث:	الثيب	
الزاين،	والنف�س	بالنف�س،	والتارك	لدينه	املفارق	للجماعة	" )1(		،	وقد	" اأجمع	اأهل	العلم	على	

وجوب	قتل	املرتد	" )2(	.	
ويطبق	عليهم	عقوبة	التعزير		وهو	"  تاأديب	دون	احلد	على	مع�سية	ال	حد	فيها	وال	كفارة	
م���ن	الع���زر	وهو	الزج���ر	واملنع	" )3(	،	وه���و	" عقاب	غري	مق���در	اجلن�س	وال	ال�سف���ة	وال	القدر	
واملرج���ع	فيه	اإىل	اجتهاد	الوايل	" )4(	وه���و	" اأجنا�س،	فمنه	ما	يكون	بالتوبيخ	والزجر	بالكالم	
،	ومن���ه	ما	يك���ون	باحلب�س،	ومنه	ما	يكون	بالنفي	عن	الوط���ن....	ومنه	ما	يكون	بال�سرب	دون	
اأقل	احلدود.....	والتعزير	يكون	ملن	ظهر	منه	ترك	الواجبات	وفعل	املحرمات	كتارك	ال�سالة	
وال���زكاة	والتظاهر	باملظامل	والفواح����س	والداعي	اإىل	البدع	املخالفة	للكت���اب	وال�سنة	واإجماع	
�سلف	االأمة	التي	ظهر	اأنها	بدع	" )5(	،	ومن	االنحرافات	الفكرية	– اأي�سًا	-	التي	ت�ستحق	عقوبة	
التعزي���ر	:	اخلو�س	يف	مت�سابه	القراآن	وهو	من	�سفات	اأهل	الزيغ	وال�سالل	كما	قال	-	�سبحانه	
وتع���اىل	-		:	چ 	َفاأَمَّ���ا	الَِّذيَن	يِف	ُقُلوِبِهْم	َزْيٌغ	َفَيتَِّبُعوَن	َما	َت�َساَبَه	ِمْن���ُه	اْبِتَغاَء	اْلِفْتَنِة	َواْبِتَغاَء	َتاأِْويِلِه	
	چ	)اآل	عمران/7(	،	فقد	�سرب	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�سي	اهلل	عنه	-	 َوَما	َيْعَلُم	َتاأِْويَلُه	اإِالَّ	اهللَُّ
�سبيغ	بن	ع�سل	العراقي	تعزيرًا	حتى	وقعت	عمامته	،	ب�سبب	�سوؤاله	عن	تاأويل	القراآن	ويف	رواية	

عن	مت�سابه	القراآن	)6(		.	

	....{	)املائدة/45(	:	9	/	5	 	ِباْلَعنْيِ �سحيح	البخاري	،	كتاب	الديات	،	باب	قول	اهلل		ملسو هيلع هللا ىلص:}اأَنَّ	النَّْف�َس	ِبالنَّْف�ِس	َواْلَعنْيَ 	)1(
حديث	:	6878	،	�سحيح	م�سلم		،	كتاب	باب	الق�سامة	-	باب	ما	يباح	به	دم	امل�سلم	:	3	/	1302	حديث	رقم	:	1676	،	

))		املغني	البن	قدامة	املقد�سي	:	9	/	3		. 	)2(
ال�سارم	امل�سلول	على	�سات	الر�سول	،	البن	تيمية		�س	:	578	،	،	التوقيف	على	مهمات	التعاريف،	للمناوي	القاهري	 	)3(

،	�س	:	101	،	التعريفات	للجرجاين	،	�س	:	62		.
جمموع	الفتاوى	،	الأحمد	بن	تيمية	:	20	/	565	. 	)4(

املرجع	ال�سابق	:	28	/	108	،	109	،	205	.	 	)5(
راج���ع	الق�س���ة	يف	:	�سل�سلة	االآث���ار	ال�سحيحة	اأو	ال�سحيح	امل�سند	م���ن	اأقوال	ال�سحابة	والتابع���ني	،	للداين	:	2	/	 	)6(

.		198 –	196
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وال	�س���ك	اأن	القي���ادة	الناجح���ة	له���ا	دور	كب���ري	يف	معاجل���ة	االنحراف	الفك���ري	من	هذه	
الناحية	،	فمثاًل	قائد	االأ�سرة	يتابع	اأ�سرته	ويراقبهم	ليعرف	خمرجهم	ومدخلهم	وت�سرفاتهم	
واأ�سدقاءه���م،	واأين	يق�س���ون	اأوقات	فراغهم،	وماذا	يقراأون،	وم���اذا	ي�سمعون	وي�ساهدون	من	
و�سائل	االإعالم	،	و	اأي	ال�سفحات	والقنوات	يتابعون	على	�سبكة	املعلومات	الدولية	)	االنرتنت(	
،	ف���اإن	وجد	انحرافًا	فكريًا	منه���م	قوَّمه	وعدله	بالن�سح	واالإر�ساد	اأو	بال�سرب	والتعزير	،	وكذا	
قادة	املوؤ�س�س���ات	التعليمة	واالإدارية	واالإنتاجية	وغريها	البد	واأن	يتابعوا	من	هم	حتت	قادتهم؛	
حتى	ال	ينحرفوا	عن	ال�سراط	امل�ستقيم	ويقدموا	لهم	الن�سح	واملوعظة	واالإر�ساد،	ثم	املحا�سبة	
يف	حدود	�سلطتهم	،	اأما	القادة	من	احلكام	ووالة	االأمور	فلهم	الدور	االأكرب	يف	ذلك،	خا�سة	يف		
عقاب	املنحرف���ني	وحما�سبتهم	بعد	املراقبة	وتقدمي	الن�س���ح	واالإر�ساد	لهم،	الأن	من	�سلطتهم	
تطبي���ق	الق�سا����س	واحلدود	والتعزير	،	فال	يتقاع�سوا	عن	دورهم	املهم	يف	هذا	حتى	ال	يتف�سى	
مر����س	االنحراف	الفكري	يف	بالدهم،	وحتى	ال	ي�ساألوا	عن	�سياع	رعيتهم	يوم	القيامة،	فالبد	
لهم	من	مراقبة	املنحرفني	ومتابعتهم،	ومراقبة	و�سائلهم	يف	ذلك	من	كتب	وم�سادر	تن�سر	تلك	
االنحراف���ات	الفكرية	وو�سائل	اإعالمية	و�سبك���ة	املعلومات	الدولية	)	االنرتنت	(،	ومتابعة	ذلك	
كله	ومعاقبة	من	ي�سر	على	انحرافه	و�سالله	بتطبيق	حد	اأو	تعزير	اأو	ق�سا�س	اأو	قتال	اإن	و�سل	
االأمر	اإىل	ذلك	،	وم�سادرة	كتبهم	اأو	حتريقها	وغلق	قنواتهم	و�سفحاتهم	على	�سبكة	املعلومات	

الدولية	اإن	اأمكن	ذلك		.
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الخاتمة 

احلم���د	هلل	الهادي	اإىل	�سبيله	القومي	،	الداعي	اإىل	االعت�سام	بكتابه	الكرمي	،	و�سنة	نبيه	
العظي���م	علي���ه	اأف�سل	ال�س���الة	واأت	الت�سليم	،	واأ�سهد	اأال	ال	اإل���ه	اإال	اهلل	وحده	ال	�سريك	القائل	
َراٍط	ُم�ْسَتِقيٍمچ)اآل	عمران/101(	 ىَل	�سِ 	َفَقْد	ُه���ِدَي	اإِ ْم	ِباهللَِّ يف	حمك���م	كتابه	:	چ 	َوَمْن	َيْعَت�سِ
،	واأ�سه���د	اأن	حمم���دًا	عبده	ور�سله	الداعي	اإىل	الطريق	القومي	فالله���م	�سل	و�سلم	وبارك	عليه	

وعلى	اآله	و�سحبه	الغر	امليامني	.	

اأم���ا	بع���د	:	فهذا	بحثي	قد	�سطرته	بيدي	وبذلت	فيه	ق�س���ارى	جهدي	فاإن	كنت	قد	اأ�سبت	
فه���ذا	من	توفيق	اهلل	ربي،	واإن	كنت	قد	اأخطاأت	فمن	ال�سيطان	ونف�سي	،	وح�سبي	اأين	اجتهدت	
ق���در	ا�ستطاعت���ي	،	واهلَل	اأ�س���األ	اأن	يجع���ل	هذا	العمل	خال�س���ًا	لوجه	رب���ي	،	ويجعله	يف	ميزان	

ح�سناتي	،	وميزان	ح�سنات	واِلديَّ	رحمهما	اهلل	رحمة	وا�سعة	واأ�سكنهما	ف�سيح	جناته				

ه���ذا	وق���د	تك�سفت	يل	كثري	م���ن		النتائج	من	خ���الل	كتابتي	لهذا	البح���ث	،	ويل	كثري	من	
التو�سيات،	اأهمها	ما	ياأتي	:	

اأوًل : اأهم نتائج البحث : 
لقد ت��سلت اإىل من خالل الدرا�سة يف هذا البحث اإىل اأن :  

1	 ظاه���رة	االنح���راف	الفكري	ظاهرة	خط���رية	تودي	اأحيان���ًا	اإىل	التكف���ري	واالإرهاب	.
واالبتداع	يف	الدين،	البد	من	الت�سدي	لها	

2	 	القي���ادة	الناجحة	لها	دور	كبري	،	ومه���م	يف	الوقاية	من	االنحراف	الفكري	والق�ساء	.
عليه	البد	من	تفعيله	.	

3	 	�سرورة	التم�سك	بكتاب	اهلل	و�سنة	ر�سوله		،	واالئتمار	مبا	فيهما	من	اأوامر،	واالنتهاء	.
عما	ورد	فيهما	من	نواهي	الأنهما	�سبيل	الوقاية	من	االنحراف	الفكري	والعالج	منه	.

4	 	اإذا	�ساد	احلكم	مبا	اأنزل	اهلل	يف	كتابه	يف	جميع	�سئون	احلياة،	قلَّ	االنحراف	الفكري	.
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و	�سهل	العالج	منه	اإذا	وقع.

5	 	كث���ريًا	من	�سائل	االإعالم	املختلفة	�سبب	من	اأ�سب���اب	االنحراف	الفكري،	و�سيلة	من	.
و�سائل���ه	البد	من	مراقبتها	وتقوميها	،	اأو	اإغالقه���ا،	اأو	تغيري	ن�ساطها	اإىل	ن�سر	الفكر	

املعتدل،	والفهم	ال�سحيح	لعلوم	الدين	،	بعيدًا	عن	الغلو	والتطرف	.

6	 امل�س���در	الرئي����س	لالنحراف	الفك���ري	هم	اأعداء	االإ�س���الم	:	�س���واء	اأكانوا	من	غري	.
امل�سلم���ني	اأم	م���ن	املن�سوب���ني	اإىل	االإ�سالم	– وهو	منهم	براء	-		م���ن	اأ�سحاب	الفرق	
ال�سالة	واملذاهب	املنحرف	كاخلوارج	وغالة	ال�سيعة	واملبتدعني	وغريهم	،	يجب	على	

القادة	اأخذ	احلذر	منهم	والت�سدي	لهم	بكل	قوة	.	

7	 املنح���رف	الفا�سد	ال���ذي	و�سل	به	انحرافه	اإىل	االإحلاد،	اأو	الردة،	اأو	القتل	وال	يرجى	.
�سفاوؤه	يجب	على	ويل	االأمر	برته		متامًا	كالع�سو	الفا�سد	يف	اجل�سد	اإذا	ُفقد	االأمل	يف	

عالجه	فاإن	الطبيب	يقطعه	.

8	 احل�سب���ة	له���ا	دور	كب���ري	يف	الق�ساء	عل���ى	االنحراف���ات	الفكرية	والوقاي���ة	منه	�سواء	.
اأكان	باحل���وار		والتوجي���ه	واالإر�ساد	واجلدال	بالتي	ه���ي	اأح�سن	،	اأو	بتقدمي	املنحرف	

للمحاكمة،	البد	من	تفعيل	هذا	الدور	.

ثانيًا اأهم الت��سيات : 
1	 عق���د	مزي���د	املوؤمترات	الت���ي	تهتم	باالنح���راف	الفك���ري	ومظاهره	واأ�سباب���ه	و�سبل	.

عالجه.	
2	 فت���ح	قنوات	ف�سائية	اإ�سالمي���ة	تهتم	مبحاربة	االنحراف	الفك���ري،	وتفنيد	ال�سبهات	.

العالقة	بعقول	املنحرفني	.	

اإع���داد	االأبحاث	التي	تهتم	مبكافحة	االنحرافات	الفكري���ة	ون�سرها	على	�سبكة	املعلومات	
الدولية	)االإنرتنت(،	لي�ستفيد	منها	املنحرفون	وغريهم	.
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المراجــع والمصــــادر

1	 	اأثر	حفظ	القراآن	الكرمي	يف	تنمية	مهارات	التفكري	الناقد	،	�سنة	الطبع	:	428	ه�	-	2008	م	..

2	 اأث���ر	العلم	ال�سرعي	يف		مواجهة	العنف	والع���دوان	اإع�داد	د:	عبد	العزيز	بن	فوزان	بن	�سالح	.
الفوزان	،متاح	على	هذا	الرابط	.

 https://www.islamhouse.com/ar/books/116862
3	 اال�ست���ذكار	،	يو�سف	بن	عب���د	اهلل	بن	عبد	الرب	القرطبي	)ت	:	463ه�(	،	النا�سر:	دار	الكتب	.

العلمية	– بريوت	.
4	 ا�سرتاتيجي���ة	تعزيز	االأم���ن	الفكري،	متعب	بن	�سديد	الهما�س	بح���ث	مقدم	للموؤمتر	الوطني	.

االأول	لالأمن	الفكري	25	جماد	االأول	1430	،		22	جامعة	امللك	�سعود	.

5	 اإ�سهام	االأ�سرة	يف	حتقيق	االأمن	الفكري	روؤية	تربوية	اإ�سالمية،	د	/	علي	بن	عبده	اأبوحميدي،	.
بح���ث	من�سور	يف	املجل���ة	العربية	للدرا�سات	االأمنية	والتدريب	،	املجل���د	31	،	العدد	)61	(	-	

الريا�س	2014م	-	1436ه�		.

6	 االأمن	الفكري	يف	�سوء	ال�سنة	النبوية	لعبد	الرحمن	بن	معال	اللويحق	الطبعة	االأوىل	:	1433	.
ه�		– 2012	م

7	 االنحراف	الفكري	درا�سة	وحتليل	– طالب	اخلري	-	متاح	على	هذا	الرابط.
http://www.assakina.com/studies/5304.html#ixzz43YOSNhEc.			

8	 االنح���راف	الفكري	مفهوم���ه	–اأ�سبابه– عالجه	يف	�سوء	الكتاب	وال�سنة	،	طه	عابدين	طه	،	.
النا�سر	معهد	اإحياء	الرتاث،	.

9	 االنحراف	الفكري	واأثره	يف	االأمن	يف	�سوء	القراآن	الكرمي	،	عبد	احلميد	ال�سحيباين	-	جملة	.
وزراة	العدل	العدد	41	ل�سنة	1430	ه�		

10	 البحر	املحيط	يف	التف�سري		،	اأبو	حيان	حممد	بن	يو�سف	االأندل�سي	)	ت	:745ه�(		:	3	/	286	.
،	النا�سر:	دار	الفكر	– بريوت	
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11	 بح���وث	ندوة	اأث���ر	القراآن	الك���رمي	يف	حتقيق	الو�سطية	ودف���ع	الغلو	،	جمموعة	م���ن	العلماء	،	.
النا�سر:	وزارة	ال�سئون	االإ�سالمية	واالأوقاف	-	

12	 ت���اج	العرو�س	من	جواه���ر	القامو�س	،	حمّمد	بن	حمّمد	بن	عبد	الرّزاق	احل�سيني،	،	الزَّبيدي	.
)املتوفى:	1205ه�(،	النا�سر:	دار	الهداية	.	

13	 التخطيط	اال�سرتاتيج���ى	لتحقيق	االأمن	الفكرى	باململكة	العربية	ال�سعودية	،	�سعيد	القليطى	.
-	املوؤمتر	الوطني	لالأمن	الفكري	1430	ه	

14	 التعريف���ات	،	علي	بن	حممد	ب���ن	علي	اجلرجاين	)	ت	:816ه�(	،	النا�سر:	دار	الكتب	العلمية	.
بريوت	– لبنان	

15	 التف�سري	الب�سيط		،	اأبو	احل�سن	علي	بن	اأحمد	الواحدي،	الني�سابوري	)	ت	:468ه�(	،	النا�سر:	.
عمادة	البحث	العلمي

16	 تف�س���ري	الق���راآن	العظي���م	،	اإ�سماعيل	بن	عمر	بن	كث���ري	اأبو	الفداء	الدم�سق���ي	)	ت	:774ه�(	.
،النا�سر:	دار	طيبة	للن�سر	والتوزيع	.

17	 تف�س���ري	الق���راآن	العظيم	،	لعب���د	الرحمن	بن	حممد	ب���ن	اإدري�س	الرازي	اب���ن	اأبي	حات	)	ت	.
:327ه�(	النا�سر:	مكتبة	نزار	م�سطفى	الباز	.

18	 	تف�س���ري	القراآن	،	من�سور	ب���ن	حممد	املظفر	ال�سمعاين	)	ت	:489ه�(	،	النا�سر:	دار	الوطن،	.
الريا�س	– ال�سعودية	.

19	 تف�سري	جماهد	،	اأبو	احلجاج	جماهد	بن	جرب	التابعي	املكي	القر�سي	)	ت	:104ه�(	النا�سر:	.
دار	الفكر	االإ�سالمي	احلديثة،	م�سر	.	

20	 التف�سري	املنري	يف	العقيدة	وال�سريعة	واملنهج	،	وهبة	م�سطفى	الزحيلي	،	النا�سر	:	دار	الفكر	.
املعا�سر	– دم�سق	.

21	 التف�س���ري	الو�سي���ط	للق���راآن	الكرمي		،	جمموعة	من	العلم���اء	،	النا�سر:	الهيئ���ة	العامة	ل�سئون	.
املطابع	االأمريية	.

22	 التف�سري	الو�سيط	للقراآن	الكرمي	،	حممد	�سيد	طنطاوي	،	النا�سر:	دار	نه�سة	م�سر	للطباعة	.
والن�سر	والتوزيع-	القاهرة	.
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23	 التوقيف	على	مهمات	التعاريف،	حممد	املدعو	بعبد	الروؤوف	املناوي	القاهري	)	ت	:1031ه�(	.
،	النا�سر:	عامل	الكتب	– القاهرة	

24	 	تي�س���ري	الك���رمي	الرحم���ن	يف	تف�س���ري	كالم	املن���ان	،	عبد	الرحم���ن	بن	نا�س���ر	ال�سعدي	)	ت	.
:1376ه�(	،	النا�سر:	موؤ�س�سة	الر�سالة	.	

25	 جام���ع	البيان	يف	تاأويل	القراآن	،		اأبو	جعف���ر	حممد	بن	جرير	الطربي	،	حتقيق		اأحمد	حممد	.
�ساكر	،	النا�سر:	موؤ�س�سة	الر�سالة	.

26	 اجلامع	الأحكام	القراآن	،اأبو	عبد	اهلل	حممد	بن	اأحمد	القرطبي	)	ت	:671ه�(	،	النا�سر:	دار	.
الكتب	امل�سرية	– القاهرة	.	

27	 اجلامع	امل�سند	ال�سحيح	املخت�سر	من	اأمور	ر�سول	اهلل		و�سننه	واأيامه	،	حممد	بن	اإ�سماعيل	.
البخاري	،	،	النا�سر:	دار	طوق	النجاة	.	

28	 احل�سب���ة		،	تق���ي	الدين	اأبو	العبا�س	اأحمد	بن	عبد	احلليم	اب���ن	تيمية	احلراين	احلنبلي	)	ت	.
:728	ه�(	،	حتقيق	علي	بن	نايف	ال�سحود	.	

29	 حماي���ة	املجتم���ع	امل�سلم	من	االنحراف	الفكري	للدكتور	/	عب���د	اهلل	بن	عبد	العزيز	الزايدي		.
:	بح���ث	من�س���ور		مبجلة	البح���وث	االإ�سالمية	-	ت�سدر	عن	الرئا�سة	العام���ة	الإدارات	البحوث	

العلمية	واالإفتاء	والدعوة	واالإر�ساد	.	

30	 الدم���اغ	والتعل���م	والتفك���ري		"ذوقان	عبي���دات" ،	�سهلية	اأبو	ال�سمي���د	– النا�سر	مركز	ديبونو	.
لتعليم	التفكري	– االأردن	.

31	 دور	اأع�س���اء	هيئة	التدري����س	يف	تعزيز	االأمن	الفكري	لدى	طالب	جامع���ة	حائل	،	د	/	م�سلم	.
ال�سمري	،	و	د/	:		حممود	خالد	اجلردات	،	بحث	من�سور	يف		املجلة	العربية	للدرا�سات	االأمنية	

والتدريب	ت�سدرها	جامعة	نايف	العربية	للعلوم	االأمنية،	املجلد27		العدد	57		

32	 ديوان	املبتداأ	واخلرب	،	عبد	الرحمن	بن	حممد	املعروف	بابن	خلدون	االإ�سبيلي	)	ت	:808ه�(	.
،	النا�سر:	دار	الفكر،	بريوت	.

33	 الرتب���ة	يف	طل���ب	احل�سبة	،	علي	بن	حممد	بن	حبيب	املاوردي	)	ت:	450	ه�	(	،		النا�سر	:	دار	.
الر�سالة	– القاهرة	.
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34	 زه���رة	التفا�س���ري	،حمم���د	بن	اأحمد	ب���ن	م�سطفى	املع���روف	باأبي	زه���رة	)ت	:1394ه�(	:	،	.
النا�سر:	دار	الفكر	العربي	.

35	 �سب���ل	الهدى	والر�ساد،	يف	�س���رية	خري	العباد،	وذكر	ف�سائله	واأعالم	نبوت���ه	واأفعاله	واأحواله	.
يف	املب���داأ	واملعاد	،	حممد	بن	يو�سف	ال�ساحل���ي	)	ت	:	942ه�(	،	النا�سر:	دار	الكتب	العلمية	

بريوت	،	الطبعة	االأوىل،	1414	ه�	-	1993	م	.

36	 �سل�سل���ة	االآثار	ال�سحيح���ة	،	اأو	ال�سحيح	امل�سند	من	اأقوال	ال�سحاب���ة	والتابعني	،	الداين	بن	.
منري	اآل	زهوي	،	النا�سر:	دار	الفاروق	.

37	 ال�س���ارم	امل�سل���ول	على	�سات	الر�س���ول	،	اأحمد	بن	عبد	احلليم	بن	عب���د	ال�سالم	ابن	تيمية	،	.
النا�سر:	احلر�س	الوطني	ال�سعودي.	

38	 ال�سح���اح	تاج	اللغة	و�سحاح	العربية،	اأبو	ن�سر	اإ�سماعيل	بن	حماد	اجلوهري	)	ت	:393ه�(	.
،	دار	العلم	للماليني	– بريوت	.

39	 ال�سواع���ق	املر�سل���ة	يف	الرد	على	اجلهمي���ة	واملعطلة	،	حممد	بن	اأبي	بكر	ب���ن	اأيوب	ابن	قيم	.
اجلوزية	،	النا�سر:	دار	العا�سمة،	الريا�س.	

40	 العوامل	امل�سببة	لالنحراف	الفكري	وعالقتها	باالإرهاب	،	علي	فايز	اجلحنى	،	-	جملة	وزارة	.
العدل	العدد	:	39	رجب	1429	ه�	.	

41	 الع���ني	،	اخلليل	بن	اأحمد	بن	عمرو	الفراهي���دي	)ت	:	170ه�(	،	حتقيق	:	مهدي	املخزومي	،	.
النا�سر:	دار	ومكتبة	الهالل	.

42	 فت���ح	القدير	،	حممد	بن	علي	بن	حممد	ال�س���وكاين	)	ت	:1250ه�(	،	النا�سر:	دار	ابن	كثري،	.
دار	الكلم	الطيب	-	دم�سق،	بريوت	.	

43	 يف	ظ���الل	الق���راآن	،	ل�سي���د	قطب	اإبراهي���م	ح�سني	ال�سارب���ي	)	ت	:1385ه����(	،	النا�سر:	دار	.
ال�سروق	-	بريوت-	القاهرة	.

44	 القيادة	واجلندية	يف	االإ�سالم	،	حممد	ال�سيد	الوكيل	ط	:	دار	االأن�سار	1400-	1980..

45	 ل�س���ان	العرب	،	حممد	ب���ن	مكرم	،	اأبو	الف�سل،	ابن	منظور	)	ت	:711�(	،	النا�سر:	دار	�سادر		.
بريوت	،	الطبعة	الثالثة		1414	
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46	 املجال�سة	وجواهر	العلم	،	اأحمد	بن	مروان	الدينوري	)	ت	:	333	ه�	(	،	النا�سر	دار	ابن	حزم	.
ه�	 	1419 	: �سنة	 – لبنان	 – بريوت	

47	 جملة	البحوث	االإ�سالمية	-	جملة	دورية	ت�سدر	عن	الرئا�سة	العامة	الإدارات	البحوث	العلمية	.
واالإفتاء	والدعوة	واالإر�ساد	.

48	 جمل���ة	البي���ان	– ت�سدر	عن	املنتدي	االإ�سالمي	عدد	:	131	مقال	لعبد	اهلل	الربيدي	بعنوان	:	.
التفكري	العلمي	واالإبداعي.

49	 	جمموع	الفتاوى،	اأحمد	بن	عبد	احلليم	بن	تيمية	)	ت	:728ه�(	،	النا�سر:	جممع	امللك	فهد	.
لطباعة	امل�سحف	ال�سريف	.

50	 املحرر	الوجيز	يف	تف�سري	الكتاب	العزيز	،	عبد	احلق	بن	غالب	بن	عطية	االأندل�سي	،	ط	:	دار	.
الكتب	العلمية	– بريوت	

51	 املحكم	املحيط	االأعظم	،	علي	بن	اإ�سماعيل	املعروف	بابن		�سيده	]ت:	458ه�[	،	النا�سر:	دار	.
الكتب	العلمية	– بريوت	.

52	 م���دارج	ال�سالك���ني	بني	من���ازل	اإياك	نعبد	واإياك	ن�ستع���ني	،	ابن	قيم	اجلوزي���ة	،	النا�سر:	دار	.
الكتاب	العربي	– بريوت	.

53	 م���دارك	التنزيل	وحقائق	التاأويل	،	اأبو	الربكات	عب���د	اهلل	بن	اأحمد	الن�سفي	)	ت	:710ه�(	،	.
النا�سر:	دار	الكلم	الطيب،	بريوت	.

54	 مدى	توافق	ال�سمات	القيادية	مع	املعايري	االإ�سالمية	يف	اختيار	القائد	الرتبوي،	احلاج	طاهر	.
حممد	،		من�سورة	بجدة	1410ه.

55	 م�سن���د	االإمام	اأحمد	بن	حنبل	ال�سيباين	)	ت	:241ه�(	،	حتقيق	:	�سعيب	االأرنوؤوط	،	النا�سر:	.
موؤ�س�سة	الر�سالة	.

56	 امل�سن���د	ال�سحيح	املخت�سر	بنقل	العدل	عن	العدل	اإىل	ر�سول	اهلل		االإمام	م�سلم	بن	احلجاج	.
اأبو	احل�سن	الني�سابوري	)	ت	:261ه�(	،	حتقيق	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي	،	النا�سر:	دار	اإحياء	

الرتاث	العربي	– بريوت	.	
57	 	امل�سب���اح	املن���ري	يف	غريب	ال�سرح	الكب���ري	الأحمد	بن	حممد	الفيوم���ي	)	ت	:نحو	770ه�(		،	.

النا�سر:	املكتبة	العلمية	– بريوت	.
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58	 املغن���ي	،	موف���ق	الدي���ن	عبد	اهلل	بن	اأحم���د	بن	حممد	ب���ن	قدامة	املقد�س���ي	)	ت	:620ه�(	،	.
النا�سر:	مكتبة	القاهرة	:	1388ه�	.

59	 	مفاتي���ح	الغي���ب	=	التف�س���ري	الكب���ري	،	اأبو	عبد	اهلل	حمم���د	بن	عمر	،	فخر	الدي���ن	الرازي	،	.
النا�سر:	دار	اإحياء	الرتاث	العربي	– بريوت	

60	 منهج	الرتبية	االإ�سالمية	واأ�سوله	وتطبيقاته،	علي	اأحمد	مدكور		،	مكتبة	الفالح	– الكويت	..
61	 منهجي���ة	التفك���ري	العلمي	يف	الق���راآن	الكرمي	وتطبيقاته���ا	الرتبوي���ة	يف	املوؤ�س�سات	اجلامعية	.

املعا�سرة	،	خليل	عبد	اهلل	احلدري	:	1422	ه

62	 الهداي���ة	اإىل	بل���وغ	النهاية	،	مكي	بن	اأبي	طالب	القرطب���ي	،	النا�سر:	جمموعة	بحوث	الكتاب	.
وال�سنة	-	كلية	ال�سريعة	-	جامعة	ال�سارقة	

63	 اله���دي	النبوي	يف	معاجلة	االنحراف	الفكري	،لعبد	الرحم���ن	بن	�سالح	الذيب		،	و	اإبراهيم	.
حامد	اأبو	�سعيليك	.

64	 الو�سي���ط	يف	تف�س���ري	القراآن	املجيد	،	علي	بن	اأحمد	الواح���دي،	الني�سابوري	)	ت	:468ه�(		،		.
النا�سر:	دار	الكتب	العلمية،	بريوت	
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 اأ.د. حممد ر�سيد ب�غزالة
• ال�سم:	حممد	ر�سيد															  ا�سم الأب: علي									   اللقب: بوغزالة										
• الدرجة العلمية:	بروف�سور	
• تاريخ امليالد:	03/	01/	1977.															
• 				bougrachid@gmail.com			 :الربيد اللكرتوين
• الهاتف اجل�ال:-	00213663311578	

ال�سهادات:
• �سه���ادة	الدكت���وراه	يف	الفقه	االإ�سالم���ي	واأ�سوله	من	كلية	الدع���وة	االإ�سالمية	-	فرع		

بريوت	– لبنان/	2007.
• �سهادة	الدكتوراه	يف	علوم	الرتبية	– كلية	الدعوة	االإ�سالمية	– بريوت-		لبنان	)	يف		

طور	التح�سري	(.
• �سه���ادة	املاج�ست���ري	يف	االقت�س���اد	االإ�سالمي	-	كلية	الدع���وة	االإ�سالمية	يف	بريوت	-		

لبنان/	مار�س	2004.
• �سهادة	اللي�سان�س	يف	ال�سريعة	االإ�سالمية	�سعبة	الفقه	واأ�سوله	من	جامعة	االأمري	عبد		

القادر	للعلوم	االإ�سالمية-	ق�سنطينة	/	جويلية	1999.
• �سهادة	البكالوريا	يف	االآداب	والعلوم	ال�سرعية	-	جوان	1995.	
• �سهادة	البكالوريا	اللبنانية	�سعبة	االآداب	– بريوت	2001.	

امل�ؤلفات:
1	 عق���د	القر����س	وم�سكل���ة	الفائ���دة	-	درا�سة	مقارن���ة	ب���ني	ال�سريعة	والقان���ون	ومدى	.

تطبيقهم���ا	يف	معامالت	البنوك	الربوية	والبدائ���ل	ال�سرعية-	/	دار	الريان	للطباعة	
والن�سر-	بريوت	– لبنان،	2007.

2	 العقائ���د	االإ�سالمية	)	الكربى	وال�سغ���رى	(	يف	عقائد	اأهل	ال�سنة	واجلماعة	للعالمة	.
حممد	املكي	ب���ن	عزوز	الربجي	املالكي،	�سرح	وحتقيق-	دار	الريان	للطباعة	والن�سر	

.2007 – بريوت	
3	 �س���رية	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	الأبي	احل�سني	ابن	فار�س	– درا�س���ة	وحتقيق،	دار	الريان	للطباعة	.

والن�سر	2007.
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مقا�سد القراآن يف رعاية املال العام واأثر ذلك يف عالج 
الف�ساد املايل 

أ.د. محمد رشيد بوغزالة
املدير امل�ساعد ملا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية

جامعة ال�ادي- اجلزائر
bougrachid@gmail.com
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مقدمة
احلم���د	هلل	رب	العامل���ني	و�سلى	اهلل	على	نبينا	حممد	وعلى	اآل���ه	و�سحبه	والتابعني،	و�سلم	

ت�سليما	كثريا،	وبعد؛

ف���اإن	اهلل		-	ع���ز	وج���ل	-		مّن	على	اخلالئ���ق	بنعم	واف���رة،	ظاهرة	وباطن���ة،	واأمرهم	اأن	
ي�ستوف���وا	حقه���م	منها،	ويعب���دوه	حق	العبادة،	ولي����س	اأدل	على	ذلك	مما	�سلك���ه	من	ال�سبل	يف	
االأر����س،	وما	اأجرى	فيها	م���ن	اأودية	واأنهر،	وما	فجر	فيها	من	ينابيع،	وما	اأنبت	فيها	من	حرث	

و�سجر،	خمتلفا	اأكله	واألوانه،	ف�سبحانه	من	علي	قدير.

وهذه	النعم	ال	ي�ستي�سر	منالها	اإال	بال�سرب	يف	االأر�س،	وال	يطول	بقاوؤها	اإال	باالأخذ	والرتك	
منها	بالعدل؛	ياأخ���ذ	منها	احلا�سر،	ويدع	ليحفظ	منها	حق	الوافد؛	ليت�سل�سل	العي�س،	وتتحقق	

�سنة	االإعمار	يف	االأر�س،	التي	اأرادها	الباري	-	جل	جالله	-	للخلق.

ومن	ِحكم	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-	يف	خلقه	اأنه	مل	يرتك	اخللق	يت�سرفون	يف	هذه	النعم	
عل���ى	هواهم،	بل	اأحكم	زمامها	بواجبات	و�سنن،	اأنزلها	يف	الكتب،	وبعث	الأجلها	الر�سل،	واألزم	
خلق���ه	باالإذع���ان	ملا	�سّن	من	�سنن،	وما	اأْحكم	من	حكم،	كل	ذل���ك	لينتظم	عي�س	الب�سر	ويب�سط	

العدل	يف	االأر�س.

واإذا	عرفن���ا	اأن	م���ا	ب���ني	اأيدينا	من	ه���ذه	النعم	وما	يتول���د	عنها	اإمنا	نتموله���ا	ليتي�سر	لنا	
العي����س؛	فهي	اأموال	ال	حمالة؛	منها	م���ا	يخت�س	به	املالك	لنف�سه	وحتفظ	له	فيه	حرمته	اإذا	اآل	
اإليه	مبا	ي�سرع	من	االأ�سباب،	ومنها	ما	ال	يخت�س	به	اأحد	من	الب�سر،	واإمنا	هو	لهم	جميعا؛	منه	
م���ا	ينال���وه	باإذن	اهلل	-	عز	وجل	-		ور�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص	فيه،	ومنه	ما	ينال���وه	باإذن	ال�سلطان،	الأنه	راع	

على	تلك	االأموال،	يحفظ	بها	معاي�س	النا�س،	ويخلف	اأمر	اهلل	ور�سوله	فيها.

وعلي���ه	فاإن	م���ا	كان	هذا	�ساأنه	من	االأموال	اإمنا	تعرف	يف	ع���رف	ال�سرع	باملال	العام،	وهو	
على	خالف	املال	اخلا�س	م���ن	حيث	احلرمة،	واحلقيقة،	واملوارد،	وامل�سارف،	وجهة	امللك...	

واأحكامه	مب�سوطة	يف	الكتاب	وال�سنة	متام	الب�سط	والبيان.
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واإنن���ا	اإذا	قلبنا	يف	ظاهر	اآي	القراآن	احلكيم	النظ���ر،	وتدبرنا	يف	معاين	تلك	االآي	بالفكر	
الح���ت	لنا	مع���اين	جليلة،	عكف	على	بيانه���ا	املجتهدون،	وانفرد	بتاأويله���ا	العاملون	الرا�سخون،	

وتلك	املعاين	هي	املقا�سد،	راعى	فيها	القراآن	م�سالح	املكلفني	وجوًدا	وعدًما.
ومن	اأعظم	تلك	املقا�سد	هي	مقا�سد	االأموال	الأن	بها	ينتظم	عي�س	النا�س،	وتتحقق	عمارة	
االأر����س،	واأعظم	مقا�س���د	االأموال	هي	مقا�سد	املال	العام،	فاإن	عم���وم	م�سالح	النا�س	مرعية	

فيه،	فلذلك	يعظم	�ساأنه	لف�سيلة	العام	على	اخلا�س.
واإن	جانًب���ا	كبرًيا	م���ن	مقا�سد	القراآن	يف	جانب	املال	اإمنا	راعت	املال	العام	لتحفظ	بقاءه	

وتقطع	دابر	الف�ساد	فيه،	وقد	انربى	العلماء	واملف�سرون	لبيان	تلك	املعاين.
وم���ن	هنا	كانت	الرغبة	ملح���ة	يف	ك�سف	تلك	اجلهود	التي	اختزنته���ا	م�سنفات	العارفني	
مبع���اين	القراآن	املبني،	فاجتهدن���ا	يف		ك�سف	ما	ا�ستي�سر	لنا	�سبيله،	ونتبنّي:	كيف	راعى	القراآن	
الك���رمي	يف	مقا�سده	املال	العام	وجودا	وعدما،	لينبث���ق	عن	هذا	الت�ساوؤل	الكبري	عدة	ت�ساوؤالت	

فرعية:

• ماذا	يعني	مفهوم	مقا�سد	القراآن	
• ما	املق�سود	باملال	العام	
• كيف	راعى	القراآن	املال	العام	من	حيث	الوجود	
• ما	اأثر	تلك	املقا�سد	يف	عالج	ف�ساد	املال	العام	

وقد ب�سطنا هذه الدرا�سة يف مبحثني تتفرع عن كل مبحث عدة مطالب:
• املبحث	االأول:	مقا�سد	القراآن	الكرمي	يف	رعاية	املال	العام	
• املبحث	الثاين:	اأثر	مقا�سد	القراآن	يف	حماية	املال	العام	من	الف�ساد.	

وق���د	كان���ت	طبيع���ة	الدرا�سة	يف	ه���ذه	الورق���ة	تقت�سي	املنه���ج	الو�سفي	يف	بي���ان	املعاين	
واملفاهي���م،	واملنهج	التحليل���ي	واال�ستقرائي	يف	الك�سف	عن	جهود	العلم���اء	واملف�سرين	يف	بيان	

مقا�سد	القراآن	با�ستقراء	م�سادرهم.

واجتهدت	يف	االعتماد	بقدر	كبري	على	امل�سادر	التف�سريية	الأنها	اأخ�ّس	مبثل	هذه	الدرا�سة.
ون�ساأل	اهلل	التوفيق	وال�سداد	يف	القول	والعمل،	وله	احلمد	يف	االأوىل	واالآخرة.
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المبحث األول

مقا�سد القراآن الكرمي يف رعاية املال العام 

المطلب األول: بيان المفاهيم والمعاني ل� "المقاصد" و"المال العام"

اأول- تعريف مقا�سد القراآن:
تعريف املقا�سد:

ُد	ق�سدًا	فهو	 د	َيْق�سِ -	لغة:	املقا�سد	جمع	مق�سد	من	الق�سد،	وهو	ا�ستقامة	الطريق	َق�سَ
د،	ومنه	قوله	تعاىل:	چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ  قا�سِ
]	النحل:	9[،	اأَي	على	اهلل	تبيني	الطريق	امل�ستقيم	والدعاُء	اإِليه	باحلجج	والرباهني	الوا�سحة،	

وياأتي	الق�سد	مبعنى	العدل،	والتو�سط	يف	االأمور،	واالعتماد	واالأَّم.)1(
-	ا�سطالح���ا:	م�سطل���ح	املقا�سد	م���ن	اال�سطالحات	الت���ي	�ساعت	عن���د	املتاأخرين	من	
االأ�سولي���ني،	واإن	كان	معن���اه	ق���د	توارد	ذكره	عند	بع����س	االأولني	اإال	اأنهم	مل	ي���وردوا	له	تعريفا	

ا�سطالحيا	مييزه	عما	قد	ي�ساكله	من	اال�سطالحات.	
ويعّد	ال�سيخ	العالمة	حممد	الطاهر	بن	عا�سور	هو	اأول	من	و�سع	تعريفا	ا�سطالحيا	لعلم	
املقا�سد	فقال:	مقا�سد	الت�سريع	العامة	هي:	املعاين	واحلكم	امللحوظة	لل�سارع	يف	جميع	اأحوال	
الت�سريع	اأو	معظمها	بحيث	ال	تخت�س	مالحظتها	بالكون	يف	نوع	خا�س	من	اأحكام	ال�سريعة)2(.

وعرفه���ا	بع�س	املتاأخرين	باأنه���ا:	الغايات	التي	و�سعت	ال�سريعة	الأج���ل	حتقيقها	مل�سلحة	
العباد.	)3(

اد	والّدال	معهما،	مادة	"ق�سد"،	ج5	�س	54.و	ابن	 	-	الفراهي���دي،	كت���اب	العني،	حرف	القاف،	باب	القاف	وال�سّ 	)1(
منظور،	ل�سان	العرب،	ج3	�س353.

	-	اب���ن	عا�س���ور،	حممد	الطاهر	بن	حممد،	مقا�سد	ال�سريعة	االإ�سالمية،	تون����س،	الدار	التون�سية	للن�سر	والتوزيع،	 	)2(
1366ه�،		�س	50.

	-	الري�س���وين،	اأحمد،	نظري���ة	املقا�سد	عند	االإمام	ال�ساطبي،	الدار	العاملية	للكت���اب	االإ�سالمي،	ط	2،	1412ه�	-	 	)3(
1992م،	�س	7.
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م�سطلح مقا�سد القراآن:
ا�سطالح	"مقا�سد	القراآن" هو	مندرج	يف	االأ�سل	�سمن	"مقا�سد	ال�سريعة" الأن	ال�سريعة	
عام���ة	مت�سمن���ة	للق���راآن	وال�سنة،	ومن	هنا	ف���اإن	م�سطل���ح	"مقا�سد	القراآن" ه���و	اأخ�ّس	من	
م�سطل���ح	"مقا�سد	ال�سريعة"،	لذلك	اأفرده	بع�سهم	بتعريف	خا�س	فقال:	-	هي	الغايات	التي	

اأنزل	القراآن	الأجلها	حتقيقا	مل�سالح	العباد")1(.
وقيل:	هو	اإدراك	مراد	اهلل	تعاىل	من	اإنزال	القراآن	الكرمي)2(.
الفرق بني م�سطلح "مقا�سد القراآن" و"التف�سري امل��س�عي":

تعري���ف	التف�س���ري	املو�سوعي:	هو	علم	يبحث	يف	ق�سايا	الق���راآن	الكرمي،	املتحدة	معنى	اأو	
غاية،	عن	طريق	جمع	اآياتها	املتفرقة،	والنظر	فيها،	على	هيئة	خم�سو�سة،	ب�سروط	خم�سو�سة	

لبيان	معناها،	وا�ستخراج	عنا�سرها،	وربطها	برباط	جامع)3(.

وقي���ل:	هو	جمع	االآيات	املتفرقة	يف	�س���ورة	القراآن	املتعلقة	باملو�سوع	الواحد	لفًظا	اأو	حكًما	
وتف�سريها	ح�سب	املقا�سد	القراآنية)4(.

وعليه	يتقاطع	"التف�سري	املو�سوعي" مع	"مقا�سد	القراآن" يف	اأن	كال	منهما	يطرق	مو�سوع	
مقا�س���د	الق���راآن،	اإال	اأن	التف�سري	املو�سوع���ي	يبحث	مقا�سد	القراآن	من	خ���الل	مو�سوع	معني	يف	
القراآن	كال�سرب،	واالأخالق،	َواجْلَهاد	 …مثال،	َويجمع	َما	يَتَعلَّق	ِبِه	من	�سور	اْلُقْراآن	اْلَكِرمي،	لريدَّ	
و�س	والعم���وم،	َوااْلإِْطاَلق	َوالتَّْقِييد..	 �سُ مت�سابه���ه	اإِىَل	حمكمه،	ومن�سوخه	اإِىَل	نا�سخه،	َويبني	اخْلُ

وع	على	�ُسوقه:	متكاماًل،	مرعيَّ	اجلوانب	كلَها)5(.	 َوغري	َذِلك،	َحتَّى	َي�ْسَتِوي	امْلَْو�سُ

	-		عبد	الكرمي	حامدي،	مقا�سد	القراآن	الكرمي	من	ت�سريع	االأحكام،	�س	29. 	)1(
	-	علي	الب�سر	الفكي	التجاين،	مقا�سد	القراآن	الكرمي	و�سلتها	بالتدبر،	�س	6. 	)2(

	-	عوا�س،	زاهر،	درا�سات	يف	التف�سري	املو�سوعي،	دار	االأملعي،	�س	7. 	)3(
	-		م�سلم،	م�سطفى،	مباحث	يف	التف�سري	املو�سوعي،	دم�سق،	دار	القلم،	ط	4،	1426ه�-	2005م،	�س16. 	)4(

	-	اأبو	العال،	عادل	بن	حممد،	م�سابيح	الدرر	يف	تنا�سب	اآيات	القراآن	الكرمي	وال�سور،	اجلامعة	االإ�سالمية	باملدينة	 	)5(
املنورة،	1425ه�،	�س	27.

وانظ���ر:	اجلدي���ع،	عبد	اهلل	بن	يو�س���ف،	املقدمات	االأ�سا�سية	يف	عل���وم	القراآن،	ليدز	-	بريطاني���ا،	مركز	البحوث	 	
االإ�سالمية،	ط	1،	1422ه�،	�س	389.
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اأما	مقا�سد	القراآن	فيبحث	املعاين	والغايات	العامة	التي	نزل	الأجلها	القراآن	الكرمي،	اإذن	
فالتف�س���ري	املو�سوع���ي	يبحث	يف	مو�سوع���ات	جزئية	بينما	مقا�سد	الق���راآن	يبحث	يف	املقا�سد	

الكلية.

3-  اأهمية املعرفة مبقا�سد القراآن: 
اإن	معرف���ة	مقا�سد	الق���راآن	لها	اأهمية	كب���رية	كونها	ذات	ارتباط	وثي���ق	باجلانب	العملي	
للق���راآن	الك���رمي،	وال	يختلف	املختلفون	يف	اأن	معرفة	ق�سد	املتكل���م	من	كالمه	اأدعى	اإىل	فهمه	
وتطبيق���ه	واقعا	عمال،	فاإذا	كان	هذا	احل���ال	مع	غري	كالم	اهلل	I	فهو	بالن�سبة	لقراآنه	املع�سوم	
اأدع���ى	واأوكد،	ولهذا	اأجمع	اأهل	االأ�س���ول	اأن	من	اآالت	ا�ستنباط	االأحكام	ال�سرعية	من	اأدلتها	ال	

بد	له	من	اأمور،	اأهمها:	-	متام	املعرفة	بلغة	العرب	الأن	بها	نزل	ال�سرع.	

معرفة مقا�سد ال�سرع واأ�سراره من ت�سريع اأحكامه)1(.
وقد	ا�سرتط	بع�س	اأهل	العلم	يف	املف�سر		اأن	يكون	على	وا�سع	العلم	باملقا�سد	االأ�سلية	التي	

جاء	القراآن	لتبيانها)2(.
كم���ا	اأن	"غر����س	املف�سر	بيان	ما	ي�سل	اإليه	،	اأو	ما	يق�س���ده	من	مراد	اهلل	تعاىل	يف	كتابه	
ب���اأت	بي���ان	يحتمله	املعنى	،	وال	ياأباه	اللفظ	من	كل	م���ا	يو�سح	املراد	من	مقا�سد	القراآن	،	اأو	ما	
يتوقف	عليه	فهمه	اأكمل	فهم	،	اأو	يخدم	املق�سد	تف�سياًل	وتفريعًا	..	مع	اإقامة	احلجة	على	ذلك	
اإن	كان	به	خفاء	،	اأو	لتوقع	مكابرة	من	معاند	اأو	جاهل	،	فال	جرم	كان	رائد	املف�سر	يف	ذلك	اأن	
يعرف	على	االإجمال	مقا�سد	القراآن	مما	جاء	الأجله	،	ويعرف	ا�سطالحه	يف	اإطالق	االألفاظ	،	

وللتنزيل	ا�سطالح	وعادات")3(.
م���ن	هنا	ا�ستوجبت	املعرف���ة	مبقا�سد	القراآن	مل���ا	ينبني	عليها	من	العم���ل،	وهذه	االأهمية	

تتلخ�س	يف	عدة	اأمور:	

	-	اجلويني،	اإمام	احلرمني	بد	امللك	بن	عبد	اهلل	بن	يو�سف،	الربهان	يف	اأ�سول	الفقه،	القاهرة،	مكتبة	املن�سورة،	 	)1(
ط	4،	1418ه�،	ج	2	�س	869.

وانظ���ر:	النملة،	عبد	الكرمي	بن	حممد	بن	عل���ي،	املهذب	يف	اأ�سول	الفقه،	الريا�س،	مكتبة	الر�سد،	ط	1،	1420ه�	 	
-	1999م،	ج	5	�س	2326.

	-	اب���ن	عا�س���ور،	حمم���د	الطاهر	بن	حممد،	تف�س���ري	التحرير	والتنوير،	تون����س،	الدار	التون�سي���ة	للن�سر	والتوزيع،	 	)2(
1984م،	ج	1	�س	39.

	-		ابن	عا�سور،	تف�سري	التحرير	والتنوير،	ج	1	�س	41	– 42. 	)3(
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اأوال-	اأن	معرف���ة	مقا�سد	الق���راآن	الكرمي	هي	املدخل	ال�سليم	اإىل	فه���م	الر�سالة	القراآنية	
االإ�سالمية	على	وجهها	ال�سحيح،	بال	زيادة	وال	نق�سان،	وال	اإفراط	وال	تفريط.

ثاني���ا-	معرفة	ه���ذه	املقا�سد	العام���ة،	وا�ستح�سارها	عند	قراءة	الق���راآن	وتدبره،	ت�مكن	
قارئ���ه	من	الفه���م	ال�سليم	للمع���اين	التف�سيلية	واملقا�س���د	اخلا�سة	الأمثال���ه	وق�س�سه	ووعده	

ووعيده،	ولكل	اآية	وكل	لفظ	وكل	حكم	ورد	فيه.
	ثالث���ا-	اأن���ه	مبعرفة	مقا�سد	القراآن	يت�س���دد	الفهم	ال�سليم	ملقا�سد	ال�سن���ة	النبوية	جملة	

وتف�سيال،	ومن	خالل	ذلك	يت�سدد	النظر	الفقهي،	واالجتهاد	الفقهي.
رابع���ا-	مقا�سد	القراآن	ه���ي	امليزان	واملعيار	الذي	يجب	اأن	توزن	به	ت�سرفات	املكلفني	يف	
حياتهم	العامة	واخلا�سة،	اإذ	يجب	االهتداء	بتعاليم	القراآن	يف	كل	الت�سرفات	�سواء	الظاهرة	
اأم	الباطن���ة،	وكذا	يف	كل	املجاالت	�سواء	العبادة	اأم	االأخ���الق	اأم	املعامالت	على	اختالفها،	بل	

ومع	الغري	يف	اأحوال	ال�سلم	واحلرب.
خام�س���ا-	مقا�س���د	الق���راآن	هي	املي���زان	واملعي���ار	الذي	ال	ب���د	منه	كذل���ك	للمف�سرين	يف	
مناهجه���م	وتف�سرياته���م؛	فبمعرفته���ا	ومراعاتها	ي�سمن	املف�س���ر	لنف�سه	ولتف�س���ريه	اأن	تكون	
اهتمامات���ه	ومقا�س���ده	وا�ستنباطاته	يف	نط���اق	مقا�سد	القراآن،	بال	زي���ادة	وال	نق�سان.	وهذا	

�سرب	من	"تف�سري	القراآن	بالقراآن" الذي	هو	اأرقى	اأنواع	التف�سري.)1(
ثانيا – تعريف املال العام:

1- مفه�م املال: املال يف اللغة: 
وََّل	الّرُجل:	اتخَذ	مااًل)2(. قال	ابن	فار�س:	امليم	والواو	والالم	كلمة	واحدة،	هي	مَتَ

واملال	ما	مَلْكَتُه	من	ُكلِّ	�سيء،	واأ�سله	من	"املْول"،	وجمعه	"اأَموال".
:	ذو	ماٍل	اأو	كثريه)3(.	َويق���ال:	اْمَراأٌَة	َماَلٌة	ِمن	 	ماُلَك.	ورج���ٌل	مالٌّ وَّْل���َت	وا�ْسَتَمْل���َت:	َكرُثَ ومَتَ

ِن�ْسَوٍة	َماَلٍة	َوَماالٍت.	

	-	الري�سوين،	اأحمد،	مقا�سد	املقا�سد،	�س	50. 	)1(
	-	ابن	فار�س،	اأبو	احل�سني	اأحمد	بن	فار�س	بن	زكريا،	معجم	مقايي�س	اللغة،	بريوت	– لبنان،	دار	الفكر،	1399ه�	 	)2(

-	1979م،	كتاب	امليم،	باب	امليم	والواو	وما	يثلثهما،	ج	5	�س	385.
	-	الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج	30	�س	428. 	)3(
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ُلَها	"َمِوٌل"  �سْ :	َوَحَك���ى	الَفرَّاُء	عن	الَعَرِب:	َرُجٌل	َمئٌل	اإَِذا	كاَن	كِث���رَي	امَلاِل،	َواأَ َق���اَل	ابُن	ِجنِّيٍّ
اَرْت	"َماٌل" ُثمَّ	اإِنَُّهم	 ِبَوْزِن	"َفِرٍق" َو"حِذٍر" ُثمَّ	اْنَقَلَبِت	الَواُو	اأَِلًفا	ِلَتحرُِّكَها	وانفَتاِح	َما	َقْبَلَها	َف�سَ

اأََتوا	ِبالَك�ْسَرِة	الَِّتي	كاَنْت	يف	َواِو	"َمِوٍل" َفَحّرُكوا	ِبَها	االأِلَف	يف	"َماٍل" فانَقَلَبْت	َهْمَزًة.)1(
َلُك	من	الذََّه���ِب	والِف�سَِّة	،	ث���مَّ	اأُْطِلَق	على	ُكلِّ	 ِل	:	م���ا	مُيْ �سْ وق���ال	اب���ُن	االأَثرِي	:	امل���اُل	يف	االأَ
	 نَّها	كانت	اأَكرَثَ 	ما	ُيطَلُق	املاُل	عنَد	العرِب	على	االإِب���ِل	،	الأَ َلُك	من	االأَعي���اِن،	واأَكرَثُ م���ا	ُيْقَتن���ى	ومُيْ

اأَمواِلِهْم)2(.
وقال	اخلليل:	املال	:	معروف	وجمعه	اأموال	وكانت	اأموال	العرب	اأنعامهم)3(.

امل���ال	يف	اال�سطالح:	املال	يف	ا�سطالح	الفقهاء	يتجاذبه	مذهبان	يف	حتديد	معناه،	وهذا	
التجاذب	اأحدث	خالفا	جوهريا	انبنى	عليه	الكثري	من	العمل	يف	م�سائل	اخلالف؛

اِلِح	ااْلآَدِم���يِّ	َواأَْمَكَن	 	ااْلآَدِميِّ	ُخِل���َق	مِلَ�سَ املذه���ب	االأول:	تعري���ف	احلنفية:	املال	ا�ْسٌم	ِلَغ���رْيِ
رُُّف	فيه	على	َوْجِه	ااِلْخِتَيار)4(. اإْحَراُزُه	َوالتَّ�سَ

وعرف���ه	بع�سه���م	بقوله:	املال	ما	مييل	اإلي���ه	الطبع	وميكن	ادخاره	لوق���ت	احلاجة	واملالية	
تثبت	بتمول	النا�س	كافة	اأو	بع�سهم)5(.

واحلنفية	اأخرجوا	من	معنى	املالية	املنافع	حيث	مل	يعتربوها	اأمواال	يف	االأ�سل	اإال	يف	بع�س	
اال�ستثناءات،	وقد	�سرح	جمهور	اأئمتهم	بذلك	فقالوا:	املنفعة	لي�ست	مبال	على	اأ�سلنا)6(.

	-	ابن	جني،	اأبو	الفتح	عثمان،	�سر	�سناعة	االإعراب،	حتقيق	ح�سن	هنداوي،	دم�سق،	دار	القلم،	ط	1،	1985م،	ج	1	�س	91. 	)1(
-	املر�سي،	اأبو	احل�سن	علي	بن	اإ�سماعيل	بن	�سيده،	املحكم	واملحيط	االأعظم،	دار	الكتب	العلمية،	بريوت	– لبنان،	 	

2000م،	باب	الثالثي	املعتل،	مقلوب	"ل	م	و"،	ج	10	�س	440.
	-	ابن	منظور،	ل�سان	العرب،	مادة	"مول"،	ج	11	�س	636. 	)2(

	-	الفراهيدي،	كتاب	العني،	حرف	الالم،	باب	الالم	وامليم	و	)	و	ا	ي	ء	(	مهعما،مادة	"مول"،	ج	8	�س	344. 	)3(
	-	ابن	جنيم،	زين	الدين	بن	اإبراهيم	احلنفي،	البحر	الرائق	�سرح	كنز	الدقائق،	بريوت	– لبنان،	دار	املعرفة،	ج	5	�س	277. 	)4(
	-	ابن	عابدين،	حممد	اأمني،	رد	املحتار	على	الدر	املختار،	دار	الفكر،	بريوت	– لبنان،	1421ه�	-	2000م،	ج	4	�س	501. 	)5(
	-	انظر	على	�سبيل	املثال:	ال�سرخ�سي،	اأو	بكر	�سم�س	الدين	حممد	بن	اأبي	�سهل،	املب�سوط،	بريوت،	دار	الفكر،	ط	 	)6(

1،	1421ه�،	ج	27	�س	336.
-	ابن	عابدين،	رد	املحتار	على	الدر	املختار،	ج	6	�س	692. 	

-	العيني،	اأبو	حممد	بدر	الدين	حممود	بن	اأحمد،	البناية	�سرح	الهداية،	بريوت	– لبنان،	دار	الكتب	العلمية،	ط1،	 	
1420ه�،	ج	13	�س	486.
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وعلي���ه	اأثبت	متاأخروهم	هذا	املعنى	يف	تعريفهم	للمال	كما	فعل	االأ�ستاذ	م�سطفى	الزرقا	
اإذ	عرفه	بقوله:	هو	كل	عني	ذات	قيمة	مادية	بني	النا�س)1(.

املذه��ب الثاين:	تعريف	اجلمهور:	عرف���ه	ال�ساطبي	باأنه:	املال	ما	يقع	عليه	امللك،	وي�ستبّد	
به	املالك	عن	غريه	اإذا	اأخذه	من	وجهه)2(.

وعند	ال�سافعية:	املال	ما	له	قيمة	يباع	بها	وتلزم	متلفه،	واإن	قّلت)3(.
وعند	احلنابلة:	ما	فيه	منفعة	مباحة	لغري	�سرورة)4(

وه���ذه	التعريفات	واإن	اختلف���ت	مبانيها	فهي	متفقة	يف	معانيها	يف	كون	املال	املعترب	�سرعا	
ما	ميكن	دخوله	يف	امللك	واأن	يكون	م�سروعا	ومنتفعا	به	يف	العادة.

تعريف	املال	العام:	عند	التاأمل	يف	معايري	امللكية	يف	النظام	االإ�سالمي	جند	اأّن	املال	العام	
الذي	هو	موجه	نفعه	لعموم	االأمة	تتقا�سمه	جهتان؛

2-اأ- املال اململ�ك ملكية العامة: اأو ملكية الأمة؛
وقد	عرفه	بع�س	الباحث���ني	املْحدثني	باأنه:	املال	املخ�س�س	لالنتفاع	املبا�سر	الأفراد	االأمة	
كالط���رق	واالأنهار	ونحوه���ا،	اأو	للمنفعة	العامة	املبا�سرة	كاحل�سون،	اأو	غري	املبا�سرة	كاملعدات	

الالزمة	لها)5(.

وعرف���ه	اآخ���ر	باأنه:	املال	الذي	يك���ون	�ساحبه	جمموع	االأمة	اأو	اجلماع���ة	منها	دون	النظر	
الأ�سخا�س	اأفرادها	على	التعيني،	بحيث	يكون	االنتفاع	باالأموال	التي	تتعلق	بها	لهم	جميعا	دون	

	-	الزرقا،	م�سطفى	اأحمد،	املدخل	الفقهي	العام،	دم�سق،	مطبعة	احلياة،	1383ه�،	ج	3	�س	136. 	)1(
	-	ال�ساطبي،	اأبو	اإ�سحاق	اإبراهيم	بن	مو�سى،	املوافقات،	ج	2	�س	32. 	)2(

	ال�سيوطي،	جالل	الدين	عبد	الرحمن	بن	اأبي	بكر،	االأ�سباه	والنظائر،	بريوت،	دار	الكتب	العلمية،	ط	1،	1411ه�،	 	)3(
�س	327.

	-	اب���ن	مفل���ح،	اأبو	اإ�سحاق	اإبراهيم	بن	حممد	ب���ن	عبد	اهلل،	املبدع	يف	�سرح	املقنع،	بريوت،	دار	الكتب	العلمية،	ط	 	)4(
1،	1418ه�،	ج	4	�س	9.

	-	اأوهاب،	نذير	بن	حممد	الطيب،	حماية	املال	العام	يف	الفقه	االإ�سالمي،	الريا�س،	اأكادميية	نايف	العربية	للعلوم	 	)5(
االأمنية،	مركز	البحوث	والدرا�سات،	1422ه�	-	2001م،	�س	22	– 23.
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اخت�سا�س	بها	من	اأحد،	فهي	اأموال	حمجوزة	عن	التداول)1(.

مبعنى	اأنه	املال	املباح	الذي	ي�سرتك	فيه	عموم	النا�س	وال	يتاح	تخ�سي�سه	الأحد،	ولي�س	الأحد	
اأن	مينع	اأحدا	منه،	قال	ال�سرخ�سي	يف	بيانه	ملعنى	حديث:	" النا�س	�سركاء	يف	ثالث...")2(	...	
في���ه	اإثبات	ال�سرك���ة	للنا�س	كافة	امل�سلمني	والكفار	يف	هذه	االأ�سياء	الثالثة	وهو	كذلك.	وتف�سري	
هذه	ال�سركة	يف	املياه	التي	جتري	يف	االأودية	واالأنهار	العظام	كجيحون	و�سيحون	وفرات	ودجلة	
وني���ل	فاإن	االنتفاع	بها	مبنزل���ة	االنتفاع	بال�سم�س	والهواء	وي�ست���وي	يف	ذلك	امل�سلمون	وغريهم	
ولي�س	الأحد	اأن	مينع	اأحدا	من	ذلك	وهو	مبنزلة	االنتفاع	بالطرق	العامة	من	حيث	التطرق	فيها	
ومراده���م	من	لفظة	ال�سركة	ب���ني	النا�س	بيان	اأ�سل	االإباحة	وامل�ساواة	بني	النا�س	يف	االنتفاع	ال	

اأنه	مملوك	لهم	فاملاء	يف	هذه	االأودية	لي�س	مبلك	الأحد")3(.

وزاد	الكا�ساين:	"وكذلك	اأر�س	امللح	والقار	والنفط	ونحوها	مما	ال	ي�ستغني	عنها	امل�سلمون	
ال	تك���ون	اأر�س	م���وات	حتى	ال	يج���وز	لالإمام	اأن	يقطعها	الأح���د؛	الأنها	حق	لعام���ة	امل�سلمني	ويف	

االإقطاع	اإبطال	حقهم	وهذا	ال	يجوز")4(.
وك���ذا	ن����س	املالكية	اأن	املعادن	عل���ى	اختالفها	�سواء	الظاه���رة	اأم	الباطنة	ولو	وجدت	يف	
اأر����س	اخلا�سة	فاالإمام	اأن	ير�سدها	للعامة	هي	من	املال	العام	عند	جمهور	اأهل	العلم	واأمرها	

اإىل	ال�سلطان	يت�سرف	فيها	مل�سالح	االأمة)5(.	

	-	العبي���دي،	اإبراهي���م	عبد	اللطيف	اإبراهيم،	امللكيات	الثالث؛	درا�سة	عن	امللكية	العامة	وامللكية	اخلا�سة	وملكية	 	)1(
الدول���ة	يف	النظ���ام	االقت�س���ادي	االإ�سالمي،	دب���ي،	دائرة	ال�س���وؤون	االإ�سالمية	والعمل	اخل���ريي،	ط	1،	1430ه�	-	

2009م،	�س	51.
	-	ورد	بلفظ:	"امل�سلمون	�سركاء	يف	ثالث..."،	رواه	اأحمد	يف	امل�سند	ب�سند	�سحيح،	ج	38	�س	174،	ح	"23082"،	 	)2(

واأبو	داود،	اأبواب	االإجارة،	باب	يف	منع	املاء،	ج	3	�س	278،	ح	"3477".
ورواه	اب���ن	ماج���ة	من	حديث	اب���ن	عبا�س	ملسو هيلع هللا ىلص،	كتاب	الرهون،	ب���اب	امل�سلمون	�سركاء	يف	ث���الث،	ج	2	�س	826،	ح	 	

االألباين. و�سححه	 	،"2472"
	-	ال�سرخ�سي،	املب�سوط،	ج	23	�س	290	– 291. 	)3(

	-	الكا�ساين،	عالء	الدين	اأبو	بكر،	بدائع	ال�سنائع	يف	ترتيب	ال�سرائع،	بريوت	– لبنان،	دار	الكتب	العلمية،	ط	2،	 	)4(
1406ه�،	ج	6	�س	194.

	-	مالك	بن	اأن�س،	املدونة	الكربى،	بريوت	– لبنان،	دار	الكتب	العلمية،	ط	1،	1415ه�	-	1994م،	ج	3	�س	195. 	)5(
-	ابن	�سا�س،	جالل	الدين	عبد	اهلل	بن	جنم،	عقد	اجلواهر	الثمينة	يف	مذهب	عامل	املدينة،	بريوت،	دار	الغرب،	 	

ط	1،	1423ه�،	ج	3	�س	83.
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وميكن من خالل هذه النق�ل اأن منيز بني ق�سمني من الأم�ال العامة؛
مال	مباح	اإباحة	عامة؛	كالفيايف	والغابات	والبحار	واالأنهار	...

م���ال	حمج���ور	للم�سالح	العامة	كالط���رق	واجل�سور	واحلدائق	وكذا	اآب���ار	النفط	ومناجم	
املعادن	....

2-ب- املال اململ�ك لبيت املال اأو ملكية الدولة: 
هي	االأموال	التي	هي	حق	لعامة	امل�سلمني	والتدبري	فيها	لالإمام)1(.

مبعن���ى	اأنها	االأموال	املر�سودة	مل�سالح	االأم���ة،	والنبيملسو هيلع هللا ىلصواالإمام	من	بعده	هو	املخّول	يف	
حتديد	امل�سلحة	فيها	على	وفق	ما	تقت�سيه	حاجة	النا�س.

وتتع���دد	االأموال	التي	ي�سملها	بي���ت	املال	مثل	االأرا�سي	االأمريية	والفيء	والغنائم	واجلزية	
واخل���راج	واأموال	الزكاة	والع�سور	وال�سرائ���ب	التي	تقت�سيها	م�سالح	امل�سلمني...	ويدخل	فيها	

املباين	التابعة	للدولة	كاالإدارات	والبنوك	واملدار�س	واجلامعات	ونحو	ذلك...
الف���رق	ب���ني	املال	العام	ومال	الدول���ة:	بالرغم	من	اأن	املال	العام	وم���ال	الدولة	يف	النظام	
االإ�سالم���ي	اإمنا	موجهان	مل�سالح	االأمة،	وترعاهما	يف	االأ�س���ل	يد	واحدة	هي	يد	االإمام،	اإال	اأن	

بينهما	بع�س	التباين:
	اأن	االأم���وال	العام���ة	ال	يجوز	لويل	االأم���ر	اأن	ينقل	ملكيتها	اإىل	االأف���راد	ببيع	اأو	هبة	ونحو	
ذل���ك،	بخ���الف	اأموال	الدولة	فاإنه	يحق	ل���ه	مبقت�سى	امل�سلحة	اأن	ينق���ل	ملكيتها	للخا�سة	عن	

طريق	التعاقد.
	م���ن	حي���ث	اأوجه	اال�ستثمار	وال���دور	الذي	توؤديه	ه���ذه	االأموال	فاالأم���وال	العامة	يجب	اأن	
ت�ستثم���ر	واأن	يوجه	ريعها	الإ�سباع	حاج���ات	االأمة،	بينما	اأمالك	الدولة	فيجوز	اأن	توجه	لل�سالح	

العام،	كما	يجوز	اأن	توجه	مل�سالح	فئة	معينة	من	املجتمع.
اأن	االأم���وال	العام���ة	تتعلق	بها	م�سالح	االأم���ة	بطريق	مبا�سر،	بخالف	اأم���وال	الدولة	فاإن	

م�سالح	االأمة	اإليها	غري	مبا�سرة)2(.

	-	العبيدي،	امللكيات	الثالث،	�س	115. 	)1(
	-	نذير	اأوهاب،	حماية	املال	العام	يف	الفقه	االإ�سالمي،	�س	59	وما	بعدها. 	)2(



517

اأ.د. حممد ر�صيد بوغزالةاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

المطلب الثاني: رعاية المال العام في مقاصد القرآن

اأفرد	القراآن	الكرمي	جانبا	كبريا	من	ن�سو�سه	للكالم	عن	املال	العام	و�سبط	الت�سرفات	
املتعلقة	به	ت�سريحا	وتلميحا،	واإذا	عرفنا	باأن	هناك	معاين	وغايات	مق�سودة	لل�سارع	احلكيم	
احتوتها	ن�سو�س	القراآن	انربت	لرعاية	املال	العام	ملا	له	من	املكانة	يف	حفظ	معاي�س	امل�سلمني؛	

وهذا	كله	حلفظ	املال	العام	من	جانب	الوجود،	وتت�سح	هذه	املقا�سد	من	عدة	جوانب:
الفرع الأول: املال العام ه� مال اهلل - جل جالله - 

حق	اهلل	-	عز	وجل	-			يف	املال	العام:	اإذا	كانت	االأر�س	وَمن	عليها	من	اخلالئق	هي	هلل	-	
عز	وجل	-		يت�سرف	فيها	كما	ي�ساء	وكيف	يريد،	واهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		اخت�ّس	كثريا	من	
خلق���ه	ب�سع���ة	يف	املال	والرزق	واأمرهم	اأن	يت�سرفوا	فيه	وفق	تعاليم���ه	على	�سبيل	الوكالة،	فاإذا	
كان	ه���ذا	حال	املال	اخلا�س	اململوك	الأفراد	النا�س،	فاإن	ح���ال	املال	العام	اأعظم	واأخطر،	الأنه	
من���وط	لرعاية	م�سالح	عموم	االأم���ة،	ومن�سوب	هلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-	وهذا	ي�سفي	على	املال	
الع���ام	قد�سية	يف	قلوب	اخللق	فيحاط	بالرغبة	والرهبة؛	الرغبة	يف	�سونه	وتنميته،	ورهبة	من	

ت�سييعه	يف	غري	ما	ُر�سد	الأجله،	وقد	ورد	القراآن	الكرمي	بهذا	املعنى	يف	موا�سع،	منها	:	

قول���ه	-	�سبحان���ه	وتع���اىل	-	:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ	]	�س���ورة	االأنفال:	41	[،	يعني	اأن	خم�س	ما	يغنم	
اإمنا	يفرز	حقا	هلل	-	جل	جالله	-	ُيحفظ	يف	بيت	املال	وُير�سد	مل�سالح	امل�سلمني،	قال	البغوي:	

واإمنا	اأ�ساف	اهلل	-	عز	وجل	-	هذا	املال	اإىل	نف�سه	ل�سرفه.)1(	

وق���ال	املاتري���دي	يف	تف�سريه	لالآية:	حتتمل	اإ�سافة	املال	اإىل	نف�سه	-	جل	جالله	-		ملا	جعل	
ذل���ك	الإقامة	العبادات	واأنواع	الرب	واخلري	والقرب	التي	هي	هلل،	فاأ�سيف	اإليه	على	ما	اأ�سيفت	

امل�ساجد	اإليه	والكعبة	اإليه	ملا	جعلها	الإقامة	العبادات	واأنواع	القرب.)2(

	-	البغ���وي،	حمي���ي	ال�سن���ة	اأبو	حممد	احل�سني	ي���ن	م�سعود،	معامل	التنزي���ل،	بريوت	– لبن���ان،	دار	اإحياء	الرتاث	 	)1(
العربي،	ط	1،	1420ه�،	ج	2	�س	292.

	-	املاتري���دي،	اأبو	من�سور	حممد	بن	حممد	بن	حمم���ود،	تاأويالت	اأهل	ال�سنة،	بريوت،	لبنان،	دار	الكتب	العلمية،	 	)2(
ط1،	1426ه�،	ج	5	�س	207.
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I	اأي�س���ا:چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   وكم���ا	يف	قول���ه	
ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ              ڳ   ڳ   گ  

ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   چ]احل�سر:	7[.

وق���د	�سّرح	القراآن	مبق�سد	"الت���داول" اأو	ما	يعرف	ب�	"الرواج" يف	االآية	:چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  
ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   چ	]	�س���ورة	
احل�س���ر:	7	[	فاملعَنى	كيال	يكوَن	َذا	ت���داوٍل	بيَنُهم	–اأي	االأغنياء-	اأو	كْيال	يكوَن	اإم�ساُكُه	تداواًل	

بيَنُهم	ال	يخرجوَنُه	اإىل	الفقراِء)1(.

وقد	فهم	ال�سحابة	هذا	املعنى	يف	ن�سبة	املال	العام	هلل	I	ملا	قال	عمر	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		:	
"اإينِّ	اأْنَزْلُت	نف�سي	من	مال	اهلل	مبنزلة	مال	اليتيم،	اإن	ا�ستغنيُت	ا�ستعففُت،	واإْن	افتقرُت	اأَكْلُت	

باملعروِف،	َفاإذا	اأْي�َسْرُت	ق�سيُت")2(.
2- ت�سخري اهلل املال العام جلميع اخللق: 

ق���د	اأ�سبقنا	القول	يف	املفاهيم	معنى	املال	الع���ام،	وهذا	ما	�سخره	اهلل	I	جلميع	اخلالئق،	
وامنّت	عليهم	بذلك؛	قال	تعاىل:چ ڱ  ڱ  ڱ    ں   چ	]	�سورة	الرحمن:	10	[،	قال	
بع�سه���م	باأّن	اهلل	دحا	االأر����س	و�سخرها	ملنفعة	االإن�سان،	وقيل	لكل	م���ا	يدب	على	االأر�س،	فهو	
	م���ال	ع���ام	لعموم	اخللق)3(.	وام���نّت	اهلل	على	خلقه	كذلك	باأنه	خلق	لهم	م���ا	يف	االأر�س	جميعا:
ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     ی   چ 
ی  ی  جئ   چ	]	�س���ورة	البق���رة:	29		[،	ق���ال	يف	البح���ر	املحيط:	" وهنا	ام���نت	بخلق	ما	فيها	
لن���ا	وانت�سب	جميعًا	على	احل���ال	من	املخلوق	،	وهي	حال	موؤكدة	الأن	لفظة	ما	يف	االأر�س	عام	،	

	-	العم���ادي،	اأبو	ال�سعود	حمم���د	بن	حممد	بن	م�سطفى،	اإر�ساد	العقل	ال�سليم	اإىل	مزايا	الكتاب	الكرمي،	بريوت،	 	)1(
دار	اإحياء	الرتاث،	ج	8	�س	228.

	-	رواه	البيهق���ي	يف	ال�س���نن	الك���ربى،	ج	6	����س	4،	ح	"11321"،	واب���ن	اأب���ي	�سيب���ة	يف	امل�سن���ف،	ج	6	�س	460،	ح	 	)2(
�سحيح. اإ�سناده	 	،218 �س	 	2 ج	 تف�سريه،	 كثري	يف	 ابن	 قال	 	،"32914"

	-	االألو�س���ي،	اأب���و	الف�سل	حممد،	روح	املعاين	يف	تف�سري	القراآن	العظيم	وال�سبع	املثاين،	بريوت،	دار	اإحياء	الرتاث	 	)3(
العربي،	د	ت،	ج	27	�س	103.

-	القرطبي،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	ج	17	�س	155.
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ومعنى	جميعًا	العموم")1(.
كم���ا	اأن	عم���وم	االآيات	يف	الق���راآن	الكرمي	مت�سمن	لكل	م���ا	قد	ي�ستجد	م���ن	االأموال	التي	

مل	تعه���د	عند	ال�سابقني،	فهي	جميعا	م�سخرة	جلمي���ع	اخللق،	قال	تعاىل:	چ گ  گ   گ  
ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ	]	�سورة	البقرة:	267	[،	قال	يف	ظالل	

القراآن:	وهو	نداء	عام	للذين	اآمنوا-	يف	كل	وقت	ويف	كل	جيل-	ي�سمل	جميع	االأموال	التي	ت�سل	
اإىل	اأيديه���م.	ت�سمل	م���ا	ك�سبته	اأيديهم	من	حالل	طيب،	وما	اأخرج���ه	اهلل	لهم	من	االأر�س	من	
زرع	وغري	زرع	مما	يخرج	من	االأر�س	وي�سمل	املعادن	والبرتول.	ومن	ثم	ي�ستوعب	الن�س	جميع	
اأنواع	املال،	ما	كان	معهودًا	على	عهد	النبي-	ملسو هيلع هللا ىلص-	وما	ي�ستجد.	فالن�س	�سامل	جامع	ال	يفلت	

منه	مال	م�ستحدث	يف	اأي	زمان)2(.

الفرع الثاين: وظائف ال�سلطان يف رعاية املال العام
مب���ا	اأن	امل���ال	الع���ام	ملكيته	غ���ري	متعينة	الأحد	من	اخلل���ق	فيقوم	عليه	تنمي���ة	و�سرفه	يف	
م�ساحل���ه،	ف���اإن	ما	كان	هذا	�ساأنه	من	االأموال	فاإن	اأم���ره	اإىل	ال�سلطان،	اإْذ	هو	املخاطب	مبثل	

هذه	االأمور،	وقد	حدد	القراآن	وظائف	ال�سلطان	يف	رعاية	املال	العام؛

اإدارة ال�سلط��ان للمال الع��ام: من	مقا�سد	القراآن	يف	رعاية	املال	العام	اأن	اأوكل	اأمره	اإدارة	
وتنظيم���ا	للنبي	ملسو هيلع هللا ىلص ومل���ن	يقوم	مقامه	من	بعده	من	اخللف���اء	ووالة	االأمور	الأنه	مال	اهلل	-	عز	
وج���ل	-	اأم���ر	الت�سرف	فيه	موكول	للر�س���ول	ملسو هيلع هللا ىلص ووالة	االأمور	من	بع���ده)3(؛	الأنهم	االأقدر	على	
�سونه	ورعايته	مبا	يخدم	م�سالح	امل�سلمني،	ذلك	اأنهم	املخاطبون	بالقيام	على	م�سالح	العامة	
واخلا�س���ة،	وال	ُيت�س���ور	اأن	يكلف	اآحاد	الرعية	بذلك	فيقع	التن���ازع	واال�سطراب	وي�سيع	بذلك	

امل���ال	الع���ام	وتتخلف	م�سالح	اخللق،	وقد	خاط���ب	اهلل	I	املوؤمنني	بهذا	املعنى	يف	قوله:	چ ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  

	-	االأندل�س���ي،	اأب���و	حيان	حممد		بن	يو�سف،	البحر	املحيط،	بريوت	– لبنان،	دار	الكتب	العلمية،	ط	1،	1422ه�	-	 	)1(
2001م،	ج	1	�س	280.

	-	�سي���د	قط���ب،	اإبراهيم	ح�سني	ال�ساربي،	يف	ظالل	القراآن،	بريوت	– القاهرة،	دار	ال�سروق،	ط	17،	1412ه�،	ج	 	)2(
1	�س	311.

	-	ابن	عا�سور،	التحرير	والتنوير،	ج	28	�س	80. 	)3(
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جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   چ]	�سورة	الن�ساء:	59[،	الأن	الطاعة	لهم	هي	مظهر	
نف���وذ	العدل	الذي	يحكم	به	حكامهم،	فطاع���ة	الر�سول	ت�ستمل	على	احرتام	العدل	امل�سرع	لهم	
وعلى	تنفيذه،	وطاعة	والة	االأمور	تنفيذ	للعدل،	واأ�سار	بهذا	التعقيب	اإىل	اأن	الطاعة	املاأمور	بها	
ه���ي	الطاعة	يف	املعروف،	اإْذ	اإن���ه	ال	ي�ستقيم	للنا�س	اأمر	دينهم	ودنياهم	اإال	بطاعتهم	واالنقياد	
له���م،	طاع���ة	هلل	ورغبة	فيما	عنده)1(،	ومن	مظاهر	الطاع���ة	الأويل	االأمر	قبول	اأمرهم	ونهيهم	

فيما	يتعلق	باالأموال	العامة،	فهذا	كذلك	اأمر	مق�سود	من	عموم	االأمر	يف	االآية	الكرمية.

ويدل	�سراحة	لهذا	املعنى	قوله	تعاىل	خماطبا	نبيه	ومن	يخلفه	من	والة	االأمور	من	بعده:	
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  چ 
]	�س���ورة	التوب���ة:	103[،	وهذا	الن�س	حكمه		عام	واإن	كان	�سبب���ه	خا�سا،	عام	يف	االآخذ	ي�سمل	
خلف���اء	الر�سول	من	بع���ده	ومن	بعدهم	من	اأئم���ة	امل�سلمني،	ويف	املاأخوذ	منه���م	وهم	امل�سلمون	
املو�س���رون)2(.	قال	ابن	عطية:	وه���ذا	اخلطاب	يقت�سي	اأن	االإمام	يتوىل	اأخذ	ال�سدقات	وينظر	

فيها)3(.	

	اأخ���ذ	ال�سلطان	املال	العام	بحقه	و�سرف���ه	يف	حقه:	ومن	وظائف	ال�سلطان	يف	القيام	على	
امل���ال	الع���ام	اأن	ياأخذه	من	حقه	الذي	ح���دده	اهلل	-	عز	وجل	-		وال	يتعدى	به	ذلك،	وقد	حددت	
ال�سريع���ة	موارد	امل���ال	العام	من	الزكاة	والغنائم	واجلزية	واخل���راج	والع�سور..	وقد	ذم	اهلل	-	
�سبحان���ه	وتع���اىل	-		اأقواما	تولوا	اأمور	العامة	فاأكلوا	اأموالهم	بغ���ري	حق	با�سم	املال	العام؛	قال	

چ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   اهلل	تع���اىل:	
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ	]التوبة:	34	[.	فقيل:	اإنهم	كانوا	ياأخذون	من	اأموال	اأتباعهم	
�سرائ���ب	وقرو�سا	با�س���م	الكنائ�س	والِبَيع	وغري	ذل���ك،	ومعلوم	اأن	اأموال	الكنائ����س	والِبَيع	من	

	-	ابن	عا�سور،	التحرير	والتنوير،	ج	5	�س	96. 	)1(
-	ال�سعدي،	عبد	الرحمن	بن	نا�سر	بن	عبد	اهلل،	تي�سري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان،	بريوت،	موؤ�س�سة	الر�سالة،	

ط	1،	1420ه،	�س	183.
	-	احل�سيني،	حممد	ر�سيد	بن	علي	ر�سا،	تف�سري	القراآن	احلكيم	"تف�سري	املنار"،	القاهرة،	الهيئة	امل�سرية	العامة	 	)2(

للكتاب،	1990م،	ج	11	�س	19.
	-	ابن	عطية،	املحرر	الوجيز،	ج	3	�س	78. 	)3(
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االأم���وال	العامة،	مما	يوهمونهم	اأن	النفقة	فيه	من	القيام	على	ال�سرع	وحماية	الدين	والتزلف	
اإىل	اهلل	تعاىل،	وهم	خالل	ذلك	يحجبون	تلك	االأموال)1(.

وك���ذا	يج���ب	على	االإمام	اأن	ي�سرف	املال	العام	يف	حق���ه؛	واأ�سمى	م�سارف	املال	العام	ما	
كان	لن�س���رة	الدي���ن،	و�سون	بي�سة	االإ�سالم،	وال���ذود	عن	حبا�س	امل�سلم���ني،	وهذا	من	اأ�سمى	
املقا�س���د	الت���ي	جاء	القراآن	حلفظه���ا؛	ويف	ال�سحيح	عن	اأن�س	بن	مال���ك	-	ر�سي	اهلل	عنه	-	،	
اأن	رج���ال	�ساأل	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	غنما	بني	جبلني،	فاأعط���اه	اإياه،	فاأتى	قومه	فقال:	"اأي	قوم	اأ�سلموا،	
ف���واهلل	اإن	حممدا	ليعط���ي	عطاء	ما	يخاف	الفقر" فقال	اأن�س:	"اإن	كان	الرجل	لي�سلم	ما	يريد	
اإال	الدنيا،	فما	ي�سلم	حتى	يكون	االإ�سالم	اأحب	اإليه	من	الدنيا	وما	عليها")2(.	ذلك	اأن	ال�سريعة	
ح���ددت	بع�س	م�س���ارف	املال	العام	كم�سارف	الزكاة	واالإعداد	للق���وة	يف	الذود	عن	االإ�سالم،	
وترك���ت	الجته���اد	احلاكم	�سعة	من	االأمر	ي�س���رف	املال	العام	وفق	ما	تقت�سي���ه	امل�سلحة،	الأن	
القاع���دة	توج���ب	اأن	"ت�سرف	االإم���ام	على	الرعية	من���وط	بامل�سلح���ة")3(	يف	اأمورهم	الدينية	
والدنيوية،	وقد	فهم	اأمري	املوؤمنني	اخلليفة	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		هذا	املق�سد	
ملا	قال:	"...	واإين	ال	اأجد	هذا	املال	ي�سلحه	اإال	خالل	ثالث:	اأن	يوؤخذ	باحلق،	ويعطى	يف	احلق،	

ومينع	الباطل؛...")4(.
	يراع���ي	به	امل�سالح	العامة	قبل	اخلا�سة:	اإن	م���ن	كربيات	مقا�سد	ال�سريعة	التي	تواترت	
يف	معناها	الن�سو�س	هو	"تقدمي	امل�سلحة	العامة	على	امل�سلحة	اخلا�سة" وهذه	القاعدة	هي	
مق�سود	قراآين	من�سورة	بحجج	العقل	ودالئل	النقل،	واأكرث	ما	يتعنّي	تطبيقها	يف	�سوؤون	االأموال	
العام���ة	الأنها	م�سنة	التنازع	بني	م�سالح	اخللق،	وقد	ا�ستهرت	يف	ال�سري	ق�سة	اأر�س	ال�سواد	ملا	
افتتح���ت	يف	عه���د	عمر	t	واأراد	الفاحتون	ق�سمتها	على	املعه���ود	يف	ق�سمة	املغامن	فا�ستلهم	عمر	
t	مق�س���ود	القراآن	يف	�سورة	احل�سر	ملا	قال	له���م	:	اإين	اأمرتكم	اأن	جتتمعوا	لهذا	املال	فتنظروا	

	القرطبي،	اأبو	عبد	اهلل	حممد	بن	اأحمد،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	الريا�س،	دار	عامل	الكتب،	1423ه�	-	2003م،	 	)1(
ج	8	�س	122.

	-	رواه	م�سلم	يف	�سحيحه،	كتاب	الف�سائل،	باب	ما	�سئل	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	�سيئا	قط	فقال	ال	وكرثة	 	)2(
عطائه،	ج	4	�س	1806،	ح	"2312"،	وابن	حبان	يف	�سحيحه،	ج	10	�س	354،	ح	"4502".

	-	الزرك�س���ي،	اأب���و	عب���د	اهلل	بدر	الدين	حممد	بن	عب���د	اهلل،	املنثور	يف	القواعد،	الكوي���ت،	وزارة	االأوقاف،	ط	2،	 	)3(
1405ه�،	�س	ج	1	�س	309.

	-	اأبو	يو�سف،	يعقوب	بن	اإبراهيم،	كتاب	اخلراج،	القاهرة،	املكتبة	االأزهرية،	د	ت،	�س	130. 	)4(
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ملن	ترونه	واإين	قراأت	اآيات	من	كتاب	اهلل	فكفيتني؛	�سمعت	اهلل	يقول	:چ ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ	

]	�س���ورة	احل�سر:	8	[،	فقال:	واهلل	ما	هو	له���وؤالء	وحدهم.چ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    
ی     ىئ      ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ  
یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   چ	]	�سورة	احل�سر:	9	[،	فقال:	واهلل	

م���ا	هو	له���وؤالء	وحده���م.چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  
�س���ورة	احل�س���ر:	 چ]	 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
10[،	فقال:	واهلل	ما	اأحد	من	امل�سلمني	اإال	له	حق	يف	هذا	املال	اأعطي	منه	اأو	منع	عنه	حتى	راع	

بعدن)1(.

ويف	رواية	اأخرى	اأنه	قال:	"ما	اأحد	من	امل�سلمني	اإال	له	يف	هذا	املال	حق،	اأعطيه	اأو	منعه")2(.
ويو�س���ح	لنا	القا�س���ي	اأبو	يو�سف	يف	خراج���ه	كيف	فهم	اأمري	املوؤمن���ني	عمر	بن	اخلطاب	
-	ر�س���ي	اهلل	عن���ه	-			مق�سد	الق���راآن	يف	رعاية	امل�سلحة	العامة	قب���ل	اخلا�سة	يف	املال	العام	
فيق���ول:	"وال���ذي	راأى	عمر	ر�سي	اهلل	عنه	م���ن	االمتناع	من	ق�سمة	االأر�س���ني	بني	من	افتتحها	
عندما	عرفه	اهلل	ما	كان	يف	كتابه	من	بيان	ذلك	توفيًقا	من	اهلل	كان	له	فيما	�سنع،	وفيه	كانت	
اخل���رية	جلمي���ع	امل�سلمني.	وفيما	راآه	م���ن	جمع	خراج	ذلك	وق�سمته	ب���ني	امل�سلمني	عموم	النفع	
جلماعته���م	الأن	هذا	لو	مل	يكن	وقوًفا	على	النا����س	يف	االأعطيات	واالأرزاق	مل	ت�سحن	الثغور	ومل	
تق���َو	اجليو����س	على	ال�سري	يف	اجلهاد	ومل���ا	اأمن	من	رجوع	اأهل	الكف���ر	اإىل	مدنهم	اإذا	خلت	من	

املقاتلة	واملرتزقة.	واهلل	اأعلم	باخلري	حيث	كان")3(.
وق���د	مال	مالك	ب���ن	اأن�س	اإىل	اجتهاد	عمر	فيم���ا	يغنم	من	اأرا�سي	الع���دّو	فقال:	يق�سمها	
االإم���ام	اإن	راأى	ذل���ك	�سوابا	كما	فعل	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب،	وال	يق�سمها	اإن	اأداه	اجتهاده	اإىل	ذلك	

كما	فعل	عمر	باأر�س	م�سر	و�سواد	الكوفة)4(.

	رواه	البيهقي،	ال�سنن	الكربى،	ج	6	�س	351،	ح	"12781"،	وابن	اأبي	�سيبة،	امل�سنف،	ج	6	�س	471،	ح	"33017". 	)1(
-	وذكره	ال�سيوطي،	الدر	املنثور	يف	التف�سري	باملاأثور،	بريوت،	دار	الفكر،	1993م.

	-	الهروي،	اأبو	عبيد	القا�سم	بن	�سالم،	كتاب	االأموال،	بريوت،	دار	الفكر،	د	ت،	�س	272. 	)2(
	-	اأبو	يو�سف،	يعقوب	بن	اإبراهيم،	كتاب	اخلراج،	القاهرة،	املطبعة	ال�سلفية،	1352ه�،	�س	24. 	)3(

	-	االأندل�س���ي،	اأب���و	حمم���د	عبد	احل���ق	بن	عطية،	املح���رر	الوجيز	يف	تف�س���ري	الكتاب	العزيز،	ب���ريوت،	دار	الكتب	 	)4(
العلمية،	ط	1،	1422ه�،	ج	2	�س	529.
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الفرع الثالث: م�س�ؤولية الرعية يف رعاية وتنمية املال العام
لقد	من	اهلل	-	عز	وجل	-	على	اخللق	بهذه	النعم	الوافرة،	وطلب	اإليهم	اأن	ي�ستوفوا	حقهم	
منه���ا،	واأن	ي���رى	-	�سبحان���ه	وتعاىل	-	اأث���ر	هذه	النعم	عل���ى	عباده	ويعبدوه	ح���ق	العبادة،	قال	
تع���اىل:چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ]	املل���ك:	

15	[،	وكذا	قوله	-	جل	جالله	-:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ]	ط���ه:	

.]	54 –	53
	اأي	اإن	ربك���م	ه���و	الذي	�سخر	لك���م	االأر�س	وذللها	لكم،	فجعلها	ق���اّرة	�ساكنة،	ال	متيد	وال	
ت�سطرب	مبا	جعل	فيها	من	اجلبال،	واأوجد	فيها	من	العيون،	ل�سقيكم	و�سقى	اأنعامكم	وزروعكم	
وثمارك���م،	و�سلك	فيها	ال�سبل،	ف�سافروا	حيث	�سئتم	من	اأقطارها،	وترددوا	يف	اأرجائها،	الأنواع	
املكا�سب	والتجارات،	وكلوا	مما	اأوجده	لكم	فيها	بف�سله	من	وا�سع	االأرزاق-	وال�سعي	يف	االأرزاق	

ال	ينافى	التوكل	على	اهلل)1(.
وه���ذه	املن���ة	والتنعم	مبا	خل���ق	اهلل	-	عز	وجل	-		اإمنا	يف	مقاب���ل	امل�سوؤولية	واحلر�س	على	
ه���ذه	النعم	من	جهة	املتنع���م	حتى	ت�ستمر	احلياة	وتت�سل�سل	النع���م	فياأخذ	منها	االأول،	ويحفظ	

منها	لالآخر.
واإذا	كان	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		قد	مّن	على	عموم	اخللق	باغتنام	ما	ب�سطه	يف	االأر�س	
من	اخلريات	املباحة،	اإال	اأن	هذا	التنعم	لن	ي�ستمّر	لو	مل	يتجه	اخللق	اإىل	تنمية	املال	العام،	الأن	
تنمية	املال	العام	مق�سد	قراآين	م�ستوَفى	من	اآيات	كثرية،	ودالئل	الدعوة	اإىل	تنمية	املال	العام	

يف	الق���راآن	الكرمي	كثرية	جدا؛	منها:	چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  چ ]	�س���ورة	
ه���ود:	61	[.	قال	الزخم�سري	قوله	تع���اىل	:چ ی  جئ   چ	اأي:	اأمركم	بالعمارة،	والعمارة	
متنوعة	اإىل	واجب	وندب	ومباح	ومكروه،	وكان	ملوك	فار�س	قد	اأكرثوا	من	حفر	االأنهار	وغر�س	
االأ�سج���ار،	وعمروا	االأعمار	الطوال،	مع	ما	كان	فيهم	من	ع�سف	الرعايا،	ف�ساأل	نبّي	من	اأنبياء	

زمانهم	ربه	عن	�سبب	تعمريهم،	فاأوحى	اإليه:	اإنهم	عمروا	بالدي	فعا�س	فيها	عبادي)2(.	

	-	املراغي،	اأحمد	م�سطفى،	تف�سري	املراغي،	القاهرة،	مكتبة	م�سطفى	البابي	احللبي،	ط	1،	1353ه�	-	1946م،	 	)1(
ج	29	�س	15.

	-	الزخم�سري،	اأبو	القا�سم	جار	اهلل	حممود	بن	عمرو،	الك�ساف	عن	حقائق	غوام�س	التنزيل،بريوت،	دار	الكتاب	 	)2(
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وقد	فتحت	ال�سريعة	اأبوابا	خمتلفة	من	�ساأنها	اأن	ت�سهم	يف	تنمية	املال	العام	ومن	اأو�سعها	
ب���اب	الوقف	على	امل�سالح	العامة؛	الأنه	لي�س	هناك	�س���يء	اأعظم	اأجرا	من	االنفاق	الذي	ينتفع	
ب���ه	عم���وم	النا�س،	فكلم���ا	ات�سعت	فئة	املنتفعني	كلم���ا	زاد	اأجر	املنفق	والواق���ف،	والتحبي�س	يف	
امل�سال���ح	العامة		كذلك	مق�سد	قراآين	من	اأو�س���ح	دالئله	قوله	-	�سبحانه	وتعاىل	-		يف	حمكم	

تنزيل���ه:	چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ   چ 	]البقرة:	245	[،	فاالآية	دعت	اإىل	االنفاق	يف	امل�سالح	العامة	باأ�سلوب	حمّفز	
وبعب���ارة	اأبل���غ	من	االأمر	املج���رد،	ومن	االأم���ر	املقرون	ببي���ان	احلكمة،	والتنبي���ه	اإىل	الفائدة،	
والوج���ه	يف	اختي���ار	ه���ذا	االأ�سلوب	هن���ا	– كما	قال	يف	تف�س���ري	املنار-	اأن	االأم���ور	الداعية	اإىل	
الب���ذل	يف	امل�سال���ح	العام���ة	�سعيفة	يف	نفو�س	االأكرثي���ن،	والرغبة	فيه	قليل���ة؛	اإذ	لي�س	فيه	من	
اللذة	واالأريحية	ما	يف	البذل	لالأفراد،	فاحتيج	فيه	للمبالغة	يف	التاأثري...	ولذلك	يقل	يف	النا�س	
م���ن	يبذل	املال	يف	امل�سال���ح	العامة	لوجه	اهلل	تعاىل،	فلهذا	كان	املق���ام	يقت�سي	مزيد	التاأكيد	
واملبالغ���ة	يف	الرتغي���ب،	ولي�س	يف	الكالم	ما	يدرك	�ساأو	هذه	االآية	يف	تاأثريها،	وال	�سيما	موقعها	

هذا	بعد	بيان	�سنة	اهلل	تعاىل	يف	موت	االأمم	وحياتها)1(.
وق���د	�سرح	القراآن	الكرمي	باأم���ر	ال�سطان	باأخذ	الزكاة	من	االأغنياء،	ومق�سد	القراآن	من	
ه���ذا	االأمر	مبا	�سرح	به	يف	الظاهر	باأنه	طه���رة	وتزكية	للمال	و�ساحبه،	وهناك	مق�سد	باطن	
وه���و	وجوب	تنمية	ح�ساب	الفق���راء	يف	بيت	مال	امل�سلمني	وتقوية	�سوكة	االإ�سالم.	قال	تعاىل	يف	

حمكم	تنزيله:چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  چ	]التوبة:	103	[.	قال	اجل�سا�س:	قوله	تعاىل:چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ	يحتمل	اأن	
يري���د	به	اأم���وال	املوؤمنني...	فاإن	داللته	ظاهرة	على	وجوب	االأخذ	م���ن	�سائر	امل�سلمني	ال�ستواء	
اجلمي���ع	يف	اأح���كام	الدي���ن	اإال	ما	خ�س���ه	الدليل	وذل���ك	الأن	كل	ُحكم	َحَك���م	اهلل	ور�سوله	به	يف	
�سخ����س	اأو	على	�سخ�س	م���ن	عباده	اأو	غريها	فذلك	احلكم	الزم	يف	�سائ���ر	االأ�سخا�س	اإال	قام	

دليل	التخ�سي�س.)2(

وق���د	نقل	يف	التف�سري	الكبري	عن	كثري	من	اأهل	العلم	اأن	هذه	االآية	كالم	مبتداأ،	واملق�سود	

العربي،ط3،	1407ه�،	ج2	�س407.
	-	حممد	ر�سيد	ر�سا،	تف�سري	املنار،	ج	2	�س	366	– 367. 	)1(

	-	اجل�سا����س،	اأب���و	بكر	اأحمد	بن	علي،	اأحكام	القراآن،	بريوت	– لبنان،	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	1405ه�،	ج	4	 	)2(
�س	355.
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منه���ا	اإيج���اب	اأخذ	الزكاة	من	االأغني���اء	وعليه	اأكرث	الفقهاء	اإذ	ا�ستدل���وا	بهذه	االآية	يف	اإيجاب	
الزك���وات...	ومما	يدل	على	اأن	املراد	ال�سدق���ات	الواجبة.	قوله:چ ں  ں    چ	واملعنى	
تطهره���م	ع���ن	الذنب	ب�سبب	اأخذ	تلك	ال�سدقات،	وهذا	اإمنا	ي�سح	لو	قلنا	اإنه	لو	مل	ياأخذ	تلك	

ال�سدقة	حل�سل	الذنب،	وذلك	اإمنا	ي�سح	ح�سوله	يف	ال�سدقات	الواجبة)1(.

وق���د	ك�س���ف	االإمام	الطربي	عن	املق�سد	القراآين	يف	االآية	فق���ال:	وال�سواب	من	القول	يف	
ذل���ك	عندي:	اأن	اهلل	جع���ل	ال�سدقة	يف	معنيني	اأحدهم���ا:	�سدُّ	َخلَّة	امل�سلم���ني،	واالآخر:	معونة	
االإ�س���الم	وتقويته.	فم���ا	كان	يف	معونة	االإ�سالم	وتقوية	اأ�سبابه،	فاإنه	ُيعطاه	الغني	والفقري،	الأنه	
ال	يعطاه	من	يعطاه	باحلاجة	منه	اإليه،	واإمنا	يعطاه	معونًة	للدين.	وذلك	كما	يعطى	الذي	ُيعطاه	
باجله���اد	يف	�سبي���ل	اهلل،	فاإنه	يعطى	ذل���ك	غنيًّا	كان	اأو	فق���رًيا،	للغزو،	ال	ل�س���ّد	خلته.	وكذلك	
املوؤلف���ة	قلوبهم،	يعطون	ذلك	واإن	كانوا	اأغني���اء،	ا�ست�سالًحا	باإعطائهموه	اأمَر	االإ�سالم	وطلَب	

تقويته	وتاأييده.

	

	-	الرازي،	اأبو	عبد	اهلل	فخر	الدين	حممد	بن	عمر،	مفاتيح	الغيب	املعروف	ب�	"التف�سري	الكبري"،	بريوت،	لبنان،	 	)1(
دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	ط	3،	1420ه�،	ج	16	�س	134.
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المبحث الثاني

اأثر مقا�سد القراآن يف حماية املال العام من الف�ساد

المطلب األول: ماهية الفساد في اللغة والقرآن والفكر االقتصادي

اأول- تعريف الف�ساد يف لغة العرب : 
الَف�ساُد	نقي�ُس	ال�سَّالِح	َف�َسَد	َيْف�ُسُد	وَيْف�ِسُد	وَف�ُسَد	َف�َسادًا	وُف�سودًا	فهو	فا�ِسٌد	وَف�ِسيٌد	فيهما	

وقوٌم	َف�ْسَدى	على	وزن	هْلكى)1(.	ومعنى	ف�سد:	بطل	وا�سمحل	،	ويكون	مبعنى	تغري)2(.	

والف�ساد:	تغري	عما	كان	عليه	من	ال�سالح.	وقد	يقال	يف	ال�سيء	مع	قيام	ذاته.	ويقال	فيه	
مع	انتقا�سها.	ويقال	فيه	اإذا	بطل	وزال)3(.

ثانيا- مفه�م الف�ساد يف القراآن الكرمي:
ا�سط���الح	الف�ساد	يف	القراآن	الك���رمي:	ذكر	اأهل	التف�سري	اأن	الف�ساد	يف	القراآن	على	�سبعة	

اأوجه)4(:	-

اأحده���ا:	املع�سي���ة.	ومن���ه	قول���ه	تع���اىل:چ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ   چ	]	�سورة	البقرة:	11	[.

والثاين:	اله���الك.	ومنه	قوله	تع���اىل:چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             
ائ  ەئ  ەئ  چ 	]	�سورة	االأنبياء:	22	[.

	-	اب���ن	�سيده،	املحكم	واملحي���ط	االأعظم،	باب	ال�سني	والدال	والفاء،	مادة	ف�سد،	ج8	�س456.	والفراهيدي،	كتاب	 	)1(
العني،	مادة	"ف�سد"،	ج7	�س	231.

	-	الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ف�سل	الفاء	مع	الدال	املهملة،	مادة	"ف�سد"،	ج	8	�س	496. 	)2(
	-	ابن	اجلوزي،	نزهة	االأعني	النواظر	يف	علم	الوجوه	والنظائر،	باب	الف�ساد،	�س	469. 	)3(

			-	ابن	اجلوزي،	امل�سدر	نف�سه،	�س	470	– 471. 	)4(
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والثال���ث:	قحط	املطر	)وقلة	النبات(.	ومن���ه	قوله	تعاىل:	چ ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  
يئ               جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت  خت   چ	]	�سورة	الروم:	41	[.

والراب���ع:	القتل.	ومنه	قوله	تعاىل:	چ ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ]	�سورة	الكهف:	94	[	اأي:	بقتل	النا�س.

واخلام�س:	اخلراب.	ومنه	قوله	تعاىل:چ ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ   ىئىئ  ی  ی  ی   چ	]	النمل:	34	[.

وال�ساد����س:	الكفر.	ومن���ه	قول���ه	تع���اىل:چ ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی چ  

]	�سورة	هود:	116	[.
وال�سابع:	ال�سحر.	ومنه	قوله	تعاىل:چ ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  چ]	�سورة	يون�س:	81	[.

والف�ساد	يف	املال	العام	عند	التاأمل	جند	اأن	بع�س	ما	�سبق	ذْكره	من	املعاين	تدّل	عليه؛	فهو	
�سليل	املع�سي���ة،	وهو	هالك	لالقت�ساد	واالأمة	واإهالك	للمال،	وهو	�سبب	للقحط	وقّلة	النبات،	

وهو	كفر	بنعمة	اهلل	-	عز	وجل	-		التي	اأ�سبغها	على	عباده،	وهو	خراب	واأّي	خراب.

2- ما يتعّلق بف�ساد املال العام من ال�سطالحات يف القراآن الكرمي:
اأ-	الرتف:	لغة	من	ترف	يرتف	اأي	يتنّعم،	والرتُّفة	النعمة.	واملرُْتف	هو	الذي	ُيرْتك	ي�سنع	
ما	ي�ساء	ال	مُينع	منه؛	اأي	هو	املتنّعم	الذي	يتو�ّسع	يف	مالذ	الدنيا	و�سهواتها	حتى	يبطر	ويطغى.		

وا�سترتف:	تغرْتف	وطغى)1(.

ويف	املنظ���ور	االإ�سالمي	الرّتف	م���الزم	للف�ساد	يف	موؤ�س�سات	احلك���م،	يقول	ال�سوكاين	يف	
قول���ه	تعاىل:چ ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ ]	�س���ورة	ه���ود:	116	[:	" 

			-	الزبي���دي،	ت���اج	العرو����س،	ف�س���ل	التاء	مع	الفاء،	مادة	"ت���رف"،	ج	23	�س	53.	واملط���رزي،	املغرب	يف	ترتيب	 	)1(
املعرب،	مادة	"ترف"،	ج	1	�س	103.
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واملعن���ى	اأن���ه	اتبع	الذين	ظلموا	ب�سب���ب	مبا�سرتهم	الف�ساد	وتركهم	للنهي	عن���ه	ما	اأترفوا	فيه	،	
وامل���رتف	:	ال���ذي	اأبطرته	النعمة	،	يقال	:	�سبي	مرتف:	منعم	الب���دن	،	اأي	�ساروا	تابعني	للنعم	
الت���ي	�ساروا	به���ا	مرتفني	من	خ�سب	العي����س	ورفاهية	احلال	و�سعة	ال���رزق،	واآثروا	ذلك	على	

اال�ستغال	باأعمال	االآخرة	،	وا�ستغرقوا	اأعمارهم	يف	ال�سهوات	النف�سانية	")1(.
يقول	ابن	خلدون	اإن	امللك	يخلقه	الرتف	وهو	الذي	يذهبه)2(.

ويقول	يف	مو�سع	اآخر	باأن	طبيعة	امللك	تقت�سي	الرتف،	واإذا	مل	تِف	االأعطيات	بحاجاتهم	
املرتفة	وف�سادهم	الكبري	انكبوا	وانتزعوا	مما	يف	اأيدي	النا�س	باجلباية	واملكو�س	وال�سلب)3(.

	ال�سيِء	وتفريُقه.	 ب-	التبذير:		التبذير	من	َبَذَر،	والباء	والذال	والراء	اأ�سٌل	واحد،	وهو	َنرْثُ
يقال	بذْرُت	الَبْذَر	اأْبُذُرُه	َبْذرًا،	وبذَّرت	املاَل	اأَبذُِّره	تبذيرًا)4(.	وقد	عرفه	ابن	م�سعود	-	ر�سي	اهلل	

عنه	-		باأنه:	اإنفاق	املال	يف	غري	حقه.)5(	

وقال	قتادة:	التبذير:	النفقة	يف	مع�سية	اهلل،	ويف	غري	احلّق	ويف	الف�ساد)6(.
وج���اء	يف	تف�س���ري	القرطبي:	"قال	ال�سافعي:	التبذير	اإنف���اق	املال	يف	غري	حقه	،	وال	تبذير	
يف	عم���ل	اخل���ري	،	وهذا	قول	اجلمهور	،	وقال	اأ�سهب	عن	مالك	:	التبذير	هو	اأخذ	املال	من	حقه	

وو�سعه	يف	غري	حقه	وهو	االإ�سراف	")7(.
ويفهم	من	ذلك	اأنه	ال	فرق	عند	مالك	-	رحمه	اهلل	-	بني	التبذير	واالإ�سراف	.

غري	اأن	بع�سهم	يفرق	بينهما؛	فاالإ�سراف	:	هو	�سرف	ال�سيء	فيما	ال	ينبغي	زائدا	على	ما	
ينبغ���ي،	بخ���الف	التبذير	فاإنه	�سرف	ال�سيء	فيما	ال	ينبغي،	واالإ�سراف:	جتاوز	يف	الكمية،	فهو	

	-	ال�سوكاين،	فتح	القدير،	ج	2	�س	605. 	)1(
	-	ابن	خلدون،	تاريخ	ابن	خلدون	)	املقدمة(،	ج	1	�س	183. 	)2(

	-	ابن	خلدون،	امل�سدر	نف�سه،	ج	1	�س	211. 	)3(
	-	اب���ن	فار����س،	معجم	مقايي�س	اللغة،	كتاب	الباء،	باب	الباء	وال���ذال	وما	يثلثهما،	ج1	�س216.ابن	منظور،	ل�سان	 	)4(

العرب،	مادة	"ف�سد"،	ج	4	�س50.
	-	الطربي،	جامع	البيان،	ج	17	�س	429. 	)5(
	-	الطربي،	ال�سدر	نف�سه،	ج	17	�س	429. 	)6(

	-	القرطبي،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	ج	10	�س	247. 	)7(
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جهل	مبقادير	احلقوق،	والتبذير:	جتاوز	يف	مو�سع	احلق،	فهو	جهل	مبواقعها،	ير�سدك	اإىل	هذا	
قوله	I	يف	تعليل	االإ�سراف:	چ ک  ک  گگ  گ  گ            ڳ  ڳ   چ	]	�سورة	االأعراف:7[	ويف	

تعلي���ل	التبذير	قال	-	جل	جالله	-:چ ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ         
ىئ   چ	]	�سورة	االإ�سراء:	27	[	،	فاإن	تعليل	الثاين	فوق	االأول	")1(.

ِد	واأَ�س���رَف	يف	مال���ه	َعِجَل	من	غري	 ج-	االإ�س���راف:	ال�سَّ���َرف	واالإ�ْس���راُف	جُم���اوزُة	الَق�سْ
ق�س���د)2(.	ق���ال	ابن	فار�س:	ال�سرف	اأ�سٌل	واحٌد	يدلُّ	على	تعدِّي	احل���ّد	واالإِغفاِل	اأي�سًا	لل�سيء.	

تقول:	يف	االأمر	�سَرٌف،	اأي	جماوَزُة	القدر)3(.
وق���ال	الراغب:	ال�سرف	جتاوز	احل���د	يف	كل	فعل	يفعله	االإن�سان،	واإن	كان	ذلك	يف	االإنفاق	

اأ�سهر)4(.
وق���د	يطلق	على	ال�سرف	اإ�ساعة	املال	فقد	نق���ل	احلافظ	ابن	حجر	عن	جمهور	اأهل	العلم	
باأن	املراد	باإ�ساعة	املال	ال�سرف	يف	اإنفاقه.	وعن	�سعيد	بن	جبري	قال:	اإنفاقه	يف	احلرام	")5(.
وق���ال	يف	مو�س���ع	اآخر	:	"اإنه	ما	اأنفق	يف	غري	وجهه	املاأذون	في���ه	�سرعا،	�سواء	كانت	-	اأي	
النفق���ة	-	ديني���ة	اأو	دنيوي���ة	،	فمنع	منه	الأن	اهلل	تع���اىل	جعل	املال	قياما	مل�سال���ح	العباد" )6(	،	

فاالإ�ساعة	اإذن	من	االإ�سراف	.

وقد	ورد	النهي	عن	اإ�ساعة	املال	بهذا	اللفظ	يف	قولهملسو هيلع هللا ىلصيف	احلديث:	" .	.	.	وكره	لكم	قيل	
وقال،	وكرثة	ال�سوؤال،	واإ�ساعة	املال	")7(.

3- ف�ساد املال العام مقرتن بظاهرة اخلْلق: 

	-	الكفوي،	الكليات،	�س	113. 	)1(
	-	ابن	منظور،	ل�سان	العرب،	مادة	"�سرف"،	ج	9	�س	148. 	)2(

	-	ابن	فار�س،	معجم	مقايي�س	اللغة،	كتاب	ال�سني،	باب	ال�سني	والراء	وما	يثلثهما،	مادة	"�سرف"،	ج	3	�س	153. 	)3(
	-	الراغب،	مفردات	األفاظ	القراآن،	ج	1	�س	473. 	)4(
	-	ابن	حجر	الع�سقالين،	فتح	الباري،	ج	5	�س	68. 	)5(

	-	ابن	حجر	الع�سقالين،	فتح	الباري،	ج	10	�س	408. 	)6(
	-	رواه	البخاري،	كتاب	اال�ستقرا�س	واأداء	الديون	واحلجر	والتفلي�س،	باب	ما	ُينهى	عنه	من	اإ�ساعة	املال،	ج	2	�س	 	)7(

848،	ح"2277"،	وم�سلم،	كتاب	االأق�سية،	باب	النهي	عن	كرثة	امل�سائل	من	غري	حاجة،	ج	2	�س	95.



530

اأ.د. حممد ر�صيد بوغزالةاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ورد	ا�سط���الح	الف�س���اد	وما	ا�ست���ّق	منه	يف	الق���راآن	الكرمي	حوايل	47	م���رة	كلها	مرتبطة	
بال�سل���وك	االإن�س���اين)1(	،	لكن	ل���و	تاأملنا	يف	اآيات	الك���ون	واخللق	جن���د	ورود	ا�سطالح	الف�ساد	
االقت�س���ادي	يف	ح���وار	اال�ستخالف	االإن�س���اين	يف	االأر�س	الذي	جرى	ب���ني	اهلل	-	جل	جالله	-		

ومالئكت���ه،	يدّل	لذلك	قوله	تعاىل	:	چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ  چ	]	�س���ورة	البق���رة:	30	[.	فلو	تاأملنا	يف	قوله	-	عز	وجل	-		:چ  ٺ  ٺ  چ	جند	
فيه���ا	داللة	قوية	على	اأن	م�سطل���ح	الف�ساد	يف	االآية	مت�سّمن	لف�ساد	امل���ال	العام	بدليل	العطف	
على	اإهالك	االإن�سان؛	فاالإف�ساد	يف	االأر�س	اإهالك	للمال	و�سفك	للدماء	اإهالك	لالإن�سان،	وقد	

علْمَت	اأن	احلياة	ال	تقوم	اإال	على	املال	واالإن�سان.

كما	نفهم	من	االآية	الكرمية	اأن	الف�ساد	يف	املال	العام	لي�س	عر�سا	منفردا	بنف�سه	واإمنا	هو	
نا�سئ	عن	فعل	غري	�سوي	ي�سدر	من	االإن�سان،	وال	يرتبط	الف�ساد	اإال	باالإن�سان	وحده.

قال	القرطبي:	قيل	اإن	املالئكة	قد	راأت	وعلمت	ما	كان	من	اإف�ساد	اجلن	و�سفكهم	الدماء؛	
وذل���ك	الأن	االأر����س	كان	فيها	اجلن	قبل	خلق	اآدم	فاأف�سدوا	و�سفك���وا	الدماء	،	فبعث	اهلل	اإليهم	
اإبلي����س	يف	جند	من	املالئك���ة	،	فقتلهم	واأحلقهم	بالبحار	وروؤو�س	اجلب���ال،	فمن	حينئذ	دخلته	
الع���زة،	فج���اء	قوله���م	:چ  ڀ  ڀ چ عل���ى	جهة	اال�ستفه���ام	املح�س	هل	ه���ذا	اخلليفة	على	

طريقة	من	تقدم	اجلن	اأم	ال؟	قاله	اأحمد	بن	يحيى	ثعلب.	

وق���ال	ابن	زيد	وغريه:	اإن	اهلل	تعاىل	اأعلمه���م	اأن	اخلليفة	�سيكون	من	ذريته	قوم	يف�سدون	
يف	االأر�س	وي�سفكون	الدماء،	فقالوا	لذلك	هذه	املقالة؛	اإما	على	طريق	التعجب	من	ا�ستخالف	
اهلل	م���ن	يع�سي���ه،	اأو	من	ع�سي���ان	اهلل	من	ي�ستخلف���ه	يف	اأر�سه	وينعم	عليه	بذل���ك،	واإما	على	

طريق	اال�ستعظام	واالإكبار	للفعلني	جميعا	اال�ستخالف	والع�سيان)2(.

4-	ف�س���اد	املال	العام	من	معامل	معركة	اخلري	وال�س���ّر	يف	القراآن:	من	مقت�سيات	احلكمة	

	-	عب���د	اهلل	حممد	اجليو�س	الف�ساد-مفهومه-اأ�سبابه-اأنواعه	و�سبل	الق�ساء	عليه-روؤية	قراآنية،	الريا�س،	مركز	 	)1(
الدرا�س���ات	والبح���وث،	ق�سم	الندوات	واللقاءات	العلمية،	املوؤمتر	العربي	الدويل	ملكافحة	الف�ساد،	الريا�س،	10	– 

1424/08/12ه�	-	06	– 2003/10/08،	�س	5.
	-	القرطبي،	تف�سري	القرطبي،	ج1	�س	274. 	)2(
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االإلهي���ة	يف	اخلل���ق	والكون	ا�ستمراري���ة	ال�سراع	بني	اخل���ري	وال�سّر،	وذلك	لع���دم	اإمكان	عامل	
املث���ل،	وه���ذا	الذي	اقت�سى	بعثة	االأنبياء	–عليهم	ال�سالم-	وم���ا	الف�ساد	يف	املال	العام	اإال	اأحد	
اأوج���ه	ال�س���راع	بينهما،	والذي	يعنينا	هنا	ه���و	الف�ساد	املتعمد	املق�س���ود،	املنطلق	من	الباعث	
ال�سّيئ	ال	الف�ساد	العر�سي	الذي	هو	نتاج	اخلطاأ	والغفلة،	ن�ست�سّف	كّل	ذلك	من	عموم	كثري	من	
ن�سو����س	القراآن	وال�سن���ة؛	الأّن	الف�ساد	خطيئة	كغريها	من	اخلطايا،	مقت�سية	للتوبة	الن�سوح	،	
واال�ستغف���ار	من	الفاع���ل،	اإال	اأنها	اإن	كانت	متعلقة	بحقوق	النف����س	اقت�سر	اأمرها	على	االإقالع	
ع���ن	الفع���ل،	والعزم	على	عدم	الع���ْود،	واإن	تعّلق	الف�ساد	بحقوق	العام���ة	اأو	اخلا�سة	من	الغري،	

وج���ب	ج���رْب	الف�ساد	مبا	ي�سلح���ه	اأو	بطلب	العفو	وال�سفح،	قال	تع���اىل	:	چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
چ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  

	]	�سورة	الزمر:	53	[.
ويف	احلدي���ث	ال�سحي���ح	عن	اأبي	هريرة	-	ر�سي	اهلل	عن���ه	-		قال:	قال	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلص:	" 
وال���ذي	نف�س���ي	بيده	لو	مل	تذنبوا	لذه���ب	اهلل	بكم	وجلاء	بقوم	يذنب���ون	في�ستغفرون	اهلل	فيغفر	

لهم")1(.
ثالثا:	مفهوم	الف�ساد	يف	فكر	االقت�ساد	الو�سعي:	يكاد	ُيجمع	الباحثون	يف	الفكر	االقت�سادي	
الو�سع���ي	على	حلقة	جوهرية	يرتكز	عليها	تعريفهم	للف�س���اد	يف	املال	العام	فبع�سهم	قد	يو�ّسع	

النطاق	حول	هذه	احللقة	يف	حني	ي�سّيق	البع�س	ذلك	النطاق،	ومن	تلك	التعريفات)2(:

	-	رواه	م�سلم،	كتاب	الذكر	والدعاء	والتوبة	واال�ستغفار،	باب	�سقوط	الذنوب	باال�ستغفار	والتوبة،	ج	4	�س	2106،	 	)1(
ح"2746"

	-	البنك	العاملي	لالإن�ساء	والتعمري،	تقرير	عن	التنمية	يف	العامل	1997،	الرتجمة	العربية،	القاهرة،	مركز	االأهرام	 	)2(
للرتجمة	والن�سر،	�س	112.

 -François Philippe Montigny ,L’entreprise face à la corruption internationale, Preface de Périgot , 
Ellepses edition marketing 2006.

وانظ���ر:	حممد	عبه	الف�سيل،	مفهوم	الف�ساد	ومعايريه،	جملة	امل�ستقب���ل	العربي،	مركز	درا�سات	الوحدة	العربية،	 	
العدد:	309	،	نوفمرب	2004،	�س			34.

اإمن�س���وران	�سهيل���ة،	الف�س���اد	االقت�سادي	واإ�سكالية	احلك���م	الرا�سد	وعالقتهم���ا	بالنمو	االقت�س���ادي	–درا�سة	اقت�سادية	
حتليلية-	حالة	اجلزائر-،	مذكرة	تخرج	�سمن	متطلبات	نيل	�سهادة	املاج�ستري،	ق�سم	العلوم	االقت�سادية،	جامعة	

اجلزائر،	2006	،	�س04	.
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1	 تعريف	البنك	العاملي:	الف�ساد	هو	اإ�ساءة	الوظيفة	العمومية	العامة	للك�سب	اخلا�س..
2	 تعري���ف	البن���ك	االآ�سيوي	للتنمية:	الف�ساد	ه���و	اإ�ساءة	الوظيف���ة	العمومية	اأو	اخلا�سة	.

ل�سالح	اخلوا�س.
3	 تعري���ف	البنك	االإفريقي	للتنمية:	هو	ا�ستعمال	الع���ون	العمومي	لقوة	من�سبه،	وذلك	.

للبحث	عن	االمتيازات.
4	 تعري���ف	منظم���ة	ال�سفافية	الدولية:	الف�س���اد	هو	ا�ستخدام	ال�سلط���ة	من	اأجل	حتقيق	.

مك�س���ب	خا�س،	اأو	اأنه	ال�سلوك	البريوقراطي	املنحرف	الذي	ي�ستهدف	حتقيق	منافع	
ذاتية	بطريقة	غري	�سرعية	وبدون	وجه	حق.

5	 تعري���ف	الربنام���ج	االإمنائي	لالأمم	املتح���دة:	الف�ساد	ه���و	اإ�ساءة	ا�ستعم���ال	ال�سلطة	.
العمومي���ة	اأو	الوظيفة	للمنفعة	اخلا�سة،	�سواء	عن	طريق	الر�سوة	اأو	ا�ستغالل	النفوذ	
اأو	املح�سوبية	اأو	الغ�س	اأو	االإكراه	للتعجيل	باخلدمات	اأو	عن	طريق	االختال�س)1(.

ونالحظ	من	خالل	هذه	التعاريف	التي	تبناها	الفكر	االقت�سادي	هو	اتفاقها	على	مرتكز	
"الوظيفة	العمومية" يف	الف�ساد	يف	املال	العام،	وا�ستغاللها	لتحقيق	االمتيازات	اأو	االأغرا�س	
اخلا�س���ة.	وزاد	تعريف	البنك	االآ�سيوي	اإمكانية	ا�ستغالل	الوظيفة	اخلا�سة	لتحقيق	ما	ذكرنا،	
وبه���ذا	االتف���اق	ُتلقي	هذه	التعاري���ف	امل�سوؤولية	الكب���رية	على	القطاع	العموم���ي	بكونه	املبا�سر	
االأك���رب	للف�ساد	يف	املال	العام،	واأن	ظاهرة	الف�ساد	االقت�سادي	منطلقة	من	خلل	واقع	يف	اإدارة	

الدولة)2(.

واإن	اإ�س���اءة	ا�ستخ���دام	الوظيفة	العام���ة	للك�سب	اخلا�س	لي�س	بال�س���رورة	اأن	تكون	ملنفعة	
املوظف	اخلا�سة،	بل	قد	تكون	ملنفعة	حزبه	اأو	قريبه	اأو	ع�سريته	اأو	اأ�سدقائه	اأو	عائلته)3(.

	-	برنام���ج	امل���م	املتحدة	االإمنائي	UNDP((،	مكافحة	الف�ساد	لتح�س���ني	اإدارة	احلكم،	�سعبة	التطوير	االإداري	 	)1(
واإدارة	احلكم	،مكتب	ال�سيا�سات	االإمنائية،	1998	،	�س	9.

	-	مكت���ب	ال�سيا�س���ات	االإمنائية،	الف�ساد	واحلك���م	الر�سيد،	�سعبة	التطوي���ر	االإداري	واإدارة	احلكم،	برنامج	االأمم	 	)2(
املتحدة	االإمنائي،	نيويورك	متوز/يوليه	1997	ورقة	مناق�سة	رقم	"03"،	�س	8.

	-	مفيد	ذنون	يون�س	وعدنان	دهام	اأحمد،	اأثر	الف�ساد	يف	النمو	االقت�سادي	يف	ظل	تباين	موؤ�س�سة	احلكم،	جامعة	 	)3(
املو�سل،	تنمية	الرافدين،	العدد	109،	جملد	34،	ال�سنة	2012،	�س	189.



533

اأ.د. حممد ر�صيد بوغزالةاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

وعليه	فاإن	هذه	التعاريف	تفيد	باأن	الف�ساد	يف	املال	العام	يف	الفكر	االقت�سادي	ينطلق	من	
ظاهرتنْي:

دف���ع	الر�س���وة	و	العمولة	املبا�س���رة	اإىل	املوظفني	وامل�سوؤولني	يف	احلكوم���ة،	ويف	القطاعني	
العام	واخلا�س	لت�سهيل	عقد	ال�سفقات،	وت�سهيل	االأمور	لرجال	االأعمال	و	ال�سركات	االأجنبية.

و�سع	اليد	على	املال	العام	و	احل�سول	على	مواقع	متقدمة	لالأبناء	واالأ�سهار	واالأقارب	يف	
اجلهاز	الوظيفي،	ويف	قطاع	االأعمال	العام	واخلا�س)1(.

وق���د	يكون	الف�ساد	اأحيانًا	حالة	عر�سية	لبع�س	االأفراد	ال�سيا�سيني	اأو	املوظفني	العموميني	
،	اأو	موؤقتًا	ولي�س	منتظمًا.

ويف	ح���االت	اأخ���رى	يك���ون	الف�ساد	موج���ودًا	يف	موؤ�س�س���ة	بعينه���ا،	اأو	يف	قطاعات	حمددة	
للن�س���اط	االقت�س���ادي	دون	غريه���ا	من	القطاع���ات	االأخرى،	وذل���ك	كوجود	بع����س	املوظفني	

الر�سميني	الفا�سدين	يف	بع�س	الوزارات	والقطاعات	املختلفة.

ويكرث	الف�ساد	يف	القطاعات	التي	ي�سهل	جني	الريع	منها	،	حيث	ي�سود	ال�سعف	يف	النظام،	
وت�سعف	الرقابة	والتنظيم	يف	هذه	القطاعات)2(.

رابعا: اأوجه املفارقة بني املفه�م القراآين ومفه�م الفكر القت�سادي ال��سعي للف�ساد 
يف املال العام:

من	خالل	ما	�سبق	من	بيان	مفاهيم	الف�ساد	يف	الفكر	االإ�سالمي	وفكر	االقت�ساد	الو�سعي	
تتب���نّي	لنا	الفج���وة	الكبرية	بينهما	يف	حتديد	مفهوم	الف�س���اد	االقت�سادي	من	خالل	املفارقات	

االآتية؛

	-	ال�سهاب���ي	اأنع���ام	وداغر	منق���ذ،	العوامل	املوؤثرة	يف	الف�س���اد	االإداري،	املجلة	العربية	ل���الإدارة،	املنظمة	العربية	 	)1(
للتنمي���ة	االإداري���ة،	القاه���رة،	الع���دد	3،	دي�سمرب	2000	،	����س	110،	وانظر:	بوزي���د	�سايح،	�سبل	تعزي���ز	امل�ساءلة	
وال�سفافي���ة	ملكافح���ة	الف�ساد	ومتكني	احلكم	الرا�س���د	يف	الدول	العربية،	جملة	الباح���ث،	جامعة	ورقلة،	اجلزائر،	

العدد:	10،	2012،	�س	56.
	-	اجلاب���ري،	عبد	اهلل	ب���ن	حا�سن،	الف�ساد	االقت�سادي	اأنواعه	اأ�سبابه،	جامع���ة	اأم	القرى،	املوؤمتر	العاملي	الثالث	 	)2(

لالقت�ساد	االإ�سالمي،	�س	9.
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1-	اأن	الف�س���اد	يف	الفك���ر	االقت�سادي	الو�سعي	ال	يتعدى	نطاق	ا�ستغالل	املوظف	العمومي	
من�سبه	لتحقيق	ماآرب	�سخ�سية،	وهو	كذلك	واأكرث	واأقّل	يف	املفهوم	القراآين.

2-	اأن	�سوء	الت�سيري	املوؤ�س�سي	ال	يعدو	عن	كونه	�سوء	ت�سيري	يف	منظور	االقت�ساد	الو�سعي	
م���ا	دام	املوظف	اأو	امل�س���رّي	مل	ي�ستغل	من�سبه	ذاك	لتحقيق	م���اآرب	خا�سة،	بينما	هو	ف�ساد	من	

اأعظم	الف�ساد	يف	املفهوم	القراآين.

3-	اأنَّ	اأّي	ك�ْسب	ال	ياأتي	بطريق	�سرعه	االإ�سالم	يعّد	ف�سادا	يف	املفهوم	القراآين،	كما	اأّن	اأيَّ	
�س���رف	للمال	يف	غري	منفعة	عامة	اأو	خا�سة	ُيع���ّد	ف�سادا،	فما	ُيطلق	عليه	رفاهية	يف	االقت�ساد	
الو�سع���ي	قد	يكون	اإ�ْسراف���ا	وترفا	ممقوتا	يف	منظور	القراآن؛	مما	يعن���ي	اأنه	ف�ساد	اقت�سادي،	
ومما	ُي�سمى	يف	االقت�ساد	الو�سعي	فائدة	ورْيعا	وِربحا	يف	املداينات	هو	ربا	وف�ساد	وحْرب	على	
اهلل	-	ع���ز	وج���ل	-			ور�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص،	ومما	ي�سميه	االقت�ساد	الو�سعي	ادخارا	قد	يكون	اكتنازا	يف	
منظور	القراآن،	مما	يعني	اأنه	ف�ساد،	وكثريا	مما	ي�سميه	االقت�ساد	الو�سعي	حوافز	وم�سابقات	

اإمنا	هو	قمار	ومْي�سر	وف�ساد	اقت�سادي	حمّرم	بقواطع	ن�سو�س	الوحي.

المطلب الثاني: العالج القرآني للفساد في المال العام

الفرع الأول: ال�سبل ال�قائية من الف�ساد يف املال العام يف القراآن الكرمي
اأوال-		تفعيل	مفهوم	قدا�سة	اخلدمة	العامة	لدى	املوظف	العمومي:	لعله	من	اأهم	املقا�سد	
الت���ي	دارت	عليه���ا	كثري	م���ن	اآي	القراآن	الك���رمي	هي	تفعي���ل	اال�ست�سعار	بامل�سوؤولي���ة	يف	اأذهان	
متقل���دي	الوالية	على	املال	الع���ام	يف	الدولة	االإ�سالمية	وخطورة	املهمة	املوكولة	اإليهم	يف	رعاية	
امل���ال	العام،	واأن	م�سالح	املجتمع	االإ�سالمي	مرتبط���ة	بوظائفهم،	واأن	ي�ست�سعروا	عواقب	هذه	
املهم���ة	دنيوي���ا	واأخرويا	اإْن	باحل�سنى	فباحل�سنى،	واإْن	كان	غري	ذلك	فغري	ذلك،	ويوؤكد	القراآن	

الك���رمي	هذه	احلقيقة	جليا	كما	يف	قوله	تعاىل	:چ مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  
ىت  يت  جث  مث        ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس   چ	]	االأنعام:	165	
[	،	فاملوظ���ف	العمومي	وَمْن	اأوكل	اإليهم	ت�سيري	املال	العام	هم	من	اخلالئف	يف	االأر�س	وُمكِّنوا	
عل���ى	اخلل���ق	الذين	هم	حتت	و�سايتهم	درجة،	وهذا	من	ابتالء	اهلل	لهم	هل	يوفوا	مبا	كلفوا	به	

م���ن	امل�سوؤولي���ة	اأم	يق�سروا	ولكّل	ج���زاءه.	ويدل	على	هذا	املعنى	كذلك	عم���وم	قوله	تعاىل:	چ ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئچ	]	املائدة:	2	[،	قال	ال�سعدي:	"اأي:	ليعن	
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بع�سك���م	بع�سا	عل���ى	الرب.	وهو:	ا�سم	جامع	لكل	ما	يحبه	اهلل	وير�س���اه،	من	االأعمال	الظاهرة	
والباطن���ة،	من	حقوق	اهلل	وحقوق	االآدمي���ني.	والتقوى	يف	هذا	املو�سع:	ا�سم	جامع	لرتك	كل	ما	
يكره���ه	اهلل	ور�سوله،	من	االأعمال	الظاهرة	والباطن���ة.	وكلُّ	خ�سلة	من	خ�سال	اخلري	املاأمور	
بفعله���ا،	اأو	خ�سلة	من	خ�سال	ال�سر	املاأمور	برتكها،	فاإن	العبد	ماأمور	بفعلها	بنف�سه،	ومبعاونة	

غ���ريه	م���ن	اإخوانه	املوؤمنني	عليها،	بكل	قول	يبعث	عليها	وين�س���ط	لها،	وبكل	فعل	كذلك.	چ ۇئ  ۆئ  
ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ   چوهو	التجروؤ	على	املعا�سي	التي	ياأثم	�ساحبها،	ويحرج.چ      ېئېئ   چ	
وهو	التعدي	على	اخَلْلق	يف	دمائهم	واأموالهم	واأعرا�سهم،	فكل	مع�سية	وظلم	يجب	على	العبد	

كف	نف�سه	عنه،	ثم	اإعانة	غريه	على	تركه)1(.

	ل���ذا	مل	ُيغفل	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص هذا	املعنى	الق���راآين	بتوجيه	اخلطاب	اإىل	ه���وؤالء	وي�سعهم	يف	
دور	الراع���ي	احلري����س	عل���ى	�ساأن	رعيته	كم���ا	يف	حديث	ابن	عم���ر	مرفوع���ا	:	" اأال	كلكم	راع	
وكلكم	م�سوؤول	عن	رعيته..."،	ومن	ِحكم	حديثه	هذاملسو هيلع هللا ىلصاأنه	اأطلق	لفظ	امل�سوؤولية	عن	كل	قيد،	
فاملتب���ادر	اأن	املق�سود	به	امل�سوؤولية	االأخروية	وهي	راجحة	لكن	هذا	ال	يلغي	امل�سوؤولية	الدنيوية	
اأم���ام	ال�سلط���ان	واملجتمع	وال�سمري	ال�سوي،	قال	املن���اوي:	اأي	كل	حافظ	ل�سيء	ي�ساأله	اهلل	عنه	

يوم	القيامة	هل	اأ�سلح	ما	حتت	نظره	وقام	بحقوقه	اأم	ال	؟)2(	

وق���ال	الطيب���ي	يف	ه���ذا	احلديث:	اإن	الراع���ي	لي�س	مطلوب���ا	لذاته	واإمن���ا	اأقيم	حلفظ	ما	
ا�سرتعاه	املالك	فينبغي	اأن	ال	يت�سرف	اإال	مبا	اأذن	ال�سارع	فيه)3(.	ويف	هذا	املعنى	القراآين	ورد	
حدي���ث	عب���د	اهلل	بن	عمر	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		اأّن	النبيملسو هيلع هللا ىلصقال	:	" اأحب	النا�س	اإىل	اهلل	-	عز	
وج���ل	-		اأنفعه���م	للنا�س	")4(،	ف���كاأن	النبيملسو هيلع هللا ىلصمن	خالل	جوامع	كلمه	يف	ه���ذا	احلديث	ر�سم	
للم�سل���م	املب���ادئ	االأخالقية	للخدمة	العام���ة	يف	املجتمع	االإ�سالمي	باعتم���اد	اأ�سلوبْي	الرتغيب	

	-	ال�سعدي،	تي�سري	الكرمي	الرحمن،	�س	218. 	)1(
	-	حممد	عبد	الروؤوف	املناوي،	في�س	القدير	�سرح	اجلامع	ال�سغري،	م�سر،	املكتبة	التجارية	الكربى،	ط	1،	1356	 	)2(

ه�،	ج	5	�س	20.
	-	اأب���و	الع���ال	حممد	عبد	الرحمن	املباركفوري،	حتفة	االأحوذي	�سرح	جامع	الرتمذي،	بريوت،	دار	الكتب	العلمية،	 	)3(

ج	5	�س	295.
	-	رواه	الطرباين	يف	"املعجم	الكبري"،	ج	12	�س	453،	ح"13646"،	و"املعجم	االأو�سط"،	ج	6	�س	139،	ح"6026"،	 	)4(

وح�سن	ال�سيخ	االألباين	اإ�سناده	يف	"�سحيح	الرتغيب	والرتهيب"،	ح"2623".
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والرتهي���ب،	وجْعل	اخلدم���ة	العامة	من	مظاه���ر	اال�ستخالف	يف	االأر����س،	كل	ذلك	مما	ُينبئ	
عل���ى	قدا�سة	الوظيفة	العامة	يف	النظام	االإ�سالمي،	واإنه	اإذا	تر�سخ	يف	ذهن	املوظف	العام	هذا	
املفه���وم	كان	ذلك	واقيا	له	عن	الوقوع	يف	الف�ساد	الوظيفي،	وعن	النيل	مما	حتت	يده	من	املال	

العام.

ثاني���ا:	تولية	الكف���اءات	امل�سرية	للمال	العام:	مم���ا	اأكد	عليه	القراآن	الك���رمي	من	االآليات	
الأج���ل	حماية	املال	العام	من	الف�ساد	هو	الن����س	على	تولية	الكفاءات	التي	يخول	اإليها	الو�ساية	
والت�سي���ري	للم���ال	الع���ام،	كما	ن�س	على	م���ا	يجب	اأن	تت�سف	ب���ه	هذه	الكف���اءات	من	موؤهالت	

الت�سيري	للمال	العام:

	اأ-	الق���وة	واالأمان���ة:	ف�سرط	القوة	عند	اأهل	العلم	:	االهتداء	اإىل	الت�سرف	فيما	هو	ناظر	
فيه)1(.	وبع�سهم	يعرب	عنها	بالكفاية	اأي	الكفاءة.

و�سرط	االأمانة	مطلوب	يف	كّل	متوّل	على	مال	اأو	من�سب؛	وهو	اأ�سد	توكيدا	يف	املتويل	للمال	
العام	حفظا	حلق	اهلل	تعاىل	وحقوق	العباد،	الأن	باالأمانة	حتفظ	االأموال)2(.

قال	�سيخ	االإ�سالم	ابن	تيمية:	"فاأما	ا�ستخراج	االأموال	وحفظها	فال	بد	فيه	من	قوة	واأمانة	
فيويل	عليها	�ساد	قوي	ي�ستخرجها	بقوته	وكاتب	اأمني	يحفظها	بخربته	واأمانته")3(.

وق���د	دل	القراآن	الك���رمي	على	وجوب	ا�ستيفاء	املت���ويل	للمال	العام	لهذي���ن	ال�سرطني	الأن	
عليهم���ا	املعّول	يف	الوقاية	م���ن	الف�ساد؛	قال	تعاىل	على	ل�سان	يو�سف	u	:چ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  
ڃڃ  چ     چ  چ  چ  چ	]	�سورة	يو�سف:	55	[.	قال	الن�سفي	يف	معنى	االآية:	چ     چ      چ	
اأم���ني	اأحفظ	ما	ت�ستحفظنيه	چ  چ    چ	عامل	بوجوه	الت�سرف.	و�سف	نف�سه	باالأمانة	والكفاية	

وهما	طْلبة	امللوك	ممن	يولونه)4(.

	-	اأب���و	بك���ر	بن	ال�سيد	الدمياطي،	اإعان���ة	الطالبني	على	حل	األفاظ	الفتح	املعني،	بريوت،	دار	الفكر،	ج	3	�س	186،	 	)1(
وانظر	يف	معناه:	ابن	جنيم	احلنفي،	البحر	الرائق	�سرح	كنز	الدقائق،	ج	4	�س	239.

	-	احلطاب،	مواهب	اجلليل،	ج	8	�س	95،	ابن	قدامة،	املغني،	ج	5	�س	377. 	)2(
	-	ابن	تيمية،	ال�سيا�سة	ال�سرعية،	�س	19. 	)3(

	-	اأبو	الربكات	عبد	اهلل	بن	اأحمد	الن�سفي،	مدارك	التنزيل	وحقائق	التاأويل،	بريوت،	دار	النفائ�س،	2005	م،	ج	2	 	)4(
�س	235.
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ويف	ق�سة	مو�سى	-	عليه	ال�سالم	-		مع	�ساحب	مْدين	يذكر	القراآن	الكرمي	اعتبار	االأمانة	
فيما	يوىلَّ	عليه	النا�س	من	الواليات	:چ ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ       ڭ  چ	]	�س���ورة	الق�س����س:	26	[.	قال	ابن	عبا�س	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		:	اأمني	فيما	ُويّل	

اأمني	فيما	ا�ستودع)1(.

ق���ال	املو�سل���ي	يف	ح�سن	ال�سلوك)2(:	"واإن	كانت	احلاجة	اإىل	االأمانة	اأ�سد	قدم	االأمني	مثل	
حفظ	االأموال	ونحوها،	فاأما	ا�ستخراجها	وحفظها	فال	بد	فيه	من	قوي	اأمني".

ويف	ال�سن���ة	ال�سريف���ة	جن���د	التاأكيد	على	ه���ذا	املعنى	الق���راآين	يف	اأن	الق���وة	�سرط	لتويل	
الواليات	العامة،	لذا	اعرت�س	النبيملسو هيلع هللا ىلصعلى	طلب	اأبي	ذّر	الغفاري	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		للوالية	
الأنه	فاقد	ل�سرط	القوة،	فعن	اأبي	ذر	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		قال:	قلت:	يا	ر�سول	اهلل	اأال	ت�ستعملني	
ق���ال	ف�س���رب	بيده	على	منكبي	ثم	قال:	" يا	اأبا	ذر	اإنك	�سعي���ف	واإنها	اأمانة	واإنها	يوم	القيامة	

خزي	وندامة	اإال	من	اأخذها	بحقها	واأدى	الذي	عليه	فيها	")3(.
قال	االإمام	النووي	رحمه	اهلل:	هذا	احلديث	اأ�سل	عظيم	يف	اجتناب	الواليات	ال	�سيما	ملن	

كان	فيه	�سعف	عن	القيام	بوظائف	تلك	الوالية)4(.

قال	يف	"تهذيب	الريا�سة")5(:	من	ُقلِّد	مع	العجز	واخليانة	�سيَّع	اأعماله	وماله.
دُّ	 ب-	العدالة:	العدالة	يف	اللغة	من	الَعْدل:	وهو	ما	قام	ف�ي	النفو�س	اأَنه	ُم�ْستق�يم،	وهو	�سِ

يُّ	قوُله	وُحْكُمه)6(. ال�َجْور.	و	الَعْدُل:	ال�ُحْكم	بال�حق.	و	الَعْدُل	من	النا�س:	ال�َمْر�سِ

والعدال���ة	عن���د	اأهل	الفقه:	هي	ال�س���الح	يف	الدين	واملروءة	با�ستعمال	م���ا	يجمله	ويزينه	

	-	الطربي،	اأبو	جعفر	حممد	بن	جرير،	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن،	ج	20	�س	63. 	)1(
	-	حمم���د	ب���ن	حممد	املو�سل���ي	ال�سافعي،	ح�سن	ال�سلوك	احلاف���ظ	دولة	امللوك،	الريا�س،	اململك���ة	ال�سعودية،	دار	 	)2(

الوطن،	ط	1،	1416	ه�،	�س	101.
	-	رواه	م�سلم،	كتاب	االإمارة،	باب	كراهة	االإمارة	بغري	�سرورة،	ج	3	�س	1457،	ح"1825". 	)3(

	-	اأبو	زكريا	يحي	بن	�سرف	النووي،	�سرح	�سحيح	م�سلم،	بريوت	-	لبنان،	ط2،	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	1392	 	)4(
ه�،	ج	12	�س	210.

	-	حممد	بن	علي	القلعي،	تهذيب	الريا�سة	وترتيب	ال�سيا�سة،	الزرقاء،	االأردن،	ط	1،	مكتلة	املنار،	�س	142. 	)5(
	-	ابن	منظور،	ل�سان	العرب،	مادة	"عدل"،	ج	11	�س	430. 	)6(
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وجتنب	ما	يدن�سه	وي�سينه)1(.

والعدال���ة	ظاه���رة	وباطن���ة،	فالعدالة	الظاه���رة	هي	الت���ي	مل	يعرف	ل�ساحبه���ا	مف�سق.	
والعدالة	الباطنة	هي	التي	يرجع	فيها	اإىل	قول	املزكني.	

قال	ابن	�سا�س	يف	اجلواهر:	"ينبغي	له	–يعني	احلاكم-	اأن	ي�ستبطن	اأهل	اخلري	واالأمانة	
والعدالة	لي�ستعني	بهم	على	ما	هو	ب�سبيله،	ويقوى	بهم	على	التو�سل	اإىل	ما	ينوبه،	ويخففوا	عنه	
ما	يحتاج	فيه	اإىل	اال�ستنابة	فيه؛	كالنظر	يف	االأحبا�س	والو�سايا	والق�سمة	واأموال	االأيتام	وغري	
ذلك،	قال:	واالأقرب	عندي	اأنه	اإن	كان	عاجزا	عن	ذلك	اإال	بهم	فهو	واجب	واإال	فم�ستحب")2(.
فالع���دل	اأ�سا�س	كّل	والي���ة	ووظيفة،	وقد	اتفق	العلماء	على	ا�س���رتاط	عدالة	املوظف	العام	
كمعيار	الختياره	لتويل	الوظيفة	فتلك	عدالته	يف	نف�سه،	وهذه	عدالته	مع	غريه،	واالأُوىل	اأ�سا�س	
ه���ذه؛	فمن	كان	عْدال	يف	نف�سه	دعاه	ذل���ك	للعدل	مع	غريه؛	الأن	العدل	مطلب	اأخالقي	دعا	اإليه	

الق���راآن	الكرمي	يف	مواطن	�ستى	وهو	اأ�سا�س	التقوى،	واأكرب	ح�سن	من	الف�ساد	املايل:	چ ہ  
ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ	]	�س���ورة	املائ���دة:	8	[.	
ق���ال	املف�س���رون	واملعنى	ال	يحملنكم	�سدة	بغ�سك���م	للم�سركني	على	ترك	الع���دل	فيهم	فتعتدوا	
عليهم	بارتكاب	ما	ال	يحل،	كمثلة	وقذف	وقتل	ن�ساء	و�سبية	ونق�س	عهد	ت�سفيًا	مما	يف	قلوبكم.	
اْعِدُلوا	ُهَو	اأَْقَرُب	ِللتَّْقوى	اأي	العدل	اأقرب	للتقوى،	�سرح	لهم	باالأمر	بالعدل	وبني	اأنه	مبكان	من	
التق���وى	بع���د	ما	نهاهم	عن	اجلور	وبني	اأنه	مقت�سى	الهوى،	واإذا	كان	هذا	للعدل	مع	الكفار	فما	

ظنك	بالعدل	مع	املوؤمنني)3(.

ويف	اآي���ة	اأخ���رى	يوؤكد	القراآن	عل���ى	اأهمية	العدل	يف	الوالي���ات:	چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
ۓ    ے   ھے   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ]	�سورة	احلجرات:	9	[.	قال	ال�سعدي:	
اأي	يحب	العادلني	يف	حكمهم	بني	النا�س	ويف	جميع	الواليات،	التي	تولوها،	حتى	اإنه،	قد	يدخل	

	-	ابن	تيمية،	ال�سيا�سة	ال�سرعية،	�س	116	– 117. 	)1(
	-	احلطاب،	مواهب	اجلليل،	ج	8	�س	95. 	)2(

	-	البي�ساوي،	اأنوار	التنزيل،	ج	2	�س	117.	والن�سفي،	مدارك	التنزيل،	ج	1	�س	432. 	)3(
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يف	ذلك	عدل	الرجل	يف	اأهله،	وعياله،	يف	اأدائه	حقوقهم.)1(

وهن���اك	اأحادي���ث	كثرية	ت�سب	يف	هذا	املعنى	القراآين	من	احل���ّث	على	العدل	يف	الوظيفة	
العامة	منها	احلديث	ال�سحيح	اأنه	ملسو هيلع هللا ىلص قال	:	" اإن	املق�سطني	عند	اهلل	على	منابر	من	نور	عن	
ميني	الرحمن	-		عز	وجل	-		وكلتا	يديه	ميني	الذين	يعدلون	يف	حكمهم	واأهليهم	وما	ُولُّوا")2(.	
ومن	كمال	العدل	يف	الوظيفة	امل�سرية	للمال	العام	القيام	على	م�سالح	العامة،	وعدم	االحتجاب	
ع���ن	حاجاته���م	ملا	يف	احلديث	ال�سحيح	:	" َم���ْن	والَّه	اهلل	-	عز	وجل	-		�سيئا	من	اأمر	امل�سلمني	

فاحتجب	دون	حاجتهم	وخلتهم	وفقرهم	احتجب	اهلل	عنه	دون	حاجته	وخلته	وفقره")3(.	
قال	االأمري	ال�سنعاين:	واحلديث	دليل	على	اأنه	يجب	على	من	ويل	اأمرا	من	اأمور	عباد	اهلل	

اأن	ال	يحتجب	عنهم	اأن	ي�سهل	احلجاب	لي�سل	اإليه	ذو	احلاجة)4(.

ثالثا- الرقابة الذاتية لراعي املال العام: 
وه���ي	من	اأهم	ال�سبل	الوقائي���ة	لظاهرة	الف�ساد،	فقد	تظاف���رت	ن�سو�س	الوحي	بالدعوة	
اإىل	ال���ورع	واخل�سية	م���ن	�سوء	العاقبة،	واحلذر	م���ن	ال�سبهات،	وعدم	اأكل	امل���ال	بالباطل	،كّل	
ذل���ك	يف	�سياق	اآيات	واأحاديث	الوعد	والوعيد	بق�س���د	تاأ�سي�س	قواعد	الرتبية	الروحية	وتفعيل	
دور	ال�سم���ري	ال�سلي���م	يف	الرقابة	على	اأفعال	�ساحبه،	والأن	املتويل	عل���ى	العام	تعّلقت	يف	ذمته	
حقوق	اهلل	وحقوق	العباد	كان	جديرا	باأن	يكون	رقيبا	على	نف�سه،	وح�سيبا	على	اأفعاله	واأقواله،	
وهذه	الرقابة	الذاتية	تتولد	يف	النف�س	بالرغبة	والرهبة؛	اأي	بالرغبة	يف	االأجر	يف	االآخرة	على	
م���ا	يتقرب	به	العبد	من	الطاعات	التي	م���ن	اأعظمها	حفظ	املال	العام،	اأو	بالرهبة	من	العذاب	
و�سوء	العاقبة	ملن	�سيعه	واأف�سده،	ومن	اأعظم	الن�سو�س	املو�سية	ب�سرورة	الرقابة	على	النف�س	

	-	ال�سعدي،	تي�سري	الكرمي	الرحمن،	�س	800. 	)1(
	-	رواه	م�سل���م،	كتاب	االإمارة،	باب	ف�سيل���ة	االإمام	العادل	وعقوبة	اجلائر	واحلث	على	الرفق	بالرعية...،	ج	4	�س	 	)2(

1458،	ح"1827".
	-	رواه	اأب���و	داود	بلفظ���ه،	كت���اب	اخلراج	واالإمارة	والف���يء،	باب	فيما	يلزم	االإمام	من	اأم���ر	الرعية	واحلجبة	عنه،	 	)3(
ج	3	����س	135،	ح"2948"،	والرتم���ذي،	كتاب	االأح���كام،	باب	ما	جاء	يف	اإمام	الرعي���ة،	ج	3	�س	619،	ح"1332"،	

واحلاكم،	ج	4	�س	105،	ح"7027".
	-	حممد	بن	اإ�سماعيل	االأمري	ال�سنعاين،	�سبل	ال�سالم	�سرح	بلوغ	املرام،	بريوت	-	لبنان،	ط	4،	دار	اإحياء	الرتاث	 	)4(

العربي،	1379	ه�،	ج	4	�س	124.
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م���ن	اجل���ور	يف	الت�سرفات	لكل	من	حمل	عبء	امل�سوؤولية	ومنه���ا	امل�سوؤولية	على	املال	العام	قول	
اهلل	-	�سبحان���ه	وتع���اىل	-	:چ جب         حب  خب  مب            ىب  يب  چ]	املدثر:	38	[.	اأي	كل	نف�س	ماأخوذة	
بعملها	مرتهنة	بك�سبها	عند	اهلل	غري	مفكوكة	عنه،	كافرة	كانت	اأو	موؤمنة،	عا�سية	اأو	طائعة)1(.

ومن	اأو�سح	الن�سو�س	املتوعدة	للفا�سدين	من	اأ�سحاب	الواليات	على	املال	العام	وغريهم	
چ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   :چ  تع���اىل	 قول���ه	
]�سورة	االأنفال:	27	[.	ومن	اأعظم	خيانة	االأمانات	واأ�سدها	جرما	هي	اأكل	املال	العام	كالغلول	

يف	املغامن،	اأي	ال�سرقة	منها،	وخيانة	كل	ما	يوؤمتن	عليه	النا�س	من	مال	اأو	غريه)2(.

كم���ا	توع���د	القراآن	من	يغلل	من	الغنيمة	ب�سوء	العاقبة	ي���وم	القيامة	فقال:چ ک  گ       گ    
چ ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   
	]	�س���ورة	اآل	عم���ران:	161	[.	اأي	ياأتي	به	حامال	له	على	ظهره،	كما	�سح	ذلك	عن	النبي	�سّلى	
اهلل	عليه	واآله	و�سّلم	فيف�سحه	بني	اخلالئق،	وهذه	االآية	تت�سمن	تاأكيد	حترمي	الغلول	والتنفري	
منه	باأنه	ذنب	يخت�س	فاعله	بعقوبة	على	روؤو�س	االأ�سهاد	ويطلع	عليها	اأهل	املح�سر	وهي	جميئه	
ي���وم	القيامة	مبا	غله	حامال	له	قب���ل	اأن	يحا�سب	عليه	ويعاقب)3(.	وهذا	الرتهيب	يجعل	املتويل	
عل���ى	املال	الع���ام	يرقب	ت�سرفاته	يف	و�سايته	عليه.	فقوله	-	ع���ز	وجل	-	:	چ   ڳ  ڳچ		هو	

من	الغلول؛	وهو	اأخذ	ال�سيء	خفية	من	املغامن	وغريها.)4(

وكث���ري	من	االأحاديث	النبوية	ال�سحيحة	�سلكت	�سبي���ل	القراآن	يف	تربية	نف�س	املتويل	على	
امل���ال	الع���ام	على	الرقابة	الذاتية؛	منه���ا	ما	�سح	عن	عدي	بن	عمرية	�سن���ان	-	ر�سي	اهلل	عنه	
-		قال	�سمعت	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلصيقول	:	" من	ا�ستعملناه	منكم	على	عمل	فكتمنا	خميطا	فما	فوقه	

	-	القنوج���ي،	اأبو	الطي���ب	حممد	�سديق	خان،	فتح	البيان	يف	مقا�سد	القراآن،	�سي���دا-	بريوت،	املكتبة	الع�سرية،	 	)1(
1412ه�	-	1992م،	ج	14	�س	418.	واملراغي،	تف�سري	املراغي،	ج	29	�س	140.

	-	القا�سم���ي،	حمم���د	جمال	الدين	بن	حمم���د	�سعيد،	حما�سن	التاأويل،	بريوت،	لبن���ان،	دار	الكتب	العلمية،	ط	1،	 	)2(
1418	ه�،	ج	5	�س	279.

	-	القنوج���ي،	اأب���و	الطيب	حممد	�سديق	خان،	نيل	امل���رام	من	تف�سري	اآيات	االأحكام،	ب���ريوت	– لبنان،	دار	الكتب	 	)3(
العلمية،	2003م،	�س	124.

	-	الغرناط���ي،	اأب���و	القا�سم	اأحم���د	بن	حممد	بن	اأحمد	بن	ج���زي،	الت�سهيل	لعلوم	التنزيل،	ب���ريوت	– لبنان،	دار	 	)4(
االأرقم،	ط	1،	1416ه�،	ج	1	�س	170.
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كان	غلوال	ياأتي	به	يوم	القيامة	...	")1(.	
ومِل���ا	�س���ّح	يف	حديث	اأبي	حميد	ال�ساع���دي	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		ق���ال:	ا�ستعمل	ر�سول	اهلل	
ملسو هيلع هللا ىلص رجال	على	�سدقات	بني	�سليم	يدعى	ابن	اللتبية	فلما	جاء	حا�سبه	قال:	هذا	مالكم،	وهذا	
هدي���ة.	فقال	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلص:	" فهال	جل�ست	يف	بيت	اأبي���ك	واأمك	حتى	تاأتيك	هديتك	اإن	كنت	
�سادقا	" ثم	خطبنا	فحمد	اهلل	واأثنى	عليه	ثم	قال:	" اأمَّا	بعد	فاإين	ا�ستعمل	الرجل	منكم	على	
العم���ل	مم���ا	والَّين	اهلل	فياأتي	فيقول:	ه���ذا	مالكم	وهذا	هدية	اأهدي���ت	يل،	اأفال	جل�س	يف	بيت	
اأبي���ه	واأمه	حتى	تاأتيه	هديته،	واهلل	ال	ياأخذ	اأح���د	منكم	�سيئا	بغري	حقه	اإال	لقي	اهلل	يحمله	يوم	

القيامة...")2(.

المطلب الثالث: السبل العالجية  من فساد المال العام في القرآن الكريم

عالج	القراآن	ظاهرة	االإثراء	بال	�سبب	التي	تطراأ	على	حاالت	خم�سو�سة	من	متوليي	املال	
الع���ام	يف	املجتمع	االإ�سالمي،	ملا	يف	ذلك	من	مظنة	الف�ساد،	وكان	اأ�سد	حر�سا	على	عالج	ذلك	
يف	بيئ���ة	الوظيفة	العامة	لتعّلق	ذلك	باملال	العام،	وه���ذا	بطبيعة	احلال	ُيثري	االهتمام	ب�سرورة	
تفعي���ل	قاعدة	امل�ساءلة	الوظيفية	القا�سية	عن	الف�ساد	االقت�سادي	"من	اأْين	لك	هذا"،	ويتبنّي	
اأن	كّل	ث���راء	غ���ري	معتاد	يف	حال	الوظيفة	برهان	على	ف�ساد	املوظف	العام	واعتداء	منه	على	ما	

حتت	يده	من	املال	العام.

ومن	بني	�سبل	العالج	التي	اأقرها	القراآن	لرْدع	املْعتدين	على	املال	العام	ت�سريعه	لعقوبات	
خمتلفة	تتنا�سب	مع	خمتلف	م�ستويات	جْرم	الف�ساد	املرتكب	يف	حق	املال	العام:

1- حّد ال�سرقة: 
	الق���راآين	التي	تعال���ج	م�س���كالت	الف�ساد	 وه���و	م���ن	العقوب���ات	املق���ّدرة	الثابت���ة	بالن����سّ
االقت�س���ادي	فيما	يتعّلق	ب�سرقة	املال	العام	وكّل	ما	ينطبق	عليه	و�سف	ال�سرقة	من	حتويل	املال	

	-	رواه	م�سل���م،	كت���اب	االإمارة،	باب	حترمي	هدايا	العمال،	ج	3	����س	1465،	ح"1833"،	واأبو	داود،	كتاب	االأق�سية،	 	)1(
باب	يف	هدايا	العمال،	ج	3	�س	300،	ح"3581"،	واأحمد،	ج	4	�س	192.

	-	البخاري،	كتاب	احليل،	باب	احتيال	العامل	ليهدي	له،	ج	6	�س	2559،	ح"6578"،	وم�سلم،	كتاب	االإمارة،	باب	 	)2(
حترمي	هدايا	العمال،	ج	3	�س	1463،	ح"1832".



542

اأ.د. حممد ر�صيد بوغزالةاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

م���ن	احل�سابات	العامة	اإىل	اخلا�سة	وما	يف	حكمها،	قال	تعاىل	:	چ ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  چ	]	�سورة	املائدة:	38	[.	وال�سرقة	من	
امل���ال	العام	من	اأعظم	اجل���رم	لكونه	يتعلق	بحقوق	اهلل	-	جل	جالله	-	وحقوق	عامة	امل�سلمني،	
ولذل���ك	ا�ستحق	ال�سارق	قط���ع	يده	جزاء	ونكاال؛	و	"لي�س	ذلك	التغليظ	يف	عقوبة	ال�سرقة	ق�سوة	
م���ن	االإ�سالم،	وا�ستخفافا	باالإن�س���ان،	وا�سرتخا�سا	لوجوده	كما	يقول	ذلك-	زورا	وبهتانا-	من	
يكي���دون	لالإ�سالم،	ويبّيتون	له	ماال	ير�سى	من	الق���ول..	واإمنا	ذلك	العقاب	هو	اجلزاء	العادل	
الرحي���م،	اإزاء	هذا	اجلرم	ال�سنيع،	الذي	يعّده	االإ�سالم	من	اأ�سنع	اجلرائم،	اإذ	هو	اعتداء	على	

حرمة	االإن�سان،	يف	اأعّز	ما	يحر�س	عليه،	وهو	املال")1(.
2- حّد احلرابة: 

واآية	احلرابة	من	اأْظهر	االآيات	الداعية	للق�ساء	على	الف�ساد	يف	املال	العام،	الأنه	من	اأعظم	
االإف�ساد	يف	االأر�س،	قال	تعاىل	:	چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ]	�س���ورة	املائدة:	33[.		فالعقوبات	يف	

االآية	عند	مالك	اإمنا	هي	للتخيري؛	يختار	االإمام	لكّل	جْرم	ما	ينا�سبه	من	العقوبة)2(.	

واإنن���ا	نق���ول	اإّن	م���ن	جرائ���م	احلراب���ة	م���ا	يتعّل���ق	بالف�س���اد	يف	امل���ال	الع���ام،	وق���د	اأوقع	
النبيملسو هيلع هللا ىلصعقوبة	احلرابة	على	املعتدين	على	املال	العام	–وهي	اإبل	ال�سدقة-	ملا	�سح	اأن	نا�سا	
م���ن	عرين���ة	قدموا	على	ر�س���ول	اهلل	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-	املدينة	فاجتووها،	فقال	له���م	ر�سول	اهلل	-	ملسو هيلع هللا ىلص	
-:	"اإن	�سئت���م	اأن	تخرجوا	اإىل	اإبل	ال�سدقة	فت�سربون	من	األبانها	واأبوالها" ففعلوا	ف�سحوا	ثم	
مالوا	على	الرعاء	فقتلوهم	وا�ستاقوا	ذود	ر�سول	اهلل	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-،	فبلغ	ذلك	النبي	-	ملسو هيلع هللا ىلص	-	فبعث	
يف	اإثرهم،	فاأتي	بهم	فقطع	اأيديهم	واأرجلهم	و�سمل	اأعينهم	وتركهم	يف	احلرة	حتى	ماتوا)3(.

	-	عبد	الكرمي	اخلطيب،	التف�سري	القراآين	للقراآن،	ج	3	�س	1094. 	)1(
	النفراوي،	الفواكه	الدواين،	ج	2	�س	204.	وابن	عا�سور،	حممد	الطاهر،	التحرير	والتنوير،	تون�س،	ج	6	�س	185. 	)2(
	-	رواه	م�سل���م	بلفظه،	كت���اب	الق�سامة	واملحاربني	والق�سا�س	والديات،	باب	حك���م	املحاربني	واملرتدين،	ج	3	�س	 	)3(

1296،	ح	"1671"،	والبخاري،	كتاب	الزكاة،	باب	ا�ستعمال	اإبل	ال�سدقة،	ج	2	�س	546،	ح	"1430".
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 التعزير: 
نظ���را	لت�س���ّوف	ال�سريع���ة	االإ�سالمية	لتحقيق	العدال���ة	يف	املجتمع	االإ�سالم���ي،	ومواكبتها	
لتغ���رّيات	املكان	وتقّلبات	الزم���ان،	فبموازاة	العقوب���ات	املقدرة	للجرائ���م	املن�سو�سة	�سّرعت	
عقوب���ات	اجتهادية	تعزيرية،	يقّدرها	احلاكم	مبا	ينا�س���ب	حجم	اجلْرم	غري	املن�سو�س	علْيه،	
واإّن	الكثري	من	جرائم	الف�ساد	يف	املال	العام	من	االختال�سات	والر�سى	وت�سييع	االأموال	العامة	
وكث���ري	منها	جرائ���م	واحتياالت	ال	عهد	بها	ملن	م�س���ى	من	القرون	هي	معنّي���ة	بعقوبة	التعزير	
الت���ي	اأوكلته���ا	ال�سريعة	للحاكم،	وقد	قرر	الق���راآن	الكرمي	يف	عموم	اآيات���ه	تعزير	املف�سد	للمال	
العام	مبثل	ما	اأف�سد،	قال	تعاىل:	(	َوَجَزاُء	�َسيَِّئٍة	�َسيَِّئٌة	ِمْثُلَها	)	]	ال�سورى:	40	[.	قال	يف	مفاتيح	
الغيب:	هذه	االآية	اأ�سل	كبري	يف	علم	الفقه	فاإن	مقت�ساها	اأن	تقابل	كل	جناية	مبثلها	وذلك	الأن	
االإه���دار	يوجب	فتح	باب	ال�س���ر	والعدوان،	الأن	يف	طبع	كل	اأحد	الظل���م	والبغي	والعدوان،	فاإذا	
مل	يزج���ر	عنه	اأقدم	عليه	ومل	يرتكه،	واأما	الزيادة	على	قدر	الذنب	فهو	ظلم	وال�سرع	منزه	عنه	
فل���م	يب���ق	اإال	اأن	يقابل	باملثل،	ثم	تاأكد	هذا	الن�س	بن�سو�س	اأخ���ر،	كقوله	تعاىل:	(	َواإِْن	َعاَقْبُتْم	
ْثِل	َما	ُعوِقْبُتْم	ِبِه	)	]النحل:	126[	وقوله	تعاىل:	(	َمْن	َعِمَل	�َسيَِّئًة	َفاَل	ُيْجَزى	اإِالَّ	ِمْثَلَها	 َفَعاِقُبوا	مِبِ

)	]غافر:	40[....	)1(.

	-	الرازي،	مفاتيح	الغيب،	ج	27	�س	605. 	)1(
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خاتمة

احلمد	هلل	الذي	وفقني	لتمام	هذا	العمل	مع	ما	فيه	من	اخللل	والزلل،	وقد	تراءت	لنا	فيه	
بع�س	النتائج	التي	هي	حقيقة	بالذكر؛

مقا�س���د	القراآن	الكرمي	هي	الغايات	التي	اأنزل	القراآن	الأجلها،	وقد	انفرد	القراآن	الكرمي	
بكث���ري	م���ن	املقا�سد	املتعلق���ة	باالأموال،	ومنه���ا	االأموال	العام���ة،	اإما	يف	عموم	االآي���ات	اأو	فيما	

اخت�ست	باالأموال.
امل���ال	العام	هو	الذي	يكون	�ساحبه	جمم���وع	االأمة	اأو	اجلماعة	منها	دون	النظر	الأ�سخا�س	
اأفرادها	على	التعيني،	بحيث	يكون	االنتفاع	باالأموال	التي	تتعلق	بها	لهم	جميعا	دون	اخت�سا�س	
به���ا	من	اأح���د،	وهو	يختلف	ع���ن	املال	اخلا�س	م���ن	عدة	وجوه،	�س���واء	من	حي���ث	احلقيقة،	اأو	

احلرمة،	اأو	املوارد	اأو	امل�سارف.
م���ن	مقا�س���د	القراآن	يف	امل���ال	العام،	اأنه	مال	اهلل	-	جل	جالل���ه	-		فيحفظ	حق	اهلل	فيه،	

وهو	م�سخر	جلميع	اخللق.
م���ن	مقا�سد	القراآن	يف	املال	الع���ام	اأن	اأوكل	�ساأنه	اإىل	ال�سلطان؛	فريعى	حق	اهلل	U	فيه،	

فياأخذه	بحقه	وي�سرفه	يف	حقه،	ويراعي	فيه	م�سالح	العامة	قبل	اخلا�سة.	
من	مقا�سد	القراآن	يف	املال	العام	اأن	للرعية	م�سوؤولية	يف	حفظه	وتنميته.

راع���ى	القراآن	الكرمي	يف	مقا�سده	املال	العام	من	حيث	العدم	بت�سريع	�سبل	وقائية	حلفظ	
املال	العام	من	الف�ساد،	واأخرى	عالجية	ترفع	�سرر	الف�ساد.

م���ن	مقا�سد	القراآن	الك���رمي	يف	الوقاية	من	الف�ساد	يف	املال	العام	اأن���ه	عظم	�ساأن	امل�سوؤولية	
للمتولني	على	املال	العام،	والدعوة	اإىل	تولية	االأكفاء	ذوي	القوة	واالأمانة	والعدالة	على	املال	العام.
من	مقا�سد	القراآن	يف	عالج	الف�ساد	يف	املال	العام	اأنه	�سرع	احلدود	والتعزيرات	لتطهري	

الوظيفة	من	الف�ساد.
واحلمد	هلل	الذي	بنعمته	تتم	ال�ساحلات
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د.عبد ال�سافى اأحمد على اأحمد ال�سيخ  
• م�سرى	اجلن�سية	
• تاريخ	امليالد				28/	7	/	1973	م		
• الوظيف���ة	/	اأ�ستاذ	التف�سري	وعلوم	القراآن	امل�سارك	بكلي���ة	الدرا�سات	االإ�سالمية	والعربية		

جامعة	االأزهر	بالقاهرة	
• املوؤهل	/	دكتوراه	فى	التف�سري	وعلوم	القراآن	الكرمي	.	
• الدرحة	العلمية	/	اأ�ستاذ	م�سارك		
• وع�سو	جلنة	فح�س	التاأليف	والن�سر	مبجمع	البحوث	االإ�سالمية	باالأزهر	ال�سريف.		

امل�ؤهالت العلمية :
• املاج�ستري	من	جامعة	االأزهر	بتقدير	امتياز	بعنوان	:" مال	على	القارى	ومنهجه	فى	تف�سري		

القراآن	الكرمي	" 
• الدكتوراة	من	جامعة	االأزهر	مع	مرتبة	ال�سرف	االأوىل	بعنوان	:" تف�سري	�سورة	البقرة	بني		

الزخم�سرى	واأبى	حيان	درا�سة	مقارنة	"
• الرتقية	لدرجة	اأ�ستاذ	م�سارك	فى	ذات	التخ�س�س	.	

امل�ؤمترات :
• موؤمت���ر	" التف�س���ري	املو�سوع���ى	واقع	واآف���اق	" باالإم���ارات	العربية	املتح���دة	والذى	نظمته		

. م	 	2010 "  عام	 ال�سارقة	 "جامعة	
• موؤمتر	عن	انت�سار	ظاهر	التكفري	باملدينة	املنورة	2011م		
• ندوة	عن	االإن�سان	فى	القراآن	نظمتها	الندوة	العاملية	لل�سباب	االإ�سالمى.2011م		
• موؤمتر	االإ�سالم	وال�سالم	بجامعة	الدمام	2012م	.	
• موؤمتر	عن	املراأة	يف	ال�سرية	النبوية	واملراأة	املعا�سرة	بجامعة	الق�سيم	2012م	
• االأبحاث	والدرا�سات	:	اأكرث	من	ثالثني	درا�سة	منها		
• موؤان�سة	اأوىل	االألباب	ب�سرح	مائة	فائدة	من	�سورة	االأحزاب		
• التف�سري	املو�سوعى	فى	الر�سائل	اجلامعية	.	
• االأ�سباب	الرتبوية	النت�سار	ظاهرة	التكفري	بني	طالب	اجلامعة	.	
• الدعوة	واإدارة	االأزمات	تطبيقات	من	القراآن	الكرمي	.	
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الت�سحر م�سكلة ت�سدى لها القراآن الكرمي

اإعداد 
د/ عبد الشافي أحمد علي الشيخ 

اأ�ستاذ التف�سري وعل�م القراآن امل�ساعد 
 جامعة الأزهر 
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املقدمة
احلم���د	هلل	وكفى	،	و�سالة	و�سالم���ا	على	عباده	الذين	ا�سطفى	،	حمم���د	واآله	وال�سحب	
والتابع���ني	ومن	اقتف���ى،	اإىل	اأن	يرث	اهلل	االأر����س	ومن	عليها	.	�سخر	بقدرت���ه	ال�سم�س	والقمر	
والنج���وم	واجلب���ال	وال�سجر	والدواب	وغريها	لتكون	يف	خدمة	االإن�س���ان	وا�ستعمره	يف	االأر�س،	

وجعله	�سيدا	موؤمتنا	على	ما	يف	الكون	لينظر	ماذا	يفعل	.

اأم���ا	بع���د:		فيحتفل	العامل	يوم	ال�ساب���ع	ع�سر	من	يونيو	كل	عام	بالي���وم	العاملي	ملواجهة	ما	
يعرف	بظاهرة	"الت�سحر	واجلفاف" .	وما	هذا	اإال	الإدراك	العامل	عن	يقني	مدى	خطورة	هذه	
الظاهرة	التي	تهدد	اأمن	االإن�سان	على	هذه	الب�سيطة،	واإذا	اأردنا	الوقوف	على	حقيقة	الت�سحر	

فيمكننا	القول		:	

اإن	ظاه���رة	الت�سح���ر	لي�س	املق�سود	بها	جم���رد	ات�ساع	لل�سحراء	عل���ى	ح�ساب	االأرا�سي	
الزراعية	املجاورة	وانكما�س	الرقعة	اخل�سراء	اخل�سبة	فح�سب	.	

ولكن���ه	يتج���اوز	هذا	املفهوم	لُيق�سَد	ب���ه	وقوع	تدهور	يف	الرتبة	والنب���ات	الطبيعي	وموارد	
املياه	مبا	يوؤثر	�سلًبا	على	�سحة	احليوان	واالإن�سان	ويحرمهما	من	فر�س	احلياة.)1(

وعل���ى	خ���الف	ما	ق���د	يظنه	الكث���ريون	م���ن	اأن	الت�سحر	م�سكل���ة	طبيعي���ة	ي�سببها	نق�س	
االأمطار،	بات	من	املوؤكد	اأن	الت�سحر	نتاج	عملية	مت�سلة	من	تدهور	االأر�س	يلعب	االإن�سان	فيها	
دوًرا	اأ�سا�سي���ا،	وُيّتهُم	االإن�س���ان	ب�سلوعه	يف	وقوع	تدهور	الرتبة	والنبات	واملياه	اجلوفية	باأفعاله	

غري	امل�سئولة	.

واالإ�س���الم	– كعادته	– ال	يق���ف	مكتوفا	اأمام	ما	يتعلق	ب�سلوك	الب�سر	اأو	ما	مي�س	مقومات	
حياتهم	،

ومن	هنا	تنامت	فكرة	درا�سة	ظاهرة	الت�سحر	من	منظور	اإ�سالمي	-	من	خالل	ن�سو�س	
القراآن	الكرمي	وال�سنة	النبوية	-	،	للوقوف	على	منهج	االإ�سالم	يف	مواجهة	هذه	الظاهرة	.	التي	

	الييئات	والت�سحر	التلوثى		د	حممد	ابراهيم	ح�سن		جامعة	االأ�سكندرية	2004	م	�س	7	. 	)1(
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ُيتهم	فيها	االإن�سان	بفعله	بالدرجة	االأوىل	،	ومعلوم	اأن	كل	ما	يتعلق	بفعل	االإن�سان	فقد	و�سع	فيه	
االإ�س���الم	ب�سمة	�سريحة	متي���زه	عن	غريه	من	الت�سريعات	،	وم�سكل���ة	الت�سحر	من	هذا	النوع	
الذي	له	عظيم	ارتباط	و�سلة	ب�سلوك	االإن�سان	،	ومن	ثمَّ	مل	يغفل	االإ�سالم	-ممثال	يف	ن�سو�سه	
وت�سريعات���ه-	عالج	هذه	الظاهرة	مبنه���ج	وقائي	واآخر	عالجي	اأده�س	الدرا�سات	احلديثة	كما	

�سيت�سح	يف	ثنايا	الدرا�سة	.
وجاءت الدرا�سة يف متهيد ومبحثني وخامتة كالآتي :

التمهيد	:	وفيه	تعريف	بالت�سحر	وبع�س	امل�سطلحات	ذات	ال�سلة	.

املبحث الأول :  اأحكام الأر�س والنبات يف الإ�سالم     وفيه :
• االأر�س	املوات	واأحكامها	وحرمة	االحتجاز	فوق	ثالث	بدون	ا�ستخدام	.		
• االأرا�سي	يف	البالد	املفتوحة	وهي	يف	يد	غري	امل�سلمني	.	
• االإ�سالم	و�سيا�سة	االأر�س	
• حكم	اإهالك	النبات	يف	احلج	وغريه	.	

املبحث الثاين: البيئة النم�ذجية يف القراآن     وفيه :
• دعوة	االإ�سالم	للتخ�سري	وا�ستثمار	البيئة	بالزراعة	.	
• جمابهة	الت�سحر	يف	القراآن	.	
• ح�سن	التخطيط	يف	الزارعة	يقاوم	الت�سحر	.	
• منع	الزكاة	�سبب	يف	الت�سحر	.	
• اخلامتة:	وفيها	ما	تتو�سل	اإليه	الدرا�سة	من	نتائج	وتو�سيات	.	

واهلل	وحده	اأ�ساأل	اأن	يتقبل	هذا	العمل	واأن	يجعله	خال�سا	لوجهه	الكرمي	.
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التمهيد
عندم���ا	مي���ر	اأمامنا	م�سطل���ح" الت�سح���ر	" يهجم	عل���ى	خاطرنا	�س���ورة	م�ساحات	من	
االأرا�س���ي	املت�سققة	اأو	اأر�س	�سحراوية	قاحلة	،	لينطبع	يف	خميلتنا	اأن	الت�سحر	لي�س	اإال	عملية	
حت���ول	لالأرا�س���ي	املنتج���ة	اإىل	اأرا�س	�سحراوي���ة	مع	مرور	الزم���ن	..	وهذا	املفه���وم	واإن	كان	

�سحيحا	اإال	اأنه	غري	دقيق	حيث	اإنه	مل	ي�ستوعب	جميع	حاالت	الت�سحر	.

فالت�سح���ر	يطل���ق	على	ح���دوث	عملية	هدم	اأو	تدم���ري	للطاقة	احليوي���ة	لالأر�س	)	الرتبة	
والنب���ات	الطبيعي	وموارد	املي���اه(	و	التي	ميكن	اأن	توؤدي	يف	النهاي���ة	اإىل	ظروف	ت�سبه	ظروف	
ال�سح���راء	وه���و	مظهر	من	التدهور	الوا�س���ع	لالأنظمة	البيئية	الذي	ي���وؤدي	اإىل	تقل�س	الطاقة	
احليوي���ة	لالأر����س	املتمثلة	يف	االإنت���اج	النباتي	واحليواين	مب���ا	يوؤثر	�سلًبا	عل���ى	�سحة	احليوان	

واالإن�سان	ويحرمهما	من	فر�س	احلياة	للوجود	الب�سري	.

ورغم	اأن	تناق�س	االإنتاجية	الزراعية	ومن	بعدها	احليوانية	يعد	مظهرًا	اأ�سا�سيا	لالأرا�سي	
املت�سح���رة،	ف���اإن	النتيجة	قد	ال	تكون	بال�س���رورة	حتول	االأر�س	اإىل	�س���كل	ال�سحراء	برمالها	

ال�سفراء	وخلوها	من	النباتات،	كما	هو	متخيل	لدى	غالبية	النا�س.	)1(

ويوؤث���ر	الت�سحر	تاأثرًيا	مفجًع���ا	على	احلالة	االقت�سادية	للبالد،	حي���ث	يوؤدي	اإىل	خ�سارة	
ت�س���ل	اإىل	40	بليون	دوالر	�سنويًّا	يف	املحا�سيل	الزراعي���ة	وزيادة	اأ�سعارها	،	ويف	كل	عام	يفقد	
العامل	ح���وايل691	كيلومرت	مربع	من	االأرا�سي	الزراعية	نتيجة	لعملية	الت�سحر،	بينما	حوايل	

ثلث	اأرا�سي	الكرة	االأر�سية	معر�سة	للت�سحر	ب�سفة	عامة.

من	هنا	يتبني	اإن	الت�سحر	اأحد	امل�ساكل	البيئية	اخلطرية	،	التي	تواجه	العامل	حاليا	و	هو	
يتطور	يف	اأغلب	اأرجاء	املعمورة	وعند	معدالت	مت�سارعة	)2(.	

حالت الت�سحر : 
تختلف	ح���االت	الت�سحر	ودرجة	خطورتها	من	منطقة	الأخرى	،	ويرجع	ذلك	لعدة	عوامل	

يت�سمنها	البحث	يف	مقامها	،	وهناك	اأربع	درجات	للت�سحر	وهي	كاالآتي	:

	اإبراهيم	نحال	،	الت�سحر	يف	الوطن	العربي	،	معهد	االإمناء	العربي	،	بريوت	،	1987م	�س	13	وما	بعدها	بت�سرف. 	)1(
	حم�سن	عبد	احلميد	توفيق	،	االإدارة	البيئية	يف	الوطن	العربي	،	تون�س	،	1993م	�س	43 	)2(
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1	 ت�سحر خفيف : وهو	حدوث	تلف	اأو	تدمري	طفيف	جدا	يف	الغطاء	النباتي	والرتبة	وال	.
يوؤثر	على	القدرة	على	ممار�سة	الزراعة	واإنتاج	املحا�سيل	.

2	 ت�سح��ر معت��دل :	وه���و	تلف	بدرج���ة	متو�سطة	للغط���اء	النباتي	وتكوي���ن	كثبان	رملية	.
�سغ���رية	اأو	اأخاديد	�سغرية	يف	الرتبة	وكذلك	متلح	للرتبة	.	وتاأثريه	على	الرتبة	ميكن	

التعامل	معه	.
3	 ت�سح��ر �سديد :	وهو	انت�سار	احل�سائ�س	وال�سجريات	غري	املرغوبة	وذلك	على	ح�ساب	.

االأنواع	املرغوبة	وامل�ستحبة	ويزداد	ن�ساطها	بزيادة	ن�ساط	التعرية	.
4	 ت�سح��ر �سدي��د جدا :	وهو	تكوين	كثب���ان	رملية	كبرية	عارية	ون�سط���ة	وتكوين	العديد	.

م���ن	االأخاديد	واالأودية	ومتلح	الرتبة	وي���وؤدي	اإىل	تدهور	الرتبة	وهو	االأخطر	يف	اأنواع	
الت�سحر	.

والوط���ن	العرب���ي	نظ���را	الت�ساع	رقعت���ه	الزراعي���ة	واأطراف���ه	املرتامية	،	فاإن���ه	الناظر	يف	
جغرافيته	يدرك	اأن	جميع	اأنواع	الت�سحر	موجودة	يف	الوطن	العربي	لكن	تختلف	ودرجتها	من	
م���كان	اإىل	م���كان	،	وهو	ما	يف�سر	وجود	مناطق	عديدة	يف	الوط���ن	العربي	غري	ماأهولة	باحلياة	

ف�سال	عن	ال�سكان	)1(.

الع�امل الطبيعية لنت�سار ظاهرة الت�سحر :
اإن	الت�سحر	من	امل�سكالت	والظواهر	التي	تتفاقم	خطورتها	يوما	بعد	يوم	،	وكان	البد	من	
ر�سد	للعوامل	التي	ت�ساعد	على	تزايد	هذه	الظاهرة	للعمل	على	احلد	منها	ومواجهتها	،	واإليك	

بع�سا	من	هذه	العوامل	.

 غزو الكثبان الرملية لالأرا�سي الزراعية .
	تدهور	االأرا�سي	الزراعية	ب�سبب	انخفا�س	كمية	املياه	خا�سة	تلك	االأرا�سي	املعتمدة	على	

االأمطار	واملياه	اجلوفية	.	
متلح	الرتبة	ب�سبب	�سوء	ال�سرف	اأو	عدم	�سالحية	املياه	امل�ستخدمة	يف	الري	.مما	ي�سبب	

انخفا�س	خ�سوبة	االأرا�سي	الزراعية	.
	تده���ور	املراعي	،	فللنباتات	واحليوانات	دوره���ا	بتفاعلها	مع	بيئتها	فهي	ت�ساهم	ب�سورة	

	حم�سن	عبد	احلميد	توفيق	،	االإدارة	البيئية	يف	الوطن	العربي	،	تون�س	،	1993	�س	53	. 	)1(
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رئي�سي���ة	يف	احلف���اظ	على	توازن	البيئ���ة	،	فاالإفراط	الرعوي	ي���وؤدي	اإىل	�سرع���ة	اإزالة	الغطاء	
النباتي	وما	ينتج	عنه	من	تدهور	للمراعي	.

زي���ادة	ن�ساط	التعري���ة	املائي���ة	والهوائية	،التي	يق�سد	به���ا	اإزالة	الطبق���ة	اخل�سبة	منها	
احلاوي���ة	على	املواد	الع�سوي���ة	و	املعدنية	.	فالرياح	توؤدي	اإىل	�سرع���ة	جفاف	النباتات	وذبولها	
الدائ���م	خا�س���ة	اإذا	ا�ستمرت	لفرتة	طويلة.	ه���ذا	باالإ�سافة	اإيل	اأنها	مت���زق	النباتات	وتقتلعها	
وخا�س���ة	ذات	اجلذور	ال�سحلة	مما	يوؤدي	اإيل	اإزال���ة	الغطاء	النباتي.	كما	اأن	االأمطار	الغزيرة	
وال�سيول	ت�سبب	اجنراف	الرتبة	وهو	من	اأخطر	العوامل	التي	تهدد	احلياة	النباتية	واحليوانية	

يف	خمتلف	بقاع	العامل	.

ويف	جان���ب	العوامل	الب�سري���ة	فقد	اأكدت	عدة	درا�سات	اأن	�سلوك	االإن�سان	له	ارتباط	وثيق	
بعملية	انت�سار	الت�سحر	ويبني	هذا	من	خالل	املجالني	التاليني		:

• املج��ال الأول:	يتمث���ل	بال�سغط	ال�سكاين	الذي	ينتج	عنه	مزي���د	من	التو�سع	الزراعي		
وزيادة	اأعداد	املا�سية

• املج��ال الث��اين :	يتمثل	يف	من���ط	ا�ستخدام	االأر�س	الذي	تختل���ف	نوعيته	وكثافته	من		
مكان	اإىل	اأخر.

وهن���اك	عامل	اأخ���ر	يتمثل	بال�سغط	الزراع���ي	الذي	يق�سد	به	تكثي���ف	ا�ستخدام	االأر�س	
بالزراع���ة	اأو	حتمي���ل	الرتبة	اأكرث	من	طاقته���ا	حيث	يوؤدي	ذلك	اإىل	ح���دوث	تدهور	يف	التوازن	

البيئي	و	انت�سار	الت�سحر	.)1(

الأر�س والرتبة الزراعية :
اأوال	االأر�س:		وتطلق	على	عدة	مكونات	وهي	:" الياب�سة	واملاء	والهواء	" 

واالأر����س	تتنوع	من	حيث	املناخ	والطبيعة	والرتبة	تنوعا	يخ�سع	للعوامل	اجلوية	واجلفاف	
وغري	ذلك	مما	ي�سهم	ب�سكل	ملحوظ	يف	ت�سكيل	االأر�س	.

ثانيا	الرتبة	:	ويق�سد	بها	:	الو�سط	الذي	تنبت	فيه	النباتات	وتثبت	جذورها	وحت�سل	منه	

	م�سكلة	الت�سحر	يف	الوطن	العربي	،	اأ�سبابها	،	اأبعادها	وو�سائل	مكافحتها	،	ها�سم	نعمة	،	امللتقى	اجلغرايف	الثاين	 	)1(
،	جامعة	قار	يون�س	،	بنغازي	،	ليبيا	،	1994م	�س	22
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على	ما	حتتاج	لنموها	من	ماء	وغذاء	.

وق���د	اأك���د	القراآن	الكرمي	اأن	االأرا�س���ي	تختلف	من	نوع	اإىل	نوع	فقال	تع���اىل	)َويِف	ااْلأَْر�ِس	
اٍء	َواِحٍد	َوُنَف�سُِّل	 ْنَواٍن	ُي�ْسَقى	مِبَ 	�سِ ْنَواٌن	َوَغرْيُ ِقَطٌع	ُمَتَجاِوَراٌت	َوَجنَّاٌت	ِمْن	اأَْعَناٍب	َوَزْرٌع	َوَنِخيٌل	�سِ
ُكِل	اإِنَّ	يِف	َذِلَك	اَلآياٍت	ِلَقْوٍم	َيْعِقُلوَن(	)1(،	ثم	بني	اهلل	اأن	هذا	االختالف	 َها	َعَلى	َبْع�ٍس	يِف	ااْلأُ َبْع�سَ
يف	نوعية	الرتبة	له	تاأثري	مبا�سر	على	م�ستوى	االإنتاج.	فقال:	)َواْلَبَلُد	الطَّيُِّب	َيْخُرُج	َنَباُتُه	ِباإِْذِن	

رُِّف	ااْلآياِت	ِلَقْوٍم	َي�ْسُكُروَن(	)2( َربِِّه	َوالَِّذي	َخُبَث	ال	َيْخُرُج	اإِالَّ	َنِكدًا	َكَذِلَك	ُن�سَ
�سم���ى	اهلل	يف	ه���ذه	االآي���ة	الرتبة	بالبلد،	وه���و	اأمر	له	وجاهت���ه	.	اإذ	اأن	الرتب���ة	مبكوناتها	
وكائناته���ا	احلية	ت�سبه	البلد.	فه���ي	حتتوي	على	مليارات	احل�س���رات	ال�سغرية	وعلى	مليارات	
الكائنات	املجهري���ة	كالفطريات	والبكترييا	التي	تتغذى	على	املواد	الع�سوية	وحتولها	اإىل	مواد	

معدنية.
	كم���ا	حتتوي	الرتبة	على	قن���وات	مياه	ال�سيالن	والتبخر	وحتتوي	عل���ى	الهواء	واالأك�سجني	
للتهوي���ة	وحتتوي	عل���ى	م�ساكن	توؤوي	هذه	الكائنات	)حبيبات	الرم���ل	والطني	(.	اإذن	بكل	هذه	
ال�سبكات	من	العالقات	واالأن�سطة	احليوية	بني	الكائنات	وحميطها	متثل	الرتبة	بلدا	باأت	معنى	

الكلمة.)3(

اأ�سل الرتبة وكيفية تك�ينها :
الرتب���ة	نت���اج	عوامل	خمتلفة	اأثرت	على	�سخ���ور	الياب�سة	وعملت	عل���ى	تك�سريها	وتفتيتها	
وطحنه���ا	وهذا	الفتات	ال�سخ���ري	اإما	اأن	يكون	قد	ا�ستقر	يف	مكان���ه	اأو	ان�تق�ل	بوا�سطة	الرياح	

واملياه	اجلارية	فيتم	تر�سيبها	يف	اأماكن	اأخرى	.

	الرعد	4 	)1(
	االأعراف	58 	)2(

	تف�سري	املنار	ملحمد	ر�سيد	ر�سا	ط	الهيئة	امل�سرية	العامة	للكتاب	ط	1990	م	8	/	429	.	بت�سرف	كبري	. 	)3(
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المبحث األول 

  اأحكام الأر�س والنبات يف الإ�سالم

االإ�س���الم	منهج	متكامل	ولذلك	مل	يغفل	اأحكاما	تتعل���ق	باالأر�س	وزراعتها	ونتاجها	وطرق	
التعام���ل	معها	كعن�سر	اأ�سا�س���ي	يف	احل�سول	على	الغذاء	على	وج���ه	الب�سيطة	،وهو	تاأكيد	من	
االإ�س���الم	على	اأهمية	االأر�س	كمقوم	م���ن	مقومات	احلياة	،	فهي	م�سدر	اخلريات	الذي	يلم�سه	
النا����س	،	وال	ينقط���ع	عطاوؤها	عل���ى	مر	االأزمان	والع�س���ور	،	وي�ستطيع	الق���ارئ	اأن	يتلم�س	هذا	

االهتمام	البالغ	باالأر�س	واأحكامها	يف	كتب	الفقه	املنوطة	بهذا	املجال	.
وفيم���ا	يل���ي	بع�س	االأحكام	من	خالل	كتب	الفقه	االإ�سالم���ي	،	توؤكد	مدى	اهتمام	االإ�سالم	

باالأر�س	ونتاجها	،	واأنها	حظيت	يف	االإ�سالم	بفل�سفة	اأّخاذة	.
اأول : الأر�س امل�ات :

وه���و	امل�سطل���ح	الذي	يدر�س	الفقهاء	من	خالله	ا�ست�س���الح	االأرا�سي	،	و�سنعر�س	له	مبا	
يلي	:

تعريف اإحياء امل�ات وم�سروعيته والرتغيب فيه �سرعًا :
االإحي���اء	لغ���ة:	جعل	ال�سيء	حي���ًا	،	واملوات:	م���ا	ال	روح	فيه	،	اأو	االأر�س	الت���ي	ال	مالك	لها،	
وامل���راد	باإحياء	املوات	:	الت�سبب	للحياة	النامية	.	وهو	ت�سبيه	للعمارة	باحلياة	،	وتعطيل	االأر�س	

باملوت	.
و�سرعًا:	االإحياء:	اإ�سالح	االأر�س	املوات	بالبناء	اأو	الغر�س	اأو	احلرث	اأو	غري	ذلك.	واملوات:	

االأر�س	التي	ال	عمارة	وال	ماء	فيها،	وال	ميلكها	وال	ينتفع	بها	اأحد)1(	

وميك���ن	القول	باأن	اإحياء	امل���وات	يف	الغالب:	يعني	ا�ست�سالح	االأرا�سي	الزراعية	اأو	جعلها	
�ساحلة	للزراعة،	با�ستخراج	املاء،	وتهيئة	الرتبة	،	واإقامة	االأ�سوار	عليها	ونحوه	.

	مغن���ي	املحت���اج	اإىل	معرفة	معاين	األفاظ	املنهاج	حممد	اخلطي���ب	ال�سربيني	ط	دار	الفكر	/	بريوت		2	/	361	وما	 	)1(
بعدها	بت�سرف
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م�سروعيت���ه:	ثبت���ت	�سرعي���ة	اإحياء	امل���وات	بال�سنة	النبوي���ة	يف	اأحاديث	كث���رية	منها:قول	
النبيملسو هيلع هللا ىلص:"من	اأحيا	اأر�سًا	ميتة	فهي	له")1(	،	"من	اأحيا	اأر�سًا	ميتة	فهي	له،	ولي�س	لعرق	ظامل	

حق")2(		"من	عمر	اأر�سًا	لي�ست	الأحد،	فهو	اأحق	بها")3(	
وه���ذه	االأحاديث	تت�سافر	على	اإباحة	اإحياء	االأر�س	امليتة	التي	ال	مالك	لها،	ومل	ينتفع	بها	
اأح���د	،	فريّغب	ال�سارع	يف	اإحيائها	وذلك	حلاجة	النا�س	اإىل	موارد	الزراعة	،	واأثرها	يف	عمارة	

الكون	ال	يخفى	.

هل كل اأر�س ميتة قابلة لالإحياء ؟
ال	ت�سل���ح	كل	اأر����س	لالإحياء،	واإمنا	منه���ا	ما	يقبل	االإحياء،	ومنها	م���ا	ال	يقبل.	وقد	اتفق	
الفقهاء	على	اأن	االأر�س	التي	مل	ميلكها	اأحد،	ومل	يوجد	فيها	اأثر	عمارة	وانتفاع،	متلك	باالإحياء	
،	كما	اتفقوا	على	اأن	االأرا�سي	التي	لها	مالك	معروف	ب�سراء	اأو	عطية	ومل	ينقطع	ملكه	ال	يجوز	

اإحياوؤها	الأحد	غري	اأ�سحابها.

كيفية الإحياء وطرقه :
اإحي���اء	االأر�س	املوات:	يك���ون	با�ست�سالحها	للزراعة	بح�سب	عرف	النا�س	وعاداتهم،	كما	
ق���رر	ال�سافعي���ة،	ويكون	بالبناء	اأو	الغر����س	اأواحلراثة،	اأو	اإقامة	ال�سد	،	اأو	�س���ق	النهر،	اأو	اإلقاء	

البذور،	اأو	ال�سقاية	مع	حفر	االأنهار	ونحوه	مما	هو	معهود	عند	النا�س	.	)4(

هل يح�سل الإحياء بالتحجري؟
التحجري	اأو	التحويط:	هو	االإعالم	بو�سع	االأحجار	حول	االأر�س،	اأي	و�سع	�سور	من	االأحجار	
واالأ�س���واك	ونحوها	على	جوانب	االأر�س،	وقد	اتفق	الفقهاء	على	عدم	�سالحيته	لالإحياء،	لكن	

املتحجر	يكون	اأحق	بها	من	غريه.

	رواه	الرتمذي	و�سححه	عن	جابر	بن	عبد	اهلل	،3/	663		برقم	1379	،	وقال	ال�سيخ	االألبانى	�سحيح	. 	)1(
	رواه	الرتم���ذي	ب���اب	ما	ذكر	فى	اإحياء	املوات	3/	662	برق���م	1378	وقال:	هذا	حديث	ح�سن.واأبو	داوود	فى	�سننه	 	)2(

باب	فى	اإحياء	املوات	3/	142	برقم	3075	من	حديث	�سعيد	بن	زيد	.
	رواه	االإم���ام	اأحم���د	ف���ى	م�سنده	من	حديث	عائ�سة	برق���م	24927وقال	املحقق	حديث	�سحي���ح	ط	موؤ�س�سة	قرطبة	 	)3(

حتقيق	�سعيب	االأرنوؤوط
	مغني	املحتاج:	4/365 	)4(
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ق���ال	الفقه���اء:	اإن	حج���ر	�سخ����س	االأر�س،	ال	ميلكه���ا	بالتحج���ري؟	الأنه	لي����س	باإحياء	يف	
ال�سحي���ح؛	الأن	االإحي���اء	جعلها	�ساحلة	للزراعة،	والتحجري	لالإع���الم	م�ستق	من	احلجر:	وهو	
املنع	للغري	بو�سع	عالمة	من	حجر	اأو	نحوه	،	وكل	ذلك	ال	يفيد	امللك،	فبقيت	مباحة	على	حالها.

لك���ن	املتحج���ر	اأوىل	بها	من	غريه	وي�سري	اأحق	النا�س	به���ا	حلديث	:	"من	�سبق	اإىل	ما	مل	
ي�سب���ق	اإلي���ه	م�سلم،	فهو	اأحق	به")1(	،	وال	توؤخذ	منه	اإىل	ثالث	�سنني،	فاإذا	مل	يعمرها	يف	خالل	
ال�سنوات	الثالث،	اأخذت	منه	اإىل	غريه.	والتقدير	بثالث	�سنني	ماأخوذ	من	قول	عمر	ر�سي	اهلل	
عن���ه:	"لي����س	ملتحجر	بعد	ثالث	�سنني	حق")2(		لكن	هذا	حكم	ديان���ة،	اأما	ق�ساء:	فاإذا	اأحياها	

غريه	قبل	م�سيها،	ملكها	لتحقق	�سبب	امللك	منه،	دون	االأول	اأي	املتحجر.	)3(

�س���روط	االإحي���اء	:ا�سرتط	الفقه���اء	�سروطا	فى	عملي���ة	االإحياء	حتى	تكتم���ل	اأ�س�سها	وهو	
متنوعة	فهناك	

�سروط	يف	املحيي	،	واأخرى	يف	االأر�س	املحياة	،	وكذا	يف	اإجراء	االإحياء	�سروط	.

�سروط املحيي :
املحيي:	هو	الذي	يبا�سر	االإحياء	الذي	هو	من	اأ�سباب	االخت�سا�س	اأو	التملك،	وال	ي�سرتط	
عن���د	اجلمه���ور	ك���ون	املحيي	م�سلم���ًا،	فال	فرق	ب���ني	امل�سلم	والذم���ي	يف	االإحي���اء	،	لعموم	قول	
النبيملسو هيلع هللا ىلص:	"من	اأحيا	اأر�سًا	ميتة،	فهي	له" ،	والأن	االإحياء	اأحد	اأ�سباب	التمليك،	فا�سرتك	فيه	

امل�سلم	والذمي،	ك�سائر	اأ�سباب	امللكية	.	)4(

�سروط الأر�س املحياة :
ي�سرتط	يف	االأر�س	املحياة	�سروط	تتعلق	مبلكيتها	واالرتفاق	بها	ومكانها،	وهي	ما	ياأتي:

	رواه	الطربان���ى	ف���ى	الكبري	1/	280	برقم	818	من	حديث	اأ�سمر	بن	م�سر����س	ط	مكتبة	العلوم	واحلكم	،	املو�سل	 	)1(
1404ه�

	رواه	اأب���و	يو�س���ف	يف	كتاب	اخلراج	عن	�سعيد	بن	امل�سيب	بلفظ:	»من	اأحيا	اأر�س���ًا	ميتة	فهي	له،	ولي�س	ملحتجر	حق	 	)2(
بعد	ثالث	�سنني«	لكن	يف	�سنده	احل�سن	بن	عمارة	�سعيف،	و�سعيد	عن	عمر	فيه	كالم	راجع	ن�سب	الراية	للزيلعى	

ط	دار	احلديث	1357	ه�	حتقيق	حممد	يو�سف	البنورى	4/	348
	تبيني	احلقائق	�سرح	كنز	الدقائق	للزيلعى	ط	دار	الكتب	االإ�سالمى	1313ه�	القاهرة	6/	35 	)3(

	املغني	البن	قدامة	املقد�سى	ط	دار	الفكر	/	بريوت	1405	ه�		6/	164	. 	)4(
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1	-	اأال	تكون	ملكًا	الأحد	م�سلم	اأو	ذمي،	ولي�ست	من	اخت�سا�س	اأحد.	

2	-	اأال	تك���ون	مرتفق���ًا	بها	:	اأي	م�ستعمله	ارتفاقًا	الأهل	البل���دة،	قريبًا	اأو	بعيدًا،	كمحتطب	
ومرعى	)1(.

�سروط الإحياء الذي يثبت به امللك :
ي�سرتط يف الإحياء الذي يثبت به امللك �سرطان يف بع�س الآراء :

1	 اأن	يكون	االإحياء	باإذن	احلاكم،	حلديث:	"لي�س	للمرء	اإال	ما	طابت	به	نف�س	اإمامه")2(	.
،	ف���اإذا	مل	ي���اأذن	مل	تط���ب	نف�سه	به،	والأن	ه���ذه	االأرا�سي	كانت	يف	اأي���دي	الكفرة،	ثم	
�س���ارت	يف	اأيدي	امل�سلمني،	فهي	يفء،	واالإمام	ه���و	املخت�س	بتوزيع	الفيء،	كالغنائم،	

ومثل	اإعطاء	ال�سََّلب	للقاتل	.

2	 ي�س���رتط	عند	احلنفية	يف	حالة	التحجري:	اأن	يت���م	االإحياء	خالل	مدة	اأق�ساها	ثالث	.
�سن���ني.	ف���اإذا	مل	يعمرها	فيها	اأخذه���ا	احلاكم	منه،	ودفعها	اإىل	غ���ريه؛	الأن	البدء	اأو	
ال�سروع	يف	ا�ست�سالحها	يتطل���ب	تعمريها،	فيح�سل	النفع	للم�سلمني	بدفع	الع�سر	اأو	

اخلراج،	فاإذا	مل	يح�سل	املق�سود،	فال	فائدة	يف	تركها	يف	يده)3(

وم���ن	تدبر	الت�سريع	االإ�سالمي	يدرك	مبا	ال	ي���دع	جماال	لل�سك	�سمو	الفكر	االإ�سالمي	على	
القانون	الو�سعي	ففي	القانون	الفرن�سي	يكفي	و�سع	اليد	ملدة	خم�س	ع�سرة	�سنه	لت�سبح	االأر�س	

مملوكة	لوا�سع	اليد	�سواء	اأحياها	اأم	تركها	موات	)4(.

فيتف���وق	الفك���ر	االإ�سالمي	على	غريه	م���ن	النظم	وذلك	الأنه	يبن���ي	اأجكامه	على	امل�سلحة	
العام���ة	وترغي���ب	االأفراد	يف	ا�ست�سالح	االأر�س	و	زراعتها	ب���دال	من	تركها	معطلة	و	اإال	فال	حق	

لهم	فيها	.

كم���ا	يح�س���ب	للت�سري���ع	االإ�سالمي	اأنه	جعل	ب���اب	االإحي���اء	مفتوحا	للجميع	م���ن	امل�سلمني	

	الفقه	االإ�سالمى	واأدلته	وهبة	الزحيلى	ط	دار	الفكر	دم�سق	ط	رابعة	6/	417	. 	)1(
	رواه	الطرباين	فى	م�سند	ال�ساميني	4/	66	،	وفيه	�سعف	من	حديث	معاذ	انظر	ن�سب	الراية:	4/	290	. 	)2(

	تبيني	احلقائق:	6/	35	وما	بعدها	. 	)3(
	وهو	ما	ي�سمى	بلغة	التجار	اليوم	" الت�سقيع	" 	)4(
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وغريه���م	من	اأهل	الديانات	االأخرى	ممن	تكون	لديهم	القدرة	على	االإحياء	،	وفيه	ما	ال	يخفى	
من	الو�سطية	وتقدمي	املنفعة	العامة	،	وتقرير	م�سالح	العباد	.

هل يج�ز العمل يف مال الغري دون اإذنه اإذا كان يف ذلك م�سلحة ؟
يق���رر	االإ�سالم	مبداأ	عظيما	يبيح	من	خالله	ت�سغيل	ال���رثوات	وعدم	تعطيلها	و	هذا	املبداأ	

هو	جواز	اال�ستثمار	مبال	قوم	بغري	اإذنهم	مادام	يف	ذلك	�سالح	لهم	.

ي���دل	على	ذلك	ما	رواه	البخاري	يف	حدي���ث	الثالثة	الذين	انطبق	عليهم	الغار	فمنهم	من	
ق���ال	الله���م	اإين	ا�ستاأجرت	اأجريا	بفرق	اأرز	فلما	ق�سى	عمله	ق���ال	اعطني	حقي	فعر�ست	عليه	
فرغب	عنه	فلم	اأزل	اأزرعه	حتى	جمعت	منه	بقرا	وراعَيها	فجاءين	فقال	اتق	اهلل	فقلت	اذهب	
اإىل	ذل���ك	البقر	ورعاتها	فخذه	فق���ال	اتق	اهلل	و	الت�ستهزئ	بي	فقلت	اإين	ال	ا�ستهزئ	بك	فخذه	

فاأخذه)1(	"
يق���ول	اب���ن	حجر	يف	�سرح���ه	للحديث	:	ق���ال	ابن	املنري	اأن���ه	قد	عني	له	حق���ه	و	مكنه	منه	
فربئت	ذمته	فذلك	فلما	تركه	و�سع	امل�ستاأجر	يده	عليه	و�سعا	م�ستاأنفا	ثم	ت�سرف	فيه	بطريق	
االإ�س���الح	ال	بطري���ق	الت�سييع	فاغتفر	ذلك	و	مل	يعد	تعديا	و	لذلك	تو�سل	به	اإىل	اهلل	عز	وجل	و	

جعله	من	اأف�سل	اأعماله	و	اأقر	على	ذلك	ووقعت	له	االإجابة	.)2(

هذه	هي	تعاليم	االإ�سالم	ال�سامية	التي	من	�ساأنها	الرقي	بحياة	النا�س	وتعاونهم	على	الرب	
والتق���وى	بدال	م���ن	�سيوع	ال�سلبية	التي	متيت	عل���ى	املجتمع	حياته	وثروات���ه	وتفقده	خ�سائ�سه	

ومميزاته	.

ْلًحا َثاَلَثُة اأَْنَ�اٍع : ي امْلَْفُت�َحُة �سُ الأَْرا�سِ
االأرا�س���ى	املفتوحة	وهى	ما	زالت	ف���ى	يد	غري	امل�سلمني	يجرى	عليها	اأحكام	امل�ساحلة	اأى	
ح�س���ب	م���ا	ي�ساحلهم	عليه	االإمام	مما	ي���رى	فيه	م�سلحة	عامة	للم�سلم���ني	،	فيقدم	امل�سلحة	

العامة	على	امل�سلحة	اخلا�سة	،	وال	تخرج	امل�ساحلة	اأن	تكون	واحدة	من	ثالث	:	

	�سحيح	البخارى	باب	اإذا	زرع	مبال	قوم	بغري	اإذنهم	برقم	2208		من	حديث	عبد	اهلل	بن	عمر	. 	)1(
	فت���ح	الب���ارى	�سرح	�سحيح	البخارى	البن	حجر	حتقيق	ابن	باز	وحمب	الدين	اخلطيب	ط	دار	الفكر	ترقيم	حممد	 	)2(

فوؤاد	عبد	الباقى		5/	16
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ُهُم	االإَْماُم	َعَلى	اأَْن	َتُكوَن	االأْْر�ُس	َلَنا	 احِلَ االأْوَّىل	:	اأَْن	ُي�سَ

ُهُم	االإَماُم	َعَلى	اأَْن	َتُكوَن	االأْْر�ُس	َلُهْم	َوُيوؤَدُّوا	َعْنَها	َخَراًجا	 احِلَ الثَّاِنية:	اأَْن	ُي�سَ
الثَّاِلُثة	:	اأَْن	َيَقَع	ال�سُّْلُح	ُمْطَلًقا	اأي	يرتكها	لهم	دون	قيود		)1(

اإن	التاأمي���م	يف	االإ�س���الم	لي�س	هدفًا،	واإمنا	هو	و�سيلة.	بخ���الف	االأمر	يف	الفكر	املارك�سي	
الذي	يعترب	اأن	امللكية	العامة	هي	االأ�سل	وامللكية	اخلا�سة	هي	ا�ستثناء	.

يف	االقت�س���اد	االإ�سالمي	امللكية	اخلا�سة	وامللكية	العامة	كالهم���ا	على	ال�سواء	اأ�سل.	فاإن	
االإ�س���الم	اأقر	امللكي���ة	اخلا�سة،	وفر�س	عليها	عدة	قيود	.	فيقرر	االإ�س���الم	منذ	اأكرث	من	اأربعة	
ع�سر	قرنا	قوانني	يف	�سالح	التقدم	االقت�سادي	،	حيث	من	مبادئ	االإ�سالم	يف	االأر�س	املفتوحة	
تركه���ا	يف	ي���د	اأ�سحابها	على	اأن	ي�ستفيد	منها	املجتمع	باأ�سره	ع���ن	طريق	اجلزية	اأو	اخلراج	اأو	
امل�ساحلة	،	وقد	ج�ّسد	هذا	عمر	بن	اخلطاب	عندما	رف�س	متليك	االأرا�سي	املفتوحة	للفاحتني	
وحوله���ا	اإىل	ملكية	عامة	،	فرتك	االأرا�س���ي	املفتوحة	بيد	اأهلها	على	اأن	يدفعوا	�سريبة	اجلزية	
واخل���راج،	توفريًا	ملورد	عام	للخزينة،	ورعاية	مل�سلحة	امل�سلمني	العامة	،	وميكن	فقهًا	التو�سيع	

من	دائرة	اأي	نوع	من	امللكية	بح�سب	ظروف	الزمان	واملكان.)2(

وما	ذلك	اإال	الأن	تكد�س	الرثوات	مكروه	يف	االإ�سالم،	واإن	مل	ي�سل	اإىل	درجة	التحرمي،	فهو	
ال	يتفق	مع	الهدف	االأمثل	لل�سريعة،	وللدولة	اأن	تتخذ	ال�سيا�سة	التي	متنعه،	ملا	يوؤدي	اإليه	من	ترف	
وف�س���اد	و�سيطرة،	كما	فعل	النبيملسو هيلع هللا ىلصمن	اإقرار	التوازن	االقت�سادي	بني	املهاجرين	واالأن�سار،	
و�س���ار	على	نهجه	اخللف���اء	الرا�سدون،	فرتك	�سيدنا	عمر	االأرا�سي	املفتوحة	يف	العراق	وال�سام	
وم�سر	بيد	اأهلها،	ومل	يق�سمها	بني	الفاحتني،	حتى	ال	تنح�سر	الرثوة	باأيديهم،	وال	يبقى	�سيء	
مل���ن	ياأتي	بعدهم،	وا�ستدل	على	�سحة	فعله	الذي	وافقه	عليه	ال�سحابة	بقوله	تعاىل:	چ ما	اأفاء	
اهلل	عل���ى	ر�سوله	من	اأهل	القرى	فلله	وللر�سول	ولذي	القربى	واليتامى	وامل�ساكني	وابن	ال�سبيل	

	مغني	املحتاج	4	/	254	.	املغنى	البن	قدامة		10	/	599 	)1(
	الفقه	االإ�سالمى	واأدلته	وهبة	الزحيلى	7/	6 	)2(
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كيال	يكون	ُدولة	بني	االأغنياء	منكم)1(چ.)2(

الأر�س املحروقة :
لق���د	اهتم���ت	ال�سريعة	بحفظ	ال�سرورات	اخلم�س	اهتماما	بالغ���ا،	واأوىل	هذه	ال�سرورات	
هو	" الدين	" فاأوجب	االإ�سالم	على	النا�س	حفظ	الدين	والعمل	به،	والدعوة	اإليه،	واحلكم	به،	

ولهذا	�ُسِرع	اجلهاد	يف	�سبيل	اهلل	حفاظا	على	الدين		.	

فاجله���اد	يف	االإ�س���الم	ل���ه	فل�سفته	اخلا�سة	الت���ي	متيزه	عن	غريه	،	فلي����س	اجلهاد	زريعة	
للف�ساد	يف	االأر�س	اأو	التخريب	اأو	االنتقام	والت�سفى	،	فلم	يكن	اجلي�س	االإ�سالمي	جي�سًا	يت�سفى	
بقتِل	خ�سومِه،	واإذاللِهم	الأن	اجلهاَد	يف	االإ�سالم،	مل	يكن	بدافع	حقٍد	ميالأ	القلوب،	وال	رغبًة	يف	
اال�ستكبار	يف	االأر�س،	ومل	يكن	يعرف	�سيا�سَة	االأر�ِس	املحروقة،	بل	كان	جي�سا	نظيفا	�سجاعا..	
ال	تر�س���ى	ل���ه	عدالُة	االإ�سالم،	و�سموُخه	اأن	يقتَل	�سيخ���ًا	كبريا	،	اأو	امراأًة	�سعيفة	،	اأو	يفجع	اأمًا	
بوليده���ا،	اأو	يه���دَم	�سومعًة	لعابد،	روى	الرتمذي	يف	�سننه	ع���ن	بريدة	ر�سي	اهلل	عنه	َقاَل	َكاَن	
	َوَمْن	َمَعُه	ِمَن	 ���اُه	يِف	َخا�سَِّتِه	ِبَتْقَوى	اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصاإَِذا	اأَمَّ���َر	اأَِمرًيا	َعَلى	َجْي�ٍس	اأَْو	�َسِريٍَّة	اأَْو�سَ َر�ُس���وُل	اهللَِّ
	اْغُزوا	َواَل	َتُغلُّوا	 	َقاِتُلوا	َمْن	َكَفَر	ِباهللَِّ 	يِف	�َسِبيِل	اهللَِّ ا	ُثمَّ	َقاَل:	))اْغُزوا	ِبا�ْسِم	اهللَِّ امْلُ�ْسِلِم���نَي	َخ���رْيً

َواَل	َتْغِدُروا	َواَل	مُتثُِّلوا	َواَل	َتْقُتُلوا	َوِليًدا(()3(	

يَك	ِبَع�ْسٍر:	 وملا	َبعث	اأبو	بكر	ال�سديق	ر�سي	اهلل	عنه	يزيَد	بَن	�سفيان،	قال	له:	)اإِينِّ	ُمو�سِ
ِبيًّا،	َوال	َكِبرًيا	َهِرًما،	َوال	َتْقَطَعنَّ	�َسَجًرا	ُمْثِم���ًرا،	َوال	ُتَخرَِّبنَّ	َعاِمًرا،	َوال	 ال	َتْقُتَل���نَّ	اْم���َراأًَة،	َوال	�سَ

)4(	) ُبْ ِرَقنَّ	َنْحاًل،	َواَل	ُتَغرَِّقنَُّه،	َواَل	َتْغُلْل،	َواَل	جَتْ َتْعِقَرنَّ	�َساًة	َواَل	َبِعرًيا	اإِالَّ	مِلَاأَْكَلٍة،	َواَل	حَتْ

فاالإ�س���الم	ال	يقر	�سيا�سة	االأر����س	املحروقة	،	وال	يفعل	فعل	ه���وؤالء	الذين	اإذا	دخلوا	قرية	
اأف�سدوه���ا	،	وجاث���وا	فيها	خالل	الدي���ار	،	واأهلكوا	احل���رث	والن�سل	واهلل	ال	يح���ب	املف�سدين	،	

	احل�سر	7 	)1(
	وهبة	الزحيلى	7	/	45 	)2(

	رواه	الرتم���ذى	و�سحح���ه	فى	ب���اب	النهى	عن	املثلة	4/	22	برق���م	1408	من	حديث	بريدة		وق���ال	االألبانى	حديث	 	)3(
�سحيح	.وابن	حبان	فى	�سحيحه	باب	اخلروج	وكيفية	اجلهاد	11/	42	برقم	4739	.

	رواه	ابن	اأبى	�سيبة	فى	م�سنفه	باب	من	ينهى	عن	قتله	فى	دار	احلرب	ط	مكتبة	الر�سد	– الريا�س	الطبعة	االأوىل	 	)4(
،	1409حتقي���ق	:	كم���ال	يو�سف	احلوت6/	483	،	واالإمام	مالك	فى	موطئه	6/	636	ط	موؤ�س�سة	زايد	بن	�سلطان	اآل	

نهيان	ط	اأوىل	1425ه�	-	2004م	
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اإن	نظ���رَة	االإ�سالم،	حلفِظ	حياِة	االإن�سان،	تختلُف	عن	النظ���رِة	الغربية،	والتي	تدعي	احلفاَظ	
عل���ى	حق���وِق	االإن�سان	،	فاالإ�سالم	يف	ت�سريعه	للجهاد	بعيدا	كل	البع���د	عن	مبداأ	الف�ساد	،	واإمنا	
خل����س	هذه	الفل�سفة	قول	ربعي	بن	عامر	:" جئنا	لنخ���رج	النا�س	من	عبادة	النا�س	اإىل	عبادة	
رب	النا����س	،	ومن	جور	االأديان	اإىل	عدل	االإ�س���الم	" )1(	اجلهاد	يف	االإ�سالم	حلماية	العقيدة	،	
وبنظ���رة	�سريعة	حل���ال	البلدان	التي	جاءها	الفتح	االإ�سالمي	وم���ا	و�سلت	اإليه	من	رفعة	وتقدم	
بربكة	دخول	االإ�سالم	واجلي�س	االإ�سالمي	فيها	ندرك	حقيقة	االأمر	،	بل	يكفي	اأن	يقال	عنه	فتح	

اإ�سالمي	ولي�س	احتالال	.
حكم اإهالك النبات يف احلج وغريه :)2(

اإذا	كان	للنبات	حرمة	وقدا�سة	يف	الت�سريع	االإ�سالمي	على	وجه	العموم	فحرمته	يف	احلج	
زمان���ا	ومكانا	اآكد	،	وهي	ر�سالة	يبعث	بها	االإ�س���الم	لتج�سيد	معنى	ال�سالم	مع	البيئة" نبات– 

حيوان	"يف	مو�سم	احلج	
���َرِم	اإَِذا	َكاَن	مِمَّا	اَل	َي�ْسَتْنِبُتُه	النَّا�ُس	 ِرمِي	َقْطِع	اأَْو	َقْلِع	َنَباِت	احْلَ فق���د	اتََّفَق	اْلُفَقَهاُء	َعَل���ى	حَتْ
	 ل	ِفيِه	َقْوله	َتَعاىَل	:	چ 	اأََومَلْ �سْ ُه	،	َواالأَْ ْم	َغرْيَ َعاَدًة	َوُهَو	َرْطٌب	َكاْلَبْقل	َوَنْحِوه	،	�َسَواٌء	اأََكاَن	�َسَجًرا	اأَ
	َمكََّة	اإِىَل	 نَّ	النَِّبيَّملسو هيلع هللا ىلصَق���ال	:	َحرََّم	اهللَُّ ِديِث	اأَ نَّ���ا	َجَعْلَنا	َحَرًما	اآِمًناچ)3(	.	َومِلَ���ا	َوَرَد	يِف	احْلَ َي���َرْوا	اأَ
د:	وهي	حديدة	تتخذ	لقطعه. ُد	�َسَجُرَها	" )4(	اأى	قطعه	بامِلْع�سَ َقْوِلِه	:	اَل	ُيْخَتَلى	َخاَلَها	َواَل	ُيْع�سَ
نَّ	 ْمِن	َوالأَِ َيِة	ِلالأَْ 	امْلُْقَت�سِ و����سِ يل	يِف	النُّ�سُ ُه	،	الأِنَُّه	اَل	َتْف�سِ ْرَم���ِة	امْلُحرُم	َوَغرْيُ َوَي�ْسَت���ِوي	يِف	احْلُ

ُه	ِباتَِّفاِق	اْلُفَقَهاِء	 َرِم	،	َفَي�ْسَتِوي	ِفيِه	امْلُحرُم	َوَغرْيُ ُحْرَمَة	التََّعرُّ�ِس	الأَِْجل	احْلَ

ُد	 ِدي���ِث	ال�سَّاِبِق	:	اَل	ُيْع�سَ نَّ	النَِّبيَّملسو هيلع هللا ىلصمَلَّا	َقال	يِف	احْلَ ْذِخ���ُر	،	مِلَا	َوَرَد	اأَ َوا�ْسُتْثِن���َي	ِمْن	َذِلَك	االإْ
يِِّهْم	 ْه���ل	َمكََّة	حِلَ 	َفاإِنَُّه	َمَتاٌع	الأِ 	َعْن���ُه	اإِالَّ	االإْْذِخَر	َيا	َر�ُس���ول	اهللَِّ َي	اهللَُّ �َسَجُرَه���ا	َق���ال	اْلَعبَّا�ُس	َر�سِ
	َعْنُه	َوُهَو	 َي	اهللَُّ َوَميِِّتِه���ْم	،	َفَقال	النَِّبيُّملسو هيلع هللا ىلص:	اإِالَّ	االإْْذِخ���َر	.	َوامْلَْعَنى	ِفيِه	َما	اأَ�َساَر	اإَِلْيِه	اْلَعبَّا�ُس	َر�سِ

	البداية	والنهاية	البن	كثري	ط	مكتبة	املعارف	/	بريوت	7/	39		 	)1(
	الفقه	االإ�سالمى	واأدلته	3/	679 	)2(

	الق�س�س	57 	)3(
.	رواه	البخاري	باب	ال	ينفر	�سيد	احلرم	برقم	1736	،	وم�سلم	باب	حترمي	مكة	و�سيدها	وخالها	برقم	3372	من	 	)4(

حديث	اأبى	هريرة	.



571

د.عبد ال�صافى اأحمد على اأحمد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

َحاَجُة	اأَْهل	َمكََّة	اإِىَل	َذِلَك	.

ا	َوَما	اأُِزيل	ِمَن	النََّباِت	 ���َق	َبْع�ُس	اْلُفَقَهاِء	)	امْلَاِلِكيَُّة	(	ِباالإْْذِخِر	ال�سِّنَّا	َوال�سَِّواَك	َواْلَع�سَ َواأَحْلَ
ِعِه	ِلل�سَُّروَرِة	.)1( ْو�سِ ِد	ال�سُّْكَنى	مِبَ ِبَق�سْ

	،	َوَبْقٍل	،	َوُك���رَّاٍت	،	َوِحْنَطٍة	،	َوِبطِّيٍخ	،	 َوَيُج���وُز	َقْط���ُع	َوَقْلُع	َم���ا	َي�ْسَتْنِبُتُه	النَّا�ُس	َعاَدًة	َكَخ����سٍّ
ِلِه	،	َفاإِنَّ	النَّا�َس	ِمْن	َلُدْن	َر�ُسول	 �سْ 	ُيَعاَلْج	ِباأَْن	َنَبَت	ِبَنْف�ِسِه	،	اْعِتَباًرا	ِباأَ َوِقثَّاٍء	َوَنْخٍل	َوِعَنٍب	،	َواإِْن	مَلْ
	َنِكرٍي	ِم���ْن	اأََحٍد	.	َواَل	َفْرَق	يِف	 ُدوَنُه	ِمْن	َغرْيِ َرِم	َوَيْح�سُ ملسو هيلع هللا ىلصاإِىَل	َيْوِمَن���ا	َهَذا	َيْزَرُعوَن���ُه	يِف	احْلَ اهللَِّ

ِه	ِعْنَد	ُجْمُهوِر	اْلُفَقَهاِء	.	 	ال�سََّجِر	َوَغرْيِ َواِز	َبنْيَ اجْلَ

َرِم	،	َواإِْن	َكاَن	 ل	َفِهَي	ِمْن	�َسَجِر	احْلَ اُنَه���ا	يِف	احْلِ ْغ�سَ َرِم	َواأَ ���ل	ال�سََّجَرِة	يِف	احْلَ َواإَِِذا	َكاَن	اأَ�سْ
ل	)2( ل	اْعِتَباًرا	ِلالأْ�سْ َرِم	َفِهَي	ِمَن	احْلِ اُنَها	يِف	احْلَ ل	َواأَْغ�سَ ُلَها	يِف	احْلِ اأَ�سْ

 املدينة املن�رة :
واالأم���ر	يف	املدين���ة	ال	يختلف	كثريا	عن���ه	يف	مكة	املكرمة	فقد	اأجم���ع	الفقهاء	على	حترمي	
�سي���د	املدين���ة)3(	و�سجرها	على	احلالل	واملح���رم	كمكة	عند	اجلمه���ور،واإذا	فعل	ا�ستغفر	اهلل	

وال�سيء	عليه،	وال	ي�سمن	القيمة	عند	اجلمهور	،	لكن	مكة	ي�سمن	�سيدها	و�سجره

وهكذا	�سرب	لنا	االإ�سالم	اأروع	مثال	يعي�سه	االإن�سان	مع	بيئته	،	ولو	اجتمعت	قوانني	االأر�س	
على	اأن	ت�سرع	اأو	تر�سي	قواعد	ال�سالم	يف	بقعة	�سيقة	كمكة	وزحام	�سديد	يقدر	باملاليني	بهذه	
ال�سورة	التي	قررها	االإ�سالم	ملا	وجدت	اإىل	ذلك	�سبيال	،	ولكلفها	ذلك	متويالت	باهظة	ملتابعة	
اأو	تطبي���ق	ما	ي�سن	من	قوانني	،	ولكن	مع	ت�سري���ع	اهلل	تعاىل	يعي�س	االإن�سان	تلك	احلالة	ونف�سه	
مطمئنة	،	وهو	م�ستاأمن	على	�سرع	اهلل	،	بحيث	لو	حدثت	منه	خمالفة	يف	هذا	املجال	لزمه	بينه	

وبني	ربه	الفدية	املقررة	،	دون	تدخل	اأو	رقابة	ب�سرية	.

		املغني	البن	قدامة	املقد�سى	3	/	350	. 	)1(
	مغني	املحتاج	1	/	527	،	واملغني	البن	قدامة	3	/	349	-	352	.	بت�سرف 	)2(

	الفقه	االإ�سالمى	واأدلته	3/	686 	)3(
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المبحث الثاني

البيئة النم�ذجية يف القراآن 

اأكد	االإ�سالم	على	اأهمية	البيئة	التي	يعي�س	فيها	االإن�سان	،	فاأر�سى	قواعدها	ور�سخ	قوائمها،	
اإميان���ا	منه	بالدور	الفعال	الذي	تلعبه	البيئة	يف	ت�سكيل	ثقافة	االإن�سان	،فاالإن�سان	�سدى	بيئته	،	

وال	يخفى	تاأثريها	ال�سلبي	اأو	االإيجابي	على	�سلوك	الفرد	يف	حياته.

اإن	البيئ���ة	الت���ي	نعي�س	فيها	هي	عط���اء	اهلل	لالإن�سان	،	ونحن	اأمن���اء	وخلفاء	هلل	على	وجه	
االأر�س،	ول�سنا	مالكني	لها	ملكية	حقيقية	حتى	نت�سرف	فيها	دون	�سوابط..	

وعلى	حني	ينبهنا	القراآن	الكرمي	با�ستمرار	اإىل	ذاك	البعد	الربايّن	للبيئة	،	فاإنه	يوؤكد	على	
اأن	االإن�س���ان	الذي	هو	خليفة	وم�سئول	عن	كل	اأعماله	احل�سنة	منها	وال�سيئة	�سوف	يحا�سب	يوم	
القيامة	عن	كل	ت�سرفاته	حيال	هذه	االأمانة.	فاحل�ساب	يوم	القيامة	لن	يكون	على	العالقة	بني	
االإن�سان	واالإن�سان	وبني	االإن�سان	واملجتمع	وح�سب؛	بل	وعلى	العالقة	بني	االإن�سان	والبيئة	اأي�سا.	

فاالهتمام	بالبيئة	واحلفاظ	عليها	مطلب	�سرعي	.

وعلي���ه	فقد	كان	اهتمام	االإ�سالم	بالبيئة	اهتماما	بالغا	-	واملراد	هنا	البيئة	الزراعية	دون	
غريه���ا	فهي	حمل	الدرا�سة	-	ِبْدًءا	بربط	امل�سلم	باالأر����س	وما	تنتجه	واأنها	رمز	لعطاء	اهلل	يف	
	َكَمَثِل	َحبٍَّة	اأَْنَبَتْت	�َسْبَع	�َسَناِبَل	يِف	ُكلِّ	 القراآن	الكرمي	:" َمَثُل	الَِّذيَن	ُيْنِفُقوَن	اأَْمَواَلُهْم	يِف	�َسِبيِل	اهللَِّ
	َوا�ِسٌع	َعِليٌم	" )1(	فريبط	القراآُن	الكرمُي	امل�سلَم	 اِعُف	مِلَْن	َي�َساُء	َواهللَُّ 	ُي�سَ �ُسْنُبَل���ٍة	ِماَئ���ُة	َحبٍَّة	َواهللَُّ
باالأر����س	ومعطياته���ا	واأنه���ا	دليل	ومنوذج	لكرم	اهلل	تع���اىل	مع	العبد	وه���ذا	ال	يخلو	من	فائدة	

وعربة	.

وكثريا	ما	يوّظف	القراآن	الكرمي	البيئة	النموذجية	ل�سرب	االأمثلة	،	وكاأنه	ي�سري	من	طرف	
خف���ي	اإىل	ما	ينبغي	اأن	تكون	عليه	البيئ���ة	الزراعية	واإليك	هذا	املثل	الذي	�سربه	اهلل	تعاىل	يف	

	البقرة	261 	)1(
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�سورة	البقرة	ن�س	فيه	على	مبادئ	البيئة	النموذجية	واإن	جاء	اخلطاب	بطريق	غري	مبا�سر	اإال	
اأن	منعم	النظر	فيه	يدرك	اأن	القراآن	ير�سم	منوذجا	فريدا	يف	البيئة	الزراعية	،	وذلك	يف	قوله	
	َوَتْثِبيًتا	ِمْن	اأَْنُف�ِسِهْم	َكَمَثِل	َجنٍَّة	ِبَرْبَوٍة	 اِت	اهللَِّ تعاىل	:" َوَمَثُل	الَِّذيَن	ُيْنِفُقوَن	اأَْمَواَلُهُم	اْبِتَغاَء	َمْر�سَ
رٌي		*		اأََيَودُّ	 ���ا	َتْعَمُلوَن	َب�سِ 	مِبَ 	َواهللَُّ ْبَها	َواِبٌل	َفَطلٌّ 	ُي�سِ 	َفاإِْن	مَلْ ْعَف���نْيِ اَبَه���ا	َواِب���ٌل	َفاآَتْت	اأُُكَلَها	�سِ اأَ�سَ
ْنَهاُر	َلُه	ِفيَها	ِمْن	ُكلِّ	الثََّمَراِت	 ِتَه���ا	ااْلأَ ِري	ِمْن	حَتْ ْعَناٍب	جَتْ اأََحُدُك���ْم	اأَْن	َتُك���وَن	َلُه	َجنٌَّة	ِمْن	َنِخيٍل	َواأَ
	َلُكُم	ااْلآَياِت	 	اهللَُّ َقْت	َكَذِلَك	ُيَبنيُِّ اٌر	ِفيِه	َناٌر	َفاْحرَتَ اَبَها	اإِْع�سَ َعَفاُء	َفاأَ�سَ 	َوَلُه	ُذرِّيٌَّة	�سُ اَبُه	اْلِكرَبُ َواأَ�سَ

َلَعلَُّكْم	َتَتَفكَُّروَن		")1(
فهاتان الآيتان حتت�يان على ف�ائد عظيمة جنملها فيما يلي :

1-	ح�سن	توظيف	القراآن	الكرمي	لالأر�س	والبيئة	الزراعية	يف	جعلهما	مثال	على	كرم	اهلل	
تعاىل	مع	خلقه	يف	جمازاتهم	على	االأعمال	ال�ساحلات	،	وقد	اأ�سرنا	اإىل	ذلك	منذ	قليل	.

2-	قول���ه	تع���اىل	:" جنة	بربوة	" ي�سري	اإىل	اأن	اأج���ود	النباتات	ما	كان	يف	مكان	مرتفع	عن	
االأر�س	،	وفيه	من	الفوائد	ما	فيه	.	واإليك	بع�سا	من	هذه	الفوائد	:

الُبعُد	عن	متلح	الرتبة	الذي	ي�سبب	نوعا	من	الت�سحر	.

ا�ستقب���اُل	اأ�سعة	ال�سم�س	فال	يحجبه	عن	ال�سم����س	حاجب	مما	ي�ساعد	على	اكتمال	عملية	
البناء	ال�سوئي	للنبات	ب�سورة	جيدة	.

ا�ستقب���ال	املاء	من	جهة	العلو	اأجود	اأنواع	الري	الأنه	يغ�سل	االأوراق	التي	هي	مبثابة	الرئتني	
للنبات	،	وعندئذ	تتنف�س	االأوراق	فيعود	لها	ن�سارتها	وحيويتها	فتوؤدي	عملها	بكفاءة	واقتدار	.

جودة	ال�سرف	ومعل���وم	اأن	ال�سرف	للرتبة	الزراعية	كاالإخراج	بالن�سبة	لالآدمي	فهي	وال	
�س���ك	من	�سروريات	العملية	الزراعية	وال	ت�ستغني	عنه	اأر�س	زراعية	واإال	اأ�سيبت	بتملح	الرتبة	

مما	يوؤثر	�سلبا	على	جودة	املنتج	من	النباتات	.

3-	قوله	تعاىل	:" اأ�سابها	وابل	" ي�سري	اإىل	اأن	وفرة	املياة	مهم	جدا	لنمو	النبات	بطريقة	
�سحي���ة	حيث	ياأخ���ذ	النبات	الكمية	التي	يحتاجه���ا	ويطرح	عنه	ما	ال	يحتاج���ه	دون	اأن	ي�سطر	

	البقرة	266-265 	)1(
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النب���ات	لعملي���ات	اختزان	حت�سبا	من	اجلفاف	وغ���ريه	،	فهو	نبات	ي�سمن	وف���رة	املياة	فيعطي	
ب�سخاء	.

ِتَها	ااْلأَْنَهاُر	َلُه	ِفيَها	ِمْن	ُكلِّ	الثََّمَراِت" ِري	ِمْن	حَتْ 4-	قوله	تعاىل	:" َجنٌَّة	ِمْن	َنِخيٍل	َواأَْعَناٍب	جَتْ
بين���ت	ه���ذه	االآية	اأن	النظ���ام	الزراعي	يف	الق���راآن	مبني	على	تن���وع	املحا�سيل	،مبا	يحقق	
الت���وازن	يف	ه���ذا	النظام	البيئي	،	وفيه���ا	اأي�سا	تعري�س	غ���ري	مبا�سر	على	م�س���اوئ	الزراعات	
الوحي���دة	،	والت���ي	اأظهرت	التجارب	الزراعية	احلديثة	بع�سا	منه���ا	مثل	افتقار	الرتبة	،	وكرثة	
االأمرا�س	واالآفات	النباتية	واحل�سرات	واكت�سابها	املناعة	�سد	املبيدات	،	وغري	ذلك	مما	يوؤثر	

�سلبا	على	منتج	االأر�س)1(	.

وق���د	اأ�س���ار	ال�سيخ	حممد	متويل	ال�سعراوي	رحم���ه	اهلل	يف	تف�سريه	اإىل	جانب	مما	ذكرناه	
فق���ال	يف	تناول���ه	لهذه	االآية	الكرمي���ة	:"  وعندما	تك���ون	اجلنة	بربوة	عالية	فمعن���ى	ذلك	اأنها	
حماط���ة	باأمكنة	وطيئة	ومنخف�سة	عنها،	فماذا	يفعل	املطر	بهذه	اجلنة	التي	توجد	على	ربوة؟	
وق���د	اأخربنا	احلق	مبا	يحدث	ملثل	هذه	اجلنة	قبل	اأن	يتقدم	العلم	احلديث	ويكت�سف	اآثار	املياه	

اجلوفية	على	الزراعة.

فهذه	اجلنة	التي	بربوة	ال	تعاين	مما	تعاين	منه	االأر�س	امل�ستوية،	ففي	االأر�س	امل�ستوية	قد	
توج���د	املياه	اجلوفية	التي	تذهب	اإىل	جذور	النبات	ال�سعري���ة	وتف�سدها	بالعطن،	فال	ت�ستطيع	
ه���ذه	اجلذور	اأن	متت�س	الغذاء	الالزم	للنب���ات،	في�سحب	النبات	باال�سفرار	اأوال	ثم	ميوت	بعد	
ذل���ك،	اإّن	اجلنة	التي	بربوة	ت�ستقبل	املياه	التي	تنزل	عليها	من	املطر،	وتكون	لها	م�سارف	من	
جميع	اجلهات	الوطيئة	التي	حولها،	وترتوي	هذه	اجلنة	باأحدث	ما	تو�سل	اإليه	العلم	من	و�سائل	
ال���ري،	اإنه���ا	تاأخذ	املياه	من	اأعلى،	اأي	من	املطر،	فتنزل	املي���اه	على	االأوراق	لتوؤدي	وظيفة	اأوىل	

وهي	غ�سل	االأوراق.

اإن	اأوراق	النب���ات	�	كم���ا	نعلم	�	مثل	الرئة	بالن�سبة	لالإن�س���ان	مهمتها	التنف�س،	فاإذا	ما	نزل	
عليها	ماء	املطر	فهو	يغ�سل	هذه	االأوراق	مما	يجعلها	توؤدي	دورها	فيما	ُن�سميه	نحن	يف	الع�سر	

	راجع	اأهمية	التنوع	االأحيائي	النباتي	يف	البيئة	مقال	للدكتور	عبدالبديع	حمزة	زللي	جملة	الهيئة	العاملية	لالإعجاز	 	)1(
العلمى	فى	الكتاب	وال�سنة	-	العدد	ال�ساد�س	والع�سرون		،	هند�سة	البيئة،	فا�سل	ح�سن	اأحمد،	�س	537
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احلديث	بالتمثيل	الكلوروفيلي.	وبعد	ذلك	تنزل	املياه	اإىل	اجلذور	لتذيب	العنا�سر	الالزمة	يف	
الرتبة	لغذاء	النبات،	فتاأخذ	اجلذور	حاجتها	من	الغذاء	املذاب	يف	املاء،	وينزل	املاء	الزائد	عن	
ذلك	يف	امل�سارف	املنخف�س���ة.	وهذه	اأحدث	و�سائل	الزراعة	احلديثة،	واكت�سفوا	اأن	املح�سول	

يت�ساعف	بها.)1(

فانظ���ر	كيف	ر�سم	الق���راآن	الكرمي	– َعَر�سًا	– �سورة	للبيئ���ة	النموذجية	اأو	ما	ينبغي	اأن	
يكون	عليه	احلال	يف	البيئة	الزراعية	،	وقرر	منذ	اأربعة	ع�سر	قرنا	ما	اأكدته	الدرا�سات	احلديثة	

يف	�سبق	علمي	معجز	.

دع�ة الإ�سالم للتخ�سري وا�ستثمار البيئة بالزراعة :
خلق	اهلل	البيئة	وذللها	خلدمة	االإن�سان	الذي	ا�ستخلفه	فيها	قال	تعاىل	:	)	و�سخر	لكم	ما	

يف	ال�سماوات	وما	يف	االأر�س	جميعا	منه	اإن	يف	ذلك	الآيات	لقوم	يتفكرون	()2(	

واالإ�س���الم	يف	جممل���ه	دع���وة	لالإ�سالح	واإعمار	االأر����س	فمن	اأجلها	خل���ق	اهلل	اخللق	قال	
تع���اىل	:)	واإذ	ق���ال	ربك	للمالئكة	اإين	جاعل	يف	االأر�س	خليفة	()3(	.	وقال	تعاىل	)	هو	اأن�ساكم	

من	االأر�س	وا�ستعمركم	فيها		()4(

وم���ن	هن���ا	ال	غرو	اأن	جن���د	�سيا�س���ة	االإ�س���الم	يف	التعامل	م���ع	البيئة	وا�سح���ة	و�سريحة	
ومتكامل���ة	،	فينه���ى	عن	الف�ساد	يف	االأر�س	واالإ�سرار	مبا	فيه	م�سالح	العباد	فقد	نعى	اهلل	على	
هذا	النموذج	مو�سحا	عظيم	جرمه	حيث	قال:"واإذا	توىل	�سعى	يف	االأر�س	ليف�سد	فيها	ويهلك	
احلرث	والن�سل	واهلل	ال	يحب	الف�ساد" )5(	وقد	نزلت	هذه	االآية	الكرمية	يف	االأخن�س	بن	�سريق	
ال���ذي	اأقبل	على	النبيملسو هيلع هللا ىلصواأعلن	اإ�سالمه	،	ثم	خرج	فمر	بزرع	فاأحرقه	،	وحمر	فعقرها	فذكر	

اهلل	اأمره	،	ذلك	اأن	ما	فعله	االخن�س	يتعار�س	مع	ال�سلوك	االإ�سالمي	القومي	.)6(

	تف�سري	ال�سيخ	ال�سعرواي	/	267	ط	اأخبار	اليوم 	)1(
	اجلاثية	13 	)2(
	البقرة	30 	)3(
	هود	61 	)4(

	البقرة		205 	)5(
	راجع	تف�سري	ابن	كثري		حتقيق	:�سامي	بن	حممد	�سالمة	ط		دار	طيبة	للن�سر	والتوزيع	ط	ثانية	1420ه�		1	/	472 	)6(
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وقد	اأو�سح	القراآن	الكرمي	اأن	�سوء	ا�ستغالل	االأر�س	والعمل	على	�سرعة	ا�ستنزاف	مواردها	
فيه	�سرر	بالغ	للب�سرية	جمعاء	،	ف�سال	عن	كونه	كفر	باأنعم	اهلل	،	وال	ريب	اأن	الكفر	باأنعم	اهلل	
مدع���اة	اإىل	املاآ�س���ي	والكوارث	و�سب���ب	مبا�سر	يف	اجلوع	واخلوف	يقول	احل���ق	تبارك	وتعاىل	.	
ْنُعِم	 	َمَثاًل	َقْرَي���ًة	َكاَنْت	اآِمَنًة	ُمْطَمِئنًَّة	َياأِْتيَها	ِرْزُقَها	َرَغًدا	ِم���ْن	ُكلِّ	َمَكاٍن	َفَكَفَرْت	ِباأَ ���َرَب	اهللَُّ )َو�سَ
َنُعوَن	()1(	فحذرنا	من	هذا	النموذج	الذي	 ا	َكاُنوا	َي�سْ ْوِف	مِبَ وِع	َواخْلَ 	ِلَبا�َس	اجْلُ 	َفاأََذاَقَها	اهللَُّ اهللَِّ
اأ�س���اء	ا�ستخدام	نعم	اهلل	التي	ذللها	لالإن�سان	ف���كان	عاقبته	ما	حكاه	القراآن	عنهم	من	الدمار	

واخلوف	واجلوع	،	وال	يخفى	ما	لهاتني	احلالتني	من	تاأثري	على	حياة	الفرد	واملجتمع	.
ب���ل	كان���ت	دع���وة	االإ�سالم	الإقام���ة	بيئة	خ�س���راء	مب���ادرة	�سريح���ة	ح�سد	فيه���ا	كّمّا	من	
املحّف���زات	عل���ى	هذا	العم���ل	من	خالل	اأحادي���ث	�سحيحة	و�سريحة	يف	بيان	ث���واب	من	يغر�س	
غر�س���ا	ترغيبا	الأ�سحابه	ودعوة	له���م	اإىل	ا�ستزراع	النباتات	وحمايته���ا	واملحافظة	عليها	ومن	

اأحاديث	الر�سولملسو هيلع هللا ىلصيف	هذا	املجال	.
قول���هملسو هيلع هللا ىلص:	" م���ا	من	م�سلم	يغر�س	غر�سًا	اأو	يزرع	زرعًا	فياأكل	منه	طري	اأو	اإن�سان	اأو	بهيمة	

اإال	كان	له	به	�سدقة	")2(	.
وروى	االإم���ام	م�سل���م	يف	�سحيحه	من	حديث	جابر	بن	عبد	اهلل	اأن	النبيملسو هيلع هللا ىلصدخل	على	اأم	
معبد	حائطا	فقال	:" يا	اأم	معبد	من	غر�س	هذا	النخل	اأم�سلم	اأم	كافر	فقالت	بل	م�سلم	قال	فال	
يغر�س	امل�سلم	غر�سا	فياأكل	منه	اإن�سان	وال	دابة	وال	طري	اإال	كان	له	�سدقة	اإىل	يوم	القيامة")3(
وقول���هملسو هيلع هللا ىلص:	)	م���ا	من	امرئ	يحيي	اأر�سًا	في�سرب	منه	كبد	ح���راء	وت�سيب	منها	عافية	اإال	

كتب	اهلل	به	اأحرًا	()4(	

وقوله	ملسو هيلع هللا ىلص:)اإن	قامت	ال�ساعة	ويف	يد	اأحدكم	ف�سيلة	فاإن	ا�ستطاع	اأن	ال	تقوم	حتى	يغر�سها	

	النحل	112 	)1(
	رواه	البخارى	باب	ف�سل	الزرع	والغر�س		اإذا	اأكل	منه	2/	817	برقم	2195	.	من	حديث	اأن�س	بن	مالك	. 	)2(

	رواه	م�سلم	باب	ف�سل	الغر�س	والزرع	5/	27	برقم	4051 	)3(
	رواه	الطربان���ى	ف���ى	املعجم	الكبري	برقم	949	م���ن	حديث		اأم	�سلمة		ط	مكتبة	العل���وم	واحلكم،ط	ثانية	1404	ه�	 	)4(

حتقيق	:	حمدي	ال�سلفي
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فليغر�سها()1(

وهك���ذا	ت�ساف���رت	االأحاديث	ال�سحيح���ة	وال�سريحة	عل���ى	بيان	هذا	املنه���ج	االإ�سالمي	
الفري���د	وهو	الدعوة	اإىل	بيئة	خ�سراء	من	خالل	احلث	عليها	والرتغيب	فيها	،	وترتيب	الثواب	

اجلزيل	على	فعلها	.
وعل���ى	اجلانب	االآخر	كانت	االأوامر	ت�سدر	�سريحة	اإىل	ق���واد	امل�سلمني	تنهاهم	عن	قطع	
االأ�سج���ار	اأو	تدمريها	و�سرورة	املحافظة	عليها	كما	اأعطي	االإ�سالم	لويل	االأمر	احلق	يف	اإقامة	

املحميات	احليوية	اإذا	كان	ذلك	يف	�سالح	امل�سلمني	.
وه���ذه	الن�سو����س	دعوة	�سريح���ة	تربي	فين���ا	ال�سلوكي���ات	االإيجابية	نحو	البيئ���ة	،	ون�سر	
اخل�سرة	يف	كل	مكان	،	اإنها	دعوة	للحياة	االآمنة	امل�ستمرة	امل�ستقرة	.	وهو	منهج	اإ�سالمي	فريد	

يف	ا�ستثمار	البيئة	الزراعية	.

جمابهة الت�سحر يف القراآن :
من	االأقوال	امل�سهورة	:" ال�سالح	االأخ�سر	اأقوى	�سالح	ومن	اأمتلكه	ربح	املعركة".

والوط���ن	العرب���ي	بف�س���ل	اهلل	تعاىل	موؤهل	اأكرث	م���ن	غريه	اأن	ميتلك	ه���ذا	ال�سالح	،	فكل	
العوام���ل	متوفرة:	االأر�س،	املاء،	اليد	العاملة	....	ومل	يب���ق	اإال	دور	االإن�سان	بعزميته	ال�سادقة	

وعمله	الدوؤوب	.

	ويدف���ع	ه���ذا	العمل	ويزيد	م���ن	تلك	العزمية	ما	زف���ه	النبيملسو هيلع هللا ىلصمن	ب�س���رى	خا�سة	لبالد	
	َحتَّى	َيْخُرَج	الرَُّجُل	ِبَزَكاِة	 	امْلَاُل	َوَيِفي����سَ الع���رب	،	حيث	ق���ال	ملسو هيلع هللا ىلص:" اَل	َتُقوُم	ال�سَّاَعُة	َحتَّى	َيْكرُثَ
ْنَهاًرا	"")2(	فهذا	احلديث	 ْر�ُس	اْلَع���َرِب	ُمُروًجا	َواأَ َماِل���ِه	َف���اَل	َيِجُد	اأََحًدا	َيْقَبُلَها	ِمْنُه	َوَحتَّى	َتُعوَد	اأَ
فتيل	حما�سة	،	ويب�سر	مب�ستقبل	جيد	لبالد	العرب	،	ودافع	لتح�سيل	ما	وعد	به	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلص،	
وامل�سلمون	داأبوا	بكل	ما	توفر	لديهم	من	و�سائل	مادية	وجتارب	ميدانية	على	حتقيق	هذه	الغاية	
،	واأبلوا	يف	هذا	املجال	بالًء	ح�سنا	من	خالل	عدة	حماوالت	قّيمة	لال�ست�سالح	الزراعي	وتعمري	

االأرا�سي	.

	رواه	البخارى	فى	االأدب	املفرد	برقم	479	من	حديث	اأن�س	بن	مالك	ط	دار	الب�سائر	االإ�سالمية	– بريوت	ط	ثالثة	 	)1(
1409ه�	حتقيق	:	حممد	فوؤاد	عبدالباقي	.	واالإمام	اأحمد	فى	م�سنده	من	حديث	اأن�س	اأي�سا	برقم	12981

	رواه	م�سلم	باب	الرتغيب	فى	ال�سدقة	قبل	اأال	يوجد	من	يقبلها	3/	84	برقم	2386	من	حديث	اأبى	هريرة	. 	)2(
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وم���ن	املقرر	اأن���ه	من	ال�سعوبة	مبكان	اأن	ُتَعاَد	احلياُة	من	جدي���د	اإىل	االأر�س	ال�سحراوية	
اأو	املتجه���ة	اإىل	ت�سحر	ال�سامل	،	لذلك	يج���ب	املحافظة	علي	االأرا�سي	اخل�سبة	قبل	تدهورها	

والعمل	على	اإزالة	اأ�سباب	الت�سحر	االأكرث	فاعلية.	

وق���د	�سبق	القراآن	الكرمي	كل	الدرا�سات	احلديثة	يف	هذا	املجال	فكافح	الت�سحر	بطريقة	
وقائي���ة	م���ن	خالل	ما	قدمنا	له	،	كاحل���ث	على	الزراعة	والت�سجري	،	والدع���وة	اإىل	التعاي�س	مع	
البيئ���ة	ب�سكل	�سلم���ي	،	واملحافظة	على	املياه	كعن�سر	رئي�سي	يف	الزراع���ة	،	والتعامل	مع	البيئة	
م���ن	منطلق	االإ�سالح	ولي�س	االإف�س���اد	وا�ست�سعار	اال�ستخالف	يف	االأر�س	ومهمة	االإن�سان	فيها	.	

وهذا	ميثل	ال�سق	الوقائي	ملنهج	القراآن	يف	مواجهته	لهذه	الظاهرة	.

كم���ا	اأن	ال�س���ق	العالجي	العملي	مل	يهمله	القراآن	الكرمي	ومل	يغفله	،	واإن	مل	يتناول	القراآن	
الك���رمي	جمي���ع	الو�سائل	يف	جمابهة	الت�سح���ر	اإال	اأنه	اأ�سار	اإىل	اأكرثه���ا	فاعلية	واأ�سرعها	حال	
واأقله���ا	تكلفة	،	وه���ي	عملية	اإحداث	�سياج���ا	نباتيا	حول	الزرع	ليمنع	من	زح���ف	الرمال	عليها	
،	وتثبي���ت	الكثب���ان	الرملية	وذلك	باإن�س���اء	حواجز	عمودية	على	اجتاه	الري���اح	،	فيحافظ	على	
الزراع���ة	من	هذا	االمتداد	ال�سحراوي	املبا�سر	عليه���ا	،	وهناك	العديد	من	النباتات	التي	لها	
الق���درة	على	تثبي���ت	الرمال	،	ولكن	البد	من	اختيار	االأنواع	النباتي���ة	املنا�سبة	من	حيث	الطول	
والتف���رع	وقوة	اجلذور	ومقاومة	الظروف	البيئية	القا�سية.وهن���ا	يتجلى	دور	القراآن	الكرمي	يف	
ه���ذا	ال�سب���ق	الفريد	حيث	اأ�س���ار	القراآن	الك���رمي	اإىل	اأن	اأجود	ما	ي�ستخ���دم	كم�سدات	حتمي	
النب���ات	م���ن	الت�سحر	هو	النخي���ل	،	ملا	ميتاز	به	ه���ذا	النوع	من	النبات	م���ن	ال�سالبة	والطول	
وال�سرب	واملقاومة	.كما	ميكننا	اإدراك	ذات	املنهج	" ال�سياج	النباتي	" من	خالل	قوله	تعاىل	يف	
ا	*	 ا	*	ُثمَّ	�َسَقْقَنا	ااْلأَْر�َس	�َسقًّ بًّ َبْبَنا	امْلَاَء	�سَ نَّا	�سَ �س���ورة	عب����س	:" َفْلَيْنُظِر	ااْلإِْن�َساُن	اإِىَل	َطَعاِمِه	*	اأَ

ًبا	*	َوَزْيُتوًنا	َوَنْخاًل	*	َوَحَداِئَق	ُغْلًبا		")1(	 ا	*	َوِعَنًبا	َوَق�سْ َفاأَْنَبْتَنا	ِفيَها	َحبًّ
فامل���راد	م���ن	قول���ه	" حدائق	غلبا	" ه���ي	االأ�سجار	ذات	اجل���ذوع	الغليظ���ة	ال�سديدة	وهي	
ت�ستعم���ل	يف	العم���ل	كم�سدات	للرمال	والزحف	ال�سحراوي	:	يق���ول	ابن	عا�سور	يف	تف�سريه	:" 
والُغْل���ب	:	جم���ع	غلباء	،	،	يو�سف	به	االإن�س���ان	والبعري	،	وهو	هنا	م�ستعار	لغل���ظ	اأ�سول	ال�سجر	
فو�س���ف	احلدائق	به	؛	على	ت�سبيه	احلديقة	يف	تكاثف	اأوراق	�سجرها	والتفافها	ب�سخ�س	غليظ	

�سورة	عب�س	االآيات	30-24 	)1(
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االأوداج	واالأع�س���اب	فتك���ون	ا�ستعارة	،	وذلك	من	حما�سن	احلدائق	)1(فهو	منهج	قراآين	مطرد	
اأك���د	عليه	القراآن	يف	اأكرث	من	موطن	كقوله	تعاىل	:" وجنات	األفافا	" )2(	اأي	يلتف	بع�سها	حول	

بع�س	مما	ي�سكل	م�سدات	طبيعية	حتمي	النبات	من	الت�سحر	والزحف	الرملي	.

ومل	يدرك	االإن�سان	فائدة	ودور	االأحزمة	اخل�سراء	التي	حتف	املزارع	والب�ساتني،	ودورها	
يف	حماية	الزرع	واملحا�سيل،	وكيف	ت�ساهم	يف	اإعطاء	حم�سول	جيد	ب�سكل	وا�سع	ودقيق،	اإال	يف	
ع�سرن���ا	احلديث،	وذلك	بعد	اأن	تو�سعت	علوم	البيئ���ة	والزراعة،	غري	اأن	القراآن	الكرمي	ومنذ	
اأك���رث	من	اأربعة	ع�س���ر	قرنًا	قد	اأ�سار	اإىل	ه���ذه	احلقيقة	ودلَّ	عليها	قب���ل	اأن	يقف	علماء	البيئة	
والزراعة	على	دور	االأحزمة	اخل�سراء	وال�سياج	النباتي	،	فقد	َبنيَّ	�سبحانه	وتعاىل	اأنه	قد	اأنعم	
عل���ى	�ساحب	اجلنتني	،	فح���فَّ	ب�ستانيه	اللتني	احتوتا	على	االأعناب	واأنواع	الثمر	بالنخيل	فقال	

	ِمْن	اأَْعَناٍب	َوَحَفْفَناُهَما	ِبَنْخٍل(.	 �سبحانه:	)َجَعْلَنا	الأََحِدِهَما	َجنََّتنْيِ
وقد	اختفت	احلكمة	من	جعل	النخيل	حتف	الب�ستانني	عن	كثري	من	النا�س	،	فجاءت	نتائج	
الدرا�س���ات	واالأبح���اث	لتك�سف	النقاب	ع���ن	�سيٍء	من	جوانب	هذه	احلكم���ة	)3(،	فعرف	النا�س	
فوائد	تنوع	النباتات	يف	املزارع	والغابات	،	وعرف	النا�س	اأي�سًا	فوائد	االأحزمة	اخل�سراء	،	االأمر	
الذي	اأدى	اإىل	التو�سع	يف	ا�ستخدامها	يف	هذا	الع�سر،	لي�س	لتحمي	املزارع	والب�ساتني	وح�سب،	
واإمن���ا	لتحم���ي	املدن	كذلك	من	زح���ف	الرمال.	وقد	دل���ت	التجارب	املختلف���ة	املتعلقة	بحماية	
امل���دن	والقرى	من	زحف	الرم���ال	املتحركة	بوا�سطة	و�سائل	وطرق	خمتلف���ة	اأن	اإقامة	االأحزمة	
اخل�سراء	والت�سجري	عمومًا	قد	اأثبت	جدواه	وفاعليته،	واأن	هذه	الطريقة	تتميز	بفاعلية	جيدة	
يف	وق���ف	زحف	الرمال	على	جمي���ع	الطرق	االأخرى	،	وتطبيقها	يعت���رب	االأي�سر	مقارنة	بالطرق	
االأخ���رى	،	حيث	ظهر	من	هذه	التجارب	اأن	الو�سائل	االأخرى	ال	تعترب	اإالَّ	اإجراءات	موؤقتة	توؤدي	
اإىل	تثبي���ت	الكثبان	الرملية	املتحركة	ب�سكل	موؤقت،	حيث	اإن	الت�سجري	وزراعة	الكثبان	الرملية	
املتحركة	بالنبات���ات	الرملية	Psammophytes	التي	ت�سمل	االأ�سج���ار	وال�سجريات	واالأع�ساب	
املتمي���زة	بقدرتها	على	مالءمة	ظروف	الرتبة	الرملي���ة	واملناخ	املتطرف	وفقر	الرتبة	باالأمالح	
املعدنية	واملركبات	الع�سوية،	والتي	تتميز	اأي�سًا	بجذورها	التي	تنمو	عميقًا	اإىل	الطبقة	الرطبة	

	التحرير	والتنوير	البن	عا�سور	التون�سى	ط	موؤ�س�سة	التاريخ	العربى	1420ه�	بريوت	/	لبنان	30/	117	. 	)1(
النباأ	16 	)2(

	راج���ع	اأهمي���ة	التن���وع	االأحيائي	النبات���ي	يف	البيئة	مق���ال	للدكتور	عبدالبديع	حم���زة	زللي	جملة	الهيئ���ة	العاملية	 	)3(
لالإعجاز	العلمى	فى	الكتاب	وال�سنة	-	العدد	ال�ساد�س	والع�سرون		.	،	الت�سحر	يف	الوطن	العربي	الإبراهيم	نحال	،	

معهد	االإمناء	العربي	،	بريوت	،	1987	�س	88
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اأو	تنت�سر	على	�سطح	االأر�س،	فتعمل	بذلك	على	متا�سك	الرتبة.)1(

	وبه���ذا	يكون	الق���راآن	الكرمي	اأر�سى	قواعد	الت�سدي	لظاه���رة	الت�سحر	وذلك	من	خالل	
	 ���ِرْب	َلُهْم	َمَثاًل	َرُجَلنْيِ قول���ه	تعاىل	يف	�س���ورة	الكهف	حاكيا	منوذجا	يحتذى	يف	الزراعة	:" َوا�سْ
	اآَتْت	 نََّتنْيِ 	ِمْن	اأَْعَناٍب	َوَحَفْفَناُهَما	ِبَنْخٍل	َوَجَعْلَنا	َبْيَنُهَما	َزْرًعا	*	ِكْلَتا	اجْلَ َجَعْلَن���ا	اِلأََحِدِهَما	َجنََّتنْيِ

	َتْظِلْم	ِمْنُه	�َسْيًئا	َوَفجَّْرَنا	ِخاَلَلُهَما	َنَهًرا	")2( اأُُكَلَها	َومَلْ
بين���ت	هاتان	االآيتان	طبيعة	اال�ست�سالح	الزراع���ي	ور�سمت	املالمح	العامة	لنظام	زراعي	
�سام���ل	ومتكامل	خا�سة	للبيئة	ال�سحراوية	حيث	العوامل	القا�سية،	فاأقرت	االآيتان	باأن	النظام	

النموذجي	لال�ست�سالح	يتكون	من	ثالثة	عوامل	اأ�سا�سية	االأعناب	والنخيل	والزرع)3(.	

يف	االآن	نف�سه	متثل	هذه	الزراعات	ن�سيج	رائع	متكون	من	ثالثة	طبقات	نباتية	خمتلفة:

1(	االأعناب	:	)اأو	االأ�سجار	املثمرة	ب�سفة	عامة(	الطبقة	اجلنبية	.
2(	النخيل	:	الطبقة	ال�سجرية
3(	الزرع	:	الطبقة	الع�سبية

كم���ا	اأن	االآيتني	مل	تكتف	باإيراد	االأن���واع	الثالثة	همال	،	ولكنها	بينت	مواقع	هذه	الطبقات	
الثالثة	وعالقتها	مع	بع�سها	البع�س	،	يف	اإطار	من	التدرج	املنطقي	واالن�سجام	منقطع	النظري.

اأق���رت	االآية	ب���اأن	النظام	الزراعي	املقرتح	يتكون	اأ�سا�سا	م���ن	جنتني	من	اأعناب	)الطبقة	
اجلنبي���ة(	يحي���ط	بها	النخي���ل	)الطبق���ة	ال�سجرية(	،	وب���ني	هاتني	اجلنتني	ال���زرع	)الطبقة	

الع�سبية(.	

كم���ا	بين���ت	االآية	الكرمية	النتيجة	احلتمي���ة	لهذا	الرتابط	بني	الطبق���ات	النباتية	الثالثة	

	تعترب	اململكة	العربية	ال�سعودية	من	الدول	الرائدة	يف	مكافحة	زحف	الكثبان	الرملية	حيث	اأقامت	م�سروعًا	يعترب	 	)1(
م���ن	اأه���م	م�ساريع	مكافحة	الكثبان	الرملي���ة	يف	الوطن	العربي	وهو	م�سروع	مكافحة	الكثب���ان	الرملية	يف	االأح�ساء	
باملنطق���ة	ال�سرقي���ة	،	الذي	هدف	اإىل	وقف	حرك���ة	الكثبان	الرملية	وتثبيتها	وا�ست�س���الح	االأرا�سي	التي	فقدت	اأو	

تدهورت	تربتها.
الكهف	32،	33 	)2(

ها�سم	نعمة	،	م�سكلة	الت�سحر	يف	الوطن	العربي	،	اأ�سبابها	،	اأبعادها	وو�سائل	مكافحتها	،�س38 	)3(
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وه���ي	الرفع	من	م�ستوى	االإنت���اج	)كلتا	اجلنتني	اآتت	اأكلها	ومل	تظلم	منه	�سيئا(	اأي	اأنه	ال	يوجد	
خ�سائر	يف	االإنتاج	نتيجة	توفري	كل	العوامل	املالئمة	الإنتاج	جيد	كّما	وكيفا.

الف�ائد والتاأثريات العامة لهذا النظام الزراعي)1( :
يع���د	هذا	النظام	الزراعي	تركيب���ة	نباتية	فريدة	من	نوعها	لها	فوائ���د	وتاأثريات	ايجابية	
على	م�ستوى	املناخ	والرتبة	مما	ي�ساهم	م�ساهمة	فعالة	يف	الرفع	من	م�ستوى	االإنتاج	من	ناحية	

وحتقيق	التوازن	جلميع	الكائنات	املتواجدة	بهذه	املنطقة	.
وي�ؤدي هذا النظام اإىل عدة ف�ائد ومميزات منها :

اإحداث	مناخ	م�سغر	ذات	عوامل	مناخية	اأقل	حدة	من	املناخ	العام	ال�سائد	.
التخفي���ف	م���ن	حدة	الري���اح	،	وال	يخفى	اأن	عامل	الرياح	ميثل	اأخط���ر	العوامل	التي	تهدد	

االإنتاج	النباتي	خا�سة	بالن�سبة	للطبقة	الع�سبية	)الزرع(.	

يف	هذا	النظام	يعدُّ	النخيُل		جدارًا	اأوليًا	من	م�سدات	الرياح	حلماية	االأ�سجار	املثمرة	اإذ	
اأنه	ميتاز		بارتفاع	له	دوره	،		ويتحمل	الظروف	القا�سية	والتي	تفيد	الزرع	واملحا�سيل	الزراعية	
عن���د	ا�ستخدامها	كاأحزمة	خ�س���راء	حتفُّ	الب�ساتني	واملزارع	يف	املناطق	املك�سوفة	.	يف	حني	اأن	
نفاذي���ة	منطقة	اجل���ذع	تعترب	اأي�سا	هامة.	فتاأت���ي	الطبقة	اجلنبية	)االأ�سج���ار(	لتكّون	جدارا	
ثانيا	من	م�س���دات	الرياح	ذات	نفاذية	منخف�سة	وارتفاع	منخف�س	وبالتايل	فاإن	ن�سبة	الرياح	
الوا�سلة	اإىل	الطبق���ة	الع�سبية	)الزرع(	غري	معتربة	وفاعليتها	�سعيفة،	علما	واأن	هذه	الطبقة	

هي	اأكرث	الطبقات	ح�سا�سية	�سد	الرياح.

التخفي�س	من	حدة	جفاف	الهواء:	هذا	النظام	برتكيبته	هذه	وطبقاته	النباتية	يوفر	جًوا	
اأكرث	رطوبة.

التخفي�س	من	ن�سبة	التبخر	وبالتايل	اقت�ساد	اأكرث	يف	ن�سبة	مياه	الّري.

تنوي���ع	االإنتاج	باملناطق	ال�سحراوية	ي���وؤدي	اإىل	االكتفاء	الذاتي	الغذائي	لل�سكان	وبالتايل	

	راج���ع	املو�س���وع	فى	املو�سوعة	العربية	العاملي���ة	3/	148	وما	بعدها	بت�سرف	كبري	،	هند�س���ة	البيئة،	فا�سل	ح�سن	 	)1(
اأحم���د،	����س	122وما	بعدها	،	زين	الدين	عبد	املق�سود	،	البيئ���ة	واالإن�سان	،	من�ساأة	املعارف	،	االإ�سكندرية	�س	76،	

حم�سن	عبد	احلميد	توفيق	،	االإدارة	البيئية	يف	الوطن	العربي	،	تون�س	،	1993	�س	158وما	بعدها	.
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توفري	م�ساريف	النقل	من	اأماكن	بعيدة.

توزي���ع	املحا�سي���ل	باملزرع���ة	ي�ساهم	يف	تخفي���ف	اخل�سائ���ر	يف	حالة	الك���وارث	الطبيعية	
والتقلبات	املناخية	واالقت�سادية.

تنا�س���ق	ه���ذه	الطبقات	النباتية	الثالث���ة	يعطي	منظرا	طبيعيا	رائعا	وظ���روف	عي�س	اأكرث	
رفاهية	وجماال.

ا�ستمراري���ة	ودميومة	النفع	والعطاء	فم���ن	املعروف	اأن	لكل	نوع	من	النباتات	مو�سمًا	ووقتًا	
حم���ددًا	يثم���ر	فيه،	وين�سج	ثمره	يف	هذا	املو�سم	لي�ستفيد	من���ه	الب�سر	وجميع	الكائنات	احلّية،	

لذا	فاإن	اختالف	اأنواع	النباتات	يعمل	على	ا�ستمرار	العطاء	طوال	العام.

اأن	زراع���ة	حم�سول	واحد	ي�ستهلك	االأمالح	املعدنية	وامل���واد	الع�سوية	املوجودة	يف	الرتبة	
بينم���ا	زراعة	اأنواع	خمتلفة	م���ن	املحا�سيل	يف	احلقل	وفق	جدول	منتظ���م	يتيح	فر�سة	تعوي�س	
معظم	االأمالح	املعدنية	واملواد	الع�سوية	امل�ستهلكة،	كما	ي�ساعد	يف	احلد	من	اأمرا�س	النباتات	

ودورة	حياة	احل�سرات	.

اإن	تن���وع	النبات���ات	ال	يعمل	على	ت�ساق���ط	االأوراق	على	االأر�س	من	جمي���ع	ال�سجر	يف	زمن	
ووق���ت	واحد،	ب���ل	يختلف	زمن	�سقوط	اأوراق	النباتات	ح�سب	نوع	النباتات،	فال	ترتاكم	االأوراق	
وتتكد����س	بكميات	كبرية	على	االأر�س.	ووجود	نوع	واحد	من	النباتات	يف	البيئة	اأو	احلقل،	يعني	
�سق���وط	اأوراق���ه	يف	زمن	واحد	فيعم���ل	ذلك	على	تراكم	االأوراق	بك���رثة	فيزيد	ذلك	من	اجلهد	

والعناء	ملعاجلة	هذه	امل�سكلة.

ح�سن التخطيط يف الزارعة يقاوم الت�سحر :
اإن	كل	اأم���ر	ذي	ب���ال	الب���د	واأن	ت�سبقه	عمليات	م���ن	التخطيط	املنظ���م	،	والذي	ي�ستهدف	
بل���وغ	الغاي���ة	من	العمل	،	وعلى	قدر	ما	يكون	التخطيط	على	ق���در	ما	يعطي	العمُل	اأكَله	،	ف�سبب	
النجاح	يف	االأعمال	هو	مبا�سرة	االأ�سباب	بدقة	مع	التوكل	على	اهلل	تعاىل	حق	التوكل	،	والزراعة	
م���ن	االأمور	البالغ���ة	االأهمية	والتي	تقت�سي	اأن	يخطط	لها	االإن�سان	،	الرتباطها	مبقومات	حياته	
عل���ى	هذه	الب�سيطة	،	والتخطيط	يف	جمال	الزراعة	يجب	التعامل	معه	بجدية	وذلك	من	خالل	
النظ���رة	املو�سوعية	والواقعية	لالإنتاج	املتوقع	لدينا،	ودائمًا	لغ���ة	االأرقام	هي	االأقرب	للحقيقة	
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والتخطيط	ال�سحيح	له	�سور	واأ�سكال	متعددة	منها	:

1	 توفري	موارد	الري	من	مياة	جوفية	اأو	اأمطار	اأو	اآبار	�سناعية	وخالفه	..
2	 حراثة	االأر�س	وتهياأتها	حتى	ت�سري	�ساحلة	كرتبة	خ�سبة	لالإنبات	..

3	 تن���وع	املحا�سي���ل	الزراعية	مبا	ي�سم���ن	ح�سن	الت�سري���ف	والت�سني���ع	واإال	كان	عبئا	.
اقت�ساديا.

4	 تهيئ���ة	املناخ	املالئم	لطبيعة	النبات	املراد	اإنتاج���ه	ومعلوم	اأن	العمل	الزراعي	يرتبط	.
ب�سكل	اأو	باآخر	بظروف	مناخية	توؤثر	يف	االإنتاج.

5	 االإ�سراع	بعملية	احل�ساد	وجمع	املح�سول	لئال	يرتتب	على	التاأخري	خماطر	فادحة	..

6	 احلف���اظ	عل���ى	امل�س���ادر	الطبيع���ة	والتعام���ل	معها	عل���ى	اأنه���ا	ملكية	عام���ة	للنا�س	.
جميع���ا،	ي�سرتكون	يف	احلفاظ	عليها	وي�سرتك���ون	اأي�سا	يف	االنتفاع	بها،	فيقول	ر�سول	
اهللملسو هيلع هللا ىلص‹›النا����س	�س���ركاء	يف	ث���الث:	املاء	وال���كالأ	والن���ار››)1(	وهذا	ي���ربز	حر�س	
الر�سولملسو هيلع هللا ىلصعلى	احلفاظ	عل���ى	امل�سادر	الطبيعية،	في�سري	احلديث	النبوي	اإىل	اأهم	
هذه	امل�سادر:	املاء	والع�سب	‹›املراعي	الطبيعية›› وم�سادر	الطاقة" النار	" ·· كما	

نهى	الر�سول	عن	ا�ستنزاف	املوارد	اأو	امل�سادر	الطبيعية.

	ا�ست�سع���ار	اأهمية	امل���اء	كم�سدر	اأ�سا�سي	للحياة	ولهذا	ت�ساف���رت	االأدلة	على	بيان	حفاظ	
النبيملسو هيلع هللا ىلصعلى	املياة	واحلث	على	ذلك	قوال	وعمال	فقد	كان	يف	�سلوكه	اليومي	منوذجا	للتعامل	
الرا�س���د	مع	هذا	امل�سدر	الطبيعي	من	خالل	االقت�س���اد	يف	ا�ستهالكه،	والنهي	عن	التبذير	يف	
ذلك	حتى	لو	كان	االإن�سان	يتو�ساأ	من	نهر،	فقد	مرملسو هيلع هللا ىلصب�سعد	بن	اأبي	وقا�س	وهو	يتو�ساأ،	فقال	

‹›ما	هذا	ال�سرف	؟	فقال:	اأو	يف	املاء	اإ�سراف،	فقال	نعم	واإن	كنت	على	نهر››)2(	

رواه	اأب���و	دواود	ف���ى	�سننه	باب	فى	منع	املاء	،	ط	دار	الفكر	،	حتقيق	حممد	حمى	الدين	عبد	احلميد2/	300	برقم	 	)1(
3477وقال	االألبانى	�سحيح	،	ورواه	ابن	ماجة	باب	امل�سلمون	�سركاء	فى	ثالث	من	حديث	ابن	عبا�س	ط	دار	الفكر	

بريوت	2/	682	برقم	2472
	رواه	اأحم���د	فى	م�سن���ده	من	حديث	عبد	اهلل	بن	عمرو	برقم	7065	ط		موؤ�س�س���ة	الر�سالة	حتقيق	�سعيب	االأرنوؤوط	 	)2(

واآخرون	،	ط	ثانية	1420ه�	.
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	واإمعانا	يف	احلفاظ	على	هذا	امل�سدر	االأ�سا�سي،	حذر	امل�سلمني	من	الو�سو�سة	يف	الو�سوء	حتى	
ال	يزيد	ا�ستهالكهم	للماء	فقالملسو هيلع هللا ىلص‹› للو�سوء	�سيطان	يقال	له	الولهان	فاتقوا	و�سوا�س	املاء››·)1(

وم���ن	هنا	جاء	حترمي	االإ�س���راف	يف	ا�ستخدام	املياه	حتى	يف	حالة	الو�سوء	لل�سالة،	وهذا	
مثال	دقيق	ل�سرورة	احلفاظ	على	عن�سر	من	اأهم	عنا�سر	البيئة·وهذا	بدوره	ي�سلمنا	اإىل	عدم	

االإ�سراف	.

م���ن	االأمور	الالزمة	يف	عملية	التخطيط	للزراعة	ه���و	عدم	االإ�سراف	وقد	جاء	النهي	عنه	
�سراحة	يف	القراآن	الكرمي	يف	كل	�سيء	اإال	اأنه	يف	الزراعة	له	بعٌد	جديد	ميكن	تطبيقه	كاالآتي	:

عدم		االإ�سراف	يف	االأ�سمدة	وا�ستعمالها	وال	يخفى	اأثرها	ال�سيء	يف	حالة	االإ�سراف	فيها	.

ع���دم		االإ�سراف	يف	ا�ستعمال	االأدوي���ة	واملبيدات:	فهي	ت�سبب	تلوث	الرتبة	واملياه	والهواء	،	
كم���ا	اأنا	تفقد	الثمرة	نف�سها	خ�سائ�سها	وفوائدها	املرج���وة	،	وهو	ما	يف�سر	لنا	اختالف	طعم	

الفواكه	واخل�سروات	اليوم	عن	املا�سي	،	وما	هذا	اإال	لالإفراط	يف	ا�ستعمال	املبيدات	.

كم���ا	اأن	اال�ستعم���ال	املف���رط	للمبيدات	يوؤدي	اإىل	اإب���ادة	كلية	للح�سرات	الت���ي	قد	ت�ستفيد	
منه���ا	االأر�س	،	فيختل	التوازن	البيئي	بني	هذه	الكائنات.ف�سال	عن	املناعة	التي	تاأخذها	بع�س	

احل�سرات	�سد	مبيد	في�سبح	ال	جدوى	له	مهما	كرثت	كمياته	.
وانت�سار	 الن�سج	 وتوؤخر	موعد	 والرتبة	 تعفن	اجلذور	 اإىل	 يوؤدي	 ال�سقي:	 " االإ�سراف	يف	
االأوبئ���ة	واحل�س���رات	ال�سارة.	و�سبقت	االإ�سارة	اإىل	اأهمية	االقت�س���اد	يف	ا�ستعمال	املياة	،	وفيه	

اإ�سارة	اإىل	الري	بالتقطري	.
ع���دم	االإ�سراف	يف	ا�ستعم���ال	االآالت	امليكانيكية	واالآليات	الثقيل���ة	الأن	ذلك	ي�سبب	�سغط	

الرتبة.
ع���دم	االإ�س���راف	يف	االهتمام	بكمية	االإنتاج	على	ح�ساب	نوعي���ة	املنتج	كاملحا�سيل	املعّدلة	

جينيًا	وال	يخفى	ما	لها	خطورة	بيئية	و�سحية.	)2(

	رواه	اأحم���د	م���ن	حديث	اأبّى	برقم21238	،	واحلاكم	فى	م�ستدركه	برق���م	578	ط	دار	الكتب	العلمية	– بريوت	ط	 	)1(
اأوىل		1411	ه�	حتقيق	:	م�سطفى	عبد	القادر	عطا	.

راجع	االإدارة	البيئية	يف	الوطن	العربي	،	حم�سن	عبد	احلميد	توفيق	،	تون�س	،	1993م	�س	68وما	بعدها	. 	)2(



585

د.عبد ال�صافى اأحمد على اأحمد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

وق���د	جمع	الق���راآن	الكرمي	جملة	من	هذه	االإع���دادات	والتخطيط	من	خ���الل	اآيات	�سورة	
" "عب�س	

حي���ث	يق���ول	اهلل	تعاىل	":	فلينظر	االإن�سان	اإىل	طعامه	*	اأنا	�سببنا	املاء	�سبا	*	ثم	�سققنا	
االأر�س	�سقا	*	فاأنبتنا	فيها	حّبا	*	وعنبا	وق�سبا	*	وزيتونا	ونخال	*	وحدائق	غلبا	*	وفاكهة	واأّبا	

*	متاعا	لكم	والأنعامكم" )1(	
حيث	تربز	هذه	االآيات	العوامل	االأ�سا�سية	واالآليات	التي	يقوم	عليها	هذا	النظام	الزراعي	

وهي	:

-	العوام���ل	املناخي���ة:" اأّن���ا	�سببنا	املاء	�سبا:	هن���ا	اإ�سارة	اإىل	التاأث���ريات	التي	ت�ساهم	يف	
اإنزال	الغيث	وهي	الرياح،	وال�سحب،	احلرارة،	التبخر...	

-	عوامل	الرتبة:	ثّم	�سققنا	االأر�س	�سقا:	ت�سري	االآية	اإىل	دور	الرتبة	يف	النظام	الزراعي	،	
وطرق	وفوائد	احلرث	وقلب	االأر�س	.

-	االإنب�ات:	فاأنبتنا..	وهذا	العامل	الثالث	االأ�سا�سي	لتحديد	مدى	جناح	العملية	الزراعية،	
وي�سمل	ظروف	عملية	االإنبات	ونوع	البذور	امل�ستعملة.

فه���ذه	العوامل	الثالثة	هي	الت���ي	ت�حدد	مدى	جناح	اأي	عملية	زراعي���ة.	فهي	معادلة	ذات	
ثالث	عنا�سر:	املناخ،	الرتبة	واالإنبات.	وهذه	احلقيقة	التي	اأقرتها	هذه	االآيات	منذ	اأربعة	ع�سر	
قرن���ا،	اأ�سبحت	االآن	نظريات	علمية	جديرة	بالدرا�سة	واالإفادة	منها	،	فقبل	اإجناز	اأي	م�سروع	
زراع���ي	ال	بد	م���ن	درا�سة	العوامل	املناخية	لتلك	املنطقة	وحتديد	م�سادر	املياه.	وحتليل	الرتبة	
ملعرفة	ن�سبة	املواد	الع�سوية	واملعدنية	وعلى	�سوء	هذه	املعطيات	نقوم	باختيار	النبات	املنا�سب	

والدورة	الزراعية	املنا�سبة،	ونوعية	البذور.

كم���ا	واأ�سارت	االآيات	اإىل	اأهمية	تنوع	املحا�سي���ل	الزراعية	فذكرت	االآيات	اأكرث	من	�سبعة	
اأنواع	زراعية	جميعها	�سالح	لال�ستهالك	.

وبعد	اأن	ذكرت	االآية	هذه	االأ�سناف	الكثرية	من	االإنتاج	النباتي،	بينت	م�سري	هذا	االإنتاج:	

	عب�س	االآيات	31-21. 	)1(
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متاعا	لكم	والأنعامكم" فهو	لالإن�سان	ثم	للحيوان	الذي	بدوره	م�سخر	لالإن�سان	وم�سريه	اإليه.	
اإذن	يف	دع���وة	امل�س���ّرع	لع���دم	االإ�سراف	روؤية	جدي���دة	لزراعة	متط���ورة	ومتوازنة	يف	نف�س	
الوقت.	وهو	من	ح�سن	التخطيط	فى	جمال	الزراعة	فيجدر	العمل	به	واأخذه	يف	االعتبار	�سواء	

يف	املجال	الزراعي	اأو	يف		غريه	من	املجاالت	.

منع الزكاة �سبب يف الت�سحر : 
قد	يرد	على	اخلاطر	�سوؤال	يف	حمله	:	ما	عالقة	الزكاة	بالت�سحر	؟	

اإذا	نظرن���ا	للم�ساأل���ة	من	منظور	ديني	وباإمعان	النظ���ر	يف	اإدراك	البعد	الديني	يف	امل�ساألة	
ن���درك	ب�سهولة	عالقة	الزكاة	ومنعه���ا	بت�سحر	االأر�س	وهالكها	،	ومع	كون���ه	لي�س	�سببا	علميا	

يقوم	على	اأدلة	وبراهني	علمية	حم�سو�سة	ودرا�سات	معملية	مطردة	.
اإال	اإنه	�سبب	�سرعي	مع	م�سبب	االأ�سباب	وواهب	النعم	االأول	وهو	اهلل	تعاىل	،	ومنع	الزكاة	
�سبب	يف	اإزالة	النعم	،	فاهلل	تعاىل	خلق	اخللق	واأجرى	عليه	�سننا	ال	تتبدل	وال	تتغري	:" ولن	جتد	
ل�سن���ة	اهلل	تبدي���ال	")1(	ومن	هذه	ال�سنن	:" لئن	�سك���رت	الأزيدنكم	")2(	ف�سكر	اهلل	على	النعم-	

الذي	من	مظاهره	اإخراج	الزكاة	كما	�سرع	ربنا	تعاىل	-	يحفظ	النعم	.

	َمَثاًل	َقْرَيًة	َكاَنْت	اآِمَنًة	ُمْطَمِئنًَّة	 َرَب	اهللَُّ كم���ا	اأن	كفر	النعمة	�سبب	مبا�سر	يف	زوالها	:" َو�سَ
ا	 ْوِف	مِبَ وِع	َواخْلَ 	اجْلُ 	ِلَبا����سَ 	َفاأََذاَقَها	اهللَُّ َياأِْتيَه���ا	ِرْزُقَه���ا	َرَغًدا	ِمْن	ُكلِّ	َمَكاٍن	َفَكَف���َرْت	ِباأَْنُعِم	اهللَِّ

َنُعوَن	")3( َكاُنوا	َي�سْ
فهذه	القرية	كانت	يف	رغد	من	العي�س	اإال	اأنها	مل	ترع	فيه	حق	اهلل	فكانت	النتيجة	وال�سنة	
الت���ي	ال	تتب���دل	اأن	بدل	اهلل	رغدها	اإىل	�سن���ك	،	واأمنها	اإىل	خ���وف	،	وكان	ذلك	ب�سبب	فعلهم	

وكفرانهم	النعم	.
وما	ذكرناه	من	�سكر	النعم	اأو	كفرانها	وما	يرتتب	عليه	يف	عموم	النعم	،	واالأمر	يف	الزراعة	
اأ�س���د	تاأكيدا	– الأنها	متثل	العطاء	املبا�سر	م���ن	اهلل	تعاىل	–  حيث	جاء	االأمر	�سريحا	�سارما	

االأحزاب	62 	)1(
اإبراهيم	7 	)2(
النحل	112 	)3(



587

د.عبد ال�صافى اأحمد على اأحمد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

يف	هذه	الق�سية	من	خالل	اأمر	ال�سارع	باإيتاء	الزكاة	فور	احل�ساد	يف	قوله	تعاىل	:" واآتوا	حقه	
ي���وم	ح�س���اده")1(	:	حقه	يعني	زكاته	التي	هي	�سبب	حلفظ	النعم	وجتنب	زوالها	.	وال	يخفى	ما	

يف	هذه	الزكاة	من	فوائد	اجتماعية	واقت�سادية	يطول	�سرحها	.

ولك���ن	مم���ا	ي�سرتعى	االنتباه	يف	قوله	تعاىل	ال�سابق	هو	لفظة	:" يوم	ح�ساده	" فهي	دعوة	
لالإ�س���راع	وع���دم	الت�سويف	يف	اإخراج	حق	اهلل	من	االإنتاج	.	خا�س���ة	واأن	الثمار	�سريعا	ما	تتلف	
خا�س���ة	الت���ي	حتتوي	منها	على	ن�سبة	عالية	م���ن	املاء.	وحتى	تكون	زكاة	طيب���ة	اأمرنا	اأن	ن�سرع	
باإخراجه���ا	قبل	اإتالفها.	ويف	هذا	االإ�س���راع	اأي�سا	اإ�سارة	اإىل	توفري	تكاليف	اخلزن،	ففي	يومنا	

احلا�سر	�سار	هذا	الن�ساط	ذو	اأهمّية	اقت�سادية	كتقنيات	التربيد	والتكييف	وغريها.	

وقد	اأورد	لنا	القراآن	الكرمي	لنا	منوذجا	يوقفنا	على	خطورة	االأمر	مبينا	عالقة	منع	الزكاة	
مب�سكلة	الت�سحر	واإهالك	االأر�س	وهو	ما	كان	من	اأحداث	اأ�سحاب	اجلنة	يف	�سورة	" ن	" .

ِبِحنَي	)17(	 ِرُمنََّها	ُم�سْ نَِّة	اإِْذ	اأَْق�َسُموا	َلَي�سْ َحاَب	اجْلَ قال	تعاىل	:" اإِنَّا	َبَلْوَناُهْم	َكَما	َبَلْوَنا	اأَ�سْ
َبَحْت	َكال�سَِّرمِي	 َواَل	َي�ْسَتْثُن���وَن	)18(	َفَط���اَف	َعَلْيَها	َطاِئٌف	ِمْن	َربِّ���َك	َوُهْم	َناِئُم���وَن	)19(	َفاأَ�سْ
اِرِمنَي	)22(	َفاْنَطَلُقوا	َوُهْم	 ِبِحنَي	)21(	اأَِن	اْغُدوا	َعَلى	َحْرِثُكْم	اإِْن	ُكْنُتْم	�سَ )20(	َفَتَناَدْوا	ُم�سْ
َيَتَخاَفُت���وَن	)23(	اأَْن	اَل	َيْدُخَلنََّه���ا	اْلَي���ْوَم	َعَلْيُكْم	ِم�ْسِكنٌي	)24(	َوَغَدْوا	َعَل���ى	َحْرٍد	َقاِدِريَن	)25(	
	اأَُقْل	َلُكْم	َلْواَل	 ْو�َسُطُهْم	اأمََلْ ُروُم���وَن	)27(	َقاَل	اأَ الُّوَن	)26(	َبْل	َنْحُن	حَمْ َفَلمَّ���ا	َراأَْوَها	َقاُلوا	اإِنَّا	َل�سَ
ُهْم	َعَلى	َبْع�ٍس	َيَتاَلَوُموَن	 ُت�َسبُِّح���وَن	)28(	َقاُل���وا	�ُسْبَحاَن	َربَِّنا	اإِنَّا	ُكنَّا	َظامِلِنَي	)29(	َفاأَْقَب���َل	َبْع�سُ
ا	ِمْنَها	اإِنَّا	اإِىَل	َربَِّنا	َراِغُبوَن	 )30(	َقاُلوا	َيا	َوْيَلَنا	اإِنَّا	ُكنَّا	َطاِغنَي	)31(	َع�َسى	َربَُّنا	اأَْن	ُيْبِدَلَنا	َخرْيً

	َلْو	َكاُنوا	َيْعَلُموَن	)33(	")2( )32(	َكَذِلَك	اْلَعَذاُب	َوَلَعَذاُب	ااْلآِخَرِة	اأَْكرَبُ
روان	دون	�سنعاء	بفر�سخني،	يطوؤه	اأهل	 يق���ول	البغوي	:" كان	ب�ستان	باليم���ن	يقال	له	ال�سّ
الطريق،	كان	غر�سه	قوم	من	اأهل	ال�سالة،	وكان	لرجل	فمات	فورثه	ثالثة	بنني	له،	وكان	يكون	
للم�ساك���ني	اإذا	�سرم���وا	نخلهم	،	كل	�سيء	تع���داه	املنجل	فلم	يجّزه	واإذا	ط���رح	من	فوق	النخل	
اإىل	الب�س���اط	،	فكل	�سيء	ي�سقط	على	الب�ساط	فهو	اأي�سا	للم�ساكني،	واإذا	ح�سدوا	زرعهم	فكل	
�س���يء	تعداه	املنجل	فهو	للم�ساكني	واإذا	دا�س���وه	كان	لهم	كل	�سيء	ينترث	اأي�سا	،	فلما	مات	االأب	

االأنعام	141 	)1(
�سورة		ن		االآيات	17	– 33 	)2(
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وورث���ه	هوؤالء	االإخوة	عن	اأبيهم		فقالوا:	واهلل	اإن	املال	لقليل،	واإن	العيال	لكثري	،	واإمنا	كان	هذا	
االأمر	يفعل	اإذ	كان	املال	كثرًيا	والعيال	قليال	،	فاأما	اإذا	قلَّ	املال	وكرث	العيال	فاإنا	ال	ن�ستطيع	اأن	
نفعل	هذا	فتحالفوا	بينهم	يوًما	ليغدون	غدوة	قبل	خروج	النا�س	فلي�سِرُمنَّ	نخلهم	ومل	ي�ستثنوا	
يقول:	مل	يقولوا	اإن	�ساء	اهلل	فغدا	القوم	ب�سدفة	من	الليل	اإىل	جنتهم	لي�سرموها	قبل	اأن	يخرج	
امل�ساك���ني،	فراأوه���ا	م�سودة	وقد	طاف	عليها	من	الليل	طائف	من	الع���ذاب	فاأحرقها	فاأ�سبحت	

كال�سرمي	")1(

فه���وؤالء	النف���ر	اأرادوا	اأن	يحرموا	الفقراء	مما	اعتادوا	علي���ه	فحرمهم	اهلل	،	وهى	ر�سالة	
موجهة	لكل	من	ي�سن	بحق	اهلل	تعاىل	فيما	رزقه	اهلل	اإنه	جر�س	اإنذار	بزوال	النعم	،	وقد	جلب	
لهم	�سنهم		ومنعهم	الزكاة	من	العواقب	الوخيمة	يف	الدنيا	اأ�سبحت	اأر�سهم	بورا	بعد	ما	كانت	

جنة	غناء	.

فامل�ستفاد	من	الق�سة	اأن	منع	الزكاة	وحرمان	الفقراء	مما	تنتج	االأر�س	الزراعية	يجعلها	
عر�سة	للت�سحر	،	ويوقفها	على	عتبة	الهالك	،	ولي�س	م�سروطا	اأن	كل	من	منع	الزكاة	ت�سحرت	
اأر�سه	ولكن	�سكر	النعم	يقت�سي	زيادتها	يف	قانون	اهلل	تعاىل	،	و�سكر	النعم	اإهالكها	فيما	�سرع	

اهلل	.

كم���ا	اأوردت	ال�سن���ة	منوذجا	اآخر	يو�سح	اأن	فى	ال�سدقة	حفاظ���ا	على	االأر�س	وحماية	لها	
م���ن	الهالك	،	حيث	يهي���ئ	اهلل	ل�ساحب	ال�سدقة	االأ�سباب	كنزول	املط���ر	،	وقد	يكون	يف	وقت	
ج���دب	اأو	نحوه	،	ولكنه	عط���اء	لدين	ال	يقف	عند	االأ�سباب	املح�سو�س���ة	،	فاهلل	تعاىل	له	طالقة	

القدرة	مي�سيها	وفق	�سنته	يف	خلقه	.

روي	االإمام	الطرباين	يف	معجمه	من	حديث	ابن	م�سعود	ر�سي	اهلل	عنه	،	عن	النبيملسو هيلع هللا ىلصقال:	
)بينم���ا	رج���ل	ي�سري	يف	اأر�س	فالة	اإذ	�سم���ع	�سوتًا	يف	�سحابة	يقول:	ا�س���ق	اأر�س	فالن.	فتنحى	
ذل���ك	ال�سح���اب	يف	�سرجة	من	�سراج	احلرة	،	فا�ستوعبت	املاء	كل���ه	،	فذهب	فاإذا	رجل	ي�ساعد	
هذا	املاء	مب�سحاة	له	حتى	ياأخذ	طريقه	اإىل	ب�ستانه،	فقال	له:	ما	ا�سمك	يا	عبد	اهلل؟	قال:	ومل	
ت�ساألن���ي	عن	ا�سم���ي؟	قال:	اإين	�سمعت	�سوتًا	يف	�سحابة	يقول:	ا�س���ق	اأر�س	فالن	با�سمك.	قال	

		معامل	التنزيل	امل�سمى	بتف�سري	البغوى	ط	دار	طيبة	1407ه�	حتقيق	عثمان	�سمريية	واآخرون	8/	195	. 	)1(



589

د.عبد ال�صافى اأحمد على اأحمد ال�صيخاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ل���ه:	اأم���ا	قد	قلت	ذلك	فاإين	اأنظر	ما	يخرج	منها	فاأق�سمه	ثالثة	اأثالث	،	فاآكل	اأنا	وعيايل	ثلثه	،	
واأت�سدق	بثلثه	،	واأرّد	فيها	ثلثه	")1(

ويف	الق�س���ة	ما	ال	يخف���ى	من	الدرو�س	والعرب	يف	�ساأن	احلفاظ	عل���ى	النعم	ومنها	االأر�س	
ونتاجه���ا	بتق���وى	اهلل	ومراعاة	ح���ق	الفقراء	فيما	تنتج���ه	االأر�س	.كما	فيها	اإ�س���ارة	اإىل	ح�سن	
التخطي���ط	واالقت�ساد	يف	كل	�سيء	،	فهذا	الرجل	الذي	قي�س	اهلل	له	ال�سحابة	يرعى	يف	اأر�سه	
حق	اهلل	وزيادة	،	حيث	يخرج	الثلث	والواجب	يف	النتاج	الزراعي	ال	يتجاوز	ن�سف	الع�سر	،	وحق	
نف�س���ه	واأوالده	فل���م	يقرّت	عليهم	فثلث	االإنتاج	لي�س	بالقليل	،	كما	اأنه	مل	يهمل	حق	االأر�س	فيوفر	
لها	البذور	الكافية	وال	�سك	اأنه	يختار	البذرة	اجليدة	ال�سحيحة	حتى	ال	تكون	عبئا	على	الرتبة	

وي�سهل	رعايتها	ويعظم	عطاوؤها	.

اإنه���ا	درو����س	كامنة	يف	فعل	هذا	الرجل	الب�سيط	لكنه	حل�س���ن	توكله	على	اهلل	هيئ	اهلل	له	
االأ�سب���اب	،	ه���ذا	واملقام	فيه	العديد	من	الن�سو�س	املوؤي���دة	اإىل	ما	ذهبنا	اإليه	ولكن	ما	اأوردناه	

فيه	الداللة	.

	واهلل	من	وارء	الق�سد	.

وفى	النهاية	اأ�سع	بني	اأيديكم	جهد	املقل	،	فاإن	وفقت	فمن	اهلل	،	واإن	كانت	االأخرى	فمني	
ومن	ال�سيطان	وح�سبي	اأين	اجتهدت	قدر	الطاقة	.

و�سل	اللهم	على	�سيدنا	حممد					واحلمد	هلل	رب	العاملني	

	رواه	الطربانى	فى	املعجم	الكبري	من	حديث	ابن	م�سعود	برقم	9464	،	وعبد	الرزاق	فى	م�سنفه	برقم	4905		ط	 	)1(
الكتب	االإ�سالمى	/	بريوت	1403ه�		حتقيق	حبيب	الرحمن	االأعظمى	.
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الخاتمة

وبعد	هذه	اجلولة	ال�سريعة	يف	بيان	منهج	االإ�سالم	يف	جمابهته	وعالجه	لظاهرة	الت�سحر	
،	يجدر	اأن	ن�سع	بني	يدي	القارئ	الكرمي	جملة	مما	تو�سلت	اإليه	الدرا�سة	من	نتائج	وتو�سيات	.

اأول النتائج :
الق���راآن	الك���رمي	مل	يغفل	احلديث	عن	االأر�س	والرتبة	ومنتجاتهم���ا	باأ�سلوب	علمي	معجز	

وفريد	،	حتى	بات	ما	قرره	االإ�سالم	نظريات	علمية	تدر�س	يف	اجلامعات	العاملية	.

تف���وق	الفكر	االإ�سالمي	على	غريه	وذلك	الأنه	يبني	اأحكامه	على	امل�سلحة	العامة	وترغيب	
االأف���راد	يف	ا�ست�س���الح	االأر�س	و	زراعتها	بدال	من	تركه���ا	معطلة	حتى	ولو	كان	امل�ست�سلح	غري	

م�سلم	.

اجله���اد	يف	االإ�سالم	له	فل�سفته	اخلا�سة	،	فلي�س	هو	زريعة	للف�ساد	يف	االأر�س	اأو	التخريب	
اأو	االنتقام	والت�سفي	،	ولذلك	اأنكر	االإ�سالم	�سيا�سة	االأر�س	املحروقة	.

االإ�س���الم	ير�س���م	منوذجا	تطبيقيا	ملا	ينبغي	اأن	تكون	علي���ه	الزراعة	من	خالل	ن�سو�سه	،	
كما	اأنه	يدعو	اإىل	التخ�سري	والت�سجري	وهي	دعوة	�سبق	بها	النظريات	احلديثة	.

�سب���ق	االإ�س���الم	من	خالل	ن�سو�سه	ال�سرعية	العديد	م���ن	النظريات	احلديثة	يف	مواجهة	
م�سكلة	الت�سحر	وو�سع	لها	حلوال	وقائية	واأخرى	عالجية	.

قررت	الدرا�سة	اأن	مفهوم	الت�سحر	اأعمق	من	جمرد	ات�ساع	ال�سحراء	على	ح�ساب	الرقعة	
الزراعي���ة	ولكن���ه	يعني	اأي�سا	تده���ور	الرتبة	الزراعي���ة	الأ�سباب	بع�سها	يرج���ع	لعوامل	طبيعية	

واأخرى	تعود	ال�ستخدام	االإن�سان	.

ق���ررت	الدرا�س���ة	اأن	الت�سحر	ل���ه	تاأث���ريات	مفجعة	عل���ى	االقت�ساد	حي���ث	تتكبد	البالد	
املليارات	جراء	عمليات	الت�سحر	�سواء	يف	مواجهته	اأو	ما	يرتتب	عليه	.
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الت�سحر	لي�س	كله	بدرجة	واحدة	ولكن	له	اأربع	م�ستويات	" خفيف	– معتدل	– �سديد	– 
�سديد	جدا	"

اأكدت	الدرا�سة	وجود	عالقة	وطيدة	بني	ح�سن	التخطيط	وبني	جمابهة	م�سكلة	الت�سحر	.

اأكدت	الدرا�سة	اأن	اإيتاء	الزكاة	�سبب	يف	حفظ	النعم	وا�ستمرارها	.

ثانيا الت��سيات :
1	 تو�س���ي	الدرا�س���ة	ب�سرورة	قراءة	الق���راآن	الكرمي	ون�سو�س	ال�سريع���ة	قراءة	جديدة	.

حت���ى	ميكننا	ا�ستنباط	ما	يغنينا	ع���ن	ا�سترياد	النظريات	الغربي���ة	والتي	�سبق	اإليها	
القراآن	الكرمي	.

2	 تو�س���ي	الدرا�س���ة	ب�سرورة	اإ�سدار	قوانني	�سريحة	بعقوب���ات	�سارمة	لكل	من	ميد	يد	.
العبث	للبيئة	التي	هي	ملك	للجميع	.

3	 ا�ست�س���دار	قوان���ني	متن���ع	حب����س	االأر����س	دون	ا�ستعمارها	مب���ا	يتفق	مع	م���ا	جاء	يف	.
الن�سو�س	ال�سرعية	الناهية	عن	التحجري	الأكرث	من	ثالث	�سنوات	.

4	 اإحياء	�سنة	" من	اأحيا	اأر�سا	مواتا	فهي	له	" مما	ي�ساعد	على	تو�سعة	الرقعة	الزراعية	.
وحث	النا�س	على	العمل	وخلق	فر�س	عمل	جديدة	لل�سباب	.

5	 �س���رورة	تثقيف	املزارعني	بعم���ل	دورات	تدريبية	على	ح�س���ن	التخطيط	كما	جاء	يف	.
القراآن	الكرمي	و�سبقت	االإ�سارة	اإليه	.

6	 ر�سد	املحفزات	واجلوائز	ملن	ي�ساهم	يف	خدمة	البيئة	الزراعية	وزيادة	ن�سبة	اخل�سرة	.
يف	الع���امل	كانتخاب	القرية	النموذجي���ة	مثال	اأو	ال�سارع	النموذجي	يف	اخل�سرة	اأو	ما	

�سابه	.
7	 تكلي���ف	كل	بيت	بزراعة	�سج���رة	واحدة	اأمامه	مما	ي�ساهم	يف	خل���ق	جو	�سحي	وبيئة	.

نظيفة	.
8	 اإتاح���ة	الفر�سة	اأمام	خريجي	ال�سباب	م���ن	الكليات	املتخ�س�سة	لتخ�سري	ال�سحراء	.

وجعلها	م�سارع	تخرج	مفيدة	ومنتجة	.
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المراجع والمصادر

1	 االإدارة	البيئية	يف	الوطن	العربي	،	حم�سن	عبد	احلميد	توفيق			تون�س		1993	م	..
2	 االأدب	املف���رد	للبخ���اري	ط	دار	الب�سائر	االإ�سالمية	– بريوت	ط	ثالثة	1409ه�	حتقيق	:	.

عبدالباقي.	
3	 البداية	والنهاية	البن	كثري	ط	مكتبة	املعارف	/	بريوت	..
4	 البيئات	والت�سحر	التلوثي		د	حممد	ابراهيم	ح�سن		جامعة	االأ�سكندرية	2004	م	..
5	 البيئة	واالإن�سان	،	زين	الدين	عبد	املق�سود	،	من�ساأة	املعارف	،	االإ�سكندرية	..
6	 تبيني	احلقائق	�سرح	كنز	الدقائق	للزيلعي	ط	دار	الكتب	االإ�سالمي	1313ه�	القاهرة	..
7	 التحري���ر	والتنوير	البن	عا�سور	التون�سي	ط	موؤ�س�س���ة	التاريخ	العربي	1420ه�	بريوت	/	.

لبنان.
8	 الت�سحر	يف	الوطن	العربي	،	اإبراهيم	نحال	،	معهد	االإمناء	العربي	،	بريوت	،	1987م	..
9	 تف�سري	ابن	كثري		حتقيق	:�سامي	بن	حممد	�سالمة	ط		دار	طيبة	للن�سر	والتوزيع	ط	ثانية	.

1420ه�		.
10	 تف�سري	ال�سيخ	ال�سعرواي	/	267	ط	اأخبار	اليوم	..
11	 تف�سري	املنار	ملحمد	ر�سيد	ر�سا	ط	الهيئة	امل�سرية	العامة	للكتاب	ط	1990	م	..
12	 اجلام���ع	ال�سحيح	امل�سمى	�س���نن	الرتمذي	ط	دار	اإحياء	الرتاث	العربي	بريوت	حتقيق	:	.

اأحمد	�ساكر	.
13	 �سنن	ابن	ماجة	ط	دار	الفكر	بريوت	..
14	 �سنن	اأبي	داوود		ط	دار	الفكر	،	حتقيق	حممد	حمي	الدين	عبد	احلميد..
15	 �سحي���ح	م�سلم	ط	دار	اإحياء	ال���رتاث	العربي	بريوت	2002م	تعلي���ق	ال�سيخ	حممد	فوؤاد	.

عبد	الباقي	.
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16	 فت���ح	الباري	�سرح	�سحيح	البخاري	البن	حجر	حتقيق	اب���ن	باز	وحمب	الدين	اخلطيب	.
ط	دار	الفكر	.

17	 الفقه	االإ�سالمي	واأدلته	وهبة	الزحيلي	ط	دار	الفكر	دم�سق	ط	رابعة	..
18	 جملة	الهيئة	العاملية	لالإعجاز	العلمي	يف	الكتاب	وال�سنة	-	العدد	ال�ساد�س	والع�سرون		..
19	 امل�ستدرك	للني�سابوري	ط	دار	الكتب	العلمية	بريوت	ط	اأوىل	1411	ه�	حتقيق	:م�سطفى	.

عطا	.
20	 م�سن���د	االإم���ام		اأحمد	ط		موؤ�س�سة	الر�سالة	حتقيق	�سعي���ب	االأرنوؤوط	واآخرون	،	ط	ثانية	.

1420ه�	.
21	 م�سكلة	الت�سحر	يف	الوطن	العربي	،	اأ�سبابها	،	اأبعادها	وو�سائل	مكافحتها	،	ها�سم	نعمة	.

،	امللتقى	اجلغرايف	الثاين	،	جامعة	قار	يون�س	،	بنغازي	،	ليبيا	،	1994م	.
22	 م�سن���ف		ابن	اأب���ى	�سيبة		ط	مكتبة	الر�سد	الريا�س	الطبع���ة	االأوىل	1409حتقيق	كمال	.

يو�سف	احلوت.
23	 م�سن���ف	عب���د	الرزاق	ط	الكت���ب	االإ�سالمي	/	بريوت	1403ه�		حتقي���ق	حبيب	الرحمن	.

االأعظمي	.
24	 مع���امل	التنزيل	امل�سمى	بتف�س���ري	البغوي	ط	دار	طيبة	1407ه����	حتقيق	عثمان	�سمريية	.

واآخرون.
25	 املعج���م	الكب���ري	للطرباين	ط	مكتبة	العلوم	واحلكم،ط	ثاني���ة	1404	ه�	حتقيق	:	حمدي	.

ال�سلفي.
26	 مغني	املحتاج	اإىل	معرفة	معاين	األفاظ	املنهاج	حممد	اخلطيب	ال�سربيني	ط	دار	الفكر	.

/	بريوت		.
27	 املغني	البن	قدامة	املقد�سي	ط	دار	الفكر	/	بريوت	1405	ه�		..
28	 موطاأ	االإمام	مالك	ط	موؤ�س�سة	زايد	بن	�سلطان	اآل	نهيان	ط	اأوىل	1425ه�	-	2004م		..
29	 ن�سب	الراية	للزيلعي	ط	دار	احلديث	1357	ه�	حتقيق	حممد	يو�سف	البنوري	..
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 اأن�س �سليمان اأحمد امل�سري
• تاريخ	ال��������والدة:		1977/2/28م.	
• مك���������ان	الوالدة:	الك�������������ويت.	
• اجلن�سي����������������ة:	اأردني��������������ة.	
• نقال:	)00962777473303(	 رقم	اله���������اتف	:	
• 	anasmsr@yahoo.com		:االلكرتوين	الربيد

 ال�سهادات العلمية وامل�سلكية:
• دكتوراه،	اجلامعة	االأردنية،	احلديث	النبوي	ال�سريف	وعلومه،	2009م،	جيد	جدًا.	
• ماج�ستري،	اجلامعة	االأردنية،	احلديث	النبوي	ال�سريف	وعلومه،	2005م،	امتياز.	
• بكالوري�س،	جامعة	البلقاء	التطبيقية،	الدعوة	واأ�سول	الدين،	1999م،	جيد	جدًا.	

خربات العمل:
• حما�سر/	اجلامعة	االأردنية،	عمان،	2011م-	تاريخه.	
• حما�سر	غري	متفرغ/	جامعة	العلوم	االإ�سالمية،	عمان،	2013م.	
• امل�ست�سار	اللجنة	ال�سرعية	ملعهد	)وانا(،	2015م.	
• حما�سر/	دورات	علمية،	وتنمية	ب�سرية،	عدة	جهات.	
• امل�ساركة	يف	عدة	حلقات	تلفزيونية	واإذاعية.	

الدورات التاأهيلية:
• دورة	اإعداد	املوؤمترات	واملحافل	العلمية،	موؤ�س�سة	الرواد	العاملية،	2015م.	
• دورة	الذكاءات	املتعددة	)عمان	– جمعية	احلديث	ال�سريف	– عام	2011م(.	
• دورة	مهارات	احلياة	االأ�سا�سية،	موؤ�س�سة	اإتقان،	2008م.	
• دورة	)ICDL(،	عمان،	2005م.	
• دورة	الطباعة	باحلا�سوب،	عمان،	2003م.	

امل�ؤلفات العلمية:
• قرائن	الرتجيح	بني	االأحكام	املتعار�سة	يف	اجلرح	والتعديل.	
• حتقيق	�سنن	الرتمذي-	رواية	الكروخي.	
• �سحيح	�سفة	اجلنة	من	الكتاب	وال�سنة.	
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املنهج القراآين يف عالج م�سكلة الف�ساد

د. أنس سليمان المصري النابلسي
حما�سر غري متفرع/ اجلامعة الأردنية





599

د.  اأن�س �صليمان اأحمد امل�صرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ملخ�س
لقد	جاء	الق���راآن	الكرمي	وال�سريعة	االإ�سالمية	–يف	املقام	االأول-	هداية	للب�سر،	وتنظيمًا	
ل�س���وؤون	حياتهم،	�سواء	كان	ذلك	من	خالل	اإمتام	�سال���ح	اأخالقهم،	اأو	عالج	م�سكالتهم	على	
�سعده���ا	املختلفة؛	العقدي���ة	واالأخالقية	وال�سيا�سي���ة	واالقت�سادية	وغريه���ا،	فكانا	�سنوين	ال	

يتفرقان.

واأخط���ر	تلك	امل�سكالت	التي	جابهها	القراآن	الكرمي	–منذ	بكورة	تنزيله-	م�سكلة	الف�ساد	
التي	ما	زالت	منظومتها	�سببًا	مل�سكالت	املجتمع	كافة،	ومر�سًا	يظهر	اأثره	على	حماوره	املختلفة؛	
كال�سيا�س���ة	واالقت�ساد	والفكر	وغريه���ا؛	ولهذا	حاربه	القراآن	الكرمي،	وعمل	على	هدم	اأ�س�سه،	
وتقوي����س	مقومات���ه،	واإ�سعاف	انت�ساره،	من	خ���الل	و�سع	مناهج	عدة	ت�سم���ن	�سالح	املجتمع	

وقيامه	على	احلق،	حفاظته	على	العدالة	واال�ستقرار.

ف���اأوىل	املنهج	الق���راآين	اهتمام���ًا	ملحاربة	جوانب	الف�س���اد	وتداعياته	من	خ���الل	تو�سيح	
مفاهيم���ه	وحتدي���د	م�سطلحات���ه؛	ف�سحح	يف	عقول	النا����س	حدوده؛	ليزيل	تلبي����س	املف�سدين	
فيه،	ويظهر	�سفاتهم	ويك�س���ف	اأفكارهم،	وادعاءاتهم	وقناعتهم،	واأهدافهم	وغاياتهم،	ويبني	
م�سريه���م	و�س���وء	عواقبهم،	وي�سهل	عل���ى	امل�سلحني	متييزهم	وحماربته���م	والتحذير	منهم،	

وت�سحيح	م�سارهم.

وُتعنى	ه���ذه	الدرا�سة	با�ستقراء	هذه	املفاهيم	القراآني���ة،	وحتليلها،	وتقعيدها	�سمن	اأدلة	
�سرعي���ة،	ومنهجي���ة	وا�سح���ة،	وعر�سها	ب�س���كل	متكامل	ومت���وازن،	وتوظيفها	لبي���ان	ما	اأنف،	
باعتب���اره	من	اأهم	اأهداف	تنزيل	ال�سريعة،	واأ�سمى	غايات	االأنبياء	والر�ساالت	ال�سماوية،	التي	

ال	تقوم	يف	املجتمعات	اإال	بالتخل�س	من	الف�ساد	واأعوانه؛	فهما	نقي�سان	ال	يجتمعان.
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مقدمة البحث واأهميته
احلم���د	هلل	الذي	براأ	االأكوان	بعدله	وحكمته،	وهياأ	احلياة	فيها	بعلمه	وقدرته،	وجعل	فيها	
مالئكة	طوافني	بحكمه	واإمرته،	وال�سالة	وال�سالم	على	نبيه	املبعوث	برحمته،	الهادي	ل�سالح	
الب�سرية	بدينه	و�ِسرعته،	الداعي	اإىل	ر�سوان	اهلل	بهديه	و�سنته،	والتابعني	له	باإح�سان	طامعني	

ب�ُسفعته،	وامل�سلحني	بوحي	ربهم	اآملني	بجنته،	وبعد:

ف���اإن	غاي���ة	اإر�سال	املر�سلني،	ودع���وة	امل�سلحني	املوؤمنني،	متج�س���دة	يف	اإتباع	النا�س	لرب	
العاملني،	وامتثالهم	ملنهجه	القومي،	ال�سالح	يف	مكان	وحني،	وامل�سلح	ل�سوؤون	العاملني،	وحتذير	
النا����س	من	مغبة	اخل���روج	عن	منهج	هذا	الدين،	وما	�سيلحقه	م���ن	ف�ساد	يف	االأر�س	وال�سماء،	
ويعاني���ه	النا����س	من	ال�سنك	وال�سق���اء،	وف�ساٍد	يف	االأموال	واالأنف�س	والثم���رات	على	حد	�سواء،	
لُّ	َواَل	َي�ْسَقى	*	َوَمْن	 كما	قال	-	عز	وجل	-	:	﴿َفاإِمَّا	َياأِْتَينَُّكْم	ِمنِّي	ُهًدى	َفَمْن	اتََّبَع	ُهَداَي	َفاَل	َي�سِ

نًكا	َوَنْح�ُسُرُه	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	اأَْعَمى﴾]طه:	124[. اأَْعَر�َس	َعْن	ِذْكِري	َفاإِنَّ	َلُه	َمِعي�َسًة	�سَ
ف���كان	ال	بد	م���ن	الوقوف	على	حقيقة	الف�ساد	ومقوماته،	وط���رق	درئه	ومقاوماته،	و�سوره	
واآث���اره	وخطورات���ه،	واحللول	القراآنية	لدح�سه	ومعاجلاته،	فاإن	معرف���ة	ال�سر	تعمل	على	حّده،	
واملحافظة	على	االإ�سالح	متوقفة	على	حمددات	�سّده؛	ولهذا	كان	النا�س	ي�ساألون	النبيملسو هيلع هللا ىلصعن	

اخلري،	وكان	حذيفة	-	ر�سي	اهلل	عنه	-		ي�ساأله	عن	ال�سر	خمالفة	اأن	يدركه)1(.

ومل���ا	تقدم،	فقد	اأوليت	هذا	املو�سوع	اهتمامًا	ملا	يحمله	من	خطوات	نحو	االإ�سالح،	وميهد	
له���ا	من	خ���الل	معرفة	اأ�س�س	الف�س���اد	وج���ذوره	وا�ستئ�سالها،	ويكون	ذلك	ع���ن	طريق	حتديد	

مفهوم	الف�ساد	ومالحمه	من	خالل	املنهج	القراآين	الكرمي.

كما	ترفد	اأهميته	احلاجة	امللحة	ملعرفة	املنهج	القراآين	يف	و�سف	الف�ساد	واأنواعه،	وطرق	
عالج	كل	منها،	وك�سف	اأي	�سبابية	اأو	لب�س	عن	تلك	االأنواع	اأو	املفاهيم.

ولهذا	كانت	اأهمية	هذا	البحث	عمدة	يف	املنهج	القراآين	لعالج	م�سكالت	الف�ساد	املتنوعة.

البخاري،	�سحيح	البخاري،	كتاب	املناقب،	باب	عالمات	النبوة	يف	االإ�سالم،	3/	1319،	حديث	)3411(. 	)1(
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الدرا�سات ال�سابقة:
لقد	عنت	عدة	درا�س���ات	واأبحاث	متقدمة	مبو�سوع	الف�ساد،	ومنهجية	القراآن	يف	تو�سيفه	
وعالجه،	اإال	اأنها	اقت�سرت	على	جزء	غري	متكامل	من	ذلك	املو�سوع،	و�ساأتكلم	عن	كل	درا�سة	

على	حدة:

اللوح،	عب���د	ال�سالم	حمدان،	وال�سو�سي،	�سيائي	نعمان،	الف�س���اد	واأ�سبابه	درا�سة	قراآنية	
مو�سوعية،	جملة	اجلامعة	االإ�سالمية،	املجلد	اخلام�س	ع�سر،	العدد	الثاين،	يونيو	2007.

وق���د	عنى	فيها	الباحثان	باأ�سباب	الف�س���اد	يف	القراآن	الكرمي،	دون	العناية	بنتاجاتها	على	
املجتمعات	واالأفراد،	ودون	النظر	يف	منهجية	القراآن	يف	معاجلتها	ومقاومتها،	وهي	بوابة	عبور	

ملفهوم	االإ�سالح	وت�سل�سل	عملياته	الفعالة.

الزحيلي،	وهبة	م�سطفى،	التعريف	بالف�ساد	و�سوره	من	الوجهة	ال�سرعية،	املوؤمتر	العربي	
الدويل	ملكافحة	الف�ساد،	اأكاميية	نايف	العربية	للعلوم	االأمنية،	2003.

وق���د	بح���ث	يف	�سور	الف�ساد	وحكمه	من	وجه���ة	نظر	ال�سريعة،	اإال	اأن���ه	اقت�سر	على	ف�ساد	
املجتمعات	دون	غريها،	وتو�سيفها	دون	التطرق	اإىل	منهج	القراآن	يف	عالجها	ومقاومتها.

كيح���ل،	عز	الدين،	الف�ساد:	مفهوم���ه	ومكافحته	يف	الت�س���ور	االإ�سالمي،	جملة	االجتهاد	
الق�سائي،	العدد	اخلام�س.

وق���د	عر�س	اإىل	مفهوم	الف�ساد،	وطرق	مقاومته	وعالجه	بطريقة	رائقة،	لكنه	جاء	ب�سكل	
مقت�سر	على	طرق	الع���الج	دون	املو�سوعات	االأخرى	املتعلقة	بالف�ساد	واالإف�ساد،	وخارجًا	على	

الت�سوير	القراآين	الأفكار	املف�سدين	وقناعاتهم،	واآثارهم	املختلفة	على	الفرد	واملجتمع.

ق�سا����س،	عب���د	الرحمن	جميل،	مفهوم	الف�س���اد	واالإف�ساد	من	منظ���ور	اإ�سالمي،	املوؤمتر	
العربي	الدويل	ملكافحة	الف�ساد،	اأكاميية	نايف	العربية	للعلوم	االأمنية،	2003.

وكان	مف�س���ل	اهتمام	الباحث	هو	االقت�سار	على	ا�ستخراج	االأ�سول	والفوائد	القراآنية	يف	
الف�ساد	واالإف�ساد،	وخل�س	اإىل	عدة	قواعد	قراآنية	يف	الف�ساد،	ي�ستدرك	عليه	بع�ٌس	اآخر	منها.
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�سرح���ان،	�سي���اء،	منهج	القراآن	يف	معاجلة	الف�س���اد	االإداري،	جملة	دياىل،	العدد	الثامن	
والثالثون،	2009م.

وق���د	خل����س	الباحث	اإىل	منهجية	القراآن	يف	معاجلة	الف�س���اد	االإداري،	وطرق	منعه،	وهو	
بح���ث	جيد	يف	مو�سوع���ه	املتخ�س�س،	واأعوزه	النظرة	ال�ساملة	لطرق	ع���الج	الف�ساد	واالإف�ساد	
بجمي���ع	فروع���ه	واأنواعه،	مما	يجع���ل	احلاجة	ملحة	يف	تكرار	هذه	الدرا�س���ة	على	فروع	احلياة	

املختلفة.

منهجية البحث:
ت�ستند	ه���ذه	الدرا�سة	على	عدة	منهجيات	مت�سل�سلة	تقوم	من	خاللها	ا�ستقرائية	متكاملة	

لالآيات	القراآنية	التي	عر�ست	ملعاين	الف�ساد	واالإف�ساد،	ودرا�ستها	وتف�سريها.

وم���ن	ثم	حتليل	معانيها	وما	تفيده	من	مفاهيم	مو�سحة	ملعنى	الف�ساد	وتفريعاته	واأ�سبابه	
واآثاره	وخطورته	على	مناحي	احلياة	املختلفة.

وم���ا	يتطلب	لعالجه	والتخل�س	منه	يف	خطوة	ا�ستباقي���ة	لبناء	املجتمعات	واملحافظة	على	
�سالحه���ا	وتقدمه���ا،	وه���ذا	منهج	ا�ستنباط���ي	ال	بد	من	توظيف���ه	الإمتام	معامل	ه���ذه	الدرا�سة	

وتكاملها.

حدود البحث:
تقت�سر	هذا	الدرا�سة	على	البحث	يف	االآيات	القراآنية،	املتعلقة	مبو�سوع	الف�ساد	واالإف�ساد،	
وبن���اء	�سورة	متكاملة	ع���ن	املنظور	القراآن	ملحددات���ه،	وتف�سيالته	املختلف���ة،	مع	التطرق	اإىل	

ال�سنة	النبوية	الغراء	ب�سكل	قا�سر	عن	اال�ستقراء	مبا	يخدم	ومو�سوع	البحث.

اأ�س���األ	اهلل	اأي	يجعل���ه	يف	ميزان	ح�سن���ات	كاتبه	وطالبه	وقارئه	ورائي���ه،	واهلل	املوفق	وهو	
امل�ستعان.
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متهيد: يف تعريف الف�ساد لغة وا�سطالحًا:
 الف�ساد لغة:

الفاء	وال�سني	والدال،	اأ�سل	ثالثي	ملادة	)ف�سد(؛	وف�سد	ال�سيء	يف�سد	ف�سادًا	وف�سودًا،	وهو	
فا�سد	وف�سيد)1(.

ويقال:	قوم	ف�سدى،	ك�سرعى،	وقوم	فا�سد،	ك�ساقط،	واملف�سدة	خالف	امل�سلحة)2(،	وقيل:	
ف�س���د:	بطل	وا�سمحل	اأو	تغري)3(،	وياأتي	مبعنى	اجلدب	يف	الرب	والقحط	يف	البحر	كقوله	-	عز	

وجل	-:	﴿َظَهَر	الَف�َساُد	يِف	الرَبِّ	َوالَبْحِر...﴾]الروم:	41[.
وقي���ل	الف�س���اد:	خروج	ال�سيء	عن	االعت���دال	قلياًل	كان	اأو	كثريًا)4(،	وه���و	اأجمع	التعاريف	

واأ�سوبها.

الف�ساد ا�سطالحًا:
واملق�سود	مبعنى	الف�س���اد	اال�سطالحي؛	اأي	معناه	ال�سرعي،	فقيل:	الف�ساد	ال�سرعي	"هو	
الكفر	والعم���ل	باملع�سية")5(،	وقيل	اأي�سًا:	"هو	التغري	عن	حال���ة	االعتدال	واال�ستقامة")6(،	اأو	

	من	االآثام،	اأو	العمل	بغري	اأمر	اهلل")8(. اخلروج	عنه)7(،	وقالوا:	"هو	ارتكاب	اأيٍّ
ومما	�سب���ق	ميكن	ا�ستخال�س	مفهوم	الف�ساد	ال�سرعي	باأن���ه:	"اخلروج	عن	فطرة	اهلل	اأو	

�سرعه	-	عز	وجل	-	قلياًل	كان	اأو	كثريًا".
وم���ن	هن���ا	ُيعلم	اأن	القراآن	الك���رمي	يطلق	على	اأي	�سيء	خرج	عن	�س���رع	اهلل	-	عز	وجل	-	

وفطرته	التي	فطره	عليها	ف�سادًا؛	�سواًء	كان	فردًا	اأو	جمتمعًا	اأو	ف�سادًا	كونيًا	اأو	غري	ذلك.
ومن	خالل	هذا	املفهوم	ميكننا	حتديد	مالمح	الف�ساد	يف	�سوء	ال�سياق	القراآين.

ابن	فار�س،	معجم	مقايي�س	اللغة،	�س748. 	)1(
ابن	منظور،	ل�سان	العرب،	مادة	)ف	�س	د(. 	)2(

	الزبيدي،	تاج	العرو�س،	2/	452. 	)3(
الراغب	االأ�سفهاين،	مفردات	األفاظ	القراآن،	�س636. 	)4(
الطربي،	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن،	1/	97. 	)5(

اأبو	حيان،	البحر	املحيط،	1/	191. 	)6(
البي�ساوي،	اأنوار	التنزيل	واأ�سرار	التاأويل1/	28. 	)7(
املن�سوري،	املقتطف	من	عيون	التفا�سري،	�س39. 	)8(
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المبحث األول

املنهج القراآين يف ت�سحيح مفه�م الف�ساد وو�سع حمدداته:

لق���د	عر�ست	االآيات	القراآنية	ملفه���وم	الف�ساد	وم�ستقاته	يف	مواط���ن	متعددة،	ومنا�سبات	
خمتلفة،	واأزمنة	متباعدة؛	منذ	بداية	نزول	القراآن	املكي،	وحتى	زمن	انقطاع	الوحي	يف	املدينة	
املن���ورة؛	فج���اء	منها	ثالثة	وثالث���ون	مو�سعًا	يف	االآي���ات	املكية،	و�ستة	ع�س���ر	مو�سعًا	يف	االآيات	
املدني���ة،	ب�س���كل	يو�سح	تركيز	القراآن	الك���رمي	على	حماربة	الف�ساد	باأنواع���ه	يف	املرحلة	املكية	
الذي	كان	ي�سوده	الكفر	والف�ساد	واالإف�ساد،	خالفًا	للمجتمع	املدين	الذي	كان	غالبه	اال�ستقرار	

وتر�سخ	القيم	االإ�سالمية	واملجتمع	ال�سالح	امل�سلح.

ولهذا	فقد	اأوىل	القراآن	الكرمي	مو�سوع	الف�ساد	وجمابهته	املهمة	االأوىل	قبل	ن�سر	االإ�سالم،	
وبناء	قواعد	الدولة؛	ملا	كان	للكفار	من	�سلطة	نافذة	و�ساأن	موؤثر.

وقد	جاءت	م�ستقات	الفع���ل	)ف�سد(	يف	القراآن	ب�سيغ	الفعل	املا�سي	)ف�سدت،	اأف�سدوا(،	
وامل�س���ارع	)تف�سدوا،	يف�سدون،	يف�س���د،	تف�سدّن،	نف�سد(،	وا�سم	الفاع���ل	)مف�سدون،	مف�سد(	
وامل�سدر	)الف�ساد(،	ومل	تاأِت	ب�سيغ	اأخرى؛	كاالأمر؛	الأن	ال�سريعة	االإ�سالمية	ال	تاأمر	بالف�ساد،	
كم���ا	اإنه���ا	مل	تاأِت	ب�سيغة	املبالغ���ة؛	اإ�سارة	اإىل	اأن	الف�ساد	يح���ارب	يف	بداياته	قبل	اأن	ي�ستفحل	
وي�سب���ح	ق���وة	متحكمة،	كم���ا	ي�سري	اإىل	خطورة	الفا�س���د	و�سرره	مهما	ق���ّل،	واأن	قليله	ككثريه،	

فيجب	اأال	يرتك	حتى	ي�ست�سري	فُيجتث	يف	اأوله	وال	ُيتهاَون	فيه.

ومن	خالل	ال�سياق	القراآين	للف�ساد	ومفاهيمه	املختلفة	ميكن	اأن	نخل�س	اإىل	ما	يلي:

المطلب األول: مفهوم المفسدين عن الفساد:

لق���د	بنّي	القراآن	الكرمي	مفهوم	الكفار	املغلوط	ملعنى	الف�ساد،	واأن	نظرة	الفا�سد	للم�سلح	
تق���وم	عل���ى	اتهامه	بالف�س���اد؛	اإما	النخداعه	اأو	لقناعت���ه	باأنه	على	الطري���ق	ال�سحيح،	واأن	كل	
م���ن	خالف���ه	فهو	مف�سد؛	ملا	انتك�س	عنده	م���ن	الفطرة،	وانعك�س	لديه	م���ن	املفاهيم	واحلقائق،	
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وه���ذه	قاعدة	قراآنية	تك���ررت	يف	اأكرث	من	مو�سع،	بّينت	ب���اأن	امل�سلحني	يف	نظر	املف�سدين	هم	
مف�سدون،	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َوَقاَل	امْلَاَلأُ	ِمْن	َقْوِم	ِفْرَعْوَن	اأََتَذُر	ُمو�َسى	َوَقْوَمُه	ِلُيْف�ِسُدوا	يِف	
ِلَهَتَك﴾]االأعراف:	127[،	وقال	اأي�سًا:	﴿َواإَِذا	ِقيَل	َلُهْم	اَل	ُتْف�ِسُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	 ااْلأَْر�ِس	َوَيَذَرَك	َواآَ
ْقُتْل	ُمو�َسى	َوْلَيْدُع	 ِلُحوَن﴾]البقرة:	11[،	وقال:	﴿َوَقاَل	ِفْرَع���ْوُن	َذُرويِن	اأَ ا	َنْحُن	ُم�سْ َقاُل���وا	اإِمنََّ
َربَُّه	اإِينِّ	اأََخاُف	اأَْن	ُيَبدَِّل	ِديَنُكْم	اأَْو	اأَْن	ُيْظِهَر	يِف	ااْلأَْر�ِس	اْلَف�َساَد﴾]غافر:	15[،	ومل	يتوقف	االأمر	
عن���د	هذا	احلد	بل	حاربوا	امل�سلحني	وحاولوا	اإفناءهم	ظنًا	منهم	اأن	هذا	حماية	ملجتماعاتهم	
	َتْنَتِه	َيا	ُلوُط	َلَتُكوَن���نَّ	ِمَن	امْلُْخَرِجنَي﴾]ال�سعراء:	 م���ن	تبديل	العقائد	والقيم	ف����	﴿َقاُلوا	َلِئْن	مَلْ
	َتْنَتِه	َيا	ُن���وُح	َلَتُكوَننَّ	ِم���َن	امْلَْرُجوِمنَي﴾]ال�سع���راء:	116[،	واختلقوا	 167[،	و﴿َقاُل���وا	َلِئ���ْن	مَلْ
الأنف�سه���م	املربرات	لذلك،	وهذا	يوجب	اأن	تكون	االأهواء	والقيم	والقناعات	متوافقة	وال�سريعة	
ال�سمح���ة؛	فمت���ى	اختلت	وابتعدت	عن	القي���م	الربانية،	�سار	احلق	باط���اًل،	واالإف�ساد	اإ�سالحًا	
َياِة	 لَّ	�َسْعُيُهْم	يِف	احْلَ كم���ا	قال	-	عز	وج���ل	-:	﴿ُقْل	َهْل	ُنَنبُِّئُكْم	ِبااْلأَْخ�َسِريَن	اأَْعَمااًل	*	الَِّذي���َن	�سَ
ْنًعا﴾]الكهف:	103-104[؛	لذلك	كان	من	ال�سرورة	 الدُّْنَي���ا	َوُهْم	َيْح�َسُبوَن	اأَنَُّهْم	ُيْح�ِسُن���وَن	�سُ
اأن	ينطل���ق	االإ�س���الح	على	اأ�س�س	�سرعية	ربانية،	ولي�س	على	قوان���ني	و�سعية	متغرية	القناعات،	
ومتعار�س���ة	االآراء	وخمتلفة	االجتاهات،	الإن	االإ�سالح	يف	ه���ذه	احلالة	�سيكون	متعدد	املفاهيم	
واملناه���ج،	وي�سبح	�سبابي	الروؤية	مما	قد	يوقع	اخلالف	ب���ني	امل�سلحني،	ويجعل	االإ�سالح	يف	

نظر	بع�سهم	اإف�سادًا	كما	وقع	مع	تلك	االأقوام	ال�سابقة.

المطلب الثاني: الله يعلم المفسد من المصلح:

لق���د	ح���ّددت	ال�سريعة	االإ�سالمي���ة	معامل	الف�س���اد	ومقومات���ه	ومفاهيمه،	بعي���دًا	عن	اأية	
اعتقادات	�سالة	اأو	م�سلّلة	ملفهومه،	واأن	احلق	ال	يتعدد	وال	يتناق�س،	فامل�سلح	ال	ميكن	اأن	يكون	
مف�س���دًا،	والعك����س	�سحيح،	واأن	اهلل	-	عز	وج���ل	-	عليم	باملف�سدين،	ومّطل���ع	على	امل�سلحني،	
وخب���ري	بنوايا	كّل	منه���م؛	على	الرغم	من	التهم	الت���ي	يلقيها	املف�سدون	جزاف���ًا	ليحر�سوا	من	
خالله���ا	عل���ى	حركات	االإ�سالح	التي	تقّو����س	�سلطانهم	وملكهم؛	لكن	ه���ذه	االتهامات	ال	تقوم	
ْعَل���ُم	ِبامْلُْف�ِسِديَن﴾]يون�س:	40[،	وقد	ب���نّي	اهلل	-	عز	وجل	-	�سفاتهم	 به���ا	قائمة	الأن	َ﴿َربَُّك	اأَ
ِلُحون﴾]ال�سعراء:	 	َواَل	ُي�سْ فق���ال:	﴿َواَل	ُتِطيُعوا	اأَْم���َر	امْلُ�ْسِرِفنَي	*	الَِّذي���َن	ُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَْر����سِ
ِلِح	َوَلْو	�َساَء	 	َيْعَلُم	امْلُْف�ِسَد	ِمَن	امْلُ�سْ 151-152[،	وك�سف	عن	اأمرهم	فقال	-	عز	وجل	-:	﴿َواهللَُّ
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	 	َعِزيٌز	َحِكيٌم	﴾]البقرة:	220[،	وقال	-	عز	وجل	-:	﴿َفاإِْن	َتَولَّْوا	َفاإِنَّ	اهللََّ 	اَلأَْعَنَتُكْم	اإِنَّ	اهللََّ اهللَُّ
َعِلي���ٌم	ِبامْلُْف�ِسِديَن﴾]اآل	عمران:	63[،	واإن	خفي	على	املف�سدين	حالهم	ولّب�س	عليهم	ال�سيطان	
لك���ن	ذل���ك	ال	يخرجهم	م���ن	دائرة	الف�ساد،	كما	قال	-	ع���ز	وجل	-:	﴿اأاََل	اإِنَُّهْم	ُه���ُم	امْلُْف�ِسُدوَن	
َوَلِكْن	اَل	َي�ْسُعُروَن﴾]البقرة:	12[،	بل	اإن	علم	اهلل	-	عز	وجل	-	مطلق؛	فهو	عامل	بالف�ساد	قبل	
ىَل	َبِني	اإ�ْسراِئيَل	يِف	اْلِكَتاِب	َلُتْف�ِسُدنَّ	يِف	ااْلأَْر�ِس	 ْيَنا	اإِ وقوعه	كما	اأخرب	عن	بني	اإ�سرائيل	﴿َوَق�سَ
ا	َكِبرًيا﴾]االإ�سراء:	4[؛	وهذا	الوهم	القائم	عند	املف�سدين	زائل	عنهم	عند	 	َوَلَتْعُلنَّ	ُعُلوًّ َمرََّتنْيِ
انك�س���اف	احلقائق،	ووقوع	العذاب،	وانته���اء	االأمر،	فال	يكت�سون	حقيقة	ف�سادهم	اإال	بعد	فوات	
االأوان؛	مل���ا	عل���ى	قلوبهم	من	الران؛	وهذا	ما	حدث	لفرعون	واأمثاله	بعد	اتهامه	ملو�سى	بالف�ساد	
كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َوَقاَل	ِفْرَعْوُن	َذُرويِن	اأَْقُتْل	ُمو�َسى	َوْلَيْدُع	َربَُّه	اإِينِّ	اأََخاُف	اأَْن	ُيَبدَِّل	ِديَنُكْم	
	اْلَف�َساَد﴾]غاف���ر:	26[؛	فما	اعرتف	بحقيقة	االأم���ر	اإال	بعد	اأن	اأدركه	 اأَْو	اأَْن	ُيْظِه���َر	يِف	ااْلأَْر����سِ
ْيَت	َقْبُل	 اله���الك،	وارتدع	عن	املغالطة	فيما	يّدعي	فجاءت	االآيات	موبخ���ة	له:	﴿اآَاْلآََن	َوَقْد	َع�سَ
َوُكْن���َت	ِم���َن	امْلُْف�ِسِديَن﴾]يون�س:	91[،	بل	لو	رّد	اهلل	عذاب���ه	عنه	لعاد	اإىل	اّدعاءاته	مرة	اأخرى	
كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َبْل	َبَدا	َلُهْم	َما	َكاُنوا	ُيْخُفوَن	ِمْن	َقْبُل	َوَلْو	ُردُّوا	َلَعاُدوا	مِلَا	ُنُهوا	َعْنُه	َواإِنَُّهْم	

َلَكاِذُبوَن﴾]االأنعام:	28[.

المطلب الثالث: النهي عن الفساد واتباع المفسدين:

لق���د	نه���ت	االآيات	املكية	عن	االإف�ساد	يف	االأر�س	يف	موا�سع	عدة	فقال	-	عز	وجل	-:	﴿َواَل	
اَلِحَها﴾]االأعراف:	56[،	لك���ن	معظمها	كان	ي�سرب	االأمثال	من	 	َبْعَد	اإِ�سْ ُتْف�ِس���ُدوا	يِف	ااْلأَْر����سِ
االأمم	ال�سابقة،	وحتذير	ر�سلهم	لهم	من	اتباع	الف�ساد	والعمل	به؛	لتكون	عربة	لكفار	قري�س؛	فقال	
على	ل�سان	نوحملسو هيلع هللا ىلصلقومه:	﴿َواَل	َتْعَثْوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	ُمْف�ِسِديَن﴾]االأعراف:	74[،	و�سالحملسو هيلع هللا ىلصحني	
ِلُحوَن﴾]ال�سعراء:	 قال	لقومه:	﴿َواَل	ُتِطيُعوا	اأَْمَر	امْلُ�ْسِرِفنَي	*	الَِّذيَن	ُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	َواَل	ُي�سْ
	َلُكْم	اإِْن	ُكْنُتْم	 اَلِحَها	َذِلُكْم	َخرْيٌ 150-151[،	و�سعيبملسو هيلع هللا ىلصقال:	﴿َواَل	ُتْف�ِسُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َبْعَد	اإِ�سْ
ِلْح	 �سْ ُموؤِْمِننَي﴾]االأع���راف:	85[،	وكذا	مو�سىملسو هيلع هللا ىلصحّذر	هارون	قائ���اًل:	﴿اْخُلْفِني	يِف	َقْوِمي	َواأَ
َواَل	َتتَِّب���ْع	�َسِبيَل	امْلُْف�ِسِديَن﴾]االأعراف:	142[،	وك���ذا	على	ل�سان	امل�سلحني	حني	حذروا	قارون	
	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]الق�س�س:	77[،	وقد	تكرر	 	اإِنَّ	اهللََّ فقال���وا:	﴿َواَل	َتْبِغ	اْلَف�َساَد	يِف	ااْلأَْر����سِ
النه���ي	عن	الف�س���اد	يف	االآيات	املكية	اأ�سعاف	م���ا	نهت	عنه	املدنية	منها؛	فق���د	جاء	النهي	عن	
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الف�س���اد	يف	مو�س���ع	واح���د	حني	عّر����س	اهلل	-	عز	وجل	-	بق���وم	مو�سىملسو هيلع هللا ىلصحيث	ق���ال:	﴿َواإِِذ	
َج���َر	َفاْنَفَجَرْت	ِمْنُه	اْثَنَتا	َع�ْس���َرَة	َعْيًنا	َقْد	 اَك	احْلَ ِرْب	ِبَع�سَ ا�ْسَت�ْسَق���ى	ُمو�َس���ى	ِلَقْوِمِه	َفُقْلَن���ا	ا�سْ
	َواَل	َتْعَث���ْوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	ُمْف�ِسِديَن﴾]البقرة:	 َعِل���َم	ُكلُّ	اأَُنا�ٍس	َم�ْسَرَبُه���ْم	ُكُلوا	َوا�ْسَرُبوا	ِمْن	ِرْزِق	اهللَِّ
60[،	وه���ذا	يبني	اأن	املجتمع	املدين	الذي	كان	ميثل	قيام	الدولة	املوؤمنة	العادلة	امل�سلحة،	كان	
يرتاأ�س���ه	نب���ي	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص،	فكان	دابر	الف�ساد	فيه	جمثوث،	خالف���ًا	ملا	عاثه	كفار	قري�س	يف	العهد	
املك���ي	من	الف�ساد،	اإ�سافًة	اإىل	اأن	جمتمع	املدين���ة	كان	يف	مرحلة	البناء،	وهي	مرحلة	متقدمة	
انته���ت	فيه���ا	حماربة	الف�س���اد	واملف�سدين،	ال	�سيم���ا	اأن	االآية	الواردة	يف	النه���ي	عن	الف�ساد	يف	
املدين���ة	جاءت	تعري�سًا	باليهود	ومل	تكن	موجه���ة	للموؤمنني	اأو	غريهم،	يف	حني	اأن	النهي	املكي	
كان	موجهًا	كفار	قري�س	وغريهم	من	النا�س	حتى	امل�سلمني	منهم،	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َواَل	

اَلِحَها﴾]االأعراف:	56،	85[. ُتْف�ِسُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َبْعَد	اإِ�سْ

المطلب الرابع: الفساد ال يصدر عن غير فسقة اإلنس والجان:

لق���د	اأقام	اهلل	�سماوات���ه	واأر�سه	على	الع���دل	ال�سالح،	وقامت	�سنن���ه	الكونية	على	احلق	
واالإ�س���الح،	وان�س���اع	كل	من	يف	ملكوته	الأم���ره؛	مالئك���ًة،	و�سمو�سًا	واأقمارًا	وجنوم���ًا،	وجبااًل	
	َي�ْسُجُد	 	َت���َر	اأَنَّ	اهللََّ و�سج���رًا	ودواب���ًا،	وكث���ريًا	من	االإن�س	واجل���ان	كما	قال	-	عز	وج���ل	-:	﴿اأَمَلْ
َب���اُل	َوال�سََّجُر	َوالدََّوابُّ	 	َواْلَقَمُر	َوالنُُّجوُم	َواجْلِ َل���ُه	َمْن	يِف	ال�سََّماَواِت	َوَم���ْن	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوال�سَّْم����سُ
	َوَكِثرٌي	َحقَّ	َعَلْيِه	اْلَعَذاُب﴾]احلج:	18[،	وقال:	﴿ُت�َسبُِّح	َلُه	ال�سََّماَواُت	ال�سَّْبُع	 َوَكِثرٌي	ِمَن	النَّا����سِ
	َوَمْن	ِفيِهنَّ	َواإِْن	ِمْن	�َسْيٍء	اإِالَّ	ُي�َسبُِّح	ِبَحْمِدِه	َوَلِك���ْن	اَل	َتْفَقُهوَن	َت�ْسِبيَحُهْم	اإِنَُّه	َكاَن	َحِليًما	 َوااْلأَْر����سُ
َغُفوًرا﴾]االإ�س���راء:	44[،	وبه���ذا	�س���ار	الكون	حمفوظ���ًا	من	الهالك	برفع	الف�س���اد	عن	�سننه	
قُّ	اأَْهَواَءُهْم	َلَف�َسَدِت	ال�سََّماَواُت	َوااْلأَْر�ُس	 وقوانينه،	م�سداقًا	لقوله	-	عز	وجل	-:	﴿َوَلِو	اتََّبَع	احْلَ
ُهْم	ِبَبْع�ٍس	 	َبْع�سَ 	النَّا����سَ َوَم���ْن	ِفيِهنَّ﴾]املوؤمن���ون:	71[،	وقال	-	عز	وجل	-:	﴿َوَل���ْواَل	َدْفُع	اهللَِّ
ٍل	َعَلى	اْلَعامَلِنَي﴾]البقرة:	251[؛	لذلك	�سّذ	الفا�سدون	من	 	ُذو	َف�سْ َلَف�َس���َدِت	ااْلأَْر�ُس	َوَلِك���نَّ	اهللََّ
االإن�س	واجلان	عن	ال�سنة	الكونية،	فاأحدثوا	يف	الرب	والبحر	ف�سادًا	غري	م�سبوق	فيها	كما	قال	-	
ا	َك�َسَبْت	اأَْيِدي	النَّا�ِس﴾]الروم:	41[،	وخرجوا	 ع���ز	وجل	-:	﴿َظَهَر	اْلَف�َساُد	يِف	اْلرَبِّ	َواْلَبْحِر	مِبَ
عن	ن�سق	الكون	فخالفوا	نهجه	وخالفوا	معه	فطرة	النفو�س	الزكية،	والعقول	ال�سليمة،	ونق�سوا	
	ِمْن	َبْعِد	ِميَثاِقِه	 وَن	َعْهَد	اهللَِّ في���ه	عهد	اهلل	بعد	ميثاقه،	كم���ا	قال	-	عز	وجل	-:	﴿الَِّذيَن	َيْنُق�سُ
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ا�ِسُروَن﴾]البقرة:	27[. َل	َوُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأُوَلِئَك	ُهُم	اخْلَ 	ِبِه	اأَْن	ُيو�سَ َوَيْقَطُعوَن	َما	اأََمَر	اهللَُّ
َعُل	ِفيَه���ا	َمْن	ُيْف�ِس���ُد	ِفيَه���ا	َوَي�ْسِفُك	الدَِّم���اَء	َوَنْح���ُن	ُن�َسبُِّح	 وله���ذا	قال���ت	املالئك���ة:	﴿اأَجَتْ
ِبَحْم���ِدَك	َوُنَقدِّ�ُس	َلَك	َقاَل	اإِينِّ	اأَْعَلُم	َم���ا	اَل	َتْعَلُموَن﴾]البقرة:	30[،	فاملف�سدون	�سفكوا	الدماء	
وابتع���دوا	ع���ن	عبادة	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	وما	اأخلفهم	في���ه	بحق،	واأهلكوا	احل���رث	والن�سل	كما	
	اَل	 ْرَث	َوالنَّ�ْسَل	َواهللَُّ ْر�ِس	ِلُيْف�ِسَد	ِفيَها	َوُيْهِل���َك	احْلَ ق���ال	-	عز	وجل	-:	﴿َواإَِذا	َت���َوىلَّ	�َسَعى	يِف	ااْلأَ
بوا	اأنف�سهم	اأعداء	هلل	 ُيِح���بُّ	اْلَف�َساَد﴾]البقرة:	205[،	فخرجوا	من	رحمة	اهلل	وحمبته،	ون�سّ
	اَل	ُيِح���بُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]املائدة:	64[	و﴿اَل	ُيِح���بُّ	اْلَف�َساَد﴾]البقرة:	205[،	 و�سرع���ه،	ف�﴿اهللَُّ
	 ونبذتهم	كل	املخلوقات	كما	�سرب	اهلل	-	عز	وجل	-	من	مثل	االأقوام	ملا	قالوا:	﴿َيا	َذا	اْلَقْرَننْيِ
َع���َل	َبْيَنَنا	َوَبْيَنُهْم	 َعُل	َل���َك	َخْرًجا	َعَلى	اأَْن	جَتْ ْر�ِس	َفَهْل	جَنْ اإِنَّ	َياأُْج���وَج	َوَماأُْج���وَج	ُمْف�ِس���ُدوَن	يِف	ااْلأَ
ا﴾]الكه���ف:	94[،	فطلب���وا	اأن	يبعده���م	عنهم؛	ولهذا	كان	من	املح���ال	اأن	يجتمع	االإف�ساد	 �َسدًّ
واالإ�س���الح	يف	رج���ل	واحد،	اأو	منهج	واح���د؛	الأنهما	نقي�سان	ال	يجتمعان،	فاأن���ى	للمف�سدين	اأن	
ي�سلحوا،	وقد	ف�سح	اهلل	-	عز	وجل	-	اأفعالهم	حني	قال:	﴿َواَل	ُتِطيُعوا	اأَْمَر	امْلُ�ْسِرِفنَي	*	الَِّذيَن	
ِلُحوَن﴾]ال�سعراء:	151-152[،	وق���ال:	﴿َوَكاَن	يِف	امْلَِديَنِة	ِت�ْسَعُة	 	َواَل	ُي�سْ ُيْف�ِس���ُدوَن	يِف	ااْلأَْر����سِ
ِلُحوَن﴾]النمل:	48[،	فمن	اتبع	ر�سوان	اهلل	لي�س	كمن	باء	 	َواَل	ُي�سْ َرْه���ٍط	ُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَْر����سِ
بغ�س���ب	م���ن	اهلل،	واالإ�سالح	من	�سفات	املوؤمنني	املتقني	الناج���ني	من	عذاب	اهلل	وغ�سبه،	وال	

ي�ستوي	هوؤالء	مع	الكافرين	واملنافقني	والفا�سقني	من	االإن�س	واجلان.

 المطلب الخامس: تحذير القرآن من عاقبة المفسدين:

لقد	حّذر	اهلل	-	عز	وجل	-	من	عاقبة	املف�سدين	يف	موا�سع	كثرية	من	االآي	املكي،	ونهى	عن	
اتباع	نهجهم	وخطاهم	فقال	-	عز	وجل	-:	﴿َواْنُظُروا	َكْيَف	َكاَن	َعاِقَبُة	امْلُْف�ِسِديَن﴾]االأعراف:	
86[،	وقال	-	عز	وجل	-:	﴿َفاْنُظْر	َكْيَف	َكاَن	َعاِقَبُة	امْلُْف�ِسِديَن﴾]االأعراف:	103	والنمل:	14[،	
ِلُح	َعَمَل	امْلُْف�ِسِديَن﴾]يون����س:	81[،	وتوعدهم	بالعذاب	 	اَل	ُي�سْ وق���ال	-	عز	وج���ل	-:	﴿اإِنَّ	اهللََّ
ا	َكاُنوا	ُيْف�ِسُدوَن﴾]النحل:	88[،	ومل	 حني	قال	-	عز	وجل	-:	﴿ِزْدَناُهْم	َعَذاًبا	َفْوَق	اْلَعَذاِب	مِبَ
بَّ	َعَلْيِهْم	َربَُّك	 وا	ِفيَها	اْلَف�َساَد	*	َف�سَ يكن	لهم	منجاة	من	العذاب	ملا	اأحدثوا	يف	االأر�س	﴿َفاأَْكرَثُ
�َس���ْوَط	َعَذاٍب﴾]الفجر:	12-13[،	وا�ستمر	هذا	التحذي���ر	يف	العهد	املدين	لكن	باإ�سارات	اأقل	
تركيزًا؛	لتبقى	عواقبه	حا�سرًة	يف	اأذهان	املوؤمنني،	ال	الجتناب	طرقه	فح�سب،	بل	حلثهم	على	
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تقوي�س���ه	يف	اأي	وق���ت	ظهرت	قرون���ه	يف	جمتمعهم	الفا�سل،	كما	ج���اء	يف	�سورة	البقرة	–وهي	
	ِمْن	َبْع���ِد	ِميَثاِقِه	َوَيْقَطُعوَن	 وَن	َعْهَد	اهللَِّ مدني���ة-	حي���ث	قال	اهلل	-	عز	وجل	-:	﴿الَِّذي���َن	َيْنُق�سُ
ا�ِسُروَن﴾]البقرة:	27[،	وقال	 َل	َوُيْف�ِس���ُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأُوَلِئَك	ُه���ُم	اخْلَ 	ِبِه	اأَْن	ُيو�سَ َم���ا	اأََمَر	اهللَُّ
َل	 	ِبِه	اأَْن	ُيو�سَ 	ِمْن	َبْع���ِد	ِميَثاِقِه	َوَيْقَطُعوَن	َما	اأََم���َر	اهللَُّ وَن	َعْهَد	اهللَِّ يف	الرع���د:	﴿َوالَِّذي���َن	َيْنُق�سُ
َوُيْف�ِس���ُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأُوَلِئَك	َلُهُم	اللَّْعَنُة	َوَلُهْم	�ُسوُء	الدَّاِر﴾]الرعد:	25[؛	ليبقى	تطبيق	املنهج	

االإ�سالمي	خاليًا	من	الف�ساد	يف	جميع	مراحله.

وكم���ا	توعد	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	الف�ساد	واملف�سدين	باحلرب	يف	الدنيا	والهالك	يف	االآخرة،	
فقد	بنّي	اأن	حماربة	الف�ساد	ومقاومته	ماأمن	من	هالك	الدنيا	و�سنك	معي�ستها	كما	قال	-	عز	
الَّ	َقِلياًل	 ْر�ِس	اإِ وج���ل	-:	﴿َفَلْواَل	َكاَن	ِمَن	اْلُق���ُروِن	ِمْن	َقْبِلُكْم	اأُوُلو	َبِقيٍَّة	َيْنَهْوَن	َعِن	اْلَف�َس���اِد	يِف	ااْلأَ
ِرِمنَي﴾]هود:	16[؛	فالف�ساد	 ْيَنا	ِمْنُهْم	َواتََّبَع	الَِّذيَن	َظَلُموا	َما	اأُْتِرُفوا	ِفيِه	َوَكاُنوا	جُمْ مِمَّ���ْن	اأَجْنَ
ْريِن	َعَلى	اْلَقْوِم	 عاقبته	الهزمية	والذل،	اأما	اأولياء	اهلل	-	عز	وجل	-		فل�سان	حالهم:	﴿َربِّ	اْن�سُ
َعُلَها	 امْلُْف�ِسِديَن﴾]العنكب���وت:	30[،	وعاقبتهم	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿ِتْلَك	الدَّاُر	ااْلآَِخَرُة	جَنْ
ا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َواَل	َف�َساًدا	َواْلَعاِقَب���ُة	ِلْلُمتَِّقنَي﴾]الق�س�س:	83[،	فاإن	امتنع	 ِللَِّذي���َن	اَل	ُيِري���ُدوَن	ُعُلوًّ

ال�ساحلون	عن	حماربة	الف�ساد،	اأُخذوا	بجريرة	الفا�سدين،	اإذا	كرث	اخلبث)1(.

كم���ا	جاء	يف	ال�سحيحني	م���ن	�سوؤال	زينب	بنت	جح�س	اأنها	قالت	للنبي	ملسو هيلع هللا ىلص:	اأنهلك	وفينا	ال�ساحلون،	قال:	"نعم	 	)1(
اإذا	ك���رث	اخلب���ث".	انظر	البخاري،	�سحيح	البخاري،	كتاب	الفنت،	باب	ق�س���ة	ياأجوج	وماأجوج،	حديث	)3097(،	
وم�سلم،	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الفنت	واأ�سراط	ال�ساعة،	باب	قول	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	ويل	للعرب	من	�سر	قد	اقرتب،	حديث	

.)6535(
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المبحث الثاني

املنهج القراآين يف التحذير من اأ�سباب الف�ساد ودوافعه

لق���د	حارب	الق���راآن	الكرمي	الف�ساد	مبحارب���ة	اأ�سبابه،	واأمره	للنا����س	باجتنابها	وتوقيها،	
و�س���رب	االأمثال	على	ال�سابقني	م���ن	املف�سدين	ممن	اأهلكهم	اهلل	-	عز	وجل	-	وجعلهم	اآية	ملن	
بعدهم،	فبنّي	من	خالل	اآياته	اأ�سباب	الف�ساد	وروافد	االإف�ساد	ليتجنبها	كل	عاقل	وموؤمن،	اإذ	ال	
ميكن	الق�ساء	على	عواقب	اأمر	اإال	بعد	التغلب	على	اأ�سبابه	وتغيريها؛	فاإن	امل�سببات	تزول	بزوال	
وا	َما	ِباأَْنُف�ِسِهْم﴾]الرعد:	 	َما	ِبَقْوٍم	َحتَّى	ُيَغريُِّ 	اَل	ُيَغريُِّ اأ�سبابها	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿اإِنَّ	اهللََّ

11[،	وقد	جاءت	اأ�سباب	الف�ساد	واالإف�ساد	يف	القراآن	الكرمي	على	النحو	االآتي:
ال�سبب الأول: العل� والطغيان:

م���ن	�س���نن	اهلل	-	عز	وجل	-	يف	الكون	اأن	يجعل	النا�س	بع�سه���م	لبع�س	�ُسخريًا،	واأن	يويل	
بع�سه���م	بع�س���ًا	يف	اأمور	دنياهم،	فيكون	فيه���م	احلاكم	واملحكوم،	وال���وايل	واملوىل	عليه،	فاإن	
خل���ت	قوة	الوالية	من	االأمانة	والرب	والتوا�سع؛	حكمها	العل���و	يف	االأر�س	والطغيان،	وكانت	تلك	
الق���وة	�سببًا	من	اأ�سباب	الف�ساد	واالإف�ساد	يف	االأر�س،	والظلم	والعدوان	للنا�س،	وكانت	عاقبتها	
اله���الك	يف	الدنيا	والعذاب	يف	االآخرة؛	لذل���ك	حّذرت	االآيات	الكرمية	من	مغّبة	الوقوع	يف	هذا	
ال�سب���ب،	و�سربت	من	االأمم	ال�سابقة	االأمثال	كما	ق���ال	-	عز	وجل	-:	﴿َوِفْرَعْوَن	ِذي	ااْلأَْوَتاِد	*	
بَّ	َعَلْيِهْم	َربَُّك	�َس���ْوَط	َعَذاٍب	*	اإِنَّ	َربََّك	 وا	ِفيَه���ا	اْلَف�َساَد	*	َف�سَ الَِّذي���َن	َطَغ���ْوا	يِف	اْلِباَلِد	*	َفاأَْكرَثُ
اِد﴾]الفج���ر:	11-14[،	فبّين���ت	االآيات	�سبب	الف�ساد	وهو	العل���و	والطغيان،	واأردفت	 َلِبامْلِْر�سَ
ب�س���وء	العاقب���ة	الت���ي	حلقت	بهم،	كما	و�سفه���م	اهلل	-	عز	وجل	-	يف	اآية	اأخ���رى	حيث	قال:	﴿
ا	َفاْنُظْر	َكْيَف	َكاَن	َعاِقَب���ُة	امْلُْف�ِسِديَن﴾]النمل:	 ْنُف�ُسُهْم	ُظْلًما	َوُعُل���وًّ َوَجَح���ُدوا	ِبَه���ا	َوا�ْسَتْيَقَنْتَها	اأَ
ِعُف	 14[،	وق���ال	-	ع���ز	وجل	-	–اأي�سًا-:	﴿اإِنَّ	ِفْرَعْوَن	َعاَل	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوَجَعَل	اأَْهَلَها	�ِسَيًعا	َي�ْسَت�سْ
ْبَناَءُهْم	َوَي�ْسَتْحِيي	ِن�َساَءُهْم	اإِنَُّه	َكاَن	ِمَن	امْلُْف�ِسِديَن﴾]الق�س�س:	4[،	وقد	 َطاِئَف���ًة	ِمْنُهْم	ُيَذبُِّح	اأَ
ج���اء	اأي�سًا	حتذير	بن���ي	اإ�سرائيل	من	اتخاذ	العلو	الذي	اأتاهم	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	اإياه	اأن	يكون	
ْيَنا	اإِىَل	َبِني	اإ�ْسراِئيَل	يِف	اْلِكَتاِب	َلُتْف�ِسُدنَّ	 �سببًا	للف�ساد	يف	االأر�س	يف	قوله	-	عز	وجل	-:	﴿َوَق�سَ
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ا	َكِبرًيا﴾]االإ�سراء:	4[؛	فاإن	اق���رتن	العلو	والقوة	بالتقوى	كانت	 	َوَلَتْعُلنَّ	ُعُلوًّ 	َمرََّت���نْيِ يِف	ااْلأَْر����سِ
َعُلَها	 عاقبت���ه	اإىل	خ���ري،	واأُورثوا	دار	االآخ���رة	كما	قال	-	عز	وج���ل	-:	﴿ِتْلَك	الدَّاُر	ااْلآَِخ���َرُة	جَنْ
ا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َواَل	َف�َساًدا	َواْلَعاِقَبُة	ِلْلُمتَِّقنَي﴾]الق�س�س:	83[،	واإن	حتكمت	 ِللَِّذي���َن	اَل	ُيِريُدوَن	ُعُلوًّ
به���ا	اأهواء	الب�سر	اأف�سدت	يف	االأر�س	كما	قال���ت	بلقي�س:	﴿اإِنَّ	امْلُُلوَك	اإَِذا	َدَخُلوا	َقْرَيًة	اأَْف�َسُدوَها	

َوَجَعُلوا	اأَِعزََّة	اأَْهِلَها	اأَِذلًَّة	َوَكَذِلَك	َيْفَعُلوَن﴾]النمل:	34[.
ال�سبب الثاين: اتباع اله�ى:

لقد	حّذر	اهلل	-	عز	وجل	-	من	اتباع	االأهواء،	واأمر	مبخالفتها،	وعدم	اتخاذها	اآلهة	ُتعبد؛	
الإنه���ا	مف�سدة	للدني���ا	والدين؛	لذلك	قامت	ال�سماوات	واالأر�س	عل���ى	العدل	والق�سط	وامليزان،	
واأم���ا	االأهواء	فه���ي	بعيدة	عن	هذا	كله؛	لذلك	لو	اتبع	الكون	اأهواء	الفا�سدين،	لكان	ذلك	�سبب	
يف	خراب���ه	وظل���م	اأهله،	وه���و	اأمر	حمال	يف	�س���رع	اهلل	-	عز	وج���ل	-	و�سنن���ه	الكونية،	فاحلق	
	وال�س���الح	يف	خمالف���ة	االأه���واء؛	وقد	نبهت	االآي���ات	القراآنية	على	هذا	يف	قول���ه	-	عز	وجل	-:	
قُّ	اأَْهَواَءُهْم	َلَف�َسَدِت	ال�سََّماَواُت	َوااْلأَْر�ُس	َوَمْن	ِفيِه���نَّ	َبْل	اأََتْيَناُهْم	ِبِذْكِرِهْم	َفُهْم	 ﴿َوَل���ِو	اتََّب���َع	احْلَ

وَن﴾]املوؤمنون:	71[،	فاأ�سل	االتباع	يكون	للذكر،	ال	للهوى. َعْن	ِذْكِرِهْم	ُمْعِر�سُ
ال�سبب الثالث: الذن�ب واملعا�سي:

اإن	م���ا	يقع	م���ن	الف�ساد	يف	ملكوت	اهلل	-	عز	وجل	-	ناجت	عما	جنته	اأيدي	الب�سر؛	الإن	هذا	
الك���ون	مفطور	على	�سريع���ة	وقانون	رباين،	وخمالفة	هذه	ال�سريعة	الكونية	حُتِدث	الف�ساد	فيه،	
ا	َك�َسَبْت	اأَْيِدي	النَّا�ِس	ِلُيِذيَقُهْم	َبْع�َس	 كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َظَهَر	اْلَف�َساُد	يِف	اْلرَبِّ	َواْلَبْحِر	مِبَ

الَِّذي	َعِمُلوا	َلَعلَُّهْم	َيْرِجُعوَن﴾]الروم:	41[.
ال�سبب الرابع: ال�سرك باهلل:

اإن	ال�س���رك	باهلل	ه���و	اأعظم	الذنوب	واملعا�سي،	واإن	كانت	تل���ك	الذنوب	�سببًا	من	اأ�سباب	
ظهور	الف�ساد	يف	الرب	والبحر،	فاإن	ال�سرك	باهلل	-	عز	وجل	-	هو	من	اأعظم	اأ�سباب	ظهورها،	
	َوَما	َبْيَنُهَما﴾]م���رمي:	65[،	فعبادته	واجب���ه،	واأما	ما	فعله	 ف���اهلل	﴿َربُّ	ال�سََّم���اَواِت	َوااْلأَْر����سِ
امل�سرك���ون	من	جعلهم	�سركاء	له	يف	احلكم،	فه���ذا	ماآله	اإىل	خراب	وف�ساد	كما	قال	-	عز	وجل	
	َلَف�َسَدَتا	َف�ُسْبَحاَن	 ْر�ِس	ُهْم	ُيْن�ِسُروَن	*	َلْو	َكاَن	ِفيِهَما	اآَِلَه���ٌة	اإاِلَّ	اهللَُّ -:	﴿اأَِم	اتََّخ���ُذوا	اآَِلَه���ًة	ِمَن	ااْلأَ
ُفوَن﴾]االأنبياء:	21-22[؛	الأن	االآلهة	التي	اتخذوها	من	دون	اهلل	ال	 	َعمَّ���ا	َي�سِ 	َربِّ	اْلَعْر����سِ اهللَِّ
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متل���ك	�س���رًا	وال	نفعًا	وال	موتًا	وال	حياة	وال	ن�سورًا،	فلن	يكون	ح�ساب	وال	عذاب،	و�سيكون	العنان	
مطلق���ًا	للمف�سدي���ن	ليظلموا	وينتهكوا	حقوق	النا�س	دون	خوف	م���ن	عقاب	اأو	عذاب	اأو	هالك،	

ودون	اأن	تقوى	تلك	االآلهة	على	ردعهم	اأو	مقاومتهم.

ال�سبب اخلام�س: ترك اجلهاد يف �سبيل اهلل:
وله���ذا	جع���ل	اهلل	�سنة	اجلهاد	حامية	م���ن	كل	ف�ساد،	و"لوال	اأن	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	يقّي�س	
املوؤمنني	لقتال	الكفار	وجماهدتهم	وين�سرهم	عليهم،	ويكف	بهم	اأهل	الف�ساد؛	لغلب	الكافرون	
املوؤمنني،	ولف�سدت	االأر�س،	وبطلت	منافعها،	ولعّم	الكفر")1(؛	لهذا	كان	اجلهاد	مانعًا	من	وقوع	
ُه���ْم	ِبَبْع�ٍس	َلَف�َسَدِت	 	النَّا�َس	َبْع�سَ الف�س���اد	يف	االأر����س،	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َوَل���ْواَل	َدْفُع	اهللَِّ

ٍل	َعَلى	اْلَعامَلِنَي﴾]البقرة:	251[. 	ُذو	َف�سْ ااْلأَْر�ُس	َوَلِكنَّ	اهللََّ
ال�سبب ال�ساد�س: الرتف والبطر:

لقد	�سّخر	اهلل	نعمه	يف	االأر�س	خلدمة	النا�س،	واأمرهم	بالت�سرف	فيها	من	خالل	�سرعه	
ودين���ه؛	ف�سلطة	امل���ال	ك�سلطة	امللك،	وكالهما	حمت���اج	ملنهج	رباين	لت�سي���ريه،	وكما	كان	امللك	
الع���اري	عن	�سرع	اهلل	علوًا	وطغيانًا	و�سببًا	للف�ساد	يف	االأر�س،	فاإن	الغنى	العاري	عن	�سرع	اهلل	
ُيعدُّ	ترفًا	وبطرًا،	يو�سل	اإىل	الف�ساد	يف	الدنيا	والعذاب	يف	االآخرة؛	لذلك	ملا	اأنعم	اهلل	-	عز	وجل	
-	عل���ى	بني	اإ�سرائيل	بكرثة	امل���ال	والطعام	نهاهم	اأن	اتخاذها	مف�سدة	يف	االأر�س	بطرًا	وترفًا،	
	ُمْف�ِسِديَن﴾]البقرة:	 ْر����سِ 	َواَل	َتْعَثْوا	يِف	ااْلأَ فق���ال	-	عز	وج���ل	-:	﴿ُكُلوا	َوا�ْسَرُبوا	ِم���ْن	ِرْزِق	اهللَِّ
60[؛	الأن	البطر	يوجب	عدم	االلتفات	اإىل	غري	املادة	واللذة	وما	يتبعهما	من	الف�ساد	واالإف�ساد،	
فح���ّذر	الق���راآن	الكرمي	من	اتباع	اأه���ل	ال�سرف	والبطر	فق���ال:	﴿َواَل	ُتِطيُعوا	اأَْم���َر	امْلُ�ْسِرِفنَي	*	
ِلُحوَن﴾]ال�سعراء:	151-152[،	ونهى	امل�سلحون	عن	ذلك	 الَِّذي���َن	ُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	َواَل	ُي�سْ
يَبَك	ِمَن	الدُّْنَيا	َواأَْح�ِسْن	 	الدَّاَر	ااْلآَِخَرَة	َواَل	َتْن�َس	َن�سِ َتاَك	اهللَُّ حي���ث	قالوا	لقارون:	﴿َواْبَتِغ	ِفيَما	اآَ
	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]الق�س�س:	77[؛	 َلْيَك	َواَل	َتْبِغ	اْلَف�َساَد	يِف	ااْلأَْر�ِس	اإِنَّ	اهللََّ 	اإِ َكَم���ا	اأَْح�َسَن	اهللَُّ
وله���ذا	كان	الف�س���اد	نتيجة	ال���رتف،	وكان	عاقبتهما	الهالك	والعذاب،	كم���ا	قال	-	عز	وجل	-:	
	اإاِلَّ	َقِلياًل	مِمَّْن	 ْر����سِ ﴿َفَل���ْواَل	َكاَن	ِم���َن	اْلُقُروِن	ِمْن	َقْبِلُك���ْم	اأُوُلو	َبِقيٍَّة	َيْنَهْوَن	َع���ِن	اْلَف�َساِد	يِف	ااْلأَ
ِرِمنَي﴾]هود:	116[،	وقال:	﴿َوَكْم	 ْيَن���ا	ِمْنُهْم	َواتََّبَع	الَِّذيَن	َظَلُموا	َما	اأُْتِرُفوا	ِفيِه	َوَكاُنوا	جُمْ اأجَْنَ

الطربي،	جامع	البيان،	2/	404. 	)1(
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	ُت�ْسَكْن	ِمْن	َبْعِدِه���ْم	اإاِلَّ	َقِلياًل	َوُكنَّا	َنْحُن	 اأَْهَلْكَن���ا	ِمْن	َقْرَي���ٍة	َبِطَرْت	َمِعي�َسَتَها	َفِتْل���َك	َم�َساِكُنُهْم	مَلْ
اْلَواِرِثنَي﴾]الق�س�س:	58[.

ال�سبب ال�سابع: ترك ال�لء والرباء
وهذا	االأ�سا�س	العقدي	تقوم	عليه	كثري	من	اأ�سول	الدين؛	فالوالء	هلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		
اتباع	ل�سريعته،	والوالء	لر�سولهملسو هيلع هللا ىلصاتباع	ل�سنته،	وهما	ُجنة	من	املعا�سي	والف�ساد،	والرباء	من	
الكف���ار	تْرٌك	ل���كل	ما	اأف�سدوا	به	من	املعا�سي،	وهما	–اأي	الوالء	والرباء-	حجاب	عن	خمالطة	
اأع���داء	اهلل	-	عز	وجل	-	من	�سياطني	االإن�س	واجل���ان	وم�ساركتهم	ف�سادهم؛	لذلك	اأمر	اهلل	-	
�سبحان���ه	وتعاىل	-		اتخاذ	ال�سيطان	ع���دوًا؛	الأن	عداءه	�سبٌب	لهجر	و�ساو�سه	وبراءة	من	مواالة	
ا	َيْدُع���و	ِحْزَبُه	ِلَيُكوُنوا	 ا	اإِمنََّ 	َفاتَِّخ���ُذوُه	َعُدوًّ حزب���ه	ق���ال	-	عز	وج���ل	-:	﴿اإِنَّ	ال�سَّْيَطاَن	َلُكْم	َعُدوٌّ
َح���اِب	ال�سَِّعرِي﴾]فاطر:	6[،	وترك	هذا	االأ�سا�س	ال�سرع���ي	باب	لكل	مع�سية،	وذريعة	 ِم���ْن	اأَ�سْ
ل���كل	مف�س���دة؛	كما	نهى	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	عن	اتخاذ	الكف���ار	اأولياء	الأن	واليته���م	�سبب	لوقوع	
ُهْم	اأَْوِلَياُء	َبْع�ٍس	اإاِلَّ	َتْفَعُلوُه	َتُكْن	 الف�ساد	يف	االأر�س،	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َوالَِّذيَن	َكَفُروا	َبْع�سُ
	َوَف�َساٌد	َكِبرٌي﴾]االأنفال:	73[،	فاإْن	واىل	اأح���د	من	امل�سلمني	كافرًا	اأو	عدوًا	له	 ِفْتَن���ٌة	يِف	ااْلأَْر����سِ
فاإنه	�سيتبعه	ويطي���ع	اأمره	ويداهنه،	وهذا	كله	�سبب	للف�ساد،	فاإن	ال�سيطان	واأتباعه	﴿َياأُْمُروَن	

ِبامْلُْنَكِر	َوَيْنَهْوَن	َعِن	امْلَْعُروِف﴾]االأنفال:	73[.
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المبحث الثالث

املنهج القراآين يف بيان اأن�اع الف�ساد وخماطره:

لت	اآيات	القراآن	الكرمي	اأنواع	الف�ساد	واأق�سامه	من	خالل	ال�سور	القراآنية	واأنباء	 لقد	ف�سّ
االأمم	ال�سابق���ة	الت���ي	ق�سها	علينا	ال�سياق	الق���راآين،	وعاقبة	كّل	منها،	وق���د	اأتى	التحذير	من	
ه���ذه	ال�سور	جميع���ًا	يف	القراآن	الكرمي،	فنه���ى	–اأحيانًا-	عن	مطلق	الف�س���اد،	واأحيانًا	اأخرى	
ح	من	خالله	 ج���اء	النهي	عن	ن���وع	حّددته	االآيات،	اأو	من	خ���الل	الق�س�س	القراآين	ال���ذي	و�سّ
ذلك	النوع	من	الف�ساد	الواقع	عند	االأقوام	ال�سابقة،	وعلى	ذلك	فقد	ان�سوت	اآيات	القراآن	على	

نوعني	من	الف�ساد	نف�سلهما	فيما	ياأتي:

الن�ع الأول: الف�ساد يف العتقاد:
دُّوا	َعْن	�َسِبيِل	 �س���واء	كان	ذل���ك	كفرًا	اأو	نفاقًا	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿الَِّذي���َن	َكَفُروا	َو�سَ
���ا	َكاُنوا	ُيْف�ِسُدوَن﴾]النحل:	88[،	اأو	جزءًا	منهما	كال�سحر	 	ِزْدَناُه���ْم	َعَذاًبا	َفْوَق	اْلَعَذاِب	مِبَ اهللَِّ
	�َسُيْبِطُلُه	 واخلداع	كما	يف	قوله	-	عز	وجل	-:	﴿َفَلمَّا	اأَْلَقْوا	َقاَل	ُمو�َسى	َما	ِجْئُتْم	ِبِه	ال�سِّْحُر	اإِنَّ	اهللََّ
ِل���ُح	َعَم���َل	امْلُْف�ِسِديَن﴾]يون����س:	81[،	اأو	من	ارت���كاب	للمعا�سي	وخمالفة	الأوامر	 	اَل	ُي�سْ اإِنَّ	اهللََّ
اهلل،	واالن�سياع	اإىل	االأهواء	وملذات	الدنيا	كما	يف	قوله	-	عز	وجل	-:	﴿َظَهَر	اْلَف�َساُد	يِف	اْلرَبِّ	
ا	َك�َسَبْت	اأَْي���ِدي	النَّا�ِس	ِلُيِذيَقُهْم	َبْع�َس	الَِّذي	َعِمُل���وا	َلَعلَُّهْم	َيْرِجُعوَن﴾]الروم:	41[،	 َواْلَبْح���ِر	مِبَ
اأي:	مبا	ك�سبت	من	ال�سرور	واملعا�سي،	اأو	والية	لغري	اهلل	ور�سوله	واملوؤمنني	كقوله	-	عز	وجل	-:	
الَّ	َتْفَعُلوُه	َتُكْن	ِفْتَنٌة	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوَف�َساٌد	َكِبرٌي﴾]االأنفال:	 ُهْم	اأَْوِلَياُء	َبْع�ٍس	اإِ ﴿َوالَِّذيَن	َكَف���ُروا	َبْع�سُ
73[؛	له���ذا	ملا	ذكر	اهلل	-	عز	وجل	-	املنافقني	يف	�سي���اق	�سورة	البقرة	واأمرهم	باالإميان	باهلل	
واالإخال�س	ل���ه،	وتْرك	الكفر	واخليانة	وموالة	الكفار،	قال	فيهم:	﴿َوِمَن	النَّا�ِس	َمْن	َيُقوُل	اآََمنَّا	
	َوالَِّذيَن	اآََمُنوا	َوَما	َيْخَدُعوَن	اإِالَّ	اأَْنُف�َسُهْم	 وؤِْمِن���نَي	*	ُيَخاِدُعوَن	اهللََّ 	َوِباْلَيْوِم	ااْلآَِخِر	َوَما	ُهْم	مِبُ ِب���اهللَِّ
���ا	َكاُنوا	َيْكِذُبوَن	*	 ا	َوَلُهْم	َعَذاٌب	اأَِليٌم	مِبَ 	َمَر�سً َوَم���ا	َي�ْسُع���ُروَن	*	يِف	ُقُلوِبِهْم	َمَر�ٌس	َفَزاَدُه���ُم	اهللَُّ
نَُّهْم	ُهُم	امْلُْف�ِسُدوَن	َوَلِكْن	 اَل	اإِ ِلُح���وَن	*	اأَ ا	َنْحُن	ُم�سْ منََّ َواإَِذا	ِقي���َل	َلُه���ْم	اَل	ُتْف�ِسُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َقاُلوا	اإِ
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اَل	َي�ْسُعُروَن﴾]البق���رة:	8-12[،	وه���ذا	كله	ف�ساد	يف	االأديان	وال�سرائع	واملعتقدات،	وهو	اأخطر	
االأنواع،	بل	اإنه	�سبب	يف	ظهور	النوع	االآخر	من	الف�ساد	كما	�سياأتي	تاليًا.

الن�ع الثاين: الف�ساد يف الت�سريع:
وهو	الف�ساد	الواقع	بني	الب�سر،	من	انتهاك	حلرمات	النفو�س	واالأعرا�س	واالأموال	واحلقوق	
وخمالف���ة	ال�سريعة	التي	اأنزلها	اهلل	-	عز	وج���ل	-		لتنظيم	حياة	الب�سر؛	لذلك	جعل	اهلل	-	عز	
وج���ل	-	الظلم	والبغي	ف�سادًا،	والقتل	واأكل	االأموال	وانته���اك	االأعرا�س،	وه�سم	حقوق	النا�س	
اإف�س���ادًا	وانحراف���ًا	عن	حكم���ة	الت�سريع	والتنزيل،	كما	و�سف	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	ذلك	يف	قوله:	
	َوَر�ُسوَلُه	َوَي�ْسَعْوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	َف�َسادًا	اأَْن	ُيَقتَُّلوا	...﴾]املائدة:	 ���ا	َجَزاُء	الَِّذيَن	ُيَحاِرُبوَن	اهللََّ ﴿اإِمنََّ
���ْرَث	َوالنَّ�ْسَل﴾]البقرة:	 ْر�ِس	ِلُيْف�ِس���َد	ِفيَها	َوُيْهِلَك	احْلَ 33[،	وقول���ه:	﴿َواإَِذا	َتَوىلَّ	�َسَع���ى	يِف	ااْلأَ
	205[؛	فاإه���الك	احل���رث	والن�س���ل	من	ف�ساد	ال�سرائ���ع	والقوانني،	كما	يف	قول���ه	-	عز	وجل	-:	
ْبَناَءُهْم	َوَي�ْسَتْحِيي	 ِعُف	َطاِئَفًة	ِمْنُهْم	ُيَذبُِّح	اأَ ﴿اإِنَّ	ِفْرَعْوَن	َعاَل	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوَجَعَل	اأَْهَلَها	�ِسَيًعا	َي�ْسَت�سْ
ِن�َساَءُه���ْم	اإِنَّ���ُه	َكاَن	ِم���َن	امْلُْف�ِسِديَن﴾]الق�س����س:	4[،	االأمر	الذي	نه���ى	اهلل	-	عز	وجل	-	عنه	
بن���ي	اإ�سرائيل	يف	وحي���ه	اإليهم	حيث	قال:	﴿ِم���ْن	اأَْجِل	َذِلَك	َكَتْبَن���ا	َعَلى	َبِني	اإِ�ْسَراِئي���َل	اأَنَُّه	َمْن	
���ا	َقَتَل	النَّا�َس	َجِميًعا﴾]املائدة:	32[،	وخ�سيت	 منََّ ْر�ِس	َفَكاأَ 	َنْف�ٍس	اأَْو	َف�َساٍد	يِف	ااْلأَ َقَت���َل	َنْف�ًسا	ِبَغرْيِ
َعُل	ِفيَها	َمْن	ُيْف�ِسُد	ِفيَها	َوَي�ْسِفُك	 املالئكة	من	وقوعه	يف	االأر�س	قبل	خلق	النا�س	ملا	قالت:	﴿اأَجَتْ
الدَِّماَء﴾]البق���رة:	30[،	فالف�س���اد	واقع	بالقتل،	وواقع	بالظل���م	والبغي	ونق�س	عهد	اهلل	-	عز	
ْمَر	امْلُ�ْسِرِف���نَي	*	الَِّذيَن	ُيْف�ِسُدوَن	يِف	 وج���ل	-	ب���رتك	�سريعة	وما	اأمر	به،	كما	ق���ال	﴿َواَل	ُتِطيُعوا	اأَ
وَن	َعْهَد	 ِلُحوَن﴾]ال�سعراء:	151-152[	وقول���ه	-	عز	وجل	-:	﴿َوالَِّذيَن	َيْنُق�سُ 	َواَل	ُي�سْ ااْلأَْر����سِ
َل	َوُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأُوَلِئَك	َلُهُم	اللَّْعَنُة	 	ِبِه	اأَْن	ُيو�سَ َمَر	اهللَُّ 	ِم���ْن	َبْع���ِد	ِميَثاِقِه	َوَيْقَطُعوَن	َما	اأَ اهللَِّ
َوَلُه���ْم	�ُس���وُء	الدَّاِر﴾]الرع���د	25[،	وقطع	االأرح���ام	وغمط	النا�س	كما	يف	قول���ه	-	عز	وجل	-:	
ْرَحاَمُكْم﴾]حممد:	22[،	والتكرب	 	َوُتَقطُِّعوا	اأَ ْر����سِ ْن	ُتْف�ِسُدوا	يِف	ااْلأَ ْن	َتَولَّْيُتْم	اأَ ﴿َفَه���ْل	َع�َسْيُتْم	اإِ
عليهم	وت�سعري	اخلد	كما	فعل	قارون	ملا	﴿َكاَن	ِمْن	َقْوِم	ُمو�َسى	َفَبَغى	َعَلْيِهْم	َواآََتْيَناُه	ِمَن	اْلُكُنوِز	
	اَل	ُيِحبُّ	اْلَفِرِحنَي	*	 نَّ	اهللََّ ويِل	اْلُقوَِّة	اإِْذ	َقاَل	َل���ُه	َقْوُمُه	اَل	َتْفَرْح	اإِ َبِة	اأُ ���ُه	َلَتُنوُء	ِباْلُع�سْ َم���ا	اإِنَّ	َمَفاحِتَ
	اإَِلْيَك	 ْح�َسَن	اهللَُّ يَب���َك	ِمَن	الدُّْنَيا	َواأَْح�ِسْن	َكَما	اأَ 	الدَّاَر	ااْلآَِخَرَة	َواَل	َتْن�َس	َن�سِ َتاَك	اهللَُّ َواْبَت���ِغ	ِفيَما	اآَ
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	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]الق�س����س:	76-77[،	واأكل	اأموالهم	 	اإِنَّ	اهللََّ َواَل	َتْب���ِغ	اْلَف�َساَد	يِف	ااْلأَْر����سِ
واأمالكه���م	بغ���ري	حق؛	لذلك	نف���ى	اإخوة	يو�سف	عن	اأنف�سه���م	الف�ساد	ب�سرقة	اأم���وال	النا�س	ملا	
	َلَقْد	َعِلْمُتْم	َم���ا	ِجْئَنا	ِلُنْف�ِسَد	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوَما	ُكنَّ���ا	�َساِرِقنَي﴾]يو�سف:	73[،	وكل	 قال���وا:	﴿َتاهللَِّ

ذلك	من	الف�ساد	يف	حقوق	النا�س	وحرماتهم،	وهو	من	الف�ساد	يف	الت�سريع.
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المبحث الرابع

 املنهج القراآين يف الرتهيب من اآثار الف�ساد وعاقبة املف�سدين:

اإن	للف�س���اد	اآثارًا	كثرية	تظهر	عل���ى	االأفراد،	وتنعك�س	تنائجه���ا	ال�سلبية	على	املجتمعات،	
وي�سط���ر	كثري	من	النا����س	اإىل	التعاي�س	مع	ذلك	الف�ساد	حتى	ي�سبح	ظاهرة	طبيعية،	وم�سهدًا	
معت���ادًا،	فتنح���رف	الِفط���ر،	ويف�سد	ال�سل���وك،	وت�سيع	احلق���وق،	وُتنتهك	احلرم���ات،	وتذهب	

الربكة،	ويحل	الغ�سب،	وي�سوء	املنقلب	يوم	القيامة.

وله���ذا	االأثر	ال�سنيع	على	الفرد	واملجتمع،	توّعد	اهلل	-	عز	وجل	-	املف�سدين	ب�سوء	العاقبة	
يف	الدني���ا	واالآخرة؛	الأنهم	اأ�سبحوا	اآلة	حترف	النا�س	عن	احلق	والدين،	فقال:	﴿َفاْنُظْر	َكْيَف	
	اَل	 َكاَن	َعاِقَب���ُة	امْلُْف�ِسِديَن﴾]االأع���راف:	103[،	وجعل	نهايتهم	اإىل	ب���وار،	حيث	قال:	﴿اإِنَّ	اهللََّ

ِلُح	َعَمَل	امْلُْف�ِسِديَن﴾]يون�س:	81[. ُي�سْ
ويف	ه���ذا	املبحث	�سنعر�س	اآثار	الف�ساد	يف	الدنيا،	واآثاره	يوم	القيامة	من	�سوء	العاقبة	يف	

�سوء	اآيات	القراآن	الكرمي:

المطلب األول: أثر الفساد من منظور القرآن الكريم:

وتنق�س���م	اآث���ار	الف�ساد	من	منظور	القراآن	الكرمي	اإىل	فرع���ني؛	اأثر	على	الفرد،	واآخر	على	
املجتمع:

الفرع الأول: اأثر الف�ساد على الأفراد:
من	اأهم	اآثار	الف�ساد	الواقعة	على	االأفراد؛	ما	ياأتي:

الأثر الأول: النحراف النف�سي:
�س���واًء	كان	انحراف���ًا	يف	الفطرة،	اأو	ال�سع���ور	االإن�ساين،	اأو	الوازع	الذات���ي،	وغياب	النف�س	
اللوام���ة،	وا�ستحالل	احلرام،	وا�ستمراء	الف�ساد	حتى	ي�ستق���ر	يف	نف�س	املف�سد	اأن	هذا	�سالح،	
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واأن	كل	ما	يقابله	ف�ساد	كما	قال	-	عز	وجل	-	للمف�سدين:	﴿َواإَِذا	ِقيَل	َلُهْم	اَل	ُتْف�ِسُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	
اَل	اإِنَُّهْم	ُه���ْم	امْلُْف�ِسُدوَن	َوَلِك���ْن	اَل	َي�ْسُعُروَن﴾]البقرة:	12-11[،	 ِلُحوَن*	اأَ ا	َنْح���ُن	ُم�سْ َقاُل���وا	اإِمنََّ
فانحرافاته���م	النف�سية	الناجتة	عن	ف�ساده���م	ال	ُت�سعرهم	باأنهم	على	خطاأ،	وهذا	معنى	الران	

الذي	ذكره	القراآن	الكرمي،	ال	يعرف	معروفًا	وال	ُينكر	منكرًا.

الأثر الثاين: النحراف الفكري :
وه���ذا	االنحراف	ن���اجت	عن	االأثر	االأول؛	فا�ستمراء	الباط���ل	والف�ساد	يو�سل	اإىل	القناعات	
الذاتي���ة	باأن	هذا	الف�ساد	هو	�سالح،	واأن	كل	ما	يعار�سه	فاإنه	ف�ساد،	واحلق	عند	اهلل	ال	يتعدد،	
ِلُح	َعَمَل	امْلُْف�ِسِديَن﴾]يون�س:	81[،	وما	ا�ستقر	يف	اأذهان	املف�سدين	ال	 	اَل	ُي�سْ وال	يتغ���رّي	ف�﴿اهللََّ

يجعل	الباطل	حقًا.	

الأثر الثالث: النحراف العقدي:
اإن		تل���ك	االأفكار	والقناعات،	ت�سبح	بعد	ذلك	معتقدات،	ال	ميكن	التنازل	عنها،	بل	ويبداأ	
اأ�سحابه���ا	يف	اجله���اد	الأجلها	والت�سحي���ة،	االأمر	الذي	يثري	ا�ستهج���ان	ال�ساحلني،	كما	حدث	
م���ع	بن���ي	اإ�سرائيل	اأن	اأو�سله���م	ف�سادهم	اإىل	معتقدات	باطلة	وّبخه���م	اهلل	-	عز	وجل	-	عليها	
ا	َقاُلوا	َبْل	 	َمْغُلوَلٌة	ُغلَّْت	اأَْيِديِهْم	َوُلِعُنوا	مِبَ يف	الق���راآن	الكرمي	حيث	قال:	﴿َوَقاَلْت	اْلَيُه���وُد	َيُد	اهللَِّ
َلْيَك	ِمْن	َربَِّك	ُطْغَياًنا	َوُكْفًرا	 ن���ِزَل	اإِ َي���َداُه	َمْب�ُسوَطَت���اِن	ُينِفُق	َكْيَف	َي�َساُء	َوَلَيِزيَدنَّ	َكِثرًيا	ِمْنُهْم	َما	اأُ
	َوَي�ْسَعْوَن	 َها	اهللَُّ ْطَفاأَ ىَل	َيْوِم	اْلِقَياَمِة	ُكلََّما	اأَْوَقُدوا	َناًرا	ِلْلَحْرِب	اأَ اَء	اإِ َواأَْلَقْيَنا	َبْيَنُهْم	اْلَعَداَوَة	َواْلَبْغ�سَ
	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]املائ���دة:	64[،	فهذا	املعتقد	الفا�سد	غري	الالئق	 	َف�َساًدا	َواهللَُّ يِف	ااْلأَْر����سِ
باهلل	-	عز	وجل	-	اأثر	من	اآثار	ف�ساد	تفكريهم	لذلك	ختم	اهلل	-	عز	وجل	-	االآية	بقوله:	﴿...
	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]املائ���دة:	64[،	فف�ساد	العقائد،	هو	يف	 َوَي�ْسَع���ْوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	َف�َس���اًدا	َواهللَُّ

احلقيقة	ف�ساد	تعامل	اخللق	مع	اهلل	-	عز	وجل	-.

الأثر الرابع: النحراف الأخالقي:
وه���و	اأثر	الزم،	ونتيجة	حتمية	لت�سل�سل	االنحرافات	االآنفة؛	فاالنحراف	عن	�سريعة	اهلل	-	
عز	وجل	-،	واالإف�ساد	يف	ملكوته،	واالعتداء	على	حرماته؛	خو	�سوء	للخلق،	وخروج	عن	الفطرة؛	
اأ�سارت	اإىل	مثله	اآيات	القراآن	الكرمي	يف	و�سفها	جلرمية	قوم	لوط	اخللقية	يف	قوله	-	عز	وجل	
ِئنَُّكْم	 َحٍد	ِمْن	اْلَعامَلِنَي*	اأَ نَُّكْم	َلَتاأُْتوَن	اْلَفاِح�َسَة	َم���ا	�َسَبَقُكْم	ِبَها	ِمْن	اأَ -:	﴿َوُلوًط���ا	اإِْذ	َقاَل	ِلَقْوِمِه	اإِ
َلَتاأُْتوَن	الرَِّجاَل	َوَتْقَطُعوَن	ال�سَِّبيَل	َوَتاأُْتوَن	يِف	َناِديُكْم	امْلُنَكَر	َفَما	َكاَن	َجَواَب	َقْوِمِه	اإِالَّ	اأَْن	َقاُلوا	اْئِتَنا	
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ْريِن	َعَلى	اْلَقْوِم	امْلُْف�ِسِديَن﴾]العنكبوت:	28- 	اإِْن	ُكنَت	ِمْن	ال�سَّاِدِقنَي*َقاَل	َربِّ	ان�سُ ِبَعَذاِب	اهللَِّ
30[،	فطلب	لوٌط	–عليه	ال�سالم-	الن�سر	على	هوؤالء	القوم	املف�سدين	ملا	�ساء	من	خلقهم،	وما	
ارتكب���وه	من	الرذائل	من	قطع	للطريق	والتعر�س	للنا����س	يف	اأ�سفارهم	الأجل	الفاح�سة،	وكانوا	

يجاهرون	يف	فعل	املنكرات،	حتى	غدت	من	اأخالقهم	التي	ال	تتغري.
الفرع الثاين: اأثر الف�ساد على املجتمعات:

اإن	ف�س���اد	املجتم���ع	–ال	�س���ك-	ناجت	ع���ن	ف�ساد	فئ���ة	موؤثرة	اأو	ع���دد	غالب	م���ن	االأفراد؛	
فاملجتمعات	املدنية	من	موؤ�س�سات	اأو	جماعات،	اأو	حكومات	اأو	اأنظمة،	كلها	مبنية	على	معتقدات	
االأفراد،	وتوجهاتهم	الثقافية	والفكري���ة	واخللقية،	والتي	�ستفرز	جمتمعات	فا�سدة	بقوانينها،	

وقيمها	واأخالقها	وعاداتها؛	حتى	تظهر	فيها	االآثار	االآتية:

الأثر الأول: انحراف ال�سل�ك املجتمعي: 
والذي	يظهر	نتيجة	ف�ساد	القيم	العامة	والغالبة	يف	املجتمع،	وكثرٍي	من	العادات	والتقاليد	
اخلارج���ة	ع���ن	�سريعة	اهلل	-	عز	وج���ل	-،	وانعدام	فر�س	االأمر	باملع���روف	والنهي	عن	املنكر؛	
فري�سل	اهلل	-	عز	وجل	-	الر�سل	حمّذرين	ومنذرين؛	فاإما	اأن	يعودوا	عن	غّيهم	اأو	ينزل	عليهم	
ع���ذاب	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	يف	الدنيا،	وغ�سب���ه	يف	االآخرة؛	االأمر	الذي	�سّجل���ه	ال�سياق	القراآين	
يف	غ���ري	مو�س���ع،		كما	يف	ف�سة	ثمود	ملا	نهاه���م	�سالحملسو هيلع هللا ىلصواأنذرهم	قائ���اًل:	﴿َواَل	ُتِطيُعوا	اأَْمَر	
ِلُحوَن﴾]ال�سعراء:	152[	من	ف�ساٍد	للعالقات	 	َوال	ُي�سْ ْر����سِ امْلُ�ْسِرِف���نَي	*	الَِّذيَن	ُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَ

االجتماعية،	وال�سلوك	العام.

وق���د	ح���ّذر	اهلل	-	عز	وجل	-	قري�سًا	م���ن	انحرافات	ال�سلوك	املجتمع���ي،	ونهى	عن	ف�ساد	
العالق���ات	بني	خمتلف	م�ستويات	املجتمع؛	فقد	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َفَهْل	َع�َسْيُتْم	اإِْن	َتَولَّْيُتْم	اأَْن	
ُتْف�ِس���ُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوُتَقطُِّعوا	اأَْرَحاَمُكْم﴾]حممد:	22[،	اأي:	اأن	تعودوا	اإىل	�سالف	عهدكم	من	
الكفر	و	الف�ساد	يف	االأر�س	وقطيعة	الرحم)1(،	فال	�سك	اأن	اإحداهما	مف�ٍس	اإىل	االآخر،	ويظهر	
	ِمْن	َبْع���ِد	ِميَثاِقِه	َوَيْقَطُعوَن	َما	 وَن	َعْهَد	اهللَِّ ذل���ك	يف	�سي���اق	قوله	-	عز	وجل	-:	﴿الَِّذي���َن	َينُق�سُ
ا�ِسُروَن﴾]البقرة:	27[،	وقوله:	﴿ َل	َوُيْف�ِس���ُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأُْوَلِئَك	ُهْم	اخْلَ 	ِبِه	اأَْن	ُيو�سَ اأََم���َر	اهللَُّ
َل	َوُيْف�ِسُدوَن	يِف	 ْن	ُيو�سَ 	ِب���ِه	اأَ َمَر	اهللَُّ 	ِمْن	َبْعِد	ِميَثاِق���ِه	َوَيْقَطُعوَن	َما	اأَ وَن	َعْه���َد	اهللَِّ َوالَِّذي���َن	َينُق�سُ

انظر:	الواحدي،	الوجيز	يف	تف�سري	الكتاب	العزيز،	2/	1003. 	)1(
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	اأُْوَلِئ���َك	َلُهُم	اللَّْعَنُة	َوَلُهْم	�ُسوُء	الدَّار﴾]الرع���د:	25[،	ففي	كال	املو�سعني	يبني	ال�سياق	 ااْلأَْر����سِ
القراآين	اأن	من	جملة	ما	اأمر	اهلل	-	عز	وجل	-	به	اأن	تو�سل	االأرحام)1(	ولهذا	جاء	يف	احلديث	
اأن	النبيملسو هيلع هللا ىلصق���ال:	"خل���ق	اهلل	اخللق	فلم���ا	فرغ	منه	قامت	الرحم	فاأخ���ذت	بحقو)2(	الرحمن،	
فق���ال	له:	مه،	قالت:	هذا	مقام	العائذ	بك	م���ن	القطيعة،	قال:	اأال	تر�سني	اأن	اأ�سل	من	و�سلك	
واأقط���ع	م���ن	قطعك؟	قالت:	بلى	يا	رب،	قال:	فذاك".	قال	اأبو	هري���رة	اقروؤوا	اإن	�سئتم	﴿َفَهْل	

َع�َسْيُتْم	اإِْن	َتَولَّْيُتْم	اأَْن	ُتْف�ِسُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوُتَقطُِّعوا	اأَْرَحاَمُكْم﴾]حممد	22[	)3(.
ولهذا	كان	هذا	االأثر	من	اأظهر	االآثار	الناجمة	عن	ف�سو	الف�ساد	يف	املجتمعات.

الأثر الثاين: انحراف نظام احلكم:
ال	�س���ك	اأن	والة	االأمر	واحل���كام،	والقائمني	على	�سيا�سة	النا����س،	واأ�سحاب	القرار،	ومن	
يتبعه���م	وينوبهم،	وي�ساركهم	يف	ت���ويل	اأمور	النا�س	اإمنا	هم	من	عامة	ال�سعب	ابتداء،	ونتاجات	
املجتم���ع،	فهم	جزء	غ���ري	منف�سل	عن	النا�س؛	وله���ذا	يتاأثر	النا�س	بف�ساده���م،	وهم	متاأثرون	
عل���ى	حد	�سواء؛	فال	ُي�ستغ���رب	اأن	يحكم	النا�س	والة	فا�سدون،	في�سعوا	القوانني	واالأنظمة	التي	
تخ���دم	اأهواءه���م	ال�سخ�سية،	وم�ساحلهم	الذاتية	اإال	بعد	ا�ست�س���راء	الف�ساد	يف	عامة	النا�س؛	
ا	َكاُنوا	 ا	مِبَ ���نَي	َبْع�سً لذل���ك	ق���ال	ابن	عبا�س	يف	قوله	-	عز	وج���ل	-:	﴿َوَكَذِلَك	ُنَويلِّ	َبْع�َس	الظَّامِلِ
َيْك�ِسُبوَن﴾]االأنعام:	129[؛	قال:	"تف�سريها	اأن	اهلل	-	عز	وجل	-	اإذا	اأراد	بقوم	�سرًا	وىل	عليهم	
�سراره���م،	اأو	خريًا	وىل	عليهم	خياره���م،	ويف	بع�س	الكتب	املنزلة:	اأفني	اأعدائي	باأعدائي،	ثم	

اأفنيهم	باأوليائي")4(.
وق���د	�س���رب	اهلل	-	عز	وج���ل	-	فرعون	مثاًل	عل���ى	انحراف	نظام	احلكم	فق���ال	U:﴿اإِنَّ	
ْبَناَءُهْم	َوَي�ْسَتْحِيي	 ِعُف	َطاِئَفًة	ِمْنُهْم	ُيَذبِّ���ُح	اأَ ِفْرَع���ْوَن	َع���ال	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوَجَعَل	اأَْهَلَها	�ِسَيع���ًا	َي�ْسَت�سْ

ِن�َساَءُهْم	اإِنَُّه	َكاَن	ِمَن	امْلُْف�ِسِديَن﴾]الق�س�س:	4[.

انظر:	اأبو	زهرة،	زهرة	التفا�سري،	1/	183. 	)1(
احلقو:	هو	اخل�سر	ومو�سع	�سد	االإزار	وهو	املو�سع	الذي	جرت	عادة	العرب	باال�ستجارة	به	الأنه	من	اأحق	ما	يدافع	 	)2(
عن���ه،	كم���ا	قالوا:	مننعه	مما	مننع	منه	اأزرنا	فا�ستعري	ذلك	جمازا	للرحم	يف	ا�ستعاذتها	باهلل	من	القطيعة.	انظر:	

ابن	حجر،	فتح	الباري،	8/	580.
البخاري،	�سحيح	البخاري،	كتاب	التف�سري،	باب	تف�سري	�سورة	حممد،	ح	)3735(. 	)3(

اأبو	حيان،	البحر	املحيط،	5/	266. 	)4(
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الأثر الثالث: انحراف النظام الأمني:
وه���ذا	اأث���ر	ل�سيق	لف�ساد	احلك���م	وف�ساد	القي���م	املجتمعية؛	في�سقط	عل���ى	اإثرهما	االأمان	
وُتخ���رتق	القوان���ني	كما	ق���ال	اهلل	-	عز	وجل	-	عل���ى	ل�سان	�سعيبملسو هيلع هللا ىلصوه���و	يخاطب	قومه:	﴿
	َم���ْن	اآَمَن	ِبِه	َوَتْبُغوَنَها	ِعَوجًا	َواْذُكُروا	 دُّوَن	َعْن	�َسِبيِل	اهللَِّ َراٍط	ُتوِعُدوَن	َوَت�سُ َوال	َتْقُع���ُدوا	ِبُكلِّ	�سِ
ُكْم	َواْنُظ���ُروا	َكْيَف	َكاَن	َعاِقَب���ُة	امْلُْف�ِسِديَن﴾]االأعراف:	86[،	فقد	نهاهم	 اإِْذ	ُكْنُت���ْم	َقِلياًل	َفَكرثََّ
الق���راآن	عن	اإرهاب	النا�س	وترويعه���م،	وتوّعد	املوؤمنني	بالقتل،	وال�س���ّد	احل�سي	واملعنوي	عن	
دع���وة	�سعي���ب	r،	وهذا	–ال	�س���ك-	تهديد	اأمني	ناجت	عن	خوف	املف�سدي���ن	من	تقوي�س	الدعوة	

احلقة	مللكهم،	وف�سادهم)1(.

َعُل	ِفيَها	َم���ْن	ُيْف�ِسُد	ِفيَها	َوَي�ْسِف���ُك	الدَِّماَء...﴾]البقرة:	 وله���ذا	قالت	املالئك���ة:	﴿...اأَجَتْ
30[،	ف�سف���ك	الدماء،	وانع���دام	االأمن	اأث���ران	متالزمان	لف�ساد	املجتمع���ات،	وقرن	اهلل	-	عز	
ْرَث	َوالنَّ�ْسَل... وج���ل	-	الف�ساد	بهالك	احلرث	والن�سل	يف	قوله:	﴿...ِلُيْف�ِسَد	ِفيَه���ا	َوُيْهِلَك	احْلَ
﴾]البق���رة:	205[،	وبنّي	اأن	ف�ساد	بني	اإ�سرائيل	اأو�سلهم	اإىل	تقوي�س	حالة	االأمن	يف	املجتمع،	
	 والبح���ث	عن	اإ�سع���ال	احلروب	والفنت	حيث	ق���ال:	﴿ُكلََّم���ا	اأَْوَقُدوا	َن���ارًا	ِلْلَح���ْرِب	اأَْطَفاأََها	اهللَُّ
	ال	ُيِحبُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]املائدة:	64[،	ولهذا	كان	اختالل	االأمن	 	َف�َسادًا	َواهللَُّ َوَي�ْسَعْوَن	يِف	ااْلأَْر����سِ

يف	املجتمعات	نتيجة	حتمية	النت�سار	الف�ساد	فيها.

الأثر الرابع: انحراف النظام املايل
ال	�س���ك	اأن	انت�سار	الف�ساد	يف	املجتمع���ات	كانت�سار	املر�س	يف	االأج�ساد؛	ال	يرتك	ناحية	اإال	
وي�سيبه���ا،	فت�سبح	كل	املوؤ�س�سات	واالأنظمة	خا�سعة	الأه���واء	املف�سدين،	وتقودهم	م�ساحلهم	
ال�سخ�سي���ة	الأكل	اأم���وال	النا�س	بالباطل،	�س���واء	بال�سرقة	اأو	النهب	اأو	غريه���ا	من	ال�سبل	غري	
امل�سروع���ة؛	ولهذا	ترباأ	اإخوة	يو�سفملسو هيلع هللا ىلصمن	الف�ساد	واملف�سدين	مل���ا	علقت	فيهم	�سبهة	ال�سرقة	
واخليانة	املالية	لعلمه���م	املطلق	باأن	الفا�سدين	هم	اأ�سحاب	هذه	ال�سفات،	وهم	منّزهون	عن	
	َلَقْد	َعِلْمُتْم	َما	ِجْئَنا	ِلُنْف�ِس���َد	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوَما	ُكنَّا	�َساِرِقنَي	﴾]يو�سف:	 الف�س���اد)2(	ف�﴿َقاُلوا	َتاهللَِّ

انظ���ر:	القرطبي،	اجلامع	الأحكام	الق���راآن،	7/	222،	واالآلو�سي،	روح	املعاين،	8/	178،	و	ال�سوكاين،	فتح	القدير،	 	)1(
224	/2

انظر:	ال�سوكاين،	فتح	القدير،	3/	43. 	)2(
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73[،	كم���ا	ح���ّذر	�سعيبملسو هيلع هللا ىلصقوم���ه	من	خمّلف���ات	ف�سادهم	يف	االأر����س	من	اأكل	اأم���وال	النا�س	
	اأَ�ْسَياَءُهْم	َوال	 بالباط���ل	حني	قال	لهم:	﴿اأَْوُف���وا	امْلِْكَياَل	َوامْلِي���َزاَن	ِباْلِق�ْسِط	َوال	َتْبَخ�ُسوا	النَّا����سَ
	ُمْف�ِسِديَن﴾]هود:	85[؛	الأن	بخ�س	النا�س	املي���زان	وتطفيفها	هو	من	الف�ساد	 َتْعَث���ْوا	يِف	ااْلأَْر����سِ

املايل،	وباب	اآخر	الأكل	اأموال	النا�س	بغري	حّق	م�سروع.

المطلب الثاني: عاقبة المفسدين: 

مل	تقت�س���ر	عقوبة	املف�سدين	يف	االأر�س	على	خزيه���م	الدنيوي	فح�سب،	ومل	ُيرجئ	اهلل	-	
ع���ز	وج���ل	-	عذاب	كثري	منهم	اإىل	يوم	القيامة؛	بل	ج���اءت	االآيات	القراآنية	حتّذرهم	من	وقوع	
خزيي	الدنيا	واالآخرة؛	ولهذا	كان	عقابهم	م�ساعف،	وفاقًا	الأعمالهم	التي	اأف�سدت	على	النا�س	

دنياهم،	واأف�سدت	على	املف�سدين	اآخرتهم.

عاقبة املف�سدين يف الدنيا:
مل	ت���رتك	اآيات	القراآن	الكرمي	اأية	عاقبة	�سيئة	للف�س���اد	واملف�سدين	اإال	بّينتها	وحّذرت	من	
ت	الق�س�س،	ليعل���م	النا�س	مغبة	العمل	به���ا،	فكانت	هذه	 عواقبه���ا،	و�سرب���ت	االأمث���ال،	وق�سّ

العواقب	الدنيوية	ما	يلي:

الأوىل: القحط واجلفاف:
فاالإف�ساد	–ال	�سك-	مذهبة	لربكة	اهلل	-	عز	وجل	-،	وخريات	ال�سماء،	وثمرات	االأر�س،	
فينت�س���ر	القح���ط	واجلفاف،	وي�سوء	حال	الب�سر	وغريهم	من	املخلوقات؛	لذلك	قال	-	عز	وجل	
ا	َك�َسَبْت	اأَْي���ِدي	النَّا�ِس	ِلُيِذيَقُهْم	َبْع�َس	الَِّذي	َعِمُلوا	َلَعلَُّهْم	 -:	﴿َظَه���َر	اْلَف�َساُد	يِف	اْلرَبِّ	َواْلَبْحِر	مِبَ
َيْرِجُعوَن	﴾]الروم:	41[،	فكل	ما	يف	الطبيعة	مت�سرر	من	ف�ساد	الب�سر؛	لذلك	جاء	يف	احلديث	
اأن	النم���ل	يف	جحره	واحلوت	يف	بحره	ي�سلون	على	معلم	النا�س	اخلري)1(؛	الإنه	�سبب	منجاتهم	
م���ن	الهالك؛	وله���ذا	كان���ت	مع�سية	النا����س	لربهم	مرتت���ب	عليه���ا	انحبا�س	املط���ر	وانقطاع	

الرحمة)2(		وما	يلحقها	من	هالك	للزرع	وجفاف	لل�سرع،	وفقدان	الأهم	عنا�سر	احلياة.

�سحيح.	رواه	الرتمذي،	انظر	االألباين،	�سحيح	�سنن	الرتمذي،	حديث	رقم	)2685(. 	)1(
انظر:	ابن	كثري،	تف�سري	القراآن	العظيم،	6/	336،	والقرطبي،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	14/	38. 	)2(
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الثانية: تف�سيل امل�ؤمنني عليهم يف الدنيا والآخرة:
ف���ال	ي�ستوي	الطيب	واخلبيث،	والذي	ي�سلح	يف	ملك	اهلل	-	عز	وجل	-	وال	املف�سد	الفاجر	
اِت	َكامْلُْف�ِسِدي���َن	يِف	ااْلأَْر�ِس	 َع���ُل	الَِّذيَن	اآَمُنوا	َوَعِمُل���وا	ال�سَّاحِلَ كم���ا	قال	-	ع���ز	وجل	-:﴿اأَْم	جَنْ
َع���ُل	امْلُتَِّق���نَي	َكاْلُفجَّاِر﴾]�س:	28[	ومن	العدل	تف�سي���ل	اهلل	-	عز	وجل	-	املح�سنني	على	 اأَْم	جَنْ
	ُيوِرُثَها	َمْن	َي�َساُء	 	هلِلَِّ املف�سدي���ن؛	له���ذا	ب�ّسر	امل�سلحني	بح�سن	العاقب���ة	يف	قوله:	﴿اإِنَّ	ااْلأَْر����سَ
ِم���ْن	ِعَباِدِه	َواْلَعاِقَب���ُة	ِلْلُمتَِّقنَي﴾]االأعراف:	128[،	وتوّعد	املف�سدي���ن	باخلزي	يف	الدنيا	و�سوء	

اخلامتة،	فكانت	ب�سرى	للمتقني،	وت�سلية	عما	يقع	عليهم	من	الظلم	والف�ساد.

الثالثة: اخلزي والعقاب يف الدنيا:
�س���واء	كان	ذلك	العقاب	نازل	باأم���ر	من	اهلل	-	عز	وجل	-،	اأو	باأيدي	امل�سلحني	واأ�سحاب	
الفط���ر	ال�سليم���ة؛	ولهذا	اأمر	اهلل	-	عز	وجل	-	والة	االأم���ر،	بالق�سا�س	من	املف�سدين،	فقال	-	
ْر�ِس	َف�َس���ادًا	اأَْن	ُيَقتَُّلوا	 	َوَر�ُسوَلُه	َوَي�ْسَعْوَن	يِف	ااْلأَ ���ا	َجَزاُء	الَِّذيَن	ُيَحاِرُب���وَن	اهللََّ ع���ز	وجل	-:	﴿اإِمنََّ
لَُّب���وا	اأَْو	ُتَقطَّ���َع	اأَْيِديِه���ْم	َواأَْرُجُلُه���ْم	ِم���ْن	ِخالٍف	اأَْو	ُيْنَفْوا	ِم���َن	ااْلأَْر�ِس	َذِل���َك	َلُهْم	ِخْزٌي	يِف	 اأَْو	ُي�سَ

الدُّْنَيا﴾]املائدة:	33[.
ْر�َس... كما	اإن	�سبب	عقاب	قارون	يف	الدنيا	يف	قوله	-	عز	وجل	-:	﴿َفَخ�َسْفَنا	ِبِه	َوِبَداِرِه	ااْلأَ
﴾]الق�س�س:	81[،	مل	يكن	اإال	بعد	اأن	عاث	يف	االأر�س	ف�سادًا،	وبعدما	نهاه	الذين	اأوتوا	العلم	
يَبَك	ِمْن	الدُّْنَيا	َواأَْح�ِسْن	 	الدَّاَر	ااْلآِخَرَة	َواَل	َتن�َس	َن�سِ على	ذلك	فقالوا	له:	﴿َواْبَتِغ	ِفيَما	اآَتاَك	اهللَُّ
	اَل	ُيِحبُّ	امْلُْف�ِسِديَن﴾]الق�س�س/	77[،	 	اإَِلْيَك	َواَل	َتْبِغ	اْلَف�َساَد	يِف	ااْلأَْر�ِس	اإِنَّ	اهللََّ َكَما	اأَْح�َسَن	اهللَُّ

فلما	اأبى	اإال	الف�ساد	اأُِخَذ	بجريرة	عمله.

الرابعة: بغ�س اهلل -	عز	وجل	- وغ�سبه :
	اَل	ُيِحبُّ	 وق���د	�س���ّرح	اهلل	-	ع���ز	وج���ل	-	ببغ�س���ه	للمف�سدي���ن	يف	ملكوت���ه	فق���ال:	﴿َواهللَُّ
امْلُْف�ِسِديَن﴾]املائ���دة:	64[،	وذل���ك	يدل	على	اأن	ال�ساعي	يف	االأر�س	بالف�ساد	ممقوت	عند	اهلل	
	اَل	 -	ع���ز	وج���ل	-	)1(،	فال	يوفقه	ملا	يريد،	وال	ي�سلح	له	عمله	كما	ق���ال	-	عز	وجل	-:	﴿اإِنَّ	اهللََّ

ِلُح	َعَمَل	امْلُْف�ِسِديَن﴾]االأعراف:	81[. ُي�سْ

انظر:	الفخر	الرازي،	مفاحت	الغيب،	12/	45. 	)1(
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اخلام�سة: الإهالك والفناء:
اإن	عمر	االأمة	الفا�سدة	واإن	طال،	فاإن	عاقبته	اإىل	هالك	وفناء،	وال	يغرّت	البع�س	بعلو	�ساأن	
الفا�سدي���ن،	وقوة	دولتهم	فاإنها	اإىل	تبار،	فكم	ذكر	القراآن	الكرمي	من	قوة	للفا�سدين؛	كقارون	
وفرعون	وبني	اإ�سرائيل	وغريهم،	اإال	اأن	خامتة	كّل	منهم	كانت	هالك،	ثم	عّقب	اهلل	على	ذلك	
وَن﴾]االأنبياء:	 بقوله:	﴿َوَلَقْد	َكَتْبَنا	يِف	الزَُّبوِر	ِمْن	َبْعِد	الذِّْكِر	اأَنَّ	ااْلأَْر�َس	َيِرُثَها	ِعَباِدَي	ال�سَّاحِلُ

105[،	وهذه	الوراثة	تكون	بالن�سر	والتمكني)1(.
ال�ساد�سة: عدم قب�ل الت�بة عند امل�ت:

ف�سوء	اخلامتة	هي	نهاية	عادلة	لكل	مف�سد،	ي�سفي	بها	اهلل	U	قلوب	امل�ست�سعفني،	ويجعلها	
ع���ربة	ل���كل	مّتعظ،	كما	�سرب	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	من	مثل	فرعون	عند	موت���ه	فقال:	﴿...َحتَّى	
َنا	ِمْن	امْلُ�ْسِلِمنَي	*	َءااْلآَن	 َلَه	اإِالَّ	الَِّذي	اآَمَنْت	ِبِه	َبُنو	اإِ�ْسَراِئيَل	َواأَ اإَِذا	اأَْدَرَكُه	اْلَغَرُق	َقاَل	اآَمْنُت	اأَنَُّه	اَل	اإِ
ْيَت	َقْبُل	َوُكْنَت	ِمْن	امْلُْف�ِسِديَن﴾]يون�س:	90-91[؛	فكل	مف�سد	وظامل	يرى	�سوء	عمله	 َوَق���ْد	َع�سَ
عن���د	ح�سور	موت���ه،	ويتمنى	اأن	تنفعه	التوبة،	يف	وقت	ال	يفيد	الندم،	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿
���َر	اأََحَدُهْم	امْلَْوُت	َق���اَل	اإِينِّ	ُتْبُت	ااْلآَن	َواَل	 َوَلْي�َس���ْت	التَّْوَب���ُة	ِللَِّذيَن	َيْعَمُل���وَن	ال�سَّيَِّئاِت	َحتَّى	اإَِذا	َح�سَ

وُتوَن	َوُهْم	ُكفَّاٌر	اأُْوَلِئَك	اأَْعَتْدَنا	َلُهْم	َعَذاًبا	اأَِليًما﴾]الن�ساء:	18[. الَِّذيَن	مَيُ
عاقبة املف�سدين ي�م القيامة:

اإن	م���ا	�سب���ق	من	�سوء	العواق���ب	يف	الدنيا،	مل	يك���ن	ليخفف	على	املف�سدي���ن	�سوء	املنقلب	
يف	االآخ���رة،	واإمن���ا	م�سريهم	عذاب	اآخر	من	�سكل���ه	اأزواج،	واإن	من	�سوء	ما	يجد	املف�سدون	يف	

االآخرة	ما	يلي:

الأوىل: �سدة الندم ومتني الع�دة اإىل الدنيا:
َحَدُهْم	امْلَْوُت	َقاَل	 كم���ا	قال	-	عز	وجل	-	عن	حال	املف�سدين	بع���د	املوت:	﴿َحتَّى	اإَِذا	َجاَء	اأَ
ىَل	 نََّها	َكِلَمٌة	ُهَو	َقاِئُلَها	َوِمْن	َوَراِئِهْم	َبْرَزٌخ	اإِ ���ا	ِفيَما	َتَرْكُت	َكالَّ	اإِ احِلً َربِّ	اْرِجُع���وِن	*	َلعلى	اأَْعَمُل	�سَ
َي���ْوِم	ُيْبَعُثوَن﴾]املوؤمن���ون:	99-100[،	فه���ذه	حال	املفرطني	يف	اأم���ر	اهلل	-	عز	وجل	-؛	الندم	
ومتن���ي	العودة	للحي���اة؛	لي�سلحوا	ما	كانوا	اأف�سدوه	يف	مدة	حياته���م)2(،	وذلك	لهول	ما	يك�سف	

انظر:	الطربي،	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن،	17/	82،	وابن	كثري،	تف�سري	القراآن	العظيم،	5/	394. 	)1(
ابن	كثري،	تف�سري	القراآن	العظيم،	5/	493. 	)2(
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اهلل	-	عز	وجل	-	عنهم	عند	نزع	الروح	من	�سور	اأعمالهم	القبيحة	)1(.	

الثانية: احل�سرة وخ�سران اأعمالهم ال�ساحلة:
وَن	 فق���د	توعد	اهلل	-	عز	وجل	-	املف�سدين	باخل�سران	يوم	القيامة،	فقال:	﴿الَِّذيَن	َيْنُق�سُ
َل	َوُيْف�ِس���ُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأُوَلِئَك	ُهُم	 	ِبِه	اأَْن	ُيو�سَ َمَر	اهللَُّ 	ِمْن	َبْعِد	ِميَثاِق���ِه	َوَيْقَطُعوَن	َما	اأَ َعْه���َد	اهللَِّ
ا�ِسُروَن﴾]البق���رة:	27[،	اأي:	مغبون���ون	بف���وت	املثوبة	وامل�س���ري	اإىل	العقوبة)2(؛	فحتى	ما	 اخْلَ
تبقى	لديهم	من	ح�سنات	يوم	القيامة،	جعله	اهلل	-	عز	وجل	-	هباًء	منثورًا،	فخ�سروا	ما	متنوا	

النجاة	ب�سببه،	كما	يخ�سر	التاجر	ربحه	وراأ�س	ماله	معًا	فال	يتبقى	له	�سيء)3(.

الثالثة: اللعنة و�س�ء امل�سري:
اإن	م�سريه���م	ي���وم	القيامة	طرد	من	رحمة	اهلل	-	عز	وجل	-،	وخلود	يف	نار	جهنم،	و�سوء	
	ِمْن	َبْعِد	ِميَثاِقِه	َوَيْقَطُعوَن	َما	اأََمَر	 وَن	َعْهَد	اهللَِّ منقل���ب،	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿َوالَِّذيَن	َيْنُق�سُ
َل	َوُيْف�ِسُدوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	اأُوَلِئَك	َلُهُم	اللَّْعَنُة	َوَلُهْم	�ُسوُء	الدَّار﴾]الرعد:	25[		اأي:	 	ِب���ِه	اأَْن	ُيو�سَ اهللَُّ

الطرد	واالإبعاد	من	الرحمة	ولهم	�سوء	املنقلب	-وهو	جهنم-)4(.

الرابعة: تعظيم العذاب وم�ساعفته يف الآخرة:
	َوَر�ُسوَل���ُه	َوَي�ْسَعْوَن	يِف	 ا	َجَزاُء	الَِّذي���َن	ُيَحاِرُب���وَن	اهللََّ كم���ا	ق���ال	-	عز	وجل	-	فيه���م:	﴿اإِمنََّ
	َف�َس���ادًا	...	َوَلُه���ْم	يِف	ااْلآِخ���َرِة	َع���َذاٌب	َعِظيٌم﴾]املائدة:	33[،	ومل	يتوق���ف	االأمر	على	 ااْلأَْر����سِ
عظ���م	الع���ذاب،	بل	زادهم	الوعيد	ذالَّ	اأن	�ساعف	اهلل	-	عز	وجل	-	لهم	ذلك	العذاب	العظيم،	
ا	 	ِزْدَناُهْم	َعَذاًبا	َف���ْوَق	الَعَذاِب	مِبَ دُّوا	َع���ْن	�َسِبيِل	اهللَِّ فق���ال	-	عز	وج���ل	-:	﴿الَِّذيَن	َكَفُروا	َو�سَ
َكاُن���وا	ُيْف�ِسُدوَن﴾]النحل:	88[،	اأي:	�ساعف	لهم	العذاب	مرتني؛	االأوىل:	لف�سادهم،	والثانية:	

الإف�ساد	غريهم	من	النا�س	وحماولة	�سدهم	عن	اخلري)5(.

انظر:	الطربي،	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن،	18/	41. 	)1(
الواحدي،	الوجيز	يف	تف�سري	الكتاب	العزيز،	�س97 	)2(

الطربي،	جامع	البيان،	1/	417. 	)3(
انظر:	القرطبي،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	9/	267. 	)4(
انظر:	القرطبي،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	10/	146. 	)5(
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المبحث الخامس

املنهج القراآين يف معاجلة الف�ساد ومقاومته:

لقد	كان	من	منهج	القراآن	–وهو	م�سدر	االإ�سالح-	اأن	عر�س	لهذا	املر�س،	وبنّي	اأ�سبابه،	
واأعرا�سه،	واآثاره.

وعل���ى	الرغم	من	تف�سيل	ذلك	كله،	مل	ترتك	االآي���ات	القراآنية	عالج	هذا	املر�س	خا�سعًا	
للتجرب���ة	واخلطاأ	كم���ا	يف	اأمرا�س	الدنيا،	ب���ل	اأ�سهب	يف	تو�سيف	الع���الج	الناجع	لهذا	املر�س	
الفاح����س،	كما	و�سع	و�سائل	وقاية	حتمي	الفرد	واملجتمع	االإ�سالمي	من	اإ�سابته	وعدواه،	وتبنى	
داخل���ه	املناع���ة	الكافية	للتعرف	اإىل	ب���وادره،	وتوقيها،	فظهرت	عدة	مناه���ج	مت�سافرة،	تقوم	
مبجمله���ا	ب�سّد	كل	الطرق	على	مريدي	الف�س���اد	يف	االأر�س،	وتتلخ�س	هذه	املناهج	على	حماور	

عدة:

املنهج الأول: التباع املطلق لل�سريعة:
وه���و	منهج	وقائي	عالجي،	�سامل	ع���ام،	تن�سوي	حتته	كل	املناه���ج	بتف�سيالتها؛	ولذلك	
�س���ّدد	القراآن	على	اتباع	هذا	املنهج	باتخاذ	النبيملسو هيلع هللا ىلصاأ�سوة،	وحّذر	اأ�سد	التحذير	عن	خمالفته	
	اأُ�ْسَوٌة	َح�َسَنٌة	مِلَْن	 واخل���روج	عن	هديه،	فق���ال	اهلل	-	عز	وجل	-:	﴿َلَقْد	َكاَن	َلُكْم	يِف	َر�ُس���وِل	اهللَِّ
بُّوَن	 	َكِثرًيا﴾]االأحزاب:	21[،	وقال:	﴿ُقْل	اإِْن	ُكْنُتْم	حُتِ 	َواْلَيْوَم	ااْلآَِخَر	َوَذَكَر	اهللََّ َكاَن	َيْرُج���و	اهللََّ
	َغُفوٌر	َرِحيٌم﴾]اآل	عمران:	31[،	وغريها	 	َوَيْغِفْر	َلُكْم	ُذُنوَبُكْم	َواهللَُّ 	َفاتَِّبُع���ويِن	ُيْحِبْبُكُم	اهللَُّ اهللََّ

من	االآيات	واالأحاديث	اجلمة.

املنهج الثاين: الأمر باملعروف والنهي عن املنكر:
فه���و	الرافد	الرئي����س	ملجابهة	الف�ساد	وحماربت���ه	بكل	الو�سائل،	وهو	اأه���م	طرق	مبا�سرة	
االإ�س���الح،	وحتذير	النا�س	م���ن	اتباع	�سبيل	املف�سدين،	ويكون	النهي	ع���ن	الف�ساد	اإما	بالن�سح	
والتعلي���م	واالإر�ساد	كما	وعظ	مو�سى	اأخاه	هارون	–عليهما	ال�سالم-	ملا	اأراد	الرحيل	عن	قومه	
ى	القراآن	بذلك،	 ِلْح	َواَل	َتتَِّبْع	�َسِبي���َل	امْلُْف�ِسِديَن﴾]االأعراف:	142[،	اأو	كم���ا	و�سّ فق���ال:	﴿َواأَ�سْ
وجعل���ه	منجاة	للنا�س	من	الهالك،	فقال:	﴿َفَلْواَل	َكاَن	ِمَن	اْلُقُروِن	ِم���ْن	َقْبِلُكْم	اأُوُلو	َبِقيٍَّة	َيْنَهْوَن	



627

د.  اأن�س �صليمان اأحمد امل�صرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ْيَنا	ِمْنُهْم	َواتََّبَع	الَِّذيَن	َظَلُم���وا	َما	اأُْتِرُفوا	ِفيِه	َوَكاُنوا	 	اإِالَّ	َقِلياًل	مِمَّْن	اأَجْنَ َع���ِن	اْلَف�َساِد	يِف	ااْلأَْر����سِ
ِرِمنَي﴾]هود:	116[،	فهم	اأ�سحاب	الفهم	والعقل،	الذين	نهوا	اأهل	املعا�سي	عن	معا�سيهم،	 جُمْ

واأهل	الكفر	عن	كفرهم،	فنجاهم	اهلل	من	عذابه	ملا	اأوقعه	على	اأهل	الف�ساد	منهم)1(وؤ.

ويلح���ق	ذل���ك	الدع���اء	بالن�سر	على	املف�سدي���ن،	واإ�سعافه���م،	وك�سر	�سوكته���م،	كما	دعا	
ْريِن	َعَلى	اْلَقْوِم	امْلُْف�ِسِديَن﴾]العنكبوت:	30[. لوطملسو هيلع هللا ىلصعلى	قومه	ف�﴿َقاَل	َربِّ	اْن�سُ

اأو	يكون	باأية	و�سيلة	ممكنة	اأخرى	كمجابهة	املف�سدين	وقتالهم	ومدافعتهم؛	لتبقى	االأر�س	
	النَّا�َس	 اهلل	عام���رة	بال�س���الح،	وحمافظة	عليه���ا	من	الهالك؛	كما	ق���ال	U:	﴿َوَلْواَل	َدْف���ُع	اهللَِّ
ُهْم	 	النَّا�َس	َبْع�سَ ُه���ْم	ِبَبْع�ٍس	َلَف�َس���َدِت	ااْلأَْر�ُس﴾]البقرة:	251[،	وق���ال:	﴿َوَلْواَل	َدْف���ُع	اهللَِّ َبْع�سَ
	َكِثرًيا﴾]احلج:	40[،	 َلَواٌت	َوَم�َساِج���ُد	ُيْذَكُر	ِفيَها	ا�ْس���ُم	اهللَِّ َواِم���ُع	َوِبَيٌع	َو�سَ 	َلُهدَِّمْت	�سَ ِبَبْع����سٍ
ق���ال	املف�سرون:	لوال	دفع	اهلل	-	عز	وجل	-	باأه���ل	الطاعة	له	واالإميان	باأهل	املع�سية	وال�سرك؛	
لف�س���دت	بذلك	االأر�س،	ولهلك	اأهلها	بعقوبة	اهلل	-	ع���ز	وجل	-	اإياهم،	ولكن	من	رحمة	اهلل	-	
ع���ز	وجل	-	اأن	ال	يهل���ك	اأهل	االأر�س	بدفع	بره���م	بفاجرهم،	ومطيعه���م	بعا�سيهم،	وموؤمنهم	
بكافره���م)2(،	وله���ذا	كانت	جمابه���ة	الكفار	بالقت���ال	واملجاهدة	حماية	لالأر����س	وما	فيها	من	

الف�ساد.

املنهج الثالث: الرقابة والذاتية وغري الذاتية:
ف���االأوىل	مت�سمَّنة	مبراقبة	اهلل	-	عز	وجل	-	وتقواه،	واجتناب	الف�ساد	يف	اخلفاء	والعلن،	
وا	 	َما	ِبَقْوٍم	َحتَّى	ُيَغريُِّ 	اَل	ُيَغ���ريُِّ واإرادة	تغي���ريه	اإذا	ح���ّل	بالنا�س	كما	قال	-	عز	وجل	-:	﴿اإِنَّ	اهللََّ
َوى	َثاَلَثٍة	 َم���ا	ِباأَْنُف�ِسِهْم﴾]الرعد:	11[،	والتيقن	باأن	اهلل	-	عز	وجل	-	يعلم	﴿َما	َيُكوُن	ِمْن	جَنْ
ْيَن	َما	 	اإِالَّ	ُه���َو	َمَعُهْم	اأَ ْكرَثَ اإِالَّ	ُه���َو	َراِبُعُه���ْم	َواَل	َخْم�َس���ٍة	اإِالَّ	ُهَو	�َساِد�ُسُه���ْم	َواَل	اأَْدَنى	ِمْن	َذِل���َك	َواَل	اأَ
	َوَما	ُتْخِف���ي	ال�سُُّدوُر﴾]غافر:	19[،	على	 َكاُنوا﴾]املجادل���ة:	7[،	واأنه	﴿َيْعَل���ُم	َخاِئَنَة	ااْلأَْعنُيِ
	َواَل	ِذمًَّة﴾]التوبة:	10[،	وهذا	مبجمله	 خ���الف	اأهل	الف�ساد	الذي���ن	﴿اَل	َيْرُقُبوَن	يِف	ُموؤِْم���ٍن	اإِالًّ

واجب	على	كل	م�سلم.

واأم���ا	الرقاب���ة	اخلارجي���ة	فهي	القائمة	عل���ى	التبنّي	والبح���ث،	والتنقيب	ع���ن	كل	فا�سد،	

انظر:	الطربي،	جامع	البيان،	15/	527. 	)1(
الطربي،	جامع	البيان،	5/	372. 	)2(
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والتيّق���ن	م���ن	ف�ساده	كما	قال	-	عز	وج���ل	-:	﴿َفَتَبيَُّنوا﴾]احلج���رات:	6[،	وال	ميكن	جمابهة	
الف�ساد	وحماربته	والتوقي	منه	اإال	يف	حال	معرفته،	ومعلوم	اأن	كثريًا	من	الفا�سدين	اأو	املف�سدين	
﴾]الن�س���اء:	108[	االأمر	الذي	يوجب	املراقبة	 ﴿َي�ْسَتْخُف���وَن	ِمَن	النَّا�ِس	َواَل	َي�ْسَتْخُفوَن	ِمَن	اهللَِّ

الدائمة	الأحوال	النا�س،	حتى	يكون	اأ�سا�سًا	التباع	منهج	املعاقبة	لكل	مف�سد	يف	االأر�س.

املنهج الرابع: حما�سبة الفا�سدين وجمازاتهم:
وذل���ك	متلخ�س	يف	االإر�ساد	الق���راآين	اإىل	الت�سييق	عليهم،	واإقام���ة	حدود	اهلل	U	فيهم،	
ا	َج���َزاُء	الَِّذيَن	 لريتدع���وا	واأمثاله���م	ع���ن	الف�س���اد	يف	االأر�س،	كما	ق���ال	-	عز	وج���ل	-:	﴿اإِمنََّ
لَُّبوا	اأَْو	ُتَقطََّع	اأَْيِديِهْم	َواأَْرُجُلُهْم	 	َوَر�ُسوَلُه	َوَي�ْسَعْوَن	يِف	ااْلأَْر�ِس	َف�َسادًا	اأَْن	ُيَقتَُّلوا	اأَْو	ُي�سَ ُيَحاِرُبوَن	اهللََّ
ِمْن	ِخالٍف	اأَْو	ُيْنَفْوا	ِمَن	ااْلأَْر�ِس	َذِلَك	َلُهْم	ِخْزٌي	يِف	الدُّْنَيا﴾]املائدة:	33[،	ففي	هذا	الق�سا�س	
حي���اة	للب�س���ر،	وا�ستقام���ة	مل�ساحله���م،	ومن	اأم���ن	العقوبة،	ا�ست�س���رى	ف�س���اده،	واأهلك	الزرع	

وال�سرع،	واأهلك	الب�سر.

املنهج اخلام�س: انطباق �سروط الإ�سالح على من يت�ىل اأم�ر النا�س:
وهم���ا	�سرط���ان	هاّم���ان،	ال	ي�سل���ح	اختي���ار	اأي	موؤمت���ن	اأو	عام���ل	اإال	بهما،	وهم���ا:	القوة	
املعرفي���ة	والعملي���ة،	والثاين:	االأمانة	وح�سن	ال�س���رية؛	فاالأوىل	مهمة	للتطبي���ق،	والثانية	مهمة	
للمنه���ج	والتنظ���ري،	كما	جاء	على	ل�سان	بن���ت	الرجل	ال�سالح	ملا	قالت	مادح���ة	مو�سى	r:	﴿َيا	
	َمِن	ا�ْسَتاأَْجْرَت	اْلَقِويُّ	ااْلأَِمنُي﴾]الق�س�س:	26[،	فالقوة	املتمثلة	بالقوة	 نَّ	َخرْيَ اأََب���ِت	ا�ْسَتاأِْجْرُه	اإِ
العقلي���ة	والبدنية	واملعرفية،	واخل���ربة	م�سرتطة	يف	كل	م�سوؤول	اأو	م�سل���ح،	لكنها	لي�ست	كافية	
دون	�سرطه���ا	الثاين:	وهو	االأمانة؛	فقد	ُت�ستخدم	تلك	القوة	واملعرفة	ل�سوء	الفعل،	وت�ستغل	تلك	
املهارة	للتفنن	باأنواع	الف�ساد؛	لذلك	كانت	االأمانة	�سرط	ركيز	ال	ينفك	عن	القوة	التي	اإن	ُفقدت	
كان	�ساحب	القرار	مهزوزًا	ومرتددًا	على	الرغم	من	اأمانته،	مما	يوقع	الف�ساد	رغمًا	عنه	دون	

اتخاذ	اإجراءات	حتول	دون	ذلك.



629

د.  اأن�س �صليمان اأحمد امل�صرياملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

الخاتمة والنتائج

بعد	تلك	الدار�سة	اال�ستقرائية	مل�ستقات	الف�ساد	ومفاهيمها	يف	�سياق	االآيات	القراآنية،	ما	
يتبعها	من	حتليل	وفهم،	ميكن	تلخي�س	نتائج	هذا	البحث	فيما	يلي:

1	 اإن	اهلل	-	ع���ز	وج���ل	-	اأقام	كونه	على	قواعد	احلق	وال�سالح،	واأما	ظهور	الف�ساد	فاإنه	اأمر	.
دخيل	�ساذ	عن	�سنن	اهلل	-	عز	وجل	-	يف	الكون.

2	 لق���د	و�س���ع	اهلل	-	عز	وجل	-	قوانني	هذا	الكون	فيم���ا	ي�سلحه،	واأي	خروج	عن	تلك	ال�سنن	.
الربانية	التي	اأنزلها	يف	القراآن	وال�سنة	هو	وجه	من	وجوه	الف�ساد.

3	 اإن	مف�سدي	االإن�س	واجلان	هم	املخلوقات	الوحيدة	التي	تع�سي	اهلل	-	عز	وجل	-	يف	ملكه	.
عل���ى	خ���الف	كل	املخلوقات	مما	يجعلهم	�س���واذ،	واإن	ما	يظهر	من	الف�س���اد	يف	الكون	مبا	

اكت�سبت	اأيديهم.
4	 اإن	اأول	مراحل	حماربة	الف�ساد،	حتديد	مفاهيمه	يف	�سياق	القراآن	ومعرفة	ماهيته	وحدوده	.

ليتم	متييزه	عن	ال�سالح،	ولتكون	حماربته	منبثقة	من	روؤى	وا�سحة	وحمددة.
5	 اإن	اأول	مع���امل	الف�س���اد؛	هو	ف�ساد	االأف���راد،	والذي	ينتج	عنه	ف�س���اد	املجتمعات	واالأنظمة،	.

وتنتك�س	فيه	الفطر	والقيم.
6	 اإن	الفا�سدين	رغم	فا�سدهم	ال	يعرتفون	بف�سادهم؛	اإما	لعدم	�سعورهم	وانتكا�س	فطرهم،	.

اأو	معان���دة	للح���ق،	مما	يدفعهم	الته���ام	امل�سلحني	به،	االأمر	ال���ذي	يدفعهم	للندم	وطلب	
العودة	الإ�سالح	ما	اأف�سدوا	يف	وقت	ال	تقبل	فيه	التوبة.

7	 ح���ّذرت	االآي���ات	املكية	من	الف�س���اد	ب�سكل	اأكرب؛	الرتف���اع	روؤو�س	الكفر،	وم���ا	كان	منت�سرًا	.
عندهم	من	اأنواع	الف�ساد؛	االأمر	الذي	مل	يتكرر	يف	املدينة	لطبيعة	جمتمعها.

8	 لقد	ف�سل	ال�سياق	القراآين	اأ�سباب	تولد	الف�ساد	وانت�ساره،	وبنّي	اأنواعه	واآثاره؛	ليتم	جتنبها	.
وحماربتها	على	جميع	امل�ستويات،	الفردية	منها	واجلماعية.
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9	 لقد	دع���ت	االآيات	القراآنية	الفا�سدين	للتوبة،	يف	حني	ه���ّددت	املف�سدين	بالعذاب	والهلكة	.
ل�سررهم	االأكرب	على	املجتمع.

لق���د	و�س���ع	القراآن	الكرمي	عدة	مناه���ج	�ساملة	ملعاجلة	للف�ساد	وواقي���ة	عن	وقوعه،	ميكن	.	10
ت�سكيل	مالحمها	من	خالل	و�سع	�سورة	مكتملة	احلوا�سي	و�ساملة	لكل	اآيات	القراآن.

على	الرغم	من	اأن	ال�سالح	اأمر	فطري،	واأن	الف�ساد	دخيل	طارئ	على	النفو�س	الب�سرية،	.	11
اإال	اأن	الطبيع���ة	الب�سري���ة	تبق���ى	مهيئ���ة	الأن	تنح���رف	اإىل	الف�س���اد	اإن	مل	تتخ���ذ	ال�سريعة	

االإ�سالمية	ملجئًا	لها.

ت��سيات الباحث:
وعلى ذلك ميكننا اأن نختم هذه الدرا�سة بالت��سيات التالية:

1	 �سرورة	حتديد	مفاهيم	الف�ساد	واأ�سكاله	و�سوره	�سواء	على	امل�ستوى	الفردي	اأو	املجتمعي،	.
وتوعية	النا����س	بحدوده،	وتب�سريهم	باأ�سبابه	وعواقبه،	وحثهم	على	حماربته	بكل	الطرق	

املتاحة	لذلك.
2	 اإي�سال	الن�سيح���ة	للوالة	واالأمراء	واحلكام	واأ�سحاب	القرار،	وتنبيههم	على	اآثار	الف�ساد	.

وعواقبه	الوخيمة،	ومعاونتهم	يف	اجتثاث	جذوره	والتخل�س	منه،	كخطوة	ركيزة	لالإ�سالح،	
ودفعه���م	اإىل	اتخ���اذ	قرارات	واأنظمة	م���ن	�ساأنها	حماربة	الف�ساد	واأهل���ه،	من	باب	قاعدة	

االأمر	باملعروف	والنهي	عن	املنكر.
3	 ا�ستنط���اق	اأهل	العلم	الأهمية	حتديد	مفاهيم	الف�ساد،	وخطورته	من	خالل	طرق	االت�سال	.

ال�سفهي���ة	كاخلطب	والدرو����س	واملواعظ	واملوؤمت���رات	والندوات	وور�س	العم���ل،	اأو	الطرق	
املكتوب���ة	كالكت���ب	واملجالت	وال�سحف	وغريها،	وتفعيلها	يف	مناط���ق	التاأثري	على	املجتمع	
كاأجهزة	االإع���الم،	واملدار�س	وامل�ساجد	واجلامعات،	واأ�سح���اب	القرار،	واال�ستعانة	باأهل	

العلوم	االأخرى	لتحديد	مظاهر	الف�ساد	يف	تلك	املجاالت.
واأخ���ريًا،	ال	يكون	ل�سان	حايل	اإىل	كما	قال	نبي	اهلل	�سعيب	–عليه	ال�سالة	وال�سالم-:	﴿
اإن	اإريد	اإال	االإ�سالح	ما	ا�ستطعت	وما	توفيقي	اإال	باهلل	عليه	توكلت	واإليه	اأنيب﴾]هود:	88[.
اأ�س���األ	اهلل	اأن	يكتبنا	م���ع	ال�ساحلني	امل�سلحني،	واأن	يبعد	عن���ا	الف�ساد	واالإف�ساد،	و�سلى	

اهلل	على	�سيد	املر�سلني،	واإمام	امل�سلحني،	حممد	وعلى	اآله	و�سحبه	اأجمعني.
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فهرس المصادر والمراجع

1	 اب���ن	حجر،	اأحمد	بن	علي	الع�سقالين،		فتح	الباري	�س���رح	�سحيح	البخاري،	دار	املعرفة،	.
بريوت،	1379ه�.

2	 اب���ن	فار����س،	اأبو	احل�س���ن	اأحمد	بن	فار�س	بن	زكري���ا،	معجم	مقايي�س	اللغ���ة،	دار	الفكر،	.
بريوت،	الطبعة	الثانية،	1998م.

3	 ابن	كث���ري،	اإ�سماعيل	بن	عمر	الدم�سقي،	تف�سري	الق���راآن	العظيم،	دار	احلديث	القاهرة،	.
2002م،	حتقيق:	ال�سيد	حممد	ال�سيد.

4	 ابن	منظور،	حممد	بن	مكرم،	ل�سان	العرب،	بريوت،	دار	�سادر..

5	 اأب���و	حي���ان،	حممد	بن	يو�س���ف	االأندل�س���ي،	البحر	املحي���ط،	دار	الكتب	العلمي���ة،	بريوت،	.
2001م.

6	 اأبو	زهرة،	حممد،	زهرة	التفا�سري،	دار	الفكر	العربي،	بريوت،	2005م..

7	 االألب���اين،	حممد	نا�سر	الدين،	�سحيح	�سنن	الرتمذي،	املكتب	االإ�سالمي،	بريوت،	الطبعة	.
االأوىل،	1997م.

8	 االآلو�س���ي،	حمم���ود،	روح	املع���اين	يف	تف�سري	القراآن	العظي���م	وال�سبع	املث���اين،	دار	الفكر،	.
بريوت،	1978م.

9	 البخ���اري،	حمم���د	بن	اإ�سماعيل	ب���ن	اإبراهيم،	�سحي���ح	البخاري،	مكتب���ة	االإميان،	مكتبة	.
االإميان،	املن�سورة،	2003م،	حتقيق:	طه	عبد	الروؤوف	�سعد.

البي�س���اوي،	اأب���و	اخلري	عبد	اهلل	بن	عمر،	اأن���وار	التنزيل	واأ�سرار	التاأوي���ل،	مطبعة	البابي	.	10
احللبي،	القاهرة،	الطبعة	الثانية،	1968م.
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الراغب	االأ�سفهاين،	اأبو	القا�سم	احل�سني	بن	حممد	بن	املف�سل،	مفردات	األفاظ	القراآن،	.	11
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الزج���اج،	عب���د	الرحمن	بن	اإ�سح���اق	النهاوندي،	مع���اين	القراآن	واإعراب���ه،	عامل	الكتب،	.	13
بريوت،	1988م،	حتقيق	عبد	اجلليل	عبده	�سلبي.

ال�س���وكاين،	حممد	بن	علي،	فتح	القدير	بني	فن���ي	الرواية	والدراية	من	علم	التف�سري،	دار	.	14
الفكر،	بريوت،	1983م.

الط���ربي،	اأب���و	جعفر	حممد	بن	جرير،	جام���ع	البيان	عن	تاأويل	اآي	الق���راآن،	دار	املعرفة،	.	15
بريوت،	الطبعة	الثالثة،	1978.

الفخر	الرازي،	مفاحت	الغيب،	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت،	الطبعة	الثانية،	1997م،	.	16
حتقيق	اأحمد	عبد	العليم	الربدوين.

القرطب���ي،	حمم���د	بن	اأحمد	بن	اأب���ي	بكر	بن	فرح،	اجلامع	الأحكام	الق���راآن،	دار	ال�سعب،	.	17
القاهرة،	الطبعة	الثانية،	1372ه�،	حتقيق	اأحمد	عبد	العليم	الربدوين.

م�سلم،	م�سلم	بن	احلجاج	النبي�سابوري،	�سحيح	م�سلم،	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت،	.	18
حتقيق	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي.

املن�س���وري،	م�سطف���ى	احل�سن،	املقتط���ف	من	عي���ون	التفا�سري،	دار	الفك���ر،	القاهرة،	.	19
1996م،	حتقيق	حممد	علي	ال�سابوين.

الواحدي،	اأبو	احل�سن	علي	بن	اأحمد،	الوجيز	يف	تف�سري	الكتاب	العزيز،	دار	القلم،	دم�سق،	.	20
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 د. حممد �سافعي مفتاح ب��سية

جامعة الأزهر بالقاهرة
اأ�ستاذ م�ساعد ورئي�س ق�سم الفقه بكلية ال�سريعة والقان�ن

جامعة الإن�سانية-  قدح دار الأمان – ماليزيا
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منهجيُة القراآِن يف عالِج م�سكالِت املراأة 
حق�ُق الزوجِة من�ذج��ًا 

 بحث مقدم اإىل
امل�ؤمتر الدويل القراآين الأول لت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج الدرا�سات املعا�سرة

والذي تعقده كلية ال�سريعة واأ�س�ل الدين – جامعة امللك خالد – اأبها – اململكة العربية ال�سع�دية

اإعداد 

د. محمد شافعي مفتاح بوشية
دكت�راه يف الفقه من كلية ال�سريعة والقان�ن
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	اإن	احلم���د	هلل	نحم���ده	ون�ستعين���ه	ون�ستغفره،	ونت���وب	اإليه،	ونعوذ	باهلل	تع���اىل	من	�سرور	
اأنف�سنا،	ومن	�سيئات	اأعمالنا،	من	يهده	اهلل	فهو	املهتد،	ومن	ي�سلل	فلن	جتد	له	ولًيا	مر�سًدا.

واأ�سه���د	اأن	ال	اإل���ه	اإال	اهلل	وحده	ال	�سريك	ل���ه،	واأ�سهد	اأن	حممًدا	عب���ده	ور�سوله		)َيا	اأَيَُّها	
وُتنَّ	اإِالَّ	َواأَْنُتْم	ُم�ْسِلُم���وَن(	]	اآل	عمران:102[،	)َيااأَيَُّها	 	َحقَّ	ُتَقاِتِه	َواَل	مَتُ الَِّذي���َن	اآَمُنوا	اتَُّق���وا	اهللََّ
	 ْنَثى	َوَجَعْلَناُك���ْم	�ُسُعوًبا	َوَقَباِئَل	ِلَتَعاَرُف���وا	اإِنَّ	اأَْكَرَمُكْم	ِعْنَد	اهللَِّ 	اإِنَّا	َخَلْقَناُكْم	ِم���ْن	َذَكٍر	َواأُ النَّا����سُ

	َعِليٌم	َخِبرٌي(	]احلجرات:13[. اأَْتَقاُكْم	اإِنَّ	اهللََّ
وبعد....	

	فاإن	كتاب	اهلل	تعاىل	جليُل	النفع	عظيُم	القدر،	ف�سله	عظيم،	وخريه	عميم،ونهُجه	قومي،	
ُلَح	من	تعبد	به	وابتغى	ثوابه. اأفلَح	من	اهتدى	به	واتبعه،	وَر�َسَد	من	تعلمه	وعلمه،	و�سَ

ولق���د	اأدرك	�سلفن���ا	ال�سالح		-ر�سوان	اهلل	عليهم	-	ف�سل	كتاب	اهلل	عز	وجل	ومكانته	يف	
الدنيا	واالآخرة،	فعكفوا	عليه	تالوة	وحفًظا	ومدار�سًة	وتعلًما،	وتف�سرًيا	وتبييًنا،	وبذلوا	يف	ذلك	
اأق�س���ى	جهده���م،	وا�ستفادوا	من	ن�سو�س���ه	يف	عالج	م�سكالتهم	املختلف���ة،	ف�سعدوا	يف	الدنيا	
واالآخ���رة،	وجنت	االأمة	االإ�سالمية	م���ن	الكثري	من	املاآزق	واملزالق	الت���ي	اأملت	بها	على	امل�ستوي	

الفردي	واالأ�سري.

والناظ���ر	اإىل	امل�سكالت	التي	تع���ج	بها	املجتمعات	االإ�سالمي���ة	-	ال	�سيما	يف	نطاق	احلياة	
الزوجية-	يجد	اأنها	قد	اتخذت	اأبعاًدا	خطرية،	ونحت	مناٍح	خمتلفة	اأودت	باالأ�سرة	اإىل	التفكك	
وفق���دان	مفهومها	ال�سحي���ح،	واأورثت	الزوجني	تناحًرا	ونفوًرا،	وما	ذل���ك	اإال	نتيجة	البعد	عن	
كت���اب	اهلل	تعاىل	ونهج���ه	القومي،	وانعك�س	ذلك	ب�س���ورة	وا�سحة	على	امل���راأة	التي	خلقها	اهلل	

�سبحانه	وتعاىل	وفطرها	على	كيفية	معينة،	ت�ستحق	ال�سيانة	والرعاية	والرحمة.

وم���ن	هن���ا	كان	لزاًما	على	االأمة	الرجوع	اإىل	كتاب	اهلل	تع���اىل	ودرا�سة	اآياته	وتوظيفها	يف	
حل	امل�سكالت،	والقيام	بتعاليمه	من	اأجل	اإ�سالح	املجتمع	وذلك	باإ�سالح	اللبنة	االأوىل	له	وهي	

االأ�سرة.
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وانطالًقا	من	هذا	كله	كان	اهتمام	كلية	ال�سريعة	واأ�سول	الدين	بجامعة	امللك	خالد	باأبها	
بعق���د	هذا	املوؤمتر	ال���دويل	القراآين	االأول	حتت	عنوان	"توظي���ف	الدرا�سات	القراآنية	يف	عالج	
امل�س���كالت	املعا�س���رة" وال���ذي	ا�ستم���ل	على	عدة	حماور	هام���ة،	واإ�سهاًما	ي�س���رًيا	مني	يف	اأحد	

حماوره	فقد	ا�ستخرت	اهلل	تعاىل	يف	كتابة	بحث	بعنوان:	

الزوجة	منوذًجا" املراأة-	حقوق	 م�سكالت	 القراآن	يف	عالج	 " منهجية	
امل�س���كالت	 ع���الج	 يف	 القراآني���ة	 الدرا�س���ات	 الثالث:"توظي���ف	 املح���ور	 �سم���ن	 وذل���ك	
االجتماعية"بند)5(	م�سكالت	املراأة،	متناوال	هذه	احلقوق	من	منظور	القراآن،	وبيان	اأهميتها	

و�سوابطها،واالآثار	املرتتبة	على	حفظها.		

اأهمية امل��س�ع:
تربز اأهمية امل��س�ع يف نقاط اأهمها:

1	 تع���دد	امل�سكالت	الزوجية	وات�ساع	نطاقها	على	م�ستوي���ات	كثرية	يف	اأكرث	املجتمعات؛	.
مما	ي�ستدعي	البحث	عن	طرق	لعالجها	وحلها	يف	�سوء	ال�سرع.

2	 ك���رثة	الن�سو�س	القراآنية	يف	كت���اب	اهلل	تعاىل	التي	تعالج	م�س���كالت	االأ�سرة-	وعلى	.
وج���ه	اخل�سو�س	املراأة-		وت�س���ع	لها	احللول	الناجحة،	وقاي���ة	وعالًجا؛	مما	يتطلب	

البحث	يف	هذه	الن�سو�س	بالدرا�سة	والتحليل.

3	 �س���رورة	ربط	احلي���اة	الزوجية	بكت���اب	اهلل	تعاىل	ق���راءة	ودرا�سة	واتباًع���ا	واقتداء	.
للتو�سل	من	خالله	اإىل	�سبل	احلياة	الكرمية،	والعي�س	القومي.

4	 �سرورة	فهم	الزوج	لالأ�س�س	التي	تقوم	عليها	عالقته	بزوجته،	وكيف	اأنها	اأمانة	لديه	.
ينبغي	عليه	�سيانُتها	ورعياُتها	وتوفيُتها	حقوَقها	وفقا	ملنهج	اهلل		تعاىل.

5	 دف���ع	ال�سبهات	الت���ي	تثار	ب�ساأن	امل���راأة	امل�سلمة،	وبي���ان	دور	ال�سريع���ة	االإ�سالمية	يف	.
اإن�سافها	ورفع	مكانتها.	

خطة البحث:
تتكون	خطة	البحث	من	مقدمة	ومتهيد	ومبحثني	وخامتة
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املقدمة:	فيها	اأهمية	املو�سوع	واأ�سباب	اختياره	وخطة	البحث.
التمهيد:تعريف	احلق	والتاأ�سيل	القراآين	حلقوق	الزوجة.

اأوال:	تعريف	احلق	لغة	وا�سطالًحا.
ثانًيا:ت�سريع	حقوق	الزوجة	يف	القراآن	الكرمي	مبداأٌ	�سرعٌي.	

املبحث الأول: احلق�ق املعن�ية للزوجة يف القراآن الكرمي – درا�سة حتليلية.    وفيه 
خم�سة مطالب:

• املطلب	االأول:املعا�سرة	باملعروف.	
• 	املطلب	الثاين:العدل	عند	تعدد	الزوجات.	
• املطلب	الثالث:	الوطء	وتوابعه.	
• املطلب	الرابع:ترك	الوطء	حالة	العذر	ال�سرعي.	
• املطلب	اخلام�س:رعاية	دينها	وخلقها.	

املبح��ث الثاين:احلق�ق املادية للزوجة يف الق��راآن الكرمي – درا�سة حتليلية.  وفيه 
ثالثة مطالب:

• املطلب	االأول:	ال�سداق.	
• املطلب	الثاين:	النفقة.	
• املطلب	الثالث:	املرياث.	
• اخلامتة:	وت�ستمل	على	نتائج	البحث	وتو�سياته.	

 منهج البحث:
ينطل���ق	هذا	البحث	من	خالل	االآيات	القراآنية	التي	تناولت	حقوق	املراأة،	وما	يدور	حولها	
م���ن	تف�سري	وحتليل	وا�ستدالل	من	خالل	اآيات	اأخرى	اأو	ن�سو�س	من	ال�سنة	النبوية،	معتمًدا	يف	
ذل���ك	على	ا�ستيفاء	املعلومة	من	م�سادرها	االأ�سيل���ة،	وملتزًما	فيه	مبنهج	البحوث	العلمية	من	
حيث	االأمانة	العلمية،	وعزو	الن�سو�س	اإىل	قائليها،	وتخريج	االأحاديث	النبوية	من	م�ساردها،	
و�سالم���ة	البحث	م���ن	الناحيتني	اللغوية	واالإمالئي���ة،	وقد	اكتفيت	يف	احلوا�س���ي	بذكر	الكتاب	

وموؤلفه	واجلزء	وال�سفحة	منعا	للتكرار،	وذكر	بياناته	التف�سيلية	يف	قائمة	املراجع.

ا	لوجهه	الكرمي،	واأن	ينفع	به	من	قراأه	ووقف	عليه،	 واهلل	اأ�ساأل	اأن	يجعل	هذا	العمل	خال�سً
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واأن	يغف���ر	يل	زالتي،	ويقيل	عرثاتي،	واأن	يب�سرين	مبوا�سع	نق�سي	وتق�سريي،	كما	اأ�ساأله	جل	
�ساأن���ه	اأن	يج���زي	القائمني	على	هذا	املوؤمت���ر	خري	اجلزاء،	ويوفقهم	خلدم���ة	كتاب	اهلل	تعاىل	

و�سنة	ر�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص،	واحلمد	هلل	رب	العاملني.	

		الباحث	
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متهي����������د 
تعريف	احلق	والتاأ�سيل	القراآين	حلقوق	الزوجة

اأول: تعريف احلق لغة وا�سطالًحا. 
احلك���م	على	ال�س���يء	فرع	عن	ت�سوره،	وحت���ى	يت�سنى	لنا	الكالم	ع���ن	حقوق	الزوجني	يف	
�سوء	القراآن	الكرمي،	يجدر	بنا	اأن	نبني	تعريف	احلق	لغة	وا�سطالًحا،	وتاأ�سيل	القراآن	الكرمي	

حلقوق	الزوجة،	وذلك	على	النحو	االآتي:

1 - تعريف احلق لغة:
احلق���وق	جمع	ح���ق،	وهو	يف	اللغة	نقي�ُس	الباطل،	ويجمع	كذل���ك	على	ِحَقاٌق،	وهو	م�سدر	
اَر	َحّقًا	وَثبت؛	وَحقَّ	 مُر	َيِحقُّ	وَيُحقُّ	َحّقًا	وُحقوق���ًا	اأي	�سَ قولهم:ح���قَّ	ال�س���يُء،	اأي	وجب،	وَحقَّ	االأَ
َعَلْي���ِه	القوُل	واأْحَقْقُته	اأََنا،	َويِف	التَّْنِزي���ِل:	)قاَل	الَِّذيَن	َحقَّ	َعَلْيِهُم	اْلَقْوُل(		]	الق�س�س:63[؛	اأَْي	
َثَب���َت،	َقاَل	الزَّجَّاُج)ت311ه(:	ُهُم	اجلنُّ	َوال�سََّياِطنُي،	َوَقْوُلُه	َتَعاىَل:	)َولِكْن	َحقَّْت	َكِلَمُة	اْلَعذاِب	
ِهْم(	 َعَل���ى	اْلكاِفِري���َن(	]	الزمر:71[	؛	اأَْي	َوَجَب���ْت	َوَثَبَتْت،	َوَكَذِلَك:	)َلَقْد	َحقَّ	اْلَق���ْوُل	َعلى	اأَْكرَثِ
]ي����س:7[	وجملة		م���ا	يطلق	عليه	احلق	يف	اللغ���ة	االأمر	الواجب،	واملوج���ود	الثابت،	واالإحكام،	

وال�سحة)1(.

2- تعريف احلق ا�سطالًحا:
للحق	تعريفات	عدة	يف	ا�سطالح		العلماء	تبعا	ملقت�سياته	وما	يوؤول	اإليه	من	اأمور	معنوية	اأو	
ح�سية،	وقد	تتبعت	كتب	التعريفات	فوجدت	اأن	اأقرب	ما	ينا�سب	مفهوم	احلق	املتعلق	باالإن�سان	
م���ن	تعريفات	القدامى	هو	ما	ذك���ره	الكفوي	بقوله"حق	االإن�سان	كون���ه	نافعا	له	ورافعا	لل�سرر	

عنه")2(.
لك���ن	وج���دت	من	كتب	املعا�سرين		تعريفات	للحق	تتنا�سب	م���ع	مو�سوع	البحث	اأورد	منها	

ما	يلي:

ل�سان	العرب،	البن	منظور)49/10(	مادة	ح	ق	ق. 	)1(
الكليات	معجم	يف	امل�سطلحات	والفروق	اللغوية،	للكفوي)�س	391(. 	)2(
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• احلق	م�سلحة	ثابتة	لل�سخ�س	على	�سبيل	االخت�سا�س	واال�ستئثار	يقررها	ال�سارع)1(.	
• احلق	هو	املطلب	الذي	يجب	الأحد	على	غريه)2(.	
• احل���ق	هو	جمموع���ة	القواعد	والن�سو����س	الت�سريعية	التي	تنظم	عل���ى	�سبيل	االإلزام		

عالئق	النا�س	من	حيث	االأ�سخا�س	واالأموال)3(.

وذكر	بع�س	الباحثني	اأن	اأبرز	ما	ميكن	ا�ستنباطه	من	التعريفات	ال�سابقة	اأن	احلق	ي�سمل:	
القواع���د	واملبادئ	الت���ي	ت�سمنتها	هذه	الن�سو����س،	وتنظيم	عالقات	النا����س،	والوجوب	

واالإلزام	يف	تطبيقها)4(.
وميكن	للباحث	ا�ستخال�س	تعريفا	للحق	على	جهة	العموم	باأنه:اأمر	واجب	على	املرء	نحو	

غريه	األزمه	به	ال�سرع	اأو	األزم	به	نف�سه.
وبن���اء	عليه	ميكن	تعريف	حقوق	الزوج���ة	باأنها:االأمور	التي	تثب���ت	للزوجة	يف	ذمة	الزوج	

مبوجب	عقد	الزوجية،	بناء	على	اإلزام	ال�سرع	بها	اأو	التزام	الزوج	بها.

 3- كلمة احلق يف القراآن الكرمي:
وردت	كلمة	"احلق" بجميع	م�ستقاتها	يف	القراآن	الكرمي	حوايل	)288(	مرة)5(،	وقد	تتبع	

املدخل	للفقه	االإ�سالمي،لل�سيخ	اأحمد	عي�سوي)	�س338	(،االإ�سالم	وحقوق	االإن�سان،د.القطب	حممد)�س38(. 	)1(
املدخل	الفقهي	العام،	لل�سيخ	م�سطفى	الزرقا	)10/3(. 	)2(

املرجع	نف�سه)10-9/3(. 	)3(
املنهج	االأخالقي	وحقوق	االإن�سان	يف	القراآن	الكرمي،	د.	يحيى	زمزمي)�س20(	بت�سرف	ي�سري. 	)4(

ينظر:البقرة)282/213/147/146/144/109/91/61/42/26،اآلعمران:154/71/62/60،الن�ساء171،امل 	)5(
االأعراف:169/146/118/105/33/8،االأنفال3/8/7/6 ائدة84/83/77/48،االأنعام93/73/66/62/57،	
2،التوبة48/33/29،يون�س108/94/82/76/36/35/32/30/23،هود120/45/17،يو�سف51،الرع���د14/1

/19/17،اإبراهيم22،االإ�سراء81،الكهف56/44/29،مرمي34،طه114،االأنبياء97/24،احلج62/54/6.
املوؤمنون116/71،النور49/25،الفرقان26،النمل79،الق�س�س75/53/48،لقمان30،ال�سجدة4/3،االأح���زاب 	
53،�سباأ49/23/6،فاطر31،غافر75/5،ف�سلت53/15،ال�سورى42/24/18،الزخرف30/29،االأحق���اف20
/30،حممد3/2،الفتح28،النجم28،احلدي���د16،	املمتحن���ة1،	ال�سف9،النب���اأ39(.	ووردت	نكرةيف:البقرة121	
اآل	عم���ران21،86،102،112،181،	الن�ساء155،االأنعام91،االأع���راف30،	يون�س55،هود79،الكهف31،	احلج18	
،40	،74،78،الق�س����س:13	،63،ال���روم60،	لقمان33،ال�سجدة13،فاطر5،	ي�س7،الزم���ر19،	67،	غافر55	،77،	

اجلاثية32،	االأحقاف17،	18	،الذاريات19،	الواقعة95،	احلديد27،	املعارج24	(
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علم���اء	الوجوه	والنظائر	يف	القراآن	الكرمي	الكلم���ة	مب�ستقاتها	فا�سنبطوا	اأنها	تطلق	على	معاٍن	
و�سلت	يف	جمملها	23	وجًها،	وال	يت�سع	املقام	لذكر	تلك	املعاين	فهي	مب�سوطة	يف	موا�سعها	من	

كتب	الوجوه	والنظائر	القراآنية)1(.

ثانًيا:ت�سريع حق�ق الزوجة يف القراآن مبداأ �سرعي :
كرَّم	القراآن	الكرمي	الن�ساء	اأميا	تكرمي،	وح�سبهن	اأْن	�سميت	با�سمهن	�سورة	يف	كتاب	اهلل	
تع���اىل	ا�ستملت	على	طائفة	كبرية	م���ن	االأحكام	والت�سريعات	اخلا�س���ة	بالن�ساء	على	اختالف	

درجاتهن.

وال���ذي	يعنينا	هنا	هو	حق���وق	املراأة	كزوجة،	والتي	تناولها	الق���راآن	الكرمي	يف	العديد	من	
االآي���ات،	�س���واء	كان���ت	حقوقا	خا�سة	به���ا	اأو	م�سرتكة	بينه���ا	وبني	الزوج،	ويكف���ي	اأن	اهلل	جعل	
�سبحان���ه	وتعاىل	بني	الرجل	وامل���راأة	حقوًقا	متبادلة،	اأجملها	يف	اآي���ة	وف�سلها	يف	اآيات	اأخرى،	
	َعِزيٌز	َحِكيٌم(	 فقال	جل	�ساأنه:	)َوَلُهنَّ	ِمْثُل	الَِّذي	َعَلْيِهنَّ	ِبامْلَْعُروِف	َوِللرَِّجاِل	َعَلْيِهنَّ	َدَرَجٌة	َواهللَُّ

]البقرة:228[.
روي	ع���ن	ال�سح���اك	يف	قوله:	)ولهن	مث���ل	الذي	عليهن	باملعروف(،	ق���ال:	اإذا	اأطعن	اهلل	

واأطعن	اأزواجهن،	فعليه	اأن	ُيح�سن	�سحبتها،	ويكف	عنها	اأذاه،	وُينفق	عليها	من	�َسَعته)2(.

وق���ال	اجل�سا����س)ت370ه(:" اأخرب	اهلل	تعاىل	يف	هذه	االآي���ة	اأن	لكل	واحد	من	الزوجني	
ع���ل	�ساحبه	حًقا	واإن	ال���زوج	خمت�س	بحق	له	عليها	لي�س	لها	عليه	مثَّله	بقوله	تعاىل	)َوِللرَِّجاِل	
َعَلْيِه���نَّ	َدَرَجٌة(،	ومل	يبني	يف	هذه	االآية	ما	لكل	واحد	منهما	على	�ساحبه	من	احلق	مف�سرا	وقد	

ذه���ب	هارون	ومقاتل	اإىل	االتفاق	على	اأحد	ع�سر	وجًها،	واختلفا	يف	معنى	وجه	واحد	منها،		وزاد	الدامغاين	وجها		 	)1(
ف�سارت	اثنا	ع�سر،	وزاد	ابن	اجلوزي	والثعالبي	ثمانية	اأوجه	اأخرى.

ينظ���ر	عل���ى	جه���ة	االإجمال:الوج���وه	والنظائ���ر،	ملقاتل)�س102(،	ك�س���ف	ال�سرائ���ر	يف	معنى	الوج���وه	والنظائر،	 	
للدامغاين)����س230(،	نزه���ة	االأع���ني	النواظ���ر	الب���ن	اجلوزي)158/1(،الوج���وه	والنظائ���ر	يف	الق���راآن	درا�سة	

وموازنة،ل�سليمان	القرعاوي	)�س293-286(.
وينظر:معجم	األفاظ	القراآن	الكرمي)205/1-210(	حيث	تتبع	جميع	االألفاظ	القراآنية	التي	وردت	فيها	كلمة	حق	 	

بجميع	م�ستقاتها	،	وذكر	معانيها.
جامع	البيان	عن	تاأويل	القراآن،	للطربي)531/4(. 	)2(



644

د. حممد �صافعي مفتاح بو�صيةاملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

بيَّنه	يف	غريها	وعلى	ل�سان	ر�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص")1(.

وق���د	�س���رع	االإ�سالم	حقوق���ا	للزوجة،	وجع���ل	من	اأق���وى	�سماناتها	اأنها	تت�س���ف	بال�سفة	
ال�سرعية،	ويالحظ	"اأن	اأغلب	تلك	احلقوق	ثبت	وجوبها	باأحكام	�سرعية	من�سو�س	عليها،	وما	
يج���ب	لها	من	احلقوق	باال�سرتاط،	مت�سم	كذل���ك	بال�سفة	ال�سرعية،	لوجوب	الوفاء	بال�سروط	
املتف���ق	عليه���ا	عند	عقد	النكاح،	م���ا	مل	تخالف	�سرًعا،	اأو	تناق�س	مقت�س���ى	عقد	النكاح،	فكان	
اأداوؤه���ا	واجًبا	لوجوبها	�سرع���ا،	يف	كال	ال�سنفني	من	احلقوق،	ويثاب	من	يوؤدي	ما	وجب	عليه،	
كما	يعاقب	من	فرَّط	يف	اأدائها؛	وتلك	ميزة	هامة	ل�سمان	احلقوق	الزوجية	للمراأة،	ال	ي�ساهيه	

اأي	�سمان	يف	االأنظمة	والقوانني	الو�سعية	االأخرى")2(.		
	يتقرر	به	اإن�ساف	 ه���ذا	..	وقد	بني���ت	حقوق	املراأة	يف	القراآن	الك���رمي	على	اأعدل	اأ�سا����سٍ
�ساحب	احلق،	واإن�ساف	�سائر	النا�س	معه،	وهو	اأ�سا�س	امل�ساواة	بني	احلقوق	والواجبات)3(.		

ول���و	تدبرنا	كل	األفاظ	احلق	ال���واردة	يف	القراآن	الكرمي	ملا	وجدنا	فيها	لفظا	�سريًحا	يبني	
حق���وق	الزوجني،	ب���ل	جاءت		االآيات	القراآنية	الدالة	على	حق���وق	الزوجني		ب�سيغ	خمتلفة	مثل	

االأمر	والنهي	واخلرب.

	َلُكْم	َعْن	�َسْيٍء	ِمْنُه	َنْف�ًسا	 ُدَقاِتِهنَّ	ِنْحَلًة	َفاإِْن	ِطْبَ فمن	االأوامر	قوله	تعاىل:	)َواآُتوا	النِّ�َساَء	�سَ
َفُكُل���وُه	َهِنيًئ���ا	َمِريًئا(	]الن�ساء:4[،	وقوله	ج���ل	�ساأنه	)َوَعا�ِسُروُهنَّ	ِبامْلَْعُروِف	َف���اإِْن	َكِرْهُتُموُهنَّ	
ا	َكِثرًيا(	]الن�ساء:19[،		وقوله	)َفَما	ا�ْسَتْمَتْعُتْم	ِبِه	 	ِفيِه	َخرْيً َفَع�َس���ى	اأَْن	َتْكَرُهوا	�َسْيًئا	َوَيْجَعَل	اهللَُّ

ًة(	]الن�ساء:24[. ِمْنُهنَّ	َفاآُتوُهنَّ	اأُُجوَرُهنَّ	َفِري�سَ
وم���ن	النواه���ي	قوله	تع���اىل:	)َيااأَيَُّها	الَِّذيَن	اآَمُنوا	اَل	َيِح���لُّ	َلُكْم	اأَْن	َتِرُث���وا	النِّ�َساَء	َكْرًها	َواَل	

ِتنَي	ِبَفاِح�َسٍة	ُمَبيَِّنٍة(	]الن�ساء:19[. ُلوُهنَّ	ِلَتْذَهُبوا	ِبَبْع�ِس	َما	اآَتْيُتُموُهنَّ	اإِالَّ	اأَْن	َياأْ َتْع�سُ
	ا�ْسِتْبَداَل	َزْوٍج	َمَكاَن	َزْوٍج	َواآَتْيُتْم	اإِْحَداُهنَّ	ِقْنَطاًرا	َفاَل	َتاأُْخُذوا	ِمْنُه	�َسْيًئا	 وقوله	)َواإِْن	اأََرْدُتُ

ُخُذوَنُه	ُبْهَتاًنا	َواإِْثًما	ُمِبيًنا(	]الن�ساء:20[. اأََتاأْ

اأحكام	القراآن،	للج�سا�س)68/2(. 	)1(
�سمانات	حقوق	املراأة	الزوجية،	ملحمد	يعقوب	الدهلوي)�س31(. 	)2(

املراأة	يف	القراآن	الكرمي،	لعبا�س	حممود	العقاد)�س63(. 	)3(
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ُهْم	َعَلى	َبْع�ٍس	 	َبْع�سَ ا	َف�سََّل	اهللَُّ ومن	اخلرب	قوله	جل	�ساأنه)الرَِّجاُل	َقوَّاُموَن	َعَلى	النِّ�َساِء	مِبَ
(	]الن�ساء:34[. ا	َحِفَظ	اهللَُّ اُت	َقاِنَتاٌت	َحاِفَظاٌت	ِلْلَغْيِب	مِبَ ا	اأَْنَفُقوا	ِمْن	اأَْمَواِلِهْم	َفال�سَّاحِلَ َومِبَ
ب���ل	اإن	ه���ذه	االآية	وما	تلتها	جتمع���ان	بني	االإخبار	واالأم���ر	والنهي،	قال	تع���اىل:	)الرَِّجاُل	
اُت	 ���ا	اأَْنَفُقوا	ِمْن	اأَْمَواِلِهْم	َفال�سَّاحِلَ ُهْم	َعَلى	َبْع�ٍس	َومِبَ 	َبْع�سَ ا	َف�سََّل	اهللَُّ َقوَّاُم���وَن	َعَلى	النِّ�َساِء	مِبَ
	َوالالَِّت���ي	َتَخاُفوَن	ُن�ُسوَزُهنَّ	َفِعُظوُه���نَّ	َواْهُجُروُهنَّ	يِف	 ا	َحِفَظ	اهللَُّ َقاِنَت���اٌت	َحاِفَظاٌت	ِلْلَغْي���ِب	مِبَ
ا	َكِبرًيا*	َواإِْن	ِخْفُتْم	 	َكاَن	َعِليًّ ِرُبوُهنَّ	َفاإِْن	اأََطْعَنُكْم	َفاَل	َتْبُغوا	َعَلْيِهنَّ	�َسِبياًل	اإِنَّ	اهللََّ اِجِع	َوا�سْ امْلَ�سَ
نَّ	 	َبْيَنُهَما	اإِ اَلًحا	ُيَوفِِّق	اهللَُّ ْن	ُيِريَدا	اإِ�سْ ْهِلَها	اإِ �ِسَق���اَق	َبْيِنِهَم���ا	َفاْبَعُثوا	َحَكًما	ِمْن	اأَْهِلِه	َوَحَكًما	ِمْن	اأَ

	َكاَن	َعِليًما	َخِبرًيا	(	]الن�ساء:35-34[. اهللََّ
وهك���ذا	ُيلح���ُظ	اأن	جميع	االآيات	التي	ورد	فيها	ذكر	حق���وق	الزوجني	اأو	الزوجة	وحدها	مل	
ي���اأت	فيه���ا	لفظ	احلق	وال	اأي	من	م�ستقاته	�سريًحا،	واإمنا	ج���اء	التعبري	بهذه	ال�سيغ	التي	تفيد	

اإثبات	القراآن	الكرمي	حلقوق	الزوجني.

	 هذا	ويعترب	قول	اهلل	تعاىل	)َوَلُهنَّ	ِمْثُل	الَِّذي	َعَلْيِهنَّ	ِبامْلَْعُروِف	َوِللرَِّجاِل	َعَلْيِهنَّ	َدَرَجٌة	َواهللَُّ
َعِزي���ٌز	َحِكي���م(	]البقرة:228[،	من	اأبلغ	االآيات	التي	اأثبت���ت	اأن	اهلل	تعاىل	قد	جعل	بني	الرجل	
وامل���راأة	حقوق���ا	متبادلة،	اأجملها	يف	اآية	وف�سلها	يف	اآيات	اأخ���رى،	على	نحو	ما	تقدم	ذكره	عن	

اجل�سا�س.	

ول���و	نظرنا	اإىل	ال�سنة	النبوية	لوجدنا	فيها	بع�س	االأحاديث	النبوية	التي	ورد	فيها	التعبري	
عن	حقوق	الزوجة	�سريًحا	اأورد	منها	مثاال	واحدا	من	حديث	حكيم	بن	معاوية	الق�سريي	ر�سي	
اهلل	عن���ه	اأنه	قال	".....	ُقْلُت:	َما	َحقُّ	َزْوَجِة	اأََحِدَنا	َعَلْيِه؟	َقاَل:" ُتْطِعُمَها	اإَِذا	َطِعْمَت،	َوَتْك�ُسوَها	

ِرِب	اْلَوْجَه،	َواَل	ُتَقبِّْح،	َواَل	َتْهُجْر	اإاِلَّ	يِف	اْلَبْيِت")1(. اإَِذا	اْكَت�َسْيَت،	َواَل	َت�سْ

اأخرج���ه	اأحم���د	يف	م�سنده	حديث	حكيم	بن	معاوية	البهزي	عن	اأبي���ه	)213/33(	برقم)20011(	من	حديث	بهز	 	)1(
بن	حكيم	عن	اأبيه	عن	جده،	واأخرجه	يف	موا�سع	اأخرى،	واأبو	داود	يف	�سننه	كتاب	النكاح،	باب:	يف	حق	املراأة	على	
زوجه���ا	)244/2(	رق���م	)2142(،	و�سكت	عنه،	والن�سائي	يف	الكربى	كتاب	التف�سري	باب	قوله	تعاىل	"اليوم	نختم	
عل���ى	اأفواههم.." )230/10(	رقم)11367(	وذكر		ال�سي���خ	االأرناوؤوط	ان	روايات	اأحمد	اإ�سنادها	ح�سن	من	اأجل	

حكيم	بن	معاوية	وغريه.
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وم���ن	يتدبر	نظام	االأ�سرة	يجد	اأنه	ي�ستلزم	تقرير	الرئا�سة	عليها	لواحد	من	اثنني:	الزوج	
اأو	الزوج���ة،	وال	يغني	عن	ه���ذه	الرئا�سة	وال	عن	تكاليفها	ت�سمية	الزواج	ب���"�سركة	بني	�سريكني	
مت�ساوي���ني،	وتوفيقا	بني	ح�ست���ني	متعادلتني"،	فاإن	ال�سركة	ال	ت�ستغن���ي	عمن	يخت�س	لواليتها	
ويقوم	بها،	ومن	غري	املعقول	اأن	تت�سدى		املراأة	لهذه	الوالية	مطلقا،	الأنها	تعجز	عنها	يف	بع�س	
االأوق���ات...،	وهذه	الف���وارق	بني	اجلن�سني	تدخ���ل	يف	ح�ساب	ال�سريع���ة	االإ�سالمية	عند	تقرير	

احلقوق	والواجبات	بينهما)1(.	

ولكن	نظًرا	الأن	الزوج	له	القوامة	بن�س	القراآن	فقد	جاءت	اأكرث	االآيات	الكرمية	خماِطبة	
له	بحقوق	زوجته	عليه،	الأنه	الذي	ميلك	اإيفائها	اأو	اإهدارها،	والناظر	حلقوق	الزوجة	يجد	اأنها	
تنق�س���م	باعتبارات	خمتلف���ة،	فبالنظر	اإىل	نوعية	احلقوق	تنق�س���م	اإىل	حقوق	معنوية،	واأخرى	
مادي���ة،	وبالنظ���ر	اإىل	�ساحب���ة	احلق	جند	اأنها	عل���ى	ق�سمني:حقوق	الزوج���ة،	وحقوق	املطلقة	
طالق���ا	رجعًيا،	وبالنظر	اإىل	رتبة	هذه	احلقوق	جند	اأنها	اإم���ا	حقوق	واجبة	وجوًبا	عينيا،	واإما	

حقوق	غري	واجبة	بل	م�ستحبة	من	باب	ح�سن	الع�سرة	ومكارم	االأخالق)2(.

وبالنظ���ر	اإىل	اأثر	تطبيق	هذه	احلق���وق	على	حياة	املراأة،	اأو	الزوجني،	ميكن	تق�سيمها	اإىل	
حقوق	وقائية	حتفظ	املراأة	من	الوقوع	يف	ال�سرر،	واأخرى	عالجية	ترفع	عنها	ال�سرر	اإذا	وقع،	
وه���ذه	التق�سيمات	يف	تقدي���ري	فيها	ت�سابه	وتداخل،	ويف	هذه	البح���ث	�ساأتناول	حقوق	الزوجة	
وكي���ف	اأوردها	القراآن	الكرمي	ووظفها	التوظيف	ال�سرعي	الكفيل	بحل	م�سكالت	املراأة	خا�سة،	

،واحلفاظ	على	حياتها،	وذلك	يف	مبحثني	على	النحو	االآتي:			

املراأة	يف	القراآن	الكرمي،	عبا�س	حممد	العقاد)�س64(	بت�سرف. 	)1(
وم���ن	اأمثل���ة	ذلك	اأن	حق	الع���دل	يف	املبيت	والنفق���ة	ونحوه	واجب،	اأما	ح���ق	الزوجة	يف	حب	زوجه���ا	لها	فهو	لي�س	 	)2(

بواجب.
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المبحث األول 

احلق�ق املعن�ية للزوجة يف القراآن الكرمي- درا�سة حتليلية

وفيه	مطالب:

المطلب األول:المعاشرة بالمعروف

اأم���ر	القراآن	الك���رمي	باالإح�س���ان	اإىل	الزوجة،	ومعا�سرته���ا	باملع���روف،	يف	حالة	الر�سى	
والغ�س���ب،	وذلك	يتجلى	يف	ن�سو�س	قراآنية	�سريح���ة	يف	وجوب	املعا�سرة	باملعروف،	ون�سو�س	
اأخ���رى	حثت	على	التعامل	مع	ن�سوز	الن�ساء	بحل���ول	�سرعية	تنا�سب	كل	الن�ساء،	ون�سو�س	ثالثة	

حثت	على	اإدخال	التحكيم	اأو	ال�سلح	يف	نزاعات	الزوجني.

فم���ن		النوع	االأول:قول	اهلل	تعاىل)َيااأَيَُّها	الَِّذيَن	اآَمُن���وا	اَل	َيِحلُّ	َلُكْم	اأَْن	َتِرُثوا	النِّ�َساَء	َكْرًها	
ُلوُه���نَّ	ِلَتْذَهُبوا	ِبَبْع�ِس	َم���ا	اآَتْيُتُموُهنَّ	اإاِلَّ	اأَْن	َياأِْتنَي	ِبَفاِح�َسٍة	ُمَبيَِّنٍة	َوَعا�ِسُروُهنَّ	ِبامْلَْعُروِف	 َواَل	َتْع�سُ
ا	َكِثرًيا(	]الن�ساء:19[	فن�سَّت	 	ِفيِه	َخ���رْيً َف���اإِْن	َكِرْهُتُموُه���نَّ	َفَع�َسى	اأَْن	َتْكَرُهوا	�َسْيًئا	َوَيْجَعَل	اهللَُّ
االآي���ة	عل���ى	�سبيل	الوجوب	باإح�سان	ع�سرة	الن�ساء	مع	االإ�س���ارة	اإىل	اأن	اهلل	تعاىل	قد	يكون	قدَّر	
اخل���ري	يف	تلك	امل���راأة	التي	يبغ�سها	زوجها،	واملعا�سرة	باملع���روف	املق�سود	بها	امل�ساحبة	لهن	

باالإح�سان	كما	ذكره	مقاتل)1(.

وذك���ر	الزخم�س���ري)ت538ه(	اأن	املراد	باملعا�سرة	باملع���روف	الن�سفة	يف	املبيت	والنفقة	
واالإجمال	يف	القول)2(.	

ويف�سر	املعروف	كذلك	حديث	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	الذي	يقول	فيه	"اَل	َيْفَرْك	ُموؤِْمٌن	ُموؤِْمَنًة	اإِْن	
ُه")3(.	 َى	ِمْنَها	اآَخَر	".	اأَْو	َقاَل	"َغرْيَ َكِرَه	ِمْنَها	ُخُلًقا	َر�سِ

تف�سري	مقاتل)221/1(،)378/2(. 	)1(
الك�ساف	عن	حقائق	التنزيل)522/1(. 	)2(

اأخرجه	م�سلم	يف	كتاب	الر�ساع،	باب:	الو�سية	بالن�ساء)1091/2(	رقم)3721(. 	)3(
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وق���ال	ال�سافع���ي	)ت204ه(	يف	معنى	االآي���ة	يف	مو�سع:" وجماع	املع���روف	اإتيان	ذلك	مبا	
يح�س���ن	ل���ك	ثوابه	وكف	املك���روه"،	وقال	يف	مو�س���ع	اآخر:" وجماع	املعروف	ب���ني	الزوجني	كف	
املك���روه	واإعف���اء	�ساحب	احلق	من	املوؤنة	يف	طلبه،	ال	باإظه���ار	الكراهية	يف	تاأديته	فاأيهما	مطل	

بتاأخريه	فمطل	الغني	ظلم")1(.	
يُل���وا	ُكلَّ	امْلَْيِل	 ُتْم	َفاَل	مَتِ 	النِّ�َساِء	َوَل���ْو	َحَر�سْ ْن	َتْعِدُلوا	َب���نْيَ ومن���ه	كذل���ك	)َوَلْن	َت�ْسَتِطيُع���وا	اأَ

	َكاَن	َغُفوًرا	َرِحيًما(	]الن�ساء:	129[.			 ِلُحوا	َوَتتَُّقوا	َفاإِنَّ	اهللََّ َفَتَذُروَها	َكامْلَُعلََّقِة	َواإِْن	ُت�سْ
وه���ذا	مطلب	ق���راآين	يتجلى	فيه	م���دى	حر�س	القراآن	عل���ى	اإح�سان	املعا�س���رة	عند	تعدد	
الزوج���ات،	واالإ�سارة	اإىل	ثقل	العدل	املطلق	ب���ني	الزوجات،ولكن	يف	نف�س	الوقت	نهي	عن	امليل	

املجِحف	باإحدى	الزوجتني	اأو	الزوجات.

ومن	النوع	الثاين	من	الن�سو�س	االآمرة	بح�سن	الع�سرة:	قوله	جل	�ساأنه:	)َوالالَِّتي	َتَخاُفوَن	
ِرُبوُهنَّ	َفاإِْن	اأََطْعَنُكْم	َفاَل	َتْبُغوا	َعَلْيِهنَّ	�َسِبياًل	 اِجِع	َوا�سْ ُن�ُسوَزُه���نَّ	َفِعُظوُهنَّ	َواْهُجُروُهنَّ	يِف	امْلَ�سَ

ا	َكِبرًيا(	]الن�ساء:	34[. 	َكاَن	َعِليًّ اإِنَّ	اهللََّ
		واالآي���ة	الكرمية	قد	حملت	يف	طياته���ا	اأدوية	الن�ساء	حني	الن�سوز،	اأدوية	تنا�سب	كل	ن�ساء	
االأر�س،	على	التف�سيل	الذي	يورده	املف�سرون	هل	هو	للرتتيب	اأو	للتنويع	والتخيري،	ثم	اختتمت	

بالنهي	عن	البغي	على	الن�ساء	اإن	اأبدين	الطاعة	للزوج.

ويف	معنى	قوله" فال	تبغوا" اأقوال	للمف�سرين،	فذهب	ابن	عبا�س	وقتادة	ر�سي	اهلل	عنهما	
اإىل	اأن	املعنى:	اإذا	اأطاعتك	فال	تتجنَّ	عليها	العلل)2(.

وذه���ب	اآخرون	اإىل	اأن	املعن���ى:	ال	جتنوا	عليهن	بقول	اأو	فعل،	وه���ذا	نهي	عن	ظلمهن	بعد	
تقري���ر	الف�سل	عليهن	والتمكني	من	اأدبهن،وقال	ابن	عيينة)ت198ه(:"ال	تكلفوهن	احلب	لكم	

اأحكام	الق���راآن،	لل�سافعي)133/1(	واملو�سع	الثاين	رواية	ثانية	عند	املزين.وي�سري	بذلك	اإىل	حديث	ال�سحيحني	 	)1(
عن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه،	اأخرجه	البخاري	يف	كتاب	احلواالت،باب:اإذا	اأحال	على	مدين	فلي�س	له	رد	)394(	

رقم)2287(،	وم�سلم	يف	كتاب	امل�ساقاة	باب	حترمي	مطل	الغني	و�سحة	احلوالة)1197/3(	رقم)1564(.
جامع	البيان،	للطربي)317/8(	. 	)2(
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فاإنه	لي�س	اإليهن")1(.			
وم���ن		النوع	الثالث:	ق���ول	اهلل	تعاىل:	)َواإِْن	ِخْفُتْم	�ِسَق���اَق	َبْيِنِهَما	َفاْبَعُث���وا	َحَكًما	ِمْن	اأَْهِلِه	
	َكاَن	َعِليًما	َخِبرًيا(	]الن�ساء:	35[. 	َبْيَنُهَما	اإِنَّ	اهللََّ اَلًحا	ُيَوفِِّق	اهللَُّ َوَحَكًما	ِمْن	اأَْهِلَها	اإِْن	ُيِريَدا	اإِ�سْ
ِلَحا	 ا	َفاَل	ُجَناَح	َعَلْيِهَما	اأَْن	ُي�سْ وقوله	تعاىل:	)َواإِِن	اْمَراأٌَة	َخاَفْت	ِمْن	َبْعِلَها	ُن�ُسوًزا	اأَْو	اإِْعَرا�سً
ا	 	َكاَن	مِبَ �ِسُنوا	َوَتتَُّقوا	َف���اإِنَّ	اهللََّ َرِت	ااْلأَْنُف�ُس	ال�سُّ���حَّ	َواإِْن	حُتْ 	َواأُْح�سِ ْلًح���ا	َوال�سُّْلُح	َخ���رْيٌ َبْيَنُهَم���ا	�سُ

َتْعَمُلوَن	َخِبرًيا(]الن�ساء:128[.
�ِسُنوا	الفعل	فال	تفارقها	 		ويف	معن���ى	االإح�س���ان	والتقوى	يقول	مقات���ل)ت150ه(:" َواإِْن	حُتْ
	كاَن	مِبا	َتْعَمُلوَن	َخِبريًا-	128-	يِف	اأمرهن	من	االإح�سان	واجلور")2(.	 َوَتتَُّقوا	امليل	واجلور	َفاإِنَّ	اهللََّ
وقال	الط���ربي:" واأما	قوله"واإن	حت�سنوا	وتتقوا"،	فاإنه	يعني:	واإن	حت�سنوا،	اأيها	الرجال،	
يف	اأفعالكم	اإىل	ن�سائكم،	اإذا	كرهتم	منهن	َدمامة	اأو	ُخُلًقا	اأو	بع�َس	ما	تكرهون	منهن	بال�سرب	
عليه���ن،	واإيفائه���ن	حقوقهن	وع�سرته���ن	باملعروف"وتتق���وا"،	يقول:	وتتق���وا	اهلل	فيهن	برتك	
اجَل���ْور	منكم	عليهن	فيما	يجب	مل���ن	كرهتموه	منهن	عليكم،	من	الق�سمة	له،	والنفقة،	والع�سرة	

باملعروف(")3(.	
وم���ن	اإح�س���ان	ع�س���رة	الن�ساء	ع���دم	اإم�ساكهن	كرها،	فاإم���ا	اإم�ساك	مبع���روف	اأو	ت�سريح	
ْعُروٍف	اأَْو	َت�ْسِري���ٌح	ِباإِْح�َساٍن(	]البقرة:	 باإح�س���ان،	ق���ال	اهلل	تعاىل)الطَّاَلُق	َمرََّتاِن	َفاإِْم�َس���اٌك	مِبَ
ْع���ُروٍف	اأَْو	�َسرُِّحوُهنَّ	 َجَلُه���نَّ	َفاأَْم�ِسُكوُهنَّ	مِبَ 229[،	وق���ال	تع���اىل)َواإَِذا	َطلَّْقُتُم	النِّ�َس���اَء	َفَبَلْغَن	اأَ
	 َراًرا	ِلَتْعَتُدوا	َوَمْن	َيْفَعْل	َذِلَك	َفَق���ْد	َظَلَم	َنْف�َسُه	َواَل	َتتَِّخُذوا	اآَياِت	اهللَِّ �ِسُكوُهنَّ	�سِ ْع���ُروٍف	َواَل	مُتْ مِبَ
	 ْكَمِة	َيِعُظُكْم	ِبِه	َواتَُّقوا	اهللََّ ْنَزَل	َعَلْيُكْم	ِمَن	اْلِكَت���اِب	َواحْلِ 	َعَلْيُكْم	َوَما	اأَ ُه���ُزًوا	َواْذُك���ُروا	ِنْعَمَت	اهللَِّ

	ِبُكلِّ	�َسْيٍء	َعِليٌم(	]البقرة:	231[. َواْعَلُموا	اأَنَّ	اهللََّ
واملتدبر يف هذه الآيات الكرمية يخرج منها بدرو�س عدة اأهمها ما يلي:

1	 اأن	ح�سن	معا�سرة	الزوجة	مطلب	�سرعي	و�سرورة	حياتية	ال�ستقامة	احلياة	الزوجية	.

معامل	التنزيل،	للبغوي)613/1(،	اجلامع	الأحكام	القراآن	للقرطبي)173/5(. 	)1(
تف�سري	مقاتل)�س412(. 	)2(

جامع	البيان،	للطربي)283/9(. 	)3(
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و�سالحها.
2	 اأن	ح�س���ن	معا�سرة	الزوجة	فيه	وقاية	للحي���اة	الزوجية	من	مواطن	النزاع	واخل�سام	.

وال�سقاق.
3	 اأن	ح�س���ن	الع�س���رة	في���ه	اإعالء	ملكان���ة	الزوجة،	وو�سعه���ا	يف	مكانه���ا	ال�سحيح	لدى	.

الزوج���ة،	فهي	لي�ست	�سلع���ة	عنده،	اإمنا	هي	اأمانة	ا�ستحلها	بكلمة	اهلل	تعاىل،	وواجب	
عليه	�سيانتها.

وق���د	حثت	ال�سن���ة	النبوية	كذلك	على	ح�س���ن	الع�سرة،	واأو�ست	بامل���راأة	خرًيا،	وجاء	ذلك	
وُهنَّ	ِباأََماَنِة	 نَُّهنَّ	ِعْنَدُكْم	َع���َواٌن،	اتََّخْذمُتُ ا؛	َفاإِ يُكْم	ِبالنِّ�َساِء	َخ���رْيً يف	حديث	خطب���ة	الوداع"اأُو�سِ
،	َواإِنَّ	َلُكْم	َعَلْيِهنَّ	اأَْن	اَل	ُيوِطْئَن	ُفُر�َسُكْم	اأََحًدا،	َواأَْن	اَل	َياأَْذنَّ	 ،	َوا�ْسَتْحَلْلُتْم	ُفُروَجُهنَّ	ِبَكِلَمِة	اهللَِّ اهللَِّ
	ُم���رَبٍِّح،	َواإِنَّ	َلُهنَّ	َعَلْيُكْم	 ْرًبا	َغرْيَ ِرُبوُهنَّ	�سَ َذا	َفَعْلَن	َذِل���َك	َفا�سْ يِف	ُبُيوِتُك���ْم	اِلأََحٍد	َتْكَرُهوَن���ُه،	َفاإِ

َنَفَقُتُهنَّ،	َوِك�ْسَوُتُهنَّ	ِبامْلَْعُروِف")1(.	

المطلب الثاني:العدل عند تعدد الزوجات

اأباح	االإ�سالم	للرجل	اأن	ينكح	اأكرث	من	امراأة	بالن�س	ال�سريح	الدال	على	ذلك،	مع	وجوب	
الَّ	ُتْق�ِسُطوا	يِف	اْلَيَتاَمى	َفاْنِكُحوا	 ْن	ِخْفُتْم	اأَ العدل	بني	الزوجتني	اأو	الزوجات،	فقال	جل	�ساأنه)َواإِ
اُنُكْم	 َما	َطاَب	َلُكْم	ِمَن	النِّ�َساِء	َمْثَنى	َوُثاَلَث	َوُرَباَع	َفاإِْن	ِخْفُتْم	اأاَلَّ	َتْعِدُلوا	َفَواِحَدًة	اأَْو	َما	َمَلَكْت	اأَمْيَ

َذِلَك	اأَْدَنى	اأَالَّ	َتُعوُلوا(	]الن�ساء:3[.
	ق���ال	الكا�س���اين)ت587ه(	يف	معناه���ا	:"اإن	خفت���م	اأن	ال	تعدل���وا	يف	الق�س���م	والنفقة	يف	
ن���كاح	املثنى،	والثالث،	والرب���اع،	فواحدة	ندب	�سبحانه	وتعاىل	اإىل	ن���كاح	الواحدة	عند	خوف	
ت���رك	الع���دل	يف	الزيادة،	واإمنا	يخ���اف	على	ترك	الواجب،	ف���دل	اأن	العدل	بينه���ن	يف	الق�سم	
والنفق���ة	واجب،	واإليه	اأ�سار	يف	اآخر	االآي���ة	بقوله	چ ذلك	اأدنى	اأال	تعولواچ	اأي:	جتوروا،	واجلور	
حرام،	فكان	العدل	واجبا	�سرورة؛	والأن	العدل	ماأمور	به	لقوله	عز	وجل	چ اإن	اهلل	ياأمر	بالعدل	

ج���زء	م���ن	حدي���ث	طوي���ل	اأخرجه	م�سل���م	يف	كتاب	احل���ج	،	باب:	حج���ة	النبي	�سل���ى	اهلل	عليه	و�سل���م	)886/2(	 	)1(
رقم)1218(.
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واالإح�سانچ	على	العموم	واالإطالق	اإال	ما	خ�س	اأو	قيد	بدليل")1(.
فالع���دل	عند	تعدد	الزوجات	ح���ق	�سرعي	للمراأة	تركه	يوجب	عل���ى	الرجل	ق�ساء	دنيويا،	
واإثم���ا	اأخروي���ا،	وال	ينبغ���ي	اأن	ُيفهم	اأن	خ���وف	الزوج	من	الع���دل	يكون	م�سوًِّغ���ا	للقول	بحرمة	
التعدد،بل	يجوز	له	التعدد	ولكن	االأوىل	االقت�سار	على	واحدة،،	ووجه	ذلك	– يف	تقديري-	اأن	
الع���دل	يف	ح���د	ذات���ه	فري�سة	على	ال���زوج	�سواء	تزوج	واح���دة	اأو	اأكرث،	الأن	ال���زوج	لو	ق�سر	يف	
حقوق	الواحدة	وهو	قادر	عليه	فقد	ظلمها،	واإن	تزوج	عليها	واأوفى	اإحدى	زوجتيه	حقها	واأغفل	

ا. االأخرى	فقد	ظلم	اأي�سً

		ق���ال	القرطب���ي)ت671ه(	"وقد	اتفق	اجلميع	على	اأن	للحر	اأن	يتزوج	اأربعا	واإن	خاف	اأال	
يع���دل.....	ثم	ق���ال	يف	مو�سع	اآخر:	"فاإن	خ���اف	اأال	يعدل	فتزوج	اأكرث	م���ن	واحدة	جاز،	ولكن	

االأف�سل	اأال	يتزوج")2(.
واالإ�س���الم	نّبه	عل���ى	العدل	بني	الزوجات	ح���ال	رغب	الزوج	يف	التع���دد	و�سدد	على	ذلك،	
وجع���ل	للمراأة	خمرًجا	ت�ستطيع	به	التحلل	من	هذا	العق���د	والرباط	وذلك	باأن	�سرع	لها	اخللع،	
واأن	م���ن	الع���دل	يف	الطالق	اأن	جعل	له	يف	ال�سرع	مراحل	قب���ل	ال�سروع	فيه	حلل	اخلالفات	بني	

الزوجني	وكذلك	و�سع	له	�سروطا	كي	ال	يقع	ظلم	باملراأة.

والع���دل	مبعن���اه	املطل���ق	مق�س���د	م���ن	مقا�س���د	وم���ن	مقا�س���د	ال�سريع���ة	االإ�سالمية	يف	
توجيهاتها	كلها،	وكل	ما	لي�س	بعدل	فهو	ظلم،	وخارج	عن	�سريعة	االإ�سالم-	كما	قال	ابن	القيم	
)ت751ه�(:"كل	م�ساألة	خرجت	عن	العدل	اإىل	اجلور،	وعن	الرحمة	اإىل	�سدها،	وعن	امل�سلحة	
اإىل	املف�سدة،	وعن	احلكمة	اإىل	العبث،	فلي�ست	من	ال�سريعة،	واإن	اأدخلت	فيها	بالتاأويل")3(.	
وم���ا	يوؤيد	�سرورة	الع���دل	بني	الزوجات	من	ال�سنة	حديث		اأبي	ُهَرْيَرَة		ر�سي	اهلل	عنه	عن		
النبي	ملسو هيلع هللا ىلص		قال:	"َمْن	َكَاَنت	َله	اْمَراأََتاِن	َفَماَل	اإىل	اإِْحَداُهَما	جاء	يوم	اْلِقَياَمِة	َو�ِسقُُّه	َماِئٌل")4(	.

بدائع	ال�سنائع)33/2(. 	)1(
اجلامع	الأحكام	القراآن)137/5(	)140/5(. 	)2(

اإعالم	املوقعني)3/3(. 	)3(
اأخرجه	اأبو	داود	يف		كتاب	النكاح،	َباب	يف	اْلَق�ْسِم	بني	النِّ�َساِء	)242/2(	رقم)2134(،		واللفظ	له،	والرتمذي	يف		 	)4(
كتاب	النكاح،	باب	ما	جاء	يف	الت�سوية	بني	ال�سرائر)439/3(	رقم	)1141(،	والن�سائي	يف		املجتبي،	كتاب	ع�سرة	
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	وقد	اتف���ق	اأكرث	�سراح	�سحيح	البخاري-	بناء	على	اآيات	العدل	واحلديث	املتقدم	ذكره-	
واملق�سود	مطلق	العدل،	اأما	التف�سيل	ففيه	كالم	وا�سع	 على	اأن	"العدل	بني	الن�ساء	فري�سة"،	

للفقهاء	ال	يت�سع	املقام	لذكره)1(.	

	وم���ن	اأب���رز	�سور	العدل	ب���ني	الزوجات	العدل	يف	املبي���ت،	وهو	حق	للم���راأة	باتفاق	جميع	
الفقهاء)2(.

ق���ال	اب���ن	قدامة)ت620ه(:"ال	نعلم	ب���ني	اأهل	العلم	يف	وجوب	الت�سوي���ة	بني	الزوجات	يف	
الَق�ْسم	خالفًا)3(.

وم���ن	�سور	العدل	كذلك	يف	احلقوق	الزوجية	العدل	يف	النفقة	على	نحو	ما	هو	معروف	يف	
موا�سع���ه)4(،	فالعدل		املاأمور	به	هنا	ه���و	العدل	الذي	ي�ستطيعه	الزوج	من	اأمور	امل�سكن	واملاأكل	

وامللب�س	واملبيت	والنفقة.

ق���ال	بع����س	املعا�سرين:"والواجب	اأن	يع���دل	الزوج	بينهن	فيما	ميل���ك؛	في�سوي	بينهن	يف	
االإنف���اق	عليهن؛	الأن	النفقة	ح�سب	حالِه	هو	عل���ى	ما	عليه	العمل	االآن،	وي�سوي	بينهن	يف	املبيت	
عنده���ن	بحيث	يوؤن����س	كل	واحدة	باملبيت	عندها	ع���دًدا	من	الليايل	مثل	ع���دد	ليايل	االأخرى،	
اأم���ا	م���ا	ال	ميلك	وهو	مي���ل	القلب	فال	يكل���ف	امل�ساواة	فيه؛	الأن���ه	ال	ُتكلف	نف����س	اإال	و�سعها" ثم	
قال:"فالعدل	امل�سروط	الإباحة	التعدد	هو	القدر	امل�ستطاع	من	امل�ساواة.	والذي	نفيت	ا�ستطاعته	
ه���و	املث���ل	االأعلى	من	العدل	وامل�ساواة	يف	كل	�سيء	بغاية	الدقة،	بال	نق�س	اأو	زيادة	فيه	حتى	يف	

الن�ساء،	باب	ميل	الرجل	اإىل	بع�س	ن�سائه	دون	بع�س	)63/7	(	رقم)3942(	وقال	الرتمذي	عنه:	اَل	يعرف	َمْرُفوعا	
اإاِلَّ	م���ن	َحِدي���ث	همام	اْبن	َيْحَيى،	َقاَل	عبد	احْلق:	َوَهمَّام	بن	َيْحَيى	ِثَقة	َحافظ		حتفة	االأ�سراف،	للمزي)305/9(،	

و�سححه	ابن	امللقن	يف	البدر	املنري)37/8(،	وابن	حجر	يف	الدراية)66/2(.
�س���رح	�سحي���ح	البخاري،الب���ن	بط���ال)76/5(،	فت���ح	الباري	،الب���ن	حج���ر)313/9(،	التو�سيح		ل�س���رح	اجلامع	 	)1(

ال�سحيح،البن	امللقن)566/17(.
الق���راآن،	الب���ن	 اأح���كام	 الرائ���ق،	الب���ن	جني���م	)84/3(،	 البح���ر	 للكا�س���اين	)332/2(،	 ال�سنائ���ع،	 بدائ���ع	 	 	)2(
الب���اري،	الب���ن	حجر)313/9(املغن���ي،	الب���ن	 فت���ح	 للدردي���ر	)304/2(،	 الكب���ري،	 العربي)634/1(،ال�س���رح	

قدامة)230/7(،	املحلى،	البن	حزم)65/10(.
املغني)235/10(. 	)3(

بدائع	ال�سنائع)332/2(. 	)4(
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الود	القلبي")1(.		
فالع���دل	يف	احلب	واملي���ل	القلبي	مما	يتعذر	على	الرجال	حت�سيله،	ولهذا	عفى	اهلل	تعاىل	
يُلوا	ُكلَّ	 ُتْم	َفاَل	مَتِ 	النِّ�َساِء	َوَل���ْو	َحَر�سْ ْن	َتْعِدُلوا	َبنْيَ عن���ه	بقوله	يف	موطن	اآخر:)َوَل���ْن	َت�ْسَتِطيُعوا	اأَ

	َكاَن	َغُفوًرا	َرِحيًما(	]الن�ساء:	129[. ِلُحوا	َوَتتَُّقوا	َفاإِنَّ	اهللََّ امْلَْيِل	َفَتَذُروَها	َكامْلَُعلََّقِة	َواإِْن	ُت�سْ
ق���ال	ابن	جزي)ت597ه�(	فيها:"معناه	العدل	الت���ام	الكامل	يف	االأقوال	واالأفعال	واملحبة	

وغري	ذلك	فرفع	اهلل	ذلك	عن	عباده،	فاإنهم	ال	ي�ستطيعون")2(.	
وقال	اأبو	حيان	االأندل�سي)ت745ه�(:" ونبه	تعاىل	على	انتفاء	ا�ستطاعة	العدل	بني	الن�ساء	
والت�سوي���ة	حتى	ال	يق���ع	ميل	البتة،	وال	زيادة	وال	نق�سان	فيما	يجب	لهن،	ويف	ذلك	عذر	للرجال	
فيما	يقع	من	التفاوت	يف	امليل	القلبي،	والتعهد،	والنظر،	والتاأني�س،	واملفاكهة.	فاإن	الت�سوية	يف	
ذل���ك	حمال	خارج	عن	حد	اال�ستطاع���ة،	وعلق	انتفاء	اال�ستطاعة	يف	الت�سوية	على	تقدير	وجود	
احلر����س	م���ن	االإن�سان	على	ذلك،	وقي���ل:	معنى	اأن	تعدلوا	يف	املحبة	قال���ه:	عمر،	وابن	عبا�س،	

واحل�سن،	وقيل:	يف	الت�سوية	والق�سم.	وقيل:	يف	اجلماع" )3(.	
ثمرات العدل بني الزوجات:

لو	ذهبنا	نتتبع	ثمرات	العدل	بني	الزوجات	وما	يحققه	من	منافع	وقائية	وعالجية	ملا	ات�سع	
املقام،	ويكفي	اأن	نورد	طرفا	ي�سرًيا	من	ذلك	على	هذا	النحو:

1	 الع���دل	بني	الزوجات	مطلب	�سرعي	فيه	امتثال	الأوامر	القراآن	الكرمي	وال�سنة	النبوية	.
املطهرة،	وهو	ما	يجب	على	امل�سلم	فعله.

2	 العدل	بني	الزوجات	يقطع	النزاع	بينهن،	فت�ستقيم	للرجل	حياته	مع	التعدد،	وت�ستقيم	.
للمراأة	حياتها	مع	ال�سعور	باالأمان	واالطمئنان	من	وقوع	احليف	عليها.

3	 الع���دل	بني	الزوجات	يقي	الزوج	من	ع���ذاب	اهلل	تعاىل	يوم	القيام،	حيث	ورد	الوعيد	.
ال�سديد	فيمن	ال	يعدل	بني	ن�سائه	– كما	تقدم	يف	احلديث	ال�سريف.

اأحكام	االأحوال	ال�سخ�سية	يف	ال�سريعة	االإ�سالمية،	لعبد	الوهاب	خالَّف	)�س122(. 	)1(
الت�سهيل	لعلوم	التنزيل)1	/212(. 	)2(

البحر	املحيط)88/4(. 	)3(
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4	 الع���دل	بني	الزوجات	ع���الج	ناجح	للحياة	الزوجية	اإن	�سابه���ا	الكدر	والت�ستت	ب�سبب	.
احلي���ف	من	الزوج	على	زوجته،	فكثري	من	امل�ساكل	الزوجية	التي	تن�ساأ	بني	الزوجات	
مردها	اإىل	�سعور	زوجة	بتف�سيل	االأخرى	عليها	يف	اأ�سا�سيات	العدل،		ال�سيما	اإذا		كان	

التف�سيل		ظاهًرا		واحليف		عليها	وا�سًحا.	

هذا..ومم���ا	يج���در	ذك���ره	اأن	العدل	بني	الزوجات	لي����س	حقا	معنويا	للم���راأة	فقط	بل	هو	
معن���وي	ومادي،	فمن	جهة	كون���ه	معنوًيا	اأنه	يحقق	للم���راأة	ال�سكينة	واال�ستق���رار،	وي�سبغ	على	
عالقتها	بزوجها	�سبغة	املودة	والرحمة،	ومن	جهة	كونه	مادًيا	اأنه	يحقق	لها	الكفاية	يف	ال�سكنى	

والنفقة	ونحوهما،	وهذه	متطلبات	ح�سية	حتتاجها	املراأة.	

المطلب الثالث: الوطء وتوابعه

	املع���روف	اأن	ال���وطء	وق�ساء	الوطر	مق�سد	م���ن	مقا�سد	النكاح،	وه���و	مطلب	للزوجني،	
ولك���ن	ملا	كان	الزوج	هو	�ساحب	القوام���ة،	ومن	�ساأن	املراأة	اأن	تكون	مرغوبة	ال	راغبة،	نظًرا	ملا	
جبل���ت	عليه	من	احلي���اء	الفطري،	فاإنه	ميكن	القول	باأن	الوطء	حق	للزوجة	يثبت	لها	بالزواج،	

وهذا	احلق	ثابت	لها	بن�سو�س	القراآن	وال�سنة.

	وم���ن	اأبرز	الن�سو����س	القراآنية	امل�ستدل	بها	على	ذلك	ق���ول	اهلل	تعاىل:)َوَلُهنَّ	ِمْثُل	الَِّذي	
ا:	)َوَعا�ِسُروُهنَّ	ِبامْلَْعُروِف(	]الن�ساء:19[. َعَلْيِهنَّ	ِبامْلَْعُروِف(	]البقرة:228[،	وقوله	اأي�سً

ق���ال	ابن	القي���م	)ت751ه�(	عن	االآي���ة	االأوىل:" فاأخ���رب	اأن	للمراأة	من	احل���ق	مثل	الذي	
ا	فاإنه	تعاىل	 عليه���ا؛	ف���اإذا	كان	الوطء		حًقا	للزوج	عليها	فهو	حق	على	الزوج	بن�س	القراآن	اأي�سً
اأم���ر	االأزواج	اأن	يعا�س���روا	الزوجات	باملعروف،	ومن	�سد	املعروف	اأن	يكون	عنده	�سابة	�سهوتها	
تع���دل	�سهوة	الرجل	اأو	تزيد	عليها	باأ�سعاٍف	م�ساعفة	وال	يذيقها	لذة	الوطء	مرة	واحدة،	ومن	
زعم	اأن	هذا	من	املعروف	كفاه	طبعه	ردًا	عليه،	واهلل	�سبحانه	وتعاىل	اإمنا	اأباح	لالأزواج	اإم�ساك	
ْح�َساٍن(	 ْو	َت�ْسِريٌح	ِباإِ ْعُروٍف	اأَ ْم�َس���اٌك	مِبَ ن�سائه���م	على	هذا	الوجه	ال	على	غريه؛	فقال	تعاىل:	)َفاإِ

]البقرة:229[)1(.	

رو�سة	املحبني	ونزهة	امل�ستاقني)�س216-215(. 	)1(
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وللعلماء	خالف	يف	حكم	الوطء	و�سابطه،	اأو	املقدار	الذي	ي�سقط	به	حقها	يف	املطالبة	به	
على	اأربعة	اأقوال:

القول	االأول:اأن	للزوجة	مطالبة	زوجها	بالوطء،	الأنه	حق	م�سرتك،	واإذا	طالبته	به	فيجب	
عليه	ويجرب	على	اأدائه	يف	احلكم	مرة	واحدة،	وما	زاد	على	الواحد	جتب	عليه	ديانة	فيما	بينه	
وبني	اهلل	من	بب	حن	املعا�سرة	وا�ستدامة	النكاح،	وهو	مذهب	احلنفية)1(	وال�سافعية	يف	قول)2(.	

الق���ول	الثاين:اأنه	ال	يجب	على	الزوج	وطء	زوجت���ه،	وال	يجرب	عليه	ق�ساء	وال	ياأثم	برتكه،	
وهو	ما	ذهب	اإليه	جمهور	ال�سافعية)3(.	وا�ستدلوا	من	املعقول	مبا	يلي:

	اأ	– اأَن	الوطء	حقه،	َفَجاز	َله	َتْركه،	كما	اأن	يف	داعية	الطبع	ما	يجزئ	عن	تكاليف	ال�سرع،	
والوطء		كذلك.

ب	-اأن	اجلم���اع	اإمن���ا	هو	من	دواع���ي	ال�سهوة	وخلو����س	املحبة	التي	ال	يق���در	على	تكفلها	
بالت�سنع	لها)4(.	

	ولكن	اأ�سحاب	هذا	القول	راأى	بع�سهم	اأنه	ي�ستحب	للزوج	اأَْن		ال	يعطل	زوجته	من	الوطء	
حت�سيًنا	لها	،	الأنه	من	املعا�سرة	باملعروف،	وتركه	يوؤدي	اإىل	االإ�سرار	بها)5(.	

الق���ول	الثالث:	ق�سي	لها	بليلة	من	اأرب���ع	ليال	على	الراجح	الأن	له	تزوج	ثالث	�سواها،	واإن	
�س���كا	ال���زوج	قلته	ق�سي	له	عليها	مبا	تقدر	عليه	على	ال�سحي���ح	وال	يتقيد	باأربع	مرات	يف	الليلة	

ويومها	وال	بغريها)6(.	

َوَرَوي	ع���ن	اأَِبي	ِعْم���َراَن	الفا�سي)ت430ه�(:"اختلف	يف	اأقل	ما	يق�سى	به	على	الرجل	من	
ال���وطء،	فقال	بع�سه���م:	ليلة	من	اأربع	اأخذه	من	اأن	للرجل	اأن	يت���زوج	اأربعا	من	الن�ساء	والذي،	

بدائع	ال�سنائع،	للكا�ساين)331/2(،	فتح	القدير،	البن	الهمام)302/3(. 	)1(
فتح	الباري،	البن	حجر)229/9(. 	)2(

احلاوي	الكبري،	املاوردي)572/9(،	اإحياء	علوم	الدين،	الغزايل)50/2(،	االأ�سباه	والنظائر،	ال�سبكي)368/1(. 	)3(
االأ�سباه	والنظائر،	ال�سبكي)368/1(،	احلاوي	الكبري،	للماوردي)572/9(. 	)4(

اإحياء	علوم	الدين،	للغزايل)50/2(،	االأ�سباه	والنظائر،	لل�سبكي)368/1(	بت�سرف. 	)5(
القوانني	الفقهية،	البن	جزي	)�س141(،	مواهب	اجلليل،	للحطاب)11/4(،�سرح	منح	اجلليل،	لعلي�س)536/3(. 	)6(
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(	]الن�ساء:11[،	وق�سى	عمر	مبرة	 قال:	ليلة	من	ثالث	اأخذه	من	قوله	)ِللذََّكِر	ِمْثُل	َحظِّ	ااْلأُْنَثَينْيِ
يف	الطهر	الأنها	يحلها	ويح�سنها)1(.	

وبنح���وه	قال	اأبو	حامد	الغزايل	)ت656ه�(	اأنه	ينبغي	على	الزوج	اأن	ياأتي	زوجته	كل	اأربع	
ليال	مرة،	وذلك	ا�ستناًدا	اإىل	اإحالل	الزوجات	االأربع	له	)2(.

	الق���ول	الرابع:	اأن���ه	يجب	على	الرجل	وطء	زوجته	يف	كل	اأربع���ة	اأ�سهر	مرة	اإذا	مل	يقم	به	
مانع،	وهذا	مذهب	احلنابلة	)3(.		ودليلهم	من	املعقول	ما	ياأتي:

	اأ	–اأنه	لو	مل	يكن	واجبا	مل	ي�سر	باليمني	على	تركه	واجبا	ك�سائر	ما	ال	يجب.
ب-	اأن	الن���كاح	�س���رع	مل�سلحة	الزوجني،	ودفع	ال�سرر	عنهما،	وه���و	ُمف�ٍس	اإىل	دفع	�سرر	

ال�سهوة	من	املراأة	كاإف�سائه	اإىل	دفعه	عن	الرجل؛	فيكون	الوطء	حقا	لهم	جميًعا.

ج	-		اأنه	لو	مل	يكن	لها	فيه	حق	مل	وجب	ا�ستئذانها	يف	العزل	كاالأمة)4(.	

ولع���ل	القول	الذي	تطمئ���ن	اإليه	النف�س	يف	ذلك	هو	عدم	التحدي���د	يف	ذلك	بل	يرتك	هذا	
االأم���ر	لتقدي���ر	كل	زوج	اأو	كل	زوجني،	ويوؤيد	هذا	ما	قاله	�سيخ	االإ�س���الم	ابن	تيمية	"َيِجب	َعَلى	
الرَُّج���ل	َوْطء	َزْوَجت���ه	ِبامْلْع���روِف،	اأَْي	ِبَقْدِر	َحاَجتها	َوُقْدَرِت���ِه-	َكَما	يطِعمَها	َوُيْنِف���ق	َعَليها	ِبَقدِر	
ْو	اأُ�ْسُبوٍع	اأَْو	َيْوٍم	ِمْن	اأَْرَبَعة	 �ْسُهٍر	اأَ ْو	اأَْرَبَعِة	اأَ رَّة	يِف	ُكّل	�َسْهٍر	اأَ ِديد	مِبَ 	حَتْ َحاَجِتَه���ا	َوُقْدَرِت���ِه	-	ِمْن	َغرْيِ
ي	�َسْيء	مِمَّا	 	َذِل���َك،	َوَذِلَك	الأَنَّ	َدالَل���َة	ُن�سو�ِس	اْلِكَتاِب	َوال�سُّنَّ���ِة	َعَدُم	َتْقِديِر	َذِل���ك،	اأَْو	اأَ اأَْو	َغ���رْيِ
يوِجب���ه	َعْق���ُد	النَِّكاِح	َعَلى	ُكّل	َواِحد	ِمن	الزَّْوَجنْي	َوالرُُّجوُع	ِفي���ِه	اإِىَل	اْلُعْرِف،	َقاَل	َتَعاىَل:	)َوَلُهنَّ	

ِمْثُل	الَِّذي	َعَلْيِهنَّ	ِبامْلَْعُروِف(	]البقرة:	228[)5(.	
	ومعا�سرة	الزوجة	ت�ستلزم	اآدابا	واأموًر	ينبغي	مراعاتها	ال	يت�سع	املقام	لذكرها،	مثل	حفظ	

مواهب	اجلليل،	للحطاب)11/4(،	ويف	�سرح	منح	اجلليل)	الأنه	يحبلها(. 	)1(
اإحياء	علوم	الدين)50/2(. 	)2(

جمموع	الفتاوى،	البن	تيمية)71/34(،	ك�ساف	القناع،	للبهوتي	)192/5(. 	)3(
ك�ساف	القناع،	للبهوتي)192/5(. 	)4(

خمت�سر	الفتاوى	امل�سرية)31/1(،	رو�سة	املحبني	ونزهة	امل�ستاقني،	البن	القيم)�س216-215(. 	)5(
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�س���ر	العالقة	الزوجية،	و�س���رورة	اإ�سباعها	اإ�سباعا	عاطفيا)1(	م���ن	احلب	ونحوه	ملا	ميثله	ذلك	
م���ن	وقاي���ة	للمراأة	و�سيانة	لها	واإعفاًفا،	واإمهال	املراأة	بعد	فراغ	الرجل	من	الوطء	حتى	تق�سي	

�سهوتها،	وغري	ذلك	من	اآداب	الوطء.	

	واإذا	كان	وطء	الزوج���ة	حق	لها،	ف���اإن	التق�سري	فيه	يوؤدي	اإىل	م�ساكل	زوجية	من	اأبرزها	
ما	يلي:

1 – ن�ساأة امل�ساكل والنزاعات بني الزوجني:
	وذلك	الأن	املراأة	تريد	الراحة	النف�سية	واال�ستقرار	واإ�سباع	رغباتها،	ويعد	ذلك	�سكنا	لها	
ومودة،	وي�سري	عن	نف�سها	اآالم	االأعباء	املختلفة،	فاإذا	فقدت	هذا	احلق	مع	وجود	االأعباء	فاإن	

حالتها	ت�سوء	فتن�ساأ	امل�ساكل.

2- ظه�ر حالت الطالق:
	ت�س���ري	بع����س	الدرا�سات	اإىل	اأن	من	ب���ني	اأ�سباب	الطالق	املنت�س���رة	يف	املحاكم	يف	بع�س	
الب���الد	ه���و	عدم	�سعور	امل���راأة	باال�ستق���رار	يف	املعا�سرة،	حي���ث	ي�سري	اأحد	املخت�س���ني	اإىل	اأن	
اأه���م	م�ساكل	العالقة	املوؤدية	لتنافر	الزوجني	والط���الق	يف	املجتمعات	العربية	تعود	اإىل	اأ�سول	
جن�سية،	وكثري	من	م�ساكل	املتزوجني	التي	متتلئ	بها	املحاكم	يف	بع�س	البالد	تعود	اإىل	م�ساكل	

يف	العالقات	اجلن�سية)2(.	

3- وق�ع املراأة يف ممار�سة ال�ستمناء)العادة ال�سرية(:
م���ن	اآث���ار	فقدان	ح���ق	املراأة	يف	الوطء	وم���ا	يرتتب	عليه	م���ن	االإ�سباع	العاطف���ي	اأن	تتجه	
امل���راأة	اإىل	اإ�سباع	رغبتها	عن	طري���ق	اال�ستمناء)العادة	ال�سرية(،	وذل���ك	حني	تفتقد	االإِ�سباع	
يف	العالق���ة	الزوجية،	فالرجل	الذي	ال	يتنبه	له���ذا	االأمر	جيًدا،	ويتعامل	مع	زوجته	تعامال	اآليا	

االإ�سب���اع	العاطف���ي	عرفته	بع����س	الباحثات	املتخ�س�س���ات	باأنه	"ارتواء	قل���ب	الزوجني	باحل���ب	واحلنان	واملودة	 	)1(
والرحم���ة	بحي���ث	ال	يكون	عندهما	نق����س	يف	املجال	العاطفي	فيفت�سان	عنه	خارج	ح���دود	االإطار	الزوجي.		اأهمية	

االإِ�سباع	العاطفي	بني	الزوجني،	�سحر	علي	امل�سري	)�س2(.
د.	ه�س���ام	�سري���ف،	املخت�س	يف	علم	اجلن�س	الب�سري	وامل�ست�سار	االأ�س���ري	والباحث	يف	الن�ساط	اجلن�سي	االإن�ساين	 	)2(
يف	ح���وار	من�سور	يف	تقرير	"عدم	اإ�سباع	املراأة	جن�سًيا	اأ�س���رع	طريق	اإىل	الطالق	اأو	اخليانة-اإعداد:	ن�سرين	حل�س	

-	مبوقع	اإيالف.	واأورد	فيه	مناذج	واإح�سائيات	ال	يت�سع	املقام	لذكرها.
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خالًي���ا	من	العواطف	ونحوه���ا،	يت�سبب	يف	حرمان	زوجته	من	ل���ذة	املعا�سرة	فتحاول	احل�سول	
عليها	بطريقة	اأخرى	غري	م�سروعة)1(.

4- وق�ع املراأة يف اخليانة الزوجية:
	اإذا	فقدت	املراأة	الوازع	الديني	واخللقي،	وكانت	قد	ابتليت	مع	زوجها	بعدم	حتقق	االإ�سباع	
العاطف���ي،	فاإنها	تكون	عر�س���ة	للوقوع	يف	اخليانة	الزوجية،	ال	�سيما	اإن	كانت	املراأة	ممن	تعمل	
اأو	كث���رية	اخلروج	من	البيت	وتخالط	الرجال،	فرتى	فيهم	ما	ال	تراه	يف	زوجها	من	التلطف	يف	

احلديث	ونحوه.
وبه���ذا	يتبني	�سرورة	مراع���اة	حق	الزوجة	يف	هذا	اجلانب،	وع���دم	اإهماله،	فهو	من	باب	
املعا�سرة	باملعروف،	وكيف	ال	وقد	جعل	اهلل	تعاىل	العالقة	الزوجية	عالقة	�سكن	ومودة	كما	يف	
ْزَواًج���ا	ِلَت�ْسُكُنوا	اإَِلْيَها	َوَجَعَل	َبْيَنُكْم	َمَودًَّة	 ْنُف�ِسُكْم	اأَ قول���ه	جل	�ساأنه)َوِمْن	اآَياِتِه	اأَْن	َخَلَق	َلُكْم	ِمْن	اأَ

َوَرْحَمًة	اإِنَّ	يِف	َذِلَك	اَلآَياٍت	ِلَقْوٍم	َيَتَفكَُّروَن(	]الروم:21[.	

المطلب الرابع: ترك الوطء حالة العذر الشرعي

	اإذا	كان	ال���وطء	حقا	للزوجة،	وفيه	من	املنافع	والوقاية	لزوجني	ما	فيه،	فاإن	االإ�سالم	قد	
اأباحه	لهما	يف	اأي	وقت،	ماعدا	حالة	وجود	العذر	ال�سرعي	للمراأة)احلي�س	اأو	النفا�س(.

فمن	حق���وق	املراأة		–كما	�سطره	القراآن	الكرمي-	حرمة	معا�سرتها	خالل	احلي�س	ونحوه	
كالنفا�س،	حيث	ال	يحل	لزوجها	اإجبارها	على	املعا�سرة	وهي	على	هذه	احلالة،	وال	ينبغي	لها	اأن	
متكنه	من	ذلك،	قال	تعاىل)َي�ْساأَُلوَنَك	َعِن	امْلَِحي�ِس	ُقْل	ُهَو	اأًَذى	َفاْعَتِزُلوا	النِّ�َساَء	يِف	امْلَِحي�ِس	َواَل	
	ُيِحبُّ	التَّوَّاِبنَي	َوُيِحبُّ	 	اإِنَّ	اهللََّ َتْقَرُبوُهنَّ	َحتَّى	َيْطُهْرَن	َفاإَِذا	َتَطهَّْرَن	َفاأُْتوُهنَّ	ِمْن	َحْيُث	اأََمَرُكُم	اهللَُّ

امْلَُتَطهِِّريَن(	]البقرة:222[.
ِت	 و�سبب	نزول	االآية	كما	يف	حديث	اأََن�ٍس	بن	مالك	ر�سي	اهلل	عنه	اأَنَّ	اْلَيُهوَد	َكاُنوا	اإَِذا	َحا�سَ
َح���اُب	النَِّبيِّ		ملسو هيلع هللا ىلص		النَِّبيَّ	ملسو هيلع هللا ىلص	 َل	اأَ�سْ 	ُيَجاِمُعوُهنَّ	يِف	اْلُبُيوِت	َف�َساأَ اِكُلوَه���ا،	َومَلْ 	ُيوؤَ امْلَ���ْراأَُة	ِفيِه���ْم	مَلْ
َفاأَْنَزَل	اهلُل	َتَعاىَل	چ َوَي�ْساأَُلوَنَك	َعِن	امْلَِحي�ِس	ُقْل	ُهَو	اأًَذى	َفاْعَتِزُلوا	النِّ�َساَء	يِف	امْلَِحي�ِسچ]البقرة:	

تقري���ر	"عدم	اإ�سباع	املراأة	جن�سًيا	اأ�سرع	طريق	اإىل	الطالق	اأو	اخليانة،	مقال	"الفراغ	العاطفي	عند	املتزوج	ثغرة	 	)1(
لالنحراف"،	موقع	فل�سطني	اأون	الين.	م	�سابق.
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َنُعوا	ُكلَّ	�َسْيٍء	اإِالَّ	النَِّكاَح" َفَبَلَغ	َذِلَك	اْلَيُهوَد،	 222[	اإِىَل	اآِخ���ِر	ااْلآَي���ِة،	َفَقاَل	َر�ُسوُل	اهلِل	ملسو هيلع هللا ىلص:	"ا�سْ
	، رْيٍ ْمِرَنا	�َسْيًئا	اإِالَّ	َخاَلَفَنا	ِفي���ِه،	َفَجاَء	اأُ�َسْيُد	ْبُن	ُح�سَ َفَقاُل���وا:	َم���ا	ُيِريُد	َهَذا	الرَُّج���ُل	اأَْن	َيَدَع	ِمْن	اأَ
	َوْجُه	 اِمُعُهنَّ؟	َفَتَغريََّ َوَعبَّ���اُد	ْبُن	ِب�ْسٍر	َفَق���ااَل	َيا	َر�ُسوَل	اهلِل،	اإِنَّ	اْلَيُه���وَد	َتُقوُل:	َكَذا	َوَكَذا،	َف���اَل	جُنَ
ىَل	النَِّبيِّ	 	اإِ َر�ُس���وِل	اهلِل	ملسو هيلع هللا ىلص	َحتَّى	َظَننَّا	اأَْن	َقْد	َوَجَد	َعَلْيِهَما،	َفَخَرَج���ا	َفا�ْسَتْقَبَلُهَما	َهِديٌَّة	ِمْن	َلَبٍ

	َيِجْد	َعَلْيِهَما)1(.	 ْن	مَلْ ملسو هيلع هللا ىلص	َفاأَْر�َسَل	يِف	اآَثاِرِهَما	َف�َسَقاُهَما،	َفَعَرَفا	اأَ
وقد		حكى	الرازي)ت606ه(– عند	تف�سري	هذه	االآية-	اتفاق	امل�سلمني	على	حرمة	الوطء	
يف	زمن	احلي�س،	واتفاقهم	على	حل	اال�ستمتاع	باملراأة	مبا	فوق	ال�سرة	ودون	الركبة،	وا�ستنبط	
�َساآَء	يِف	امْلَِحي�ِسچ	نهيًا	عن	 م���ن	االآية	فائ���دة	جليلة	جديدة	وهي	اأن	يكون	قوله:چ َفاْعَتِزُل���وا	الِنّ
چ	يكون	نهيًا	عن	االلتذاذ	مبا	يقرب	من	ذلك	 املبا�س���رة	يف	مو�سع	ال���دم	وقوله:	چ َوال	َتْقَرُبوُهَنّ

املو�سع)2(.
ومن	تدبر	التعبري	القراآين	عن	هذا	ال�سنيع	باأنه"اأذى" يدرك	مدى	بالغة	النظم	القراآين	
يف	جمع	كل	االأ�سرار	التي	ترتتب	على	املعا�سرة	اأثناء	احلي�س-	معنوية	كانت	اأو	ح�سية،	للزوجة	

وحدها،	اأو	للزوجني	معا-	يف	هذه	الكلمة" االأّذى".
ق���ال	ابن	جري���ر	الطربي)ت310ه(:"واالأذى	هو	ما	يوؤذى	به	م���ن	مكروه	فيه،وهو	يف	هذا	
املو�سع	ي�سمى"اأذى" لننت	ريحه	وقذره	وجنا�سته،	وهو	جامع	ملعان	�ستى	من	خالل	االأذى،	غري	

واحدة")3(.
وق���ال	القرطب���ي	)ت671ه(	يف	معناه:"ه���و	�سي	تت���اأذى	به	املراأة	وغريه���ا	اأي	برائحة	دم	

احلي�س.	واالأذى	كناية	عن	القذر	على	اجلملة")4(.	
 فما هي ج�انب الأذى يف ذلك ال�سنيع؟ اأورد هنا طرفا منها باإيجاز:

1	 	جماع	احلائ����س	يوؤدي	اإىل	ا�ستداد	النزف	الطمثي،	الأن	عروق	الرحم	تكون	حمتقنة	.
و�سهل���ة	التمّزق	و�سريعة	العطب،	كما	اأن	جدار	املهبل	�سهل	اخلد�س،	وت�سبح	اإمكانية	

اأخرجه	م�سلم	يف	كتاب	احلي�س،	باب:	ا�سنعوا	كل	�سيء	اإال	النكاح	)246/1(	رقم)302(. 	)1(
مفاتيح	الغيب،	للرازي)413/6(. 	)2(
جامع	البيان،	للطربي)374/4(. 	)3(
اجلامع	الأحكام	القراآن)85/3(. 	)4(
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حدوث	االلتهابات	كبرية	مما	يوؤدي	اإىل	التهاب	الرحم	اأو	التهاب	ع�سو	الرجل	ب�سبب	
اخلدو�س	التي	حت�سل	اأثناء	عملية	الوطء.	وهذا	اأذى	ح�سي.

2	 جماعها	ي���وؤدي	اإىل	امتداد	االلتهابات	اإىل	قناتي	الرحم	فت�سدها،	مما	قد	يوؤدي	اإىل	.
العقم	اأو	اإىل	احلمل	خارج	الرحم،	وهو	اأخطر	اأنواع	احلمل	على	االإطالق.	وهذا	اأذى	

ح�سي.

3	 ي�ساح���ب	احلي�س	اآالم	تختلف	يف	�سدتها	من	امراأة	اإىل	اأخرى،	واأكرث	الن�ساء	ي�سب	.
باآالم	يف	الظهر	ويف	اأ�سفل	البطن،	وبع�س	الن�ساء	تكون	اآالمهن	�سديدة	مما	ي�ستدعي	

ا�ستعمال	االأدوية،	وهذا	اأذى	ح�سي.

4	 ت�س���اب	كثري	م���ن	الن�س���اء	بحالة	من	الكاآب���ة	وال�سي���ق	اأثناء	احلي����س	وخا�سة	عند	.
بدايته،كم���ا	اأن	حالته���ا	العقلية	والفكرية	تكون	يف	اأدنى	م�ست���وى	لها	اأثناء	احلي�س.		

وهذا	اأذى		معنوي.

5	 ت�س���اب	بع�س	الن�س���اء	بال�سداع	الن�سفى	قرب	بداي���ة	احلي�س،	وي�سحبه	�سعف	يف	.
الروؤية	وقيٌء)1(.

واإذا	كان	القراآن	قد	نهى	عن	اإتيان	احلائ�س	ومن	يف	حكمها	كالنف�ساء،	فاإن	ال�سنة	النبوية	
ق���د	اأباح���ت	للزوج		ع���دة	اأمور– غري	املعا�سرة-	متت���ع	كال	من	الزوجني	باالآخ���ر،	وت�سري	عن	

نف�سه،	وترفع	عن	الزوجة	اأملًا	نف�سًيا	قد	ت�سعر	به	وهي	يف	حالتها	هذه.

*	فاأب���اح	لل���زوج	اال�ستمتاع	بزوجته	فيم���ا	بني	ال�س���رة	والركبة،	وهذا	في���ه	اإمتاع	للزوجة	
ا،	 َذا	َكاَنْت	َحاِئ�سً ْحَداَن���ا	اإِ كذل���ك،	ويوؤيد	هذا	حديث	َعاِئ�َسَة	ر�س���ي	اهلل	عنها،	َقاَلْت:	"َكاَنْت	اإِ
ِتَها،	ُثمَّ	 َمَرَها	اأَْن	َتتَِّزَر	يِف	َف���ْوِر	َحْي�سَ لَّى	اهلُل	َعَلْيِه	َو�َسلَّ���َم	اأَْن	ُيَبا�ِسَرَه���ا" اأَ 	�سَ َف���اأََراَد	َر�ُس���وُل	اهللَِّ

ِلُك	اإِْرَبُه" )2(. ِلُك	اإِْرَبُه،	َكَما	َكاَن	النَِّبيُّ	ملسو هيلع هللا ىلص	مَيْ يُُّكْم	مَيْ ُيَبا�ِسُرَها،	َقاَلْت:	َواأَ

تو�سي���ح	االأحكام	لعب���د	اهلل	الب�سام)362/1(،موقع	االإ�سالم	�سوؤال	وجواب،	للمنج���د-	فتوى)43028(	بت�سرف	 	)1(
ي�سري.

اأخرج���ه	البخ���اري	يف	كتاب	احلي����س،	باب:مبا�سرة	احلائ����س	)67/1(	رقم)302(،	وم�سل���م	يف	كتاب	احلي�س،	 	)2(
باب:مبا�سرة	احلائ�س	فوق	االإزار)242/1(		رقم)293(،	واللفظ	للبخاري.
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*	واأب���اح	للزوجة	غ�س���ل	�سعر	زوجها	وترجيله	ونحوه	وهي	حائ�س	كما	يف	حديث	ِه�َساِم	ْبِن	
	ملسو هيلع هللا ىلص	َواأََنا	َحاِئ�ٌس" )1(.	 َرجُِّل	َراأْ�َس	َر�ُسوِل	اهللَِّ ُعْرَوَة،	َعْن	اأَِبيِه،	َعْن	َعاِئ�َسَة	َقاَلْت:	"ُكْنُت	اأُ

*	واأب���اح	له	النوم	يف	حجرها،	ب���ل	وقراءة	القراآن	كذلك،	ويوؤيد	هذا	حديث	ال�سحيح	َعْن	
نَّ	َعاِئ�َسَة	َحدََّثْتَه���ا	اأَنَّ	النَِّبيَّ	ملسو هيلع هللا ىلص:	"َكاَن	َيتَِّكُئ	يِف	َحْجِري	 ِفيَّ���َة،	اأَنَّ	اأُمَُّه،	َحدََّثْتُه	اأَ ���وِر	ْبِن	�سَ َمْن�سُ

	الُقْراآَن")2(. َواأََنا	َحاِئ�ٌس،	ُثمَّ	َيْقَراأُ
*	واأباح	ل���ه	موؤاكلتها	وم�ساربتها،	وال�سرب	اأو	االأكل	من	اإنائها	اأو	�سوؤرها،	واحلديث	املوؤيد	
ِبي���ِه،	َعْن	َعاِئ�َسَة	َقاَلْت:"ُكْنُت	اأَ�ْسَرُب	َواأََنا	 لذل���ك	يف	�سحيح	م�سلم	َعِن	امْلِْقَداِم	ْبِن	�ُسَرْيٍح،	َعْن	اأَ
َنا	َحاِئ�ٌس،	 ِع	يِفَّ،	َفَي�ْسَرُب،	َواأََتَعرَُّق	اْلَعْرَق	َواأَ ُع	َف���اُه	َعَلى	َمْو�سِ ،	ُثمَّ	اأَُناِوُلُه	النَِّبيَّ	ملسو هيلع هللا ىلص		ََي�سَ َحاِئ����سٌ

	َفَي�ْسَرُب	)3(	. 	َيْذُكْر	ُزَهرْيٌ ِع	يِفَّ" َومَلْ ُع	َفاُه	َعَلى	َمْو�سِ ُثمَّ	اأَُناِوُلُه	النَِّبيَّ	ملسو هيلع هللا ىلص	َفَي�سَ

ولع���ل	حكمة	ال�سريعة	يف	اإباحة	كل	ه���ذه	االأمور	دح�س	ال�سبهات	التي	اأثريت	اأو	تثار	ب�ساأن	
حال���ة	امل���راأة	خالل	احلي�س	اأو	النفا����س،	واأنه	ال	ي�سلح	مالم�سته���ا	اأو	موؤاكلتها	– على	نحو	ما	
تق���دم	يف	�سبب	ن���زول	االآية	الكرمية-	ويزاد	على	ذلك	اأن	يف	اإباح���ة	مثل	هذه	االأمور	مزيد	من	

حقوق	املراأة	يف	االإٍ�سالم.
ا	اإتيانها	يف	الدبر،	وهذا	التحرمي	 وكما	حرم	االإ�سالم	اإتيان	الزوجة	احلائ�س،	فقد	حرم	اأي�سً

ن�ست	عليه	ال�سنة	النبوية	ومل	ياأت	ذكره	يف	القراآن	الكرمي،	ولهذا	مل	اأتعر�س	لذكره	هنا.

المطلب الخامس: رعاية دينِها وخلِقها
من	احلقوق		املعنوية	التي	كفلها	القراآن	الكرمي	للزوجة	حق	رعايتها	دينًيا	وخلقًيا	وتوجيهها	
�سلوكًيا،	واحلفاظ	عليها	من	موارد	ال�سوء،	وهذا	احلق	لي�س	للزوجة	وحدها	بل	للزوجة	والولد	
كذلك،	قال	اهلل	تعاىل	يف	كتابه	العزيز:)َيااأَيَُّها	الَِّذيَن	اآَمُنوا	ُقوا	اأَْنُف�َسُكْم	َواأَْهِليُكْم	َناًرا	َوُقوُدَها	

َجاَرُة(	]التحرمي:6[)4(.	 النَّا�ُس	َواحْلِ

اأخرجه	البخاري	يف	كتاب	احلي�س،	باب:مبا�سرة	احلائ�س)67/1(	رقم)297(،. 	)1(
اأخرجه	البخاري	يف	كتاب	احلي�س،	باب:قراءة	الرجل	يف	حجر	امراأته	وهي	حائ�س	)67/1(	رقم)297(	وم�سلم	 	)2(

يف	كتاب	احلي�س،	باب	جواز	غ�سل	احلائ�س	راأ�س	زوجها	وترجيله)243/1(رقم	)295(	واللفظ	للبخاري.
اأخرجه	م�سلم	يف	كتاب	احلي�س،	باب:�سوؤر	احلائ�س،)245/1(	رقم)300(. 	)3(

معايري	الو�سطية	و�سوابطها	بني	الواقع	والتطلعات،	د.حامد	حممد	عثمان)�س134(	بت�سرف. 	)4(
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وحكى	املاوردي)ت450ه(	فيه���ا	اأوجًهاثالثة:اأحدها:معناه	قوا	اأنف�سكم،	واأهلوكم	فليقوا	
اأنف�سه���م	نارًا		قاله	ال�سحاك،	والثاين:قوا	اأنف�سكم	ومروا	اأهليكم	بالذكر	والدعاء	حتى	يقيكم	
اهللَّ	به���م،	رواه	ابن	اأبي	طلح���ة	عن	ابن	عبا�س،	والثالث:	قوا	اأنف�سك���م	باأفعالكم،	وقوا	اأهليكم	
بو�سيتك���م،	قاله	عل���ي	وقتادة	وجماهد،ويف	الو�سي���ة	التي	تقيهم	النار	ثالث���ة	اأقاويل:	اأحدها:	
ياأمرهم	بطاعة	اهللَّ	وينهاهم	عن	مع�سيته،قاله	قتادة،	والثاين:يعلمهم	فرو�سهم	ويوؤدبهم	يف	
دنياهم،	قاله	علي،والثالث:	يعلمهم	اخلري	وياأمرهم	به،	ويبني	لهم	ال�سر،	وينهاهم	عنه)1(.			

وق���ال	املراغ���ي	)ت1371ه(واملراد	باالأهل	م���ا	ي�سمل	الزوجة	والولد	والعب���د	واالأمة،	وفى	
االآية	اإمياء	اإىل	اأنه	يجب	على	الرجل	تعّلم	ما	يحب	من	فرائ�س	الدين	وتعليمها	لهوؤالء")2(.	

اِه���ٌد	يف	قوله	تعاىل:چ ُقوا	اأَْنُف�َسُك���ْم	َواأَْهِليُكْمچ	 ويوؤي���د	هذا	م���ا		اأخرجه	البخاري	عن	جُمَ
دُِّبوُهْم")3(.				ومن	جوانب	الرعاية	 	َواأَ وا	اأَْنُف�َسُكْم	َواأَْهِليُكْم	ِبَتْقَوى	اهللَِّ ]التحرمي:	6[:	قال"اأَْو�سُ

يف	هذا	احلق	ما	يلي:

1 – اأمر املراأة بال�سالة وحثها عليها ومعاونتها يف اأدائها.
	َعَلْيَها	اَل	َن�ْساأَُلَك	ِرْزًقا	َنْحُن	َنْرُزُقَك	َواْلَعاِقَبُة	 َطرِبْ قال	اهلل	تعاىل)َواأُْمْر	اأَْهَلَك	ِبال�سَّاَلِة	َوا�سْ

ِللتَّْقَوى(	]طه:132[.		
ا	كانت	اأو	نفال،	 فاأم����ر	الزوجة	بال�سالة	من	واجبات	الزوج،	ومعاونت����ه	لها	يف	اأدائها	فر�سً
مما	يعود	باخلري	عليهما،	ففي	حديث	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه	اأن	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	قال:	"َرِحَم	
لَّْت،	َفاإِْن	اأََبْت	َر�سَّ	يِف	َوْجِهَها	امْلَاَء،	َرِحَم	اهللَُّ	 لَّى	َواأَْيَقَظ	اْمَراأََتُه	َف�سَ 	َرُجاًل	َقاَم	ِمَن	اللَّْيِل	َف�سَ اهللَُّ

َبى	َر�سَّْت	يِف	َوْجِهِه	امْلَاَء")4(.	 ْن	اأَ لَّى،	َفاإِ لَّْت	َواأَْيَقَظْت	َزْوَجَها	َف�سَ اْمَراأًَة	َقاَمْت	ِمَن	اللَّْيِل	َف�سَ

النكت	والعيون،	للماوردي)44/6(. 	)1(
تف�سري	املراغي)162/28(. 	)2(

اأخرجه	البخاري	يف	كتاب	التف�سري،	باب	)اإن	تتوبا	اإىل	اهلل	فقد	�سغت	قلوبكما(	)158/6(	قبل	احلديث)4915(. 	)3(
اأخرج���ه	اب���ن	ماج���ه	يف	اأبواب	اإقامة	ال�سل���وات	وال�سنة	فيها،باب	ما	ج���اء	فيمن	اأيقظ	اأهله	م���ن	الليل)424/1(	 	)4(
رقم)1336(،	واأبو	داود	يف	باب	تفريع	اأبواب	التطوع	ورَكعات	ال�سُّنَّة،	باب	قيام	الليل)33/2(	رقم)1308(	وهذا	
لفظ	ابن	ماجه،		واأخرجه	احلاكم	يف	امل�ستدرك	يف	كتاب	الوتر	،من	كتاب	�سالة	التطوع	)453/1(	رقم)1164(	

وقال:	�سحيح	على	�سرط	م�سلم	ومل	يخرجاه.
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2- عدم اإرغام الزوجة على �سيء من �سن�ف الزينة املحرمة.
	فالزين���ة	اأمر	مطلوب	للزوجة،	وهو	حق	له���ا،	ولزوجها	– كما	هو	معروف-	ولكن	ب�سرط	
اأن	ال	ترتك���ب	حمظ���وًرا		مما	نهى	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	عنه	من	الزينة	الت���ي	فيه	ت�سبه	بالرجال،	اأو	
تغي���ري	خللق	اهلل	تع���اىل،	اأو	غري	ذلك	من	�سنوف	الزينة	التي	ت�ستوج���ب	اللعن،	والعياذ	باهلل،	
واإذا	كانت	الزينة	حًقا	للزوجة،	وحًقا	للزوج،	فاإنه	ال	ينبغي	على	الزوج	اأن	يرغمها	على	ارتكاب	

حمظور	يف	الزينة،	وال	ينبغي	على	الزوجة	اأن	تطيعه	فيما	حرم	اهلل	تعاىل.

وميك���ن	اأن	ي�ستثن���ى	من	ذلك	بع����س	االأمور	التي	فيها	خ���الف	بني	الفقه���اء،	والتي	اأجاز	
البع����س	فيه���ا	فعل		زينة	بعينها	الأجل	الزوج،	اأو	باإذنه،	وه���ذا	ال	حمل	لذكره	هنا،	فهو	مب�سوط		

يف	موا�سعه	من	كتب	الفقه	وكتب	�سروح	ال�سنة	التي	تعر�ست	الأحاديث	الزينة.

3- �سرورة حمايتها من جماورة اأهل الف�ساد اأو م�ساكنتهم اأو الدخ�ل عليهم.
	م���ن	احلقوق	املعنوي���ة	التي	كفلها	االإ�سالم	للمراأة	اأنَّه	ال	ينبغ���ي	تعري�سها	ملواطن	الف�ساد	

والفجور،	فال	ينبغي	لزوجها	اأن	ميكنها	من	دخول	هذه	االأماكن،	وال	ي�سكنها	بجوارها.

وق���د	اأفتى	�سيخ	االإ�سالم	ابن	تيمية	)ت728ه�(	يف	هذا	ال�ساأن	بفتوى	تنب�س	باحلياة	على	
الرغم	من	مرور	قرون	طويلة	عليها	وهذا	ن�سها:"م�ساألة:	يف	رجل	له	زوجة،	اأ�سكنها	بني	نا�س	
مناجي����س،	وهو	يخرج	به���ا	اإىل	الفرج	واإىل	اأماك���ن	الف�ساد،	ويعا�سر	مف�سدي���ن،	فاإذا	قيل	له:	
انتق���ل	من	هذا	امل�سكن	ال�سوء،	فيق���ول:	اأنا	زوجها	ويل	احلكم	يف	امراأتي	ويل	ال�سكنى،	فهل	له	

ذلك؟	.

اجل���واب:	احلم���د	هلل	رب	العاملني.	لي�س	له	اأن	ي�سكنها	حيث	�س���اء،	وال	يخرجها	اإىل	حيث	
�س���اء،	ب���ل	ي�سكن	به���ا	يف	م�سكن	ي�سلح	ملثله���ا،	وال	يخرج	بها	عند	اأهل	الفج���ور،	بل	لي�س	له	اأن	
يعا�س���ر	الفجار	على	فجورهم،	ومت���ى	فعل	ذلك	وجب	اأن	يعاقب	عقوبت���ني:	عقوبة	على	فجوره	
بح�سب	ما	فعل،	وعقوبة	على	ترك	�سيانة	زوجته،	واإخراجها	اإىل	اأماكن	الفجور،	فيعاقب	على	

ذلك	عقوبة	تردعه	واأمثاله	عن	مثل	ذلك" )1(.

الفتاوى	الكربى)154-152/3(. 	)1(
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المبحث الثاني

احلق�ق املادية للزوجة يف القراآن الكرمي – درا�سة حتليلية

وفيه	مطالب:

المطلب األول:الصداق

جع���ل	اهلل	ال�س���داق	حًقا	من	حق���وق	الن�ساء،	فاأم���ر	االأزواج	باإيفائه	له���ن،	و�سرب	مثاال	
لعظم���ه	ومق���داره	بالقنطار،		ونهى	عن	اأخ���ذ	�سيء	منه	اإال	عن	طيب	نف����س	من	الزوجة،	ونهى	

عن	ا�سرتداده.

**	فاأما	عن	كون	ال�سداق	من	حقوق	املراأة	فهو	م�ستفاد	من	قول	اهلل	تعاىل:)َواآُتوا	النِّ�َساَء	
	َلُك���ْم	َعْن	�َسْيٍء	ِمْنُه	َنْف�ًسا	َفُكُلوُه	َهِنيًئ���ا	َمِريًئا(	]الن�ساء:4[،	واملهر	 ُدَقاِتِه���نَّ	ِنْحَلًة	َفاإِْن	ِطْبَ �سَ

للزوجة	ميثل	حقا	م�سرتكا	بني	حقوق	اهلل	تعاىل	وحقوق	العبد،	ولهذا	جتده	واجب	االأداء.

ق���ال	الكا�س���اين)ت587ه(:" املهر	ملك	امل���راأة	وحقها؛	الأنه	بدل	ب�سعه���ا،	وب�سعها	حقها	
ُدَقاِتِهنَّ	ِنْحَل���ًةچ،	اأ�ساف	املهر	اإليها	 وملكه���ا،	والدليل	عليه	قوله	عز	وج���ل:چ 	َواآُتوا	النِّ�َساَء	�سَ

فدل	اأن	املهر	حقها	وملكها")1(.
اُنُكْم	 َناُت	ِمَن	النِّ�َس���اِء	اإاِلَّ	َما	َمَلَكْت	اأَمْيَ وم���ن	ه���ذا	القبيل	كذلك	قول	اهلل	تعاىل:	)َوامْلُْح�سَ
	ُم�َساِفِحنَي	َفَما	 ِننَي	َغرْيَ �سِ 	َعَلْيُك���ْم	َواأُِحلَّ	َلُكْم	َما	َوَراَء	َذِلُكْم	اأَْن	َتْبَتُغوا	ِباأَْمَواِلُك���ْم	حُمْ ِكَت���اَب	اهللَِّ
ْيُت���ْم	ِبِه	ِمْن	َبْعِد	 ًة	َواَل	ُجَن���اَح	َعَلْيُكْم	ِفيَما	َتَرا�سَ ا�ْسَتْمَتْعُت���ْم	ِب���ِه	ِمْنُه���نَّ	َفاآُتوُهنَّ	اأُُجوَرُه���نَّ	َفِري�سَ
	َكاَن	َعِليًم���ا	َحِكيًما(	]الن�ساء:24[.		فاأبانت	االآي���ة	اأن	املهر	حق	للمراأة،	فاإن	 ���ِة	اإِنَّ	اهللََّ اْلَفِري�سَ

�ساءت	تنازلت	عنه	اأو	عن	�سيء	منه	فال	حرج	عليه	وال	على	الزوج	يف	ذلك.

فقد	روي	عن	ابن	عبا�س	ر�سي	اهلل	عنهما	فيها:	"اإذا	تزوج	الرجل	منكم	املراأة،	ثم	نكحها	

بدائع	ال�سنائع)290/2(. 	)1(
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داقها	كلُّه")1(.	 مرة	واحدة،	فقد	وجب	�سَ
		واإذا	تدبرن���ا	حكمة	ت�سريع	ال�س���داق	لوجدنا	فيها	معامل	تكرمي	وا�سحة	للزوجة	منها	ما	

يلي:

1	 اأن	ال�س���داق	يت�سم���ن	معنى	اإكرام	املراأة،	وتطييب	نف�سه���ا،	واإ�سعارها	بجدية	طلبها	.
للزواج.

2	 اأن���ه	يظهر	مدى	ح�س���ن	نية	الزوج	على	ق�س���د	معا�سرتها	باملع���روف،	ودوام	الزواج،	.
وم���دى	قدرته	عل���ى	حتمل	امل�سوؤولية	املالي���ة،	واالإنفاق	على	االأ�س���رة	النا�سئة،	وتوفري	

امل�ستلزمات	املالية	التي	حتتاجها.
3	 اإظهار	خطر	هذا	العقد	ومكانته،	واإعزاز	املراأة	واإكرامها.	.
4	 متكني	املراأة	من	التهيوؤ	للزواج	مبا	يلزم	لها	من	لبا�س	ونفقة)2(..

واإذا	تدبرن���ا	حكمة	كون	ال�سداق	واجب	على	الزوج	دون	الزوجة	لوجدنا	اأن	هذا	من	باب	
اإظه���ار	احلف���اوة	باملراأة	وع���دم	اإجلائها	اإىل	الكدِّ	والتع���ب،	واخلروج	اإىل	االأ�س���واق	وال�سوارع،	

واالختالط	باالآخرين؛	للح�سول	على	مال	ُتقدم	بع�سه	ملن	يقبل	بزواجها)3(.

**	واأم���ا	ع���ن	مقدار	ال�سداق	وكيف	اأن	ال�سرع	مل	يجعل	له	حًدا،	فهو	ماأخوذ	من	قول	اهلل	
ُخُذوا	ِمْنُه	�َسْيًئا	 	ا�ْسِتْب���َداَل	َزْوٍج	َم���َكاَن	َزْوٍج	َواآَتْيُتْم	اإِْحَداُهنَّ	ِقْنَطاًرا	َف���اَل	َتاأْ تع���اىل:	)َواإِْن	اأََرْدُتُ
	َواأََخْذَن	ِمْنُكْم	 ُكْم	اإِىَل	َبْع����سٍ ى	َبْع�سُ ْثًما	ُمِبيًنا*	َوَكْيَف	َتاأُْخُذوَن���ُه	َوَقْد	اأَْف�سَ ُخُذوَن���ُه	ُبْهَتاًن���ا	َواإِ اأََتاأْ

ِميَثاًقا	َغِليًظا(	]الن�ساء:21-20[.		
قال	ال�سَّاِفِع���ي)ت204ه(:"ودلَّ	قول	اهلل	تبارك	وتعاىل)َواآَتْيُتْم	اإِْحَداُهنَّ	ِقْنَطاًرا(على	اأن	
ال	وق���ت	يف	ال�س���داق	كرث	اأو	قلَّ،لرتكه	النهي	عن	القنطار	وه���و	كثري،	وتركه	حدًا	للقليل،ودّلت	

عليه	ال�سُّنَّة	والقيا�س	على	االإجماع")4(.	

جامع	البيان،	للطربي)175/8(،	تف�سري	ابن	اأبي	حات)919/3(. 	)1(
	ينظ���ر:	الفق���ه	االإ�سالمي	واأدلته،	للزحيلي)6760/9(،	احلكمة	من	ت�سريع	امله���ر،د	ح�سن	اأبو	غدة-	موقع	ر�سالة	 	)2(

االإ�سالم)http://muntada.islammessage.com/(	بت�سرف.
احلكمة	من	ت�سريع	املهر،	الأبي	غدة. 	)3(
تف�سري	االإمام	ال�سافعي)561/2(. 	)4(
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واالآية	االأوىل	دليل	على	عظم	قدر	ال�سداق،	وفيهما	دليل	على	جواز	املغاالة	يف	املهور؛	الأنَّ	
اهلل	تع���اىل	ال	ميث���ل	اإال	مبباح،	واالآي���ة	الثانية	تدل	على	عدم	جواز	اأخذ	�س���يء	منه	بعد	الزواج،	
فال�سداق	حق	كامل	للمراأة	بالدخول،	اأو	امل�سي�س	اأو	اخللوة	ال�سرعية،	وحق	متن�سف	اإذا	طلقت	

قبل	الدخول	على	ما	هو	معروف	يف	اأبواب	النكاح.

ه���ذا...	ومن	عظ���م	�ساأن	املهر،	اأنه	ورد	ل���ه	يف	القراآن	الكرمي	ثالث���ة	اأ�سماء	هي:النحلة،	
ُدَقاِتِهنَّ	ِنْحَل���ًة(	]الن�س���اء:	4[،	وقال	جل	 واالأج���ر	والفري�س���ة،	ق���ال	تعاىل)َواآُت���وا	النِّ�َس���اَء	�سَ
ًة(	 ُت���ْم	َلُهنَّ	َفِري�سَ �ساأنه)َواآُتوُه���نَّ	اأُُجوَرُه���نَّ(	]الن�ساء:	25[،	وقال	ع���ز	من	قائل	:)َوَقْد	َفَر�سْ

]البقرة:	237[،	وله	يف	ال�سنة	اأ�سماء	اأخرى.
وال	ي�س���ر	ت�سبيه	املهر	باالأجرة،	والنكاح	بالبيع،	اإمنا	هو	من	باب	الف�سل	بني	الزوجني	يف	
احلقوق،	وهذا	اإمنا	يظهر	عند	امل�ساحة	واخل�سومة،	وال	يعني	من	قريب	وال	من	بعيد	اأن	الزواج	
عقد	مبايعة	ومثامنة،	واإمنا	هو	مكارمة.	ولذلك	ي�سح	النكاح	دون	ت�سمية	املهر	عند	العقد،	ولو	

كان	بيعا	اأو	اإجارة	حقيقًة	مل	ي�سح)1(.	

المطلب الثاني:النفقة

م���ن	اأهم	احلقوق	املادية	التي	تثبت	للزوجة	مبوجب	النكاح	حق	النفقة	عليها	ح�سب	حالة	
ال���زوج،	وق���د	دل	القراآن	وال�سنة	على	ثب���وت	حق	النفقة	للزوجة	كفايته���ا	باملعروف،	فمن	اأدلة	

القراآن	ما	يلي:

ا	اأَْنَفُقوا	ِمْن	 ُهْم	َعَلى	َبْع�ٍس	َومِبَ 	َبْع�سَ ا	َف�سََّل	اهللَُّ اأ	–قوله:	)الرَِّجاُل	َقوَّاُموَن	َعَلى	النِّ�َساِء	مِبَ
اأَْمَواِلِهْم(	]الن�ساء:	34[.

دل���ت	االآية	على	اأن	من	بني	اأ�سباب	حتق���ق	قوامة	الرجل	على	املراأة	النفقة،والنفقة	طريق	
حتقيق	الكفاية	لها.

اَعَة	َوَعَلى	 	مِلَْن	اأََراَد	اأَْن	ُيِتمَّ	الرَّ�سَ 	َكاِمَلنْيِ ْواَلَدُهنَّ	َحْوَل���نْيِ ْعَن	اأَ 	ب-	قول���ه:	)َواْلَواِلَداُت	ُيْر�سِ
امْلَْوُلوِد	َلُه	ِرْزُقُهنَّ	َوِك�ْسَوُتُهنَّ	ِبامْلَْعُروِف	اَل	ُتَكلَُّف	َنْف�ٌس	اإِالَّ	ُو�ْسَعَها(	]البقرة:233[.

ينظر	فتوى	"احلكمة	من	م�سروعية	مهر	املراأة" –موقع	اإ�سالم	ويب-	رقم)174175(	اخلمي�س	30	ربيع	االأول	ه. 	)1(
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وج���ه	الداللة:	االآي���ة	تبني	اأن	التكلي���ف	بح�سب	الو�س���ع،	واأن	النفقة	عل���ى	الرجال	بح�سب	
حالهم)1(.	

يُِّقوا	َعَلْيِهنَّ	َواإِْن	 ارُّوُهنَّ	ِلُت�سَ ج	– قول���ه:	)اأَ�ْسِكُنوُهنَّ	ِمْن	َحْيُث	�َسَكْنُتْم	ِم���ْن	ُوْجِدُكْم	َواَل	ُت�سَ
ْع���َن	َحْمَلُهنَّ(	]الطالق:6[،دلت	على	وجوب	ال�سكنى	 ُك���نَّ	اأُواَلِت	َحْمٍل	َفاأَْنِفُقوا	َعَلْيِهنَّ	َحتَّى	َي�سَ

والنفقة	للزوجة،	ونهت	عن	االإ�سرار.	

ق���ال	حممد	ب���ن	احل�سن)ت189(:" اإِن	َكاَن	َلُه	ِعَيال	من	َزْوَج���ة	َواأَْواَلد	َفاإِنَُّه	يفرت�س	َعَلْيِه	
اْلك�ْس���ب	ِبقدر	كفايتهم	عيًنا	اِلأَن	االنفاق	على	َزوجته	ُم�ْسَتحّق	َعَلْيِه	َقاَل	اهلل	َتَعاىَل:	)اأَ�ْسِكُنوُهنَّ	
ِمْن	َحْيُث	�َسَكْنُتْم(ااْلآَية،	َمْعَناُه	واأنفقوا	َعَلْيِهم	من	وجدكم	َوَهَكَذا	يِف	ِقَراَءة	اْبن	َم�ْسُعود")2(.	

وق���ال	الكا�ساين)ت587ه�(:"االأم���ر	باالإ�سكان	اأمر	باالإنفاق؛	الأنه���ا	ال	متكَُّن	من	اخلروج	
للك�سب	لكونها	عاجزة	باأ�سل	اخللقة	ل�سعف	بنيتها")3(.

	اَل	ُيَكلُِّف	 د	– قول���ه:	)ِلُيْنِف���ْق	ُذو	�َسَعٍة	ِمْن	�َسَعِتِه	َوَمْن	ُقِدَر	َعَلْي���ِه	ِرْزُقُه	َفْلُيْنِفْق	مِمَّا	اآَتاُه	اهللَُّ
	َبْعَد	ُع�ْسٍر	ُي�ْسًرا(	]الطالق:7[،	وه���ذه	االآية	-	كما	ذكره	 	َنْف�ًس���ا	اإِالَّ	َم���ا	اآَتاَها	�َسَيْجَع���ُل	اهللَُّ اهللَُّ
امل���اوردي-	م���ن	املجمل	ال���ذي	ال	يجب	بيانه	عل���ى	الر�سول،	فق���د	اأجمل	فيها	النفق���ة	يف	اأقلها	

واأو�سطها	واأكرثها،	حتى	اجتهد	العلماء	يف	تقديرها")4(.
وقد	دلت	ال�سنة	كذلك	على	وجوب	النفقة	على	الزوجة	باملعروف،	واأبرزها	حديثان:

نَّ	اأََب���ا	�ُسْفَياَن	َرُجٌل	 	اإِ االأول:حدي���ث	َعاِئ�َس���َة	ر�سي	اهلل	عنها	اأَنَّ	ِهْن���ًدا	َقاَلْت:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَِّ
�َسِحيٌح	َوَلْي�َس	ُيْعِطيِني	َما	َيْكِفيِني	َوَوَلِدي،	اإِالَّ	َما	اأََخْذُت	ِمْنُه	َوُهَو	اَل	َيْعَلُم،	َفَقاَل:	ُخِذي	َما	َيْكِفيِك	

َوَوَلَدِك،	ِبامْلَْعُروِف")5(.	

املب�سوط،	ال�سرخ�سي)182/5(. 	)1(
الك�سب:حممد	بن	احل�سن	)�س57( 	)2(
بدائع	ال�سنائع،الكا�ساين)332/2( 	)3(

احلاوي	الكبري،	املاوردي)62/16(،	البحر	املحيط	يف	اأ�سول	الفقه،الزرك�سي)61/5(. 	)4(
متفق	عليه:اأخرجه	البخاري	رقم	)5364(		)65/7(كتاب	النفقات	باب	اإذا	مل	ينفق	الرجل	فللمراأة	اأن	تاأخذ	بغري	 	)5(
علم���ه	ما	يكفيها	وولدها	باملعروف،	وم�سلم	رقم)1714(	)1338/3(يف	كتاب	االأق�سية،	باب	ق�سية	هند،	واللفظ	

للبخاري.
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	والثاين:	حديث	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	يف	خطبة	الوداع	وفيه	"...َواإِنَّ	َلُهنَّ	َعَلْيُكْم	َنَفَقُتُهنَّ،	َوِك�ْسَوُتُهنَّ	
ِبامْلَْعُروِف")1(.

وج���ه	الدالل���ة:	دل	احلديث	على	اأن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	قد	اأذن	لهن���د	اأن	تاأخذ	من	مال	زوجها	ما	
يكفيه���ا	وولده���ا	باملعروف	ب���دون	علمه،	واحلديث	عم���دة	يف	بابه،	وقد	ا�ستنب���ط	منه	الفقهاء	

طائفة	كبرية	من	اأحكام	النفقة)2(.	

ه���ذا...	والناظر	اإىل	اأحقية	املراأة	للنفقة	يجد	اأنها	يف	اأم�س	احلاجة	اإىل	هذا	احلق	نظًرا	
ملا	يلي:	
1	 اأنَّ	للرج���ل	القوام���ة	على	املراأة	وهذه	القوامة	ت�ستل���زم	اأن	تكون	املراأة	معالة	لديها	ما	.

يكفيه���ا	من	اأمور	حياتها،	حيث	جند	يف	االآي���ة)34(	من	�سورة	الن�ساء	اأن	من	اأ�سباب	
القوام���ة	النفق���ة،	فاالآي���ة	تك�سف	عن	املزايا	التي	م���ن	اأجلها	كان	الرج���ل	قّواما	على	

املراأة،	ومل	تكن	املراأة	قّوامه	على	الرجل.

2	 اأّن	الرجل	اأقوى	من	املراأة،	واأقدر	على	ال�سعى	فى	وجوه	احلياة،	وكفالة	حاجات	املراأة	.
واالأوالد)3(.	

3	 اأّن	املراأة	عر�سة	لل�سياع	واالنحراف	-	اإن	مل	تتوفر	لها	�سبل	الكفاية-	فكم	من	فتيات	.
ون�ساء	دفعتهن	ظروف	احلياة	ال�سعبة،	وانعدام	املنفق	عليهن،	اأو	الكايف	الأمورهن– 
اإىل	ال�س���ري	يف	طري���ق	الك�سب	احلرام،	والوقوع	يف	براث���ن	اخلطيئة،	فكان	يف	ت�سريع	

االإ�سالم	حق	الكفاية	للمراأة	�سيانة	لها	عن	ال�سياع.

4	 اأنَّ	كفاي���ة	امل���راأة	بالنفق���ة	عليها	تعطيها	من	الق���وة	ما	يجعلها	تتف���رغ	ل�سوؤون	البيت،	.
والقي���ام	على	رعايته	على	الوجه	االأكمل،	�سواء	اأكان���ت	اأًما	اأم	زوجة،	فتمار�س	بذلك	
	وفقدت	املراأة	 مهم���ة	كب���رية	من	املهام	التي	كلفه���ا	اهلل	تعاىل	بها،	فاإذا	كان	العك����سُ

ج���زء	م���ن	حديث	طويل	اأخرجه	م�سلم		رقم)1218(	)886/2(	يف	كتاب	احلج	،	باب:	حجة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	 	)1(
و�سلم.

املب�س���وط،	ال�سرخ�سي)39/17(،	بداي���ة	املجتهد،	ابن	ر�س���د)76/3-77(،	االأم،	ال�سافعي)93/5-94(،	ك�ساف	 	)2(
القناع،	البهوتي)460/5(.

التف�سري	القراآين	للقراآن،	لعبد	الكرمي	اخلطيب)782/3(. 	)3(
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ح���ق	الكفاية	هذا،	فاإنها	ال	تهتم	ب�سوؤون	بيتها	ب���ل	ت�سعى	الأن	تتك�سب	ولو	على	ح�ساب	
اأ�سرتها.

5	 اأن	التاري���خ	والعل���م	�ساهدان	على	اأن	ما	اأر�سد	اإليه	الكت���اب	العزيز	من	قيام	الرجال	.
و�سيادته���م	على	الن�ساء	هو	احلق	الواقع	والفطرة	ال�سحيحة،	وقد	بنيَّ	اهلل	تعاىل	لنا	
بف�سل���ه	املرجِّح	لكون	الرجل	هو	القيم	عل���ى	املراأة،	وهو	تف�سيله	بنحو	القوة	والقدرة	
عل���ى	احلماية	والك�سب،	وهذا	مرجِّ���ح	فطري	طبيعي،	واإنفاقه	امل���ال	يف	املهر	وغريه	
وهذا	مرجِّح	اجتماع���ي	عقلي،	وال�سريعة	االإ�سالمية	موافق���ة	دائًما	للفطرة	االإلهية،	

ومطابقة	للم�سالح	االجتماعية	وموؤيدة	بالدالئل	العقلية)1(.	

6	 ولذل���ك	ف���اإن	افتقاد	املراأة	حلق	الكفاية	وعدم	توفره	له���ا	يقلب	موازين	االأمور،	حيث	.
يجعل	املراأة	عر�سة	ملزاحمة	الرجال	ويخرجها	عن	طبيعتها.	

7	 اأنَّ	حتقي���ق	الكفاي���ة	للم���راأة	بالنفقة	عليه���ا	يتوافق	مع	ق���ول	اهلل	تع���اىل:	)َوَقْرَن	يِف	.
ُبُيوِتُك���نَّ(	]االأحزاب:33[،	حيث	مينعها	حتقيق	ه���ذا	احلق	فحق	النفقة	مينعها	عن	
مزاحمة	الرجال	يف	اأماكن	العمل	التي	فيها	اختالط	بالرجال،	ومينعها	عن	التعر�س	
لالأعمال	ال�ساقة	التي	توهن	بدنها	اأو	تزري	بكرامتها،	وتفقدها	اأنوثتها	وجمالها.

المطلب الثالث:الميراث

املرياث	ت�سريع	اإلهي	ميثل	قمة	العدل	والرحمة	وال�سلة	واملودة،	�سرعه	اهلل	عز	وجل،	وقد	
حر����س	االإ�سالم	على	تقوية	رب���اط	الزوجية،	فجعل	الزوجية	�سببا	م���ن	اأ�سباب	املرياث	وذلك	
لتقوي���ة	اأوا�سر	املحبة	بينهما	-	مثال	ذل���ك	-	عندما	يرث	الزوج	زوجته،	والزوجة	عندما	ترث	

زوجها.

فلم���ا	كانت	العالقة	الزوجية	متث���ل	درجة	�سامية	من	درجات	العالق���ات	جماعها	ال�سكن	
���ُف	َما	َتَرَك	 وامل���ودة	والرحم���ة،	فقد	�سرع	اهلل	امل���رياث	بينهما	يف	قوله	ج���ل	�ساأنه:	)َوَلُكْم	ِن�سْ
نَي	 يٍَّة	ُيو�سِ ْن	َكاَن	َلُهنَّ	َوَلٌد	َفَلُك���ُم	الرُُّبُع	مِمَّا	َتَرْكَن	ِمْن	َبْعِد	َو�سِ 	َيُك���ْن	َلُهنَّ	َوَلٌد	َفاإِ اأَْزَواُجُك���ْم	اإِْن	مَلْ

الرجال	والن�ساء،	ملحمد	ر�سيد	ر�سا،	جملة	املنار)481/4(		بت�سرف	ي�سري 	)1(
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	َيُكْن	َلُكْم	َوَلٌد	َفاإِْن	َكاَن	َلُكْم	َوَلٌد	َفَلُهنَّ	الثُُّمُن	مِمَّا	َتَرْكُتْم	 ِبَها	اأَْو	َدْيٍن	َوَلُهنَّ	الرُُّبُع	مِمَّا	َتَرْكُتْم	اإِْن	مَلْ
وَن	ِبَها	اأَْو	َدْيٍن(	]الن�ساء:12[. يٍَّة	ُتو�سُ ِمْن	َبْعِد	َو�سِ

قال	القرطبي)ت671ه(:"واأجمع	العلماء	على	اأن	للزوج	الن�سف	مع	عدم	الولد	اأو	ولد	الولد،	
وله	مع	وجوده	الربع.	وترث	املراأة	من	زوجها	الربع	مع	فقد	الولد،	والثمن	مع	وجوده.." )1(.

وق���ال	الطاهر	ب���ن	عا�سور)ت1393ه(:"هذه	فري�سة	املرياث	ال���ذي	�سببه	الع�سمة،	وقد	
اأعطاه���ا	اهلل	حقها	املهجور	عن���د	اجلاهلية	اإْذ	كانوا	ال	يورث���ون	الزوجني:اأما	الرجل	فال	يرث	
امراأته	الأنها	اإن	مل	يكن	لها	اأوالد	منه،	فهو	قد	�سار	مبوتها	مبنزلة	االأجنبي	عن	قرابتها	من	اآباء	
واإخوة	واأعمام،	واإن	كان	لها	اأوالد	كان	اأوالدها	اأحق	مبرياثها	اإن	كانوا	كبارا،	فاإن	كانوا	�سغارا	
قب����س	اأقرباوؤهم	مالهم	وت�سرفوا	فيه،	واأما	املراأة	فال	ت���رث	زوجها	بل	كانت	تعد	موروثة	عنه	
يت�س���رف	فيها	ورثته.....فنوه	اهلل	يف	هذه	االآيات	ب�سل���ة	الع�سمة،	وهي	التي	و�سفها	بامليثاق	

الغليظ	يف	قوله:	)واأخذن	منكم	ميثاقا	غليظا(	]الن�ساء:21[" )2(	
قلت:	يف	ت�سريع	املرياث	للزوجة	مراعاة	حل�سن	الع�سرة	وال�سكن	واملودة	التي	بينها	القراآن	
الكرمي،	واأر�سى	معاملها	بني	الزوجني،	وفيه	من	االعرتاف	باجلميل	والف�سل	ما	فيه،	اإذ	اأنه	يف	
حالت	كثرية	يكون	للزوجة	دخل	كبري	يف	تكوين	ثروة	زوجها،	مبعاونتها	اإياه،	وتوفري	اجلو	االآمن	

والهادئ	له	ليمار�س	اأعماله	من	جتارة	وغريها.

ب���ل	اإنَّ	يف	كث���ري	من	املجتمع���ات	تعمل	الزوجة	مع	زوجه���ا	يًدا	بيد	يف	مهنت���ه	اأو	حرفته	اأو	
حرفة	اأخرى،	وت�ساركه	يف	نفقات	البيت	واالأوالد	-	وهي	غري	ملزمة	بذلك-	مما	يعد	م�ساعدة	

�سريحة	للزوج	اإما	بتوفري	نفقاته	هو	اأو	باإ�سافة	مال	على	ماله.

وله���ذا	كان	م���ن	االإن�ساف	اأن	ترث	الزوج���ة	وال	حترم	من	زوجها،	فه���ذا	الت�سريع	االإلهي	
ميث���ل	قمة	العدل	والرحمة	واملودة،	باالإ�سافة	اإىل	�سنوات	العمر	التي	ق�ستها	الزوجة	يف	خدمة	

زوجها	وخدمة	اأوالده،	واملحافظة	على	ماله.

ومرياث	الزوجة	من	زوجها	ي�سري	وفقا	لهذه	احلاالت:

اجلامع	الأحكام	القراآن،	للقرطبي)67/5(. 	)1(
التحرير	والتنوير)263/4(. 	)2(
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1	 اأنَّ	تك���ون	واح���دة،	فحينئذ	ترث	الربع	اإن	مل	يكن	للزوج	فرع	وارث،	والثمن	اإن	كان	له	.
فرع	وارث.

2	 اأنَّ	تتع���دد	الزوج���ات	في�سرتكن	يف	الربع،	اأو	الثمن	بناء	عل���ى	وجود	فرع	وارث	للزوج	.
اأو	عدمه.

3	 اأنَّ	الزوجة	ترث	من	زوجها	مبجرد	العقد،	�سواء	دخل	بها	اأو	مل	يدخل)1(..
4	 اأنَّ	الزوجة	ترث	زوجها	مبجرد	موته	حتى	ولو	كان	قا�سًرا)2(.		.

	وبه���ذا	املطل���ب	الي�سري	اأكون	قد	و�سلت	بف�سل	اهلل	تعاىل	وتوفيقه	اإىل	نهاية	هذا	البحث،	
وال	اأدع���ي	اأنني	قد	وفيته	حقه،اأو	اأتيت	بكل	حقوق	املراأة	على	زوجها،	ولكن	ح�سبي	اأنني	اأ�سرت	
اإىل	اأبرز	هذه	احلقوق	التي	وردت	يف	كتاب	اهلل	تعاىل،	وكيف	اأن	مراعاتها	وتطبيقها	يحل	كثريا	
م���ن	م�ساكل	الزوج���ة،	ويعود	باالأثر	الطيب	على	احلياة	الزوجي���ة،	واأنتقل	بعد	ذلك	اإىل	خامتة	

البحث	واأهم	تو�سياته.

تنظر	فتوى"مرياث	الزوجة	من	زوجها	املتوفى	عنها	قبل	الدخول" للمفتي	بكري	ال�سديف-	مفتي	الديار	امل�سرية	 	)1(
�سنة	1324ه-	فتاوى	دار	االإفتاء	امل�سرية	)411/2(.

	فتوى	"مرياث	الزوجة	من	زوجها	القا�سر" لل�سيخ	عبد	املجيد	�سليم	،	مفتي	الديار	امل�سرية	�سنة	1353ه-	فتاوى	 	)2(
دار	االإفتاء	امل�سرية	)374/2(.
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الخاتمة

بعد		توفيق	اهلل	تعاىل	وعنايته	اأورد	هنا	اأبرز	نتائج	البحث	وتو�سياته	على	النحو	االآتي:

اأوال:	نتائج	البحث:

اأن	االإ�س���الم	قد	كفل	حقوقا	حتف���ظ	لالأ�سرة	كيانها،	وتقيها	مما	تتعر�س	له	من	م�سكالت	
حياتية،	وهذه		احلقوق	ن�س	عليها	القراآن	الكرمي	يف	مو�سع	عدة.

اأن		م�سطلح	"حق" ورد	يف	القراآن	الكرمي	ع�سرات	املرات	مب�ستقاٍت	خمتلفة،	ولكن	لي�س	
فيه���ا	م���ا	يدل	على	تعريف	احل���ق	الذي	هو	اأمر	واجب	على	املرء	نحو	غ���ريه	األزمه	به	ال�سرع	اأو	

األزم	به	نف�سه".	
	اأن	حق���وق	الزوج���ة	ق���د	عرب		عنها	الق���راآن	الكرمي	ب�سي���غ	متعددة	كاالأوام���ر،	والنواهي	
واالأخبار	التي	تفيد	يف	جمملها	"االأمور	التي	تثبت	للزوجة	يف	ذمة	الزوج	مبوجب	عقد	الزوجية،	

بناء	على	اإلزام	ال�سرع	بها	اأو	التزام	الزوج	بها".		
		اأن	الق���راآن	الكرمي	خاطب	الزوج	بحقوق	زوجته	علي���ه،		نظرا	لكونه	القيم	عليها،	وكونه	

الذي	ميلك	اإيفاء	هذه	احلقوق	اأو	اإهدارها.

اأن	حقوق	الزوجة	تنق�سم	اإىل	اأق�سام	عدة	باعتبارت	خمتلفة،	اأ�سهرها	التق�سيم	اإىل	حقوق	
معنوي���ة	وحق���وق	مادية،	وبينمها	ت�سابه	وتداخل،	وهي	يف	جممله���ا	متثل	وقاية	للحياة	الزوجية	

مما	قد	يطراأ	عليها	من	خلل،	وعالًجا	ملا	وقع	فيها	من	م�سكالت.

اأن	اأب���رز	احلقوق	املعنوية	للزوجة	هي:الع�سرة	باملعروف،	والعدل	بني	الزوجات،	والوطء،	
وعدم	معا�سرتها	خالل	العذر	ال�سرعي،	ورعاية	دينها	وخلقها.

اأن	اإهدار	الزوج	الأي	حق	من	احلقوق	املعنوية	للزوجة	يورث	احلياة	الزوجية	خلال،	ويوؤدي	
اإىل	مفا�سد	اأخالقية،	واآالم	نف�سية	تلحق	بالزوجة.
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اأن	م���ن	اأبرز	احلق���وق	املادية	للزوجة:	ال�س���داق،	والنفقة،	وامل���رياث،	وكل	هذه	احلقوق	
م�سمونة	بن�سو�س	القراآن	الكرمي،	وال�سنة	النبوية.

اأن	اإهدار	الزوج	حلقوق	زوجته	املادية	يتنافى	مع	�سفة	القوامة	التي	اأثبتها	القراآن	للزوج،	
ويعد	من	اأكل	اأموال	النا�س	بالباطل،	ويوؤدي	اإىل	تعر�س	املراأة	ملفا�سد	واأ�سرار	بدنية	ومعنوية.

ثانيا: الت��سيات:
�س���رورة	الرج���وع	اإىل	ن�سو�س	القراآن	الكرمي	كمنهاج	ونربا����س	ت�ستمد	منه	معامل	حقوق	
االإن�س���ان	على	جهة	العموم،	وحق���وق	الزوجني	على	جهة	اخل�سو�س،	وحقوق	الزوجة	على	جهة	

االأخ�س.

قيام	املوؤ�س�سات	الديني���ة	واالجتماعية	والدعوية	بتوعية	املجتمع	امل�سلم	بحقوق	الزوجني،	
وتر�سي���خ	مفهوم	هذه	احلق���وق	واآثارها	يف	نفو�سهم	من	خالل	الربط	بكت���اب	اهلل	تعاىل	و�سنة	

ر�سوله	ملسو هيلع هللا ىلص.	

عق���د	دورات	تثقيفية	ودرو�س	تربوية	لكل	�سخ�سني	مقبل���ني	على	الزواج	لتب�سريهما	مبا	
ل���كل	منهما	عل���ى	االآخر	من	حقوق	وما	عليه	نحوه	من	واجبات،	وهن���اك	دول	تنتهج	هذا	النهج	
مع	اأبنائها،	بل	وتعتربه	�سرطا	ملوافقة	اأويل	االأمر	على	اإمتام	عملية	الزواج	)ماليزيا	منوذًجا(.

تي�س���ري	اإجراءات	التقا�سي	فيما	ين�سب	بني	الزوجني	من	نزاع	ب�ساأن	احلقوق	والواجبات،	
وعدم	التطويل	يف	الف�سل	فيها.
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حتقيق/	علي	البجاوي،	مكتبة	ومطبعة	م�سطفى	البابي	احللبي	– د.	ت.	

5	 اأحكام	القراآن،	لالإمام	حممد	ب���ن	اإدري�س	ال�سافعي)ت204ه�(،	حتقيق/د.	عبدالغني	.
عبد	اخلالق،	ط:دار	الكتب	العلمية:1400ه	– بريوت.

6	 اإحي���اء	علوم	الدين،	لالإمام	اأبي	حام���د	حممد	بن	حممد	الغزايل)ت505ه�	(،	ط:	دار	.
املعرفة،بريوت.	د.ت.

7	 االأ�سباه	والنظائر،	لالإمام	تاج	الدين	عبد	الوهاب	بن	تقي	الدين	ال�سبكي	)ت771ه�(،	.
ط:دار	الكتب	العلمية،	االأوىل	1411ه�-	1991م.

8	 اإعالم	املوقعني	عن	رب	العاملني،	الأبي	عبد	اهلل	حممد	بن	اأبي	بكر	اأيوب	الزرعي	ال�سهري	بابن	.
القيم)ت751ه�(،	حتقيق/	طه	عبد	الرءوف	�سعد،	ط:دار	اجليل	-	بريوت	،	1973م.

9	 االأم	،	لالإم���ام	اأب���ي	عب���د	اهلل	حمم���د	ب���ن	اإدري����س	ب���ن	العبا�س	ب���ن	عثمان	ب���ن	�سافع		.
املطلبي)ت204ه(،	ط:دار	املعرفة	– بريوت:1410ه�/1990م

10	 اأهمية	االإِ�سب���اع	العاطفي	بني	الزوجني،	�سحر	علي	امل�سري،	كتاب	من	اإ�سدار	موؤ�س�سة	.
الفرحة	لالإعالم	– كر�سي	النور	-	مبوقع	ملتقى	اأهل	العلم.
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11	 البح���ر	الرائق	�سرح	كنز	الدقائق،	لالإمام	زين	الدين	بن	اإبراهيم	بن	جنيم	،	املعروف	.
بابن	جنيم	امل�سري	)ت970ه�(،	ط:دار	املعرفة	– بريوت.د.ت.

12	 البحر	املحيط	يف	اأ�سول	الفقه،	،	لالإمام	اأبي	عبد	اهلل	بدر	الدين	حممد	بن	عبد	اهلل	بن	.
بهادر	الزرك�سي	)ت	794ه�(،	ط:	دار	الكتبي،	االأوىل،	1414ه�	-1994م.

13	 البحر	املحيط،	ملحمد	ب���ن	يو�سف	ال�سهري	باأبي	حيان	االأندل�سي	)ت745ه�(،	حتقيق	/.
عادل	عبد	املوجود	واآخرون،	ط:	دار	الكتب	العلمية	1422	ه�	-	2001	م،	االوىل،	بريوت.

14	 بداي���ة	املجته���د	ونهاية	املقت�س���د،	لالإمام	اأبي	الولي���د	حممد	بن	اأحم���د	بن	حممد	بن	.
اأحم���د	بن	ر�سد	القرطبي	ال�سهري	باب���ن	ر�سد	احلفيد)ت595ه�(،	ط		دار	اإحياء	الكتب	

العربية-		م�سطفى	البابي	احللبي،	الرابعة،	1395ه�/1975م.

15	 بدائ���ع	ال�سنائ���ع	يف	ترتي���ب	ال�سرائع،	لعالء	الدي���ن	اأبي	بكر	بن	م�سع���د	الكا�ساين	)ت	.
587ه(	ط:	دار	الكتب	العلمية،	االأوىل	1406ه�	-	1986م.	بريوت.

16	 البدر	املنري	يف	تخريج	االأحاديث	واالأثار	الواقعة	يف	ال�سرح	الكبري،	لالإمام	�سراج	الدين	.
اأب���ي	حف�س	عمر	بن	علي	بن	اأحمد	ال�سافعي	ال�سه���ري	بابن	امللقن	)ت	804ه(�،	حتقيق	
/م�سطف���ى	اأبو	الغيط	واآخرون،	دار	الهج���رة	للن�سر	والتوزيع،	الريا�س،	الطبعة	االأوىل	

1425ه�	-	2004م.

17	 التحرير	والتنوير،	ملحمد	الطاهر	بن	عا�سور)ت1393ه�(،	ط	دار	�سحنون،1997م،تون�س..

18	 الت�سهي���ل	لعلوم	التنزيل،	لالإمام	اأبي	القا�سم،	حممد	بن	اأحمد	بن	حممد	بن	عبد	اهلل،	.
ابن	جزي	الغرناطي	)ت	741ه�(،	حتقيق	د	عبد	اهلل	اخلالدي،ط:�سركة	دار	االأرقم	بن	

اأبي	االأرقم	– بريوت،	االأوىل	-	1416	ه�.

19	 تف�س���ري	االإم���ام	ال�سافع���ي،	لالإم���ام	اأب���ي	عب���د	اهلل	حمم���د	ب���ن	اإدري����س	ال�سافع���ي	.
املطلب���ي)ت204ه(،	جم���ع	وحتقي���ق	ودرا�سة:	د.	اأحم���د	بن	م�سطفى	الف���رَّان،ط	:دار	

التدمرية	-		ال�سعودية	،	االأول:1427	-	2006	م.
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20	 تف�س���ري	الق���راآن	العظيم	الب���ن	اأبي	حات،	لالإم���ام	اأبي	حممد	عب���د	الرحمن	بن	حممد	.
ب���ن	اإدري�س	ب���ن	املنذر	التميمي،	احلنظل���ي،	ال���رازي)ت327ه(،	حتقيق/اأ�سعد	حممد	
الطيب،	ط:	مكتبة	نزار	م�سطفى	الباز	-	اململكة	العربية	ال�سعودية،	الثالثة:1419ه.

21	 التف�س���ري	القراآين	للقراآن،	د	عبد	الكرمي	يون�س	اخلطي���ب	)ت1390ه�(،	ط:دار	الفكر	.
العربي	– القاهرة.

22	 تف�س���ري	املراغ���ي،	الأحمد	م�سطف���ى	املراغ���ي)ت1945م(،	ط:�سركة	مكتب���ة	ومطبعة	.
م�سطفى	البابى	احللبي	واأوالده،	د.ت،	م�سر.

23	 تف�سري	مقاتل،	لالإمام	مقاتل	بن	�سليمان	البلخي)ت150ه�(،	حتقيق/	اأحمد	فريد،ط:	.
دار	الكتب	العلمية،	االأوىل:	1424	ه�	-	2003	م.

24	 تقري���ر	"عدم	اإ�سباع	املراأة	جن�سًيا	اأ�س���رع	طريق	اإىل	الطالق	اأو	اخليانة-	ن�سرين	حل�س	.
-	مبوقع	اإيالف.

25	 ي���ُح	االأحَكاِم	ِمن	ُبل���ُوغ	امَلَرام،	لل�سيخ	عبد	اهلل	بن	عب���د	الرحمن	بن	�سالح	الب�سام	. تو�سِ
)ت1423ه�(،	ط:	مكَتبة	االأ�سدي،	مّكة	املكّرمة،الطبعة	اخلاِم�َسة،	1423	ه�	-	2003م.

26	 التو�سي���ح	ل�سرح	اجلامع	ال�سحيح،،	لالإم���ام	�سراج	الدين	اأبي	حف�س	عمر	بن	علي	بن	.
اأحم���د	ال�سافع���ي	امل�سري	)ت	804ه�(،	حتقيق	جمموعة	م���ن	الباحثني	يف		دار	الفالح	
للبح���ث	العلم���ي	وحتقيق	ال���رتاث	بالفيوم	– م�س���ر،	ط:دار	الن���وادر،	دم�سق	،الطبعة	

االأوىل،	1429	ه�	-2008	م.

27	 جام���ع	البيان	يف	تاأويل	القراآن)تف�سري	الطربي(،	الأبي	جعفر	حممد	بن	جرير	بن	يزيد	.
بن	كثري	بن	غالب	االآملي	الطربي	)ت310ه�(،	حتقيق/اأحمد	حممد	�ساكر،ط:موؤ�س�سة	

الر�سالة،االأوىل1420	ه�	-	2000	م،	بريوت.

28	 اجلام���ع	ال�سحيح)امل�سن���د	ال�سحيح	املخت�سر	بنقل	العدل	ع���ن	العدل	اإىل	ر�سول	اهلل	.
ملسو هيلع هللا ىلص(	لالإمام	م�سلم	بن	احلجاج	الق�سريي	الني�سابوري)ت206ه�(،ترقيم	حممد	فوؤاد	

عبد	الباقي،ط:دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	1972م.
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29	 اجلام���ع	امل�سن���د	ال�سحيح	املخت�سر	م���ن	اأمور	ر�س���ول	اهلل	e	و�سننه	واأيام���ه،	امل�سهور	.
البخ���اري	 عب���داهلل	 اأب���و	 اإ�سماعي���ل	 ب���ن	 لالإمام/حمم���د	 البخ���اري"،	 ب"�سحي���ح	
اجلعفي)256ه�(،	ترقيم	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي،	ط:دار	طوق	النجاة،	االأوىل:1422ه�،	

م�سر.	امل�سورة	عن	الطبعة	ال�سلطانية.

30	 اجلام���ع	الأحكام	القراآن،	الأب���ي	عبد	اهلل	حممد	بن	اأحمد	بن	اأبي	بكر	بن	فرح	القرطبي	.
)ت671ه����(،	حتقيق/ه�س���ام	�سمري	البخاري،	ط:	دار	ع���امل	الكتب،	االأوىل	1423ه�	-	

2003م،	الريا�س.

31	 احلاوي	الكبري	يف	فقه	مذهب	االإمام	ال�سافعي	وهو	�سرح	خمت�سر	املزين،	لالإمام		اأبي	.
احل�س���ن	علي	ب���ن	حممد	بن	حممد	بن	حبي���ب	الب�سري	البغ���دادي،	ال�سهري	باملاوردي	
)ت450ه����(،	حتقيق/علي	حممد	معو�س،	وعادل	اأحم���د	عبد	املوجود	،	ط:	دار	الكتب	

العلمية،	االأوىل،	1419	ه�	-1999	م.بريوت	– لبنان.
32	 .http://muntada.)االإ�سالم	ر�سال���ة	موقع	غدة-	اأبو	ح�سن	املهر،د	ت�سريع	من	احلكم���ة

islammessage.com/)	بت�سرف.

33	 الدراي���ة	يف	تخري���ج	اأحاديث	الهداية،	لالإمام	اأبي	الف�س���ل	اأحمد	بن	علي	بن	حممد	بن	.
اأحم���د	بن	حج���ر	الع�سقالين	)ت	852ه�(،	حتقي���ق	/	ال�سيد	عب���د	اهلل	ها�سم	اليماين	

املدين،	ط:	دار	املعرفة	– بريوت	– د.ت.
34	 الرجال	والن�ساء،	ملحمد	ر�سيد	ر�سا،	جملة	املنار-	موقع	املكتبة	ال�ساملة..

35	 رو�س���ة	املحب���ني	ونزهة	امل�ستاقني،	لالإمام	حممد	بن	اأبي	بك���ر	بن	اأيوب	بن	�سعد	�سم�س	.
الدي���ن	ابن	قيم	اجلوزية	)املتوفى:	751ه�(،	ط:دار	الكتب	العلمية،1403ه�/1983	م-	

بريوت،	لبنان.

36	 �س���نن	ابن	ماج���ه،	لالإمام	اأبي	عب���د	اهلل	حممد	بن	يزي���د	القزويني)ت273ه�(	حتقيق	.
وترقي���م	ال�سيخ	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي،	طبعة	دار	اإحياء	الكتب	العربية	)احللبي(	ط:	

1373ه�	-	1954م.
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37	 �سنن	اأبي	داود،	الأبي	داود	�سليمان	بن	االأ�سعث	ال�سج�ستاين	االأزدي	)ت275ه�(،حتقيق/.
حممد	حميي	الدين	عبد	احلميد،	ط:دار	الفكر،د.ت.	بريوت.

38	 �سنن	اأبي	داود،	الأبي	داود	�سليمان	بن	االأ�سعث	ال�سج�ستاين	االأزدي	)ت275ه�(،حتقيق/.
حممد	حميي	الدين	عبد	احلميد،	ط:دار	الفكر،د.ت.	بريوت.

39	 ال�س���نن	الك���ربى،	لالإم���ام	اأب���ي	عبد	الرحم���ن	اأحمد	بن	�سعي���ب	بن	عل���ي	اخلرا�ساين،	.
الن�سائي	ت303ه�(،	حتقيق	عبد	الغفار	�سليمان	البنداري،	�سيد	ك�سروي	ح�سن،ط:دار	

الكتب	العلمية،االأوىل:1411ه-1991م.

40	 ال�سرح	الكبري	على	خمت�سر	خليل،	لل�سيخ	اأحمد	بن	حممد	الدردير)ت1201ه(،	ومعه:	.
حا�سي���ة	الد�سوق���ي	على	ال�سرح	الكب���ري،	لالإمام	حمم���د	عرفة	الد�سوق���ي)ت1230ه(	
وتقري���رات	ال�سي���خ	حممد	علي����س)ت1299ه(،	ط:دار	اإحي���اء	الكت���ب	العربية،	عي�سى	

البابي	احللبي-	د.ت.

41	 �س���رح	�سحيح	البخاري،	البن	بطال،الأبي	احل�سن	علي	بن	خلف	بن	عبد	امللك	بن	بطال	.
البك���ري	القرطبي	)ت449ه(،	حتقيق/اأبو	متي���م	يا�سر	بن	اإبراهيم،ط:	مكتبة	الر�سد،	

الثانية	1423ه�	-	2003م-	الريا�س.

42	 �س���رح	فتح	القدير،	لكمال	الدين	حممد	بن	عبد	الواحد	ال�سيوا�سي	ال�سكندري	املعروف	.
باب���ن	الهمام	احلنف���ي	)ت	618ه(	على)الهداية	�سرح	بداية	املبت���دي(	ط:	دار	الفكر،	

بريوت،	د.ت.

43	 �س���رح	من���ح	اجلليل	عل���ى	خمت�سر	خلي���ل،	لل�سي���خ	حمم���د	علي����س)ت1299ه(ط:دار	.
الفكر1409ه�	-	1989م.

44	 �سمان���ات	حقوق	امل���راأة	الزوجية،		تاأليف	حمم���د	يعقوب	الدهل���وي،	ط:عمادة	البحث	.
العلم���ي	باجلامعة	االإ�سالمية،	املدينة	النبوية	ومكتبة		اأ�سواء	ال�سلف،	الريا�س،	اململكة	

العربية	ال�سعودية،	الطبعة:	االأويل:1424ه.
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45	 الفتاوى	الكربى،	لالإمام	تقي	الدين	اأبي	العبا�س	اأحمد	بن	عبد	احلليم	بن	عبد	ال�سالم	.
بن	تيمية)ت728ه(،	ط:	دار	الكتب	العلمية،	االأوىل:1408ه�	-	1987م.

46	 فتاوى	دار	االإفتاء	امل�سرية-	موقع	املكتبة	ال�ساملة..

47	 فت���ح	الب���اري	�س���رح	�سحيح	البخ���اري،	لالإم���ام	اأحمد	بن	عل���ي	بن	حجر	اأب���ي	الف�سل	.
الع�سقالين	ال�سافعي)ت852ه�(،ط:دار	املعرفة:1379ه،	بريوت.

48	 فتوى"احلكم���ة	م���ن	م�سروعي���ة	مهر	امل���راأة"– موقع	اإ�س���الم	ويب-	رق���م)174175(.
اخلمي�س30	ربيع	االأول	ه.

49	 الف���راغ	العاطف���ي	عند	املتزوج	ثغرة	لالنح���راف،	موقع	فل�سط���ني	اأون	الين-	االأربعاء5	.
نوفمرب2014م.

50	 الفقه	االإ�سالمي	واأدلته،	د.وهبة	الزحيلي،	ط:دار	الفكر،	الرابعة.	د.ت..
51	 القوان���ني	الفقهي���ة،	لالإمام	اأبي	القا�سم،	حممد	بن	اأحم���د	بن	حممد	بن	عبد	اهلل،	ابن	.

جزي	الكلبي	الغرناطي	)ت	741ه�(	حتقيق	حممد	بن	�سيد	بن	اأحمد	موالي،	ط:وزارة	
االأوقاف	الكويتية	– د.ت.

52	 الك�س���ب،	لالإم���ام	اأبي	عب���د	اهلل	حممد	بن	احل�س���ن	بن	فرقد	ال�سيب���اين	)ت	189ه�(،	.
حتقيق/	د.	�سهيل	زكار،	ط:	عبد	الهادي	حر�سوين	،	االأوىل،	1400ه�	-	دم�سق.	

53	 ك�س���اف	القناع	عن	م���نت	االإقناع،	ملن�سور	ب���ن	يون�س	البهوت���ي	)ت	1051ه�(،	حتقيق/	.
حممد	الأمني	ال�سناوي،	ط	عامل	الكتب،االأوىل:	1417ه�	-	1997م،	بريوت.

54	 الك�س���اف	ع���ن	حقائق	التنزيل	وعي���ون	االأقاويل	يف	وج���وه	التاأويل،لالإم���ام	اأبي	القا�سم	.
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املح�ر
ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت الجتماعية 

)امل�سكالت الأ�سرية(

ورقة بحثية بعن�ان:

�س�ء  يف  الكرمي  القراآن  بهداية  الأ�سري  التفكك  "معاجلة 
�س�رة التحرمي"

ذاكر دمير
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مقدمة البحث
				احلم���د	هلل	حُميي	ال���رِّمم،	وجُمري	القل���م،	وذاِرئ	االأمم،	وباِرئ	الن�س���م،	ليعبدوه	وال	
ي�سرك���وا	به	�سيًئ���ا،	واأف�سل	ال�س���الة	واأتُّ	الت�سليم	عل���ى	�سيدنا	حممد	النب���ي	ال�سادق	الوعد	

االأمني،	وعلى	اآله	و�سحبه	ومن	نهج	نهجهم	اإىل	يوم	الدين،	اأما	بعد:

				ف���اإنَّ	الن����سَّ	االإ�سالم���ي	اأوىل	االأ�سرة	عنايًة	عظمى،	واأفرد	له���ا	اأُ�س�ًسا	واأحكاًما،	ون�سَّق	
عالقاته���ا	تن�سيًقا	ناِجًعا،	الأنها	اللبنة	االأوىل	يف	بناء	املجتمع	االإ�سالمي،	وقارئ	القراآن	املتدبُر	
ي���رى	هذا	االهتم���ام	ويدركه،	وه���ذه	ال�سورة	التي	هي	م���دار	بحثنا	تناولت	ع���دًدا	من	ال�سوؤون	
االأ�سري���ة،	وحر�س���ت	عل���ى	اإي�ساِح	ومعاجل���ِة	�سوِر	التف���كك	االأ�سري،	مما	دفعن���ي	لبحث	هذا	

املو�سوع	حتت	حمور	توظيف	الدرا�سات	القراآنية	يف	عالج	امل�سكالت	االأ�سرية	

خطة البحث:
					ج���اء	ه���ذا	البح���ث	يف	مقدمة	ومتهيد	وثالث���ة	مباحث،	اأولها	ملح���ة	ُموَجزة	يف	التفكك	
االأ�س���ري	وتاأث���ري	العلمانية	فيه،	وثانيه���ا	يف	معاجلة	�سورة	التحرمي	التف���كَك	االأ�سريَّ	كاحلوار	
وحفظ	ال�سر	والتوبة	واأهمية	امل�سوؤولية	و�سرب	االأمثال،	وثالثها	التطبيقات	الرتبوية	امل�ستنبطة	
والنتائ���ج	امل�ستخل�سة	من	ال�س���ورة،	ويف	اخلامتة	تناول	البحث	اهتماَم	القراآن	مبعاجلة	ق�سايا	
االأ�س���رة،	واأنها	اللبنة	االأوىل	للمجتمع	امل�سل���م،	وو�سع	احللول	املنا�سبة	للم�ساكل	التي	تن�ساأ	بني	

اأفراد	االأ�سرة.
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اأهمية البحث:
	هذا	البحث	من	املو�سوعات	املهمة	من	حيث	بياُن	قواعَد	و�سوابط	للمحافظة	على	االأ�سرة	

يف	�سوء	هدِي	�سورة	التحرمي،	ويتجّلى	ذلك	يف	النقاط	التالية	:

اأ-	اإن	التف���كَك	االأ�سريَّ	ظاه���رٌة	كربى	يف	جميع	املجتمعات	االإن�ساني���ة،	وقد	اأ�سابت	هذه	
االآفُة	املجتمَع	االإ�سالمي،	لذا	وجب	على	الباحثني	املزيُد	من	النظر	يف	القراآن	الكرمي	ال�ستنباط	

عالٍج	لهذه	العلة	التي	تهدُِّد	اأهمَّ	ركن	من	اأركان	املجتمع.

هم	اأّن	بيت	النبوة		ال	يعرِتيه	ما	يعرتي	�سائَر	البيوت	من	امل�ساكل	االأ�سرية،	 ب-	يتوهَّم	بع�سُ
وه���ذا	اعتقاد	قا�سر،	وقد	اأثبتت	هذه	ال�س���ورة	اأن	االأنبياء	َيجري	يف	بيوتهم	ما	َيجري	يف	بيوت	

عامة	النا�س،	فكان	هذا	تعليًما	للنا�س	وت�سليًة	لهم.

ج-	واإين	اآم���ل	اأن	ت�سه���م	هذه	الدرا�سُة	يف	لفت	اأنظ���ار	الباحثني	وامل�سلحني	االجتماعيني	
لتدبر	القراآن	وا�ستنباِط	عالٍج	الأمرا�س	االأ�سرة	التي	ُيعاين	منها	البيت	امل�سلم.

اأهداف البحث:
اأ-	اإن	ه���ذه	الدرا�سة	ته���دف	اإىل	و�سع	احللول	امل�ستنبطة	من	�سورة	التحرمي	حللِّ	م�ساكِل	
االأ�س���رة	التي	ال	تخلو	يومياُته���ا	من	العرثات	واخلالفات	و�سوِء	التفاهم	بني	اأفرادها،	وهذا	من	
طبيعة	االإن�سان	مع	ما	يعي�سه	البيت	امل�سلم	من	حتديات	وتهديدات	ت�ستهدفه،	لذلك	جاءت	هذه	
الدرا�سُة	لت�ساهم	يف	االإجابة	عن	ال�سوؤال	التايل	:	كيف	تتجاوز	االأ�سرُة	امل�سلمُة	تلك	املَنغِّ�سات؟	

ب-	كما	يهدف	هذا	البحث	اإىل	تو�سيح	طرِق	التعامل	مع	امل�ساكل	االأ�سرية،	ومنها	التفكُُّك	
االأ�سري،	وكيفيُة	التعامِل	معها		يف	�سوء	ال�سورة.

ج-	وم���ن	اأه���م	اأهداف	ه���ذه	الدرا�سة	تق���دمُي	اأف�سِل	ع���الٍج	لبناء	االأ�س���رة	واإبعاِدها	عن	
التفكك	االأ�سريِّ.

د-	وتوجيُه	االأزواج	والزوجات	اإىل	اأهمية	املعاجلات	التي	توافرت	فيها	ال�سفاُت	االإيجابية	
ملعاجلة	هذا	التفكِك.			
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الدرا�سات ال�سابقة:
			مل	َيَتناَه	اإىل	علمي	كتاٌب	مفرٌد	يف	احلياة	الزوجية	من	خالل	�سورة	التحرمي،	وما	اّطلعُت	
علي���ه	من	كتابات	حول	ال�سورة	اإمنا	هو	اأ�سب���ُه	مبقاالت	اأو	تف�سريات	حتليلية	من	كتب	التف�سري،	

واأهمُّ	ما	وقفُت	عليه	يف	ذلك:

اأ-	نحو	تف�سري	مو�سوعي	ل�سور	القراآن	الكرمي	لل�سيخ	حممد	الغزايل.

ب-	التف�س���ري	املو�سوع���ي	ل�سور	الق���راآن	الكرب	اإع���داد	نخبة	من	علم���اء	التف�سري	وعلوم	
القراآن،	وهو	باإ�سراف	االأ�ستاذ	الدكتور	م�سطفى	م�سلم.

ورغ���م	ما	يف	تلك	الدرا�سات	من	فوائد	اإال	اأنها	مل	تتناول	�سورة	التحرمي	من	جانبها	الذي	
يتعلق	بالتفكك	االأ�سري.

متهيد:
		ه���ذه	ال�س���ورة	عظيمٌة	يف	معانيه���ا،	معجزة	يف	مبانيه���ا،	األقْت	�سوًءا	عل���ى	بيت	النبوة،	

وحرَّ�سْت	على	االآداب	والتوجيهات	الرَّبانية،	وو�سعْت	العالج	للتفكك	االأ�سري.

وقب���ل	احلدي���ث	ع���ن	م�سامني	ال�سورة	يج���در	بنا	اأن	نعط���ي	ملحة	عنه���ا،	وذلك	من	حيث	
مدنيُته���ا	وت�سميُته���ا،	وع���دُد	اآياته���ا،	وترتيُبه���ا	يف	النزول	وامل�سح���ف،	ومنا�سبُتها	مل���ا	قبلها،	

واأهداُفها	وحمورها،	وفيما	يلي	تف�سيل	ذلك:

اأول : مدنية ال�س�رة وت�سميتها :
			وق���ع	اإجم���اع	اأهل	العلم	على	اأن	ه���ذه	ال�سورة	مدنية)1(،	واآياتها	اثنت���ا	ع�سرة	اآية،	وعدد	
كلماته���ا	مائتان	و�سبع	واأربعون	كلمة،	وحروفها	األ���ف	و�ستون	حرفًا)2(،كحروف	�سورة	الطالق،	

وتزيد	عنها	�سورة	الطالق	بكلمتني.

اب���ن	عطية،	اأبو	حممد	عبد	احلق	بن	غالب،	املحرر	الوجيز	يف	تف�سري	الكتاب	العزيز،	دار	الكتب	العلمية،	بريوت:		 	)1(
.)�س.	329(	1993/1413،	مج.	)5(،		

اخلازن،	عالء	الدين	علي	بن	حممد	بن	اإبراهيم	،	لباب	التاأويل	يف	معاين	التنزيل،	دار	الكتب	العلمية،		بريوت:		 	)2(
،	مج.	)4(،	)�س.	310(.	1995/1415 	
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وَوَرد	لل�س���ورة	اأك���رث	م���ن	ا�س���م،	َفَتَع���دُّد	االأ�سم���اء	دلي���ل	عل���ى	�س���رف	امل�سم���ى،	كما	قال	
الفريوزاآب���ادي)1(،	�سمي���ْت	�س���ورة	التحرمي	لتحرمي	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص	�سيًئا	على	نف�س���ه،	هذا	اال�سم	
توقيف���ي	فقط	،	وجاءت	ت�سميتها	يف	كالم	ال�سحابة)2(	و�سميت	�سورة	النبي)3(،	ووجه	ت�سميتها	
بالنب���ي	الأنها	ذك���رت	لفظ	النبي	يف	اأول	اآي���ة،	و�سميت	�سورة	الن�ساء)4(،	و�س���ورة	املتحرِّم،	وهو	
	حُترِّم)6(،	و�سورة	اللَِّم	حُترِّم)7(،	على	حكاية	چ مل	حترِّمچ،	وجعُلها	مبنزلة	 النبي)5(،	و�سورة	مِلَ
اال�سم،	واإدخاُل	الم	التعريف	عليها،	واإدغام	الاّلمني،	والت�سميتان	االأخريتان	من	ناحية	ت�سمية	
ال�سورة	باأول	كلمة	فيها،	وهذه	االأ�سماء	االأربعة:	مِل	حترم،	املتحرم،	النبي،	الن�ساء،	هي	اأ�سماء	
اجتهادي���ة	م���ن	املف�سرين،	اأو	ُوِجدت	يف	ُن�سخ	بع�س	امل�ساح���ف،	ومل	يثبت	فيها	عن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	

�سيء.)8(

الفريوزاآبادي،	حممد	بن	يعقوب،	ب�سائر	ذوي	التمييز	يف	لطائف	الكتاب	العزيز،	وزارة	االأوقاف،		القاهرة:				 	)1(
1996/1416،	مج.	)1(،	)�س.	88(. 	

ال�سيوط���ي،	عب���د	الرحم���ن	ب���ن	الكمال	ج���الل	الدين،	ال���در	املنث���ور	يف	التف�س���ري	باملاأث���ور،	دار	الفك���ر،	بريوت:		 	)2(
1983/1403،	مج.	)8(،	)�س.	213(.

	الزخم�سري،	اأبو	القا�سم	حممود	بن	عمر	جار	اهلل،	الك�ساف	عن	حقائق	غوام�س	التنزيل	وعيون	االأقاويل	يف	وجوه		 	)3(
	التاأوي���ل،	مكتب���ة	العبكان،	الريا�س:	1998/1418،	م���ج.	)6(،	�س.	)153(؛	القرطب���ي،	اأبو	عبد	اهلل	حممد	بن	 	
اأحمد	بن	اأبي	بكر،	اجلامع	الأحكام	القراآن،	موؤ�س�سة	الر�سالة،	بريوت:	2006/1427،	مج.	)21(،	�س.)67-69(؛	
البقاع���ي،	اأب���و	احل�سن	بره���ان	الدين	اإبراهيم	بن	عمر	ب���ن	ح�سن	،	نظم	الدرر	يف	تنا�سب	االآي���ات	وال�سور،	دائرة	

املعارف	العثمانية	حيدراآباد:	1983/1403،	مج.	)20(،	�س.	)179(.	
ابن	اجلوزي،	اأبو	الفرج	جمال	الدين	بن	عبد	الرحمن	،	زاد	امل�سري	يف	علم	التف�سري،	املكتب	االإ�سالمي،	 	)4(

بريوت:1987/1407،م���ج.	)8(،	����س.	)302(؛	االألو�سي،	اأبو	الثناء	�سهاب	الدين	،	روح	املعاين	يف	تف�سري	القراآن	 	
العظيم	وال�سبع	املثاين،	دار	الفكر،	بريوت:	1997/1417	،	مج.	)15(،	�س.	)217(.	ومل	اأقف	عليه	عند	اأحد	من	

املف�سرين	غريهما،	ومل	يعده	ال�سخاوي	وال�سيوطي	ا�سما	لل�سورة.	
االألو�سي،	روح	املعاين،	مج.	)28(،	)�س.128( 	)5(

اب���ن	اجلوزي،	زاد	امل�سري،	مج.	)8(،	�س.	)302(؛	وال�سيوط���ي،		الدر	املنثور،	مج.	)8(،	)�س.	213(؛	االألو�سي،	 	)6(
روح	املعاين،	مج.	)28(،	)�س.	128(.

اب���ن	عا�سور،	حممد	الطاه���ر،	التحرير	والتنوير،	الدار	التون�سية	للن�سر،	تون����س:	1984/1405،	مج.	)28(،	�س.		 	)7(
.)343(

الد�سوري	،	منرية	حممد	نا�سر،	اأ�سماء	�سور	القراآن	وف�سائلها،	دار	ابن	اجلوزي،	الدمام:	2008/1429،	�س.		 	)8(
.)428-426( 	
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ثانًيا: ترتيب نزول ال�س�رة :
					ه���ي	اخلام�سة	بعد	املائة	يف	ِعداد	ن���زوِل	�سوِر	القراآن،	فقد	نزلت	بعد	�سورة	احلجرات	

وقبل	�سورة	اجلمعة)1(.	

					اأم���ا	من	حيث	ترتي���ُب	امل�سحف	فهي	ال�سورة	ال�ساد�سة	وال�ستون،	قبلها	�سورة	الطالق،	
وبعدها	�سورة	امللك،	وهي	ال�سورة	التي	بها	ُيختم	اجلزء	الثامن	والع�سرون	يف	امل�سحف.

				ومن	املُ�سلَّم	اأن	نزول	هذه	ال�سورة	كان	بعد	زواج	النبي	بزينب	بنت	جح�س،	كما	اأفاد	ذلك	
�سبب	نزولها،	ولي�س	من	املتفق	عليه	حتديد	زمان	نزول	هذه	ال�سورة،	ولكن	بعد	وقوٍف	عميق	على	
بع����س	االأح���داث	يف	كتب	التاريخ	وال�سري	مُيكن	اأن	ُنحدد	فرتة	زمني���ة	تقريبية،	فمثال	ق�سة	زيد	

وزينب	وقع	ذكرها	يف	�سورة	االأحزاب،	وغزوة	اخلندق	وقعت	يف	ال�سنة	اخلام�سة	للهجرة.)2(

ثالًثا: منا�سبة ال�س�رة ملا قبلها :
م���ن	علوم	القراآن	املعينِة	على	فهِمه	وفه���ِم	مقا�سده	علُم	املنا�سبات	بني	ال�سور	واالآيات،	وملا	
كانت	كلُّ	�سورة	من	�سور	القراآن	الكرمي	لها	منا�سبٌة	و�سلٌة	مبا	قبلها	ومبا	بعدها،		ومنا�سبٌة	و�سلٌة	
ما	بني	اآياتها،	وارتباٌط	بني	اأولها	واآخرها،	يجُدر	بنا	اأن	نذكر	ما	كان	من	ذلك	يف	�سورة	التحرمي.

				اإن	�س���ورة	الط���الق	والتحرمي	مت�سابهتان	يف	عر�س	االأحكام،	وما	يتعلَّق	بهما،	وهذه	واإْن	
ا: كانت	اإحدى	وجوه	املنا�سبات	يف	ِكلتا	ال�سورتني	،	اإال	اأنَّ	منها	اأي�سً

1	 افتتاح	الكالم	يف	ال�سورتني	بخطاب	يا	اأيها	الّنبي..

2	 م�سارك���ة	ال�سورتني	يف	االأح���كام	اخلا�سة		بالن�ساء،	ف�سورة	الطالق	يف	اإي�ساح	اأحكام	.
الط���الق	والعدة	وغري	ذلك،	وهذه	ال�سورة	يف	ذكر	بع����س	ن�ساء	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	وكيفية	

معاملته	لهّن	باللني	واحُل�سنى	.

3	 �س���ورة	الط���الق	يف	حترمي	ما	اأح���لَّ	اهلّل	بالطالق،	واإنهاء	خ�سام	بع����س	ن�ساء	االأمة،	.
وه���ذه	ال�س���ورة	يف	حترمي	م���ا	اأح���ل	اهلّل	باالإي���الء،	واإنه���اء	خ�سوم���ة	اأزواجه	ملسو هيلع هللا ىلص،	

ابن	عا�سور،	التحرير	والتنوير،	مج.	)28(،	�س.	)343(. 	)1(
ابن	ه�سام،	اأبو	حممد	عبد	امللك	بن	ه�سام	،	ال�سرية	النبوية،	دار	احلديث،	القاهرة:	1990/1419،	مج.	)3(،		 	)2(

�س.	)183-165(. 	
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واإفرادها	باأحكامهن	تعظيما	لهن	وتعظيما	له	ملسو هيلع هللا ىلص،	كما	خ�ست	هذه	ال�سورة	بختمها	
بذكر	زوجة	فرعون	اآ�سية	ومرمي	ابنة	عمران	وكونهما	يف	اجلنة.

4	 ارتب���اط	بداية	هذه	ال�س���ورة	بنهاية	ما	قبلها،	كما	ذك���ره	البقاعي	)ت.1480/885(	.
يف	كتاب���ه	نظ���م	الدرر	يف	تنا�سب	االآيات	وال�سور	حيث	ق���ال:	ملا	ختم	�سبحانه	الطالق	
باإحاط���ة	علمه	وتنزل	اأمره	بني	اخلافقني	يف	تدب���ريه،	دل	عليه	اأول	هذه	باإعالء	اأمور	
اخلل���ق	باأمر	اإخفاء	م���ا	تعلق	به	منه،	فاأظه���ره	�سبحانه	عتاب���ًا	الأزواج	نبيه	يف	�سورة	
عقابه،	الأنه	اأبلغ	رفقًا	به،	الأنه	يكاد	من	�سفقته	اأن	يبخع	نف�سه	ال�سريفة	رحمة	الأمته،	
ت���ارة	لطل���ب	ر�ساهم	واأخرى	رغب���ة	يف	هداهم	،	الأنه	بالغ	يف	تهذي���ب	اأخالقه	مع	ما	
طهره	اهلل	به	من	نزاهتها	عن	كل	دن�س	حتى	�سيَّق	عليها	باالمتناع	عن	بع�س	ما	اأبيح	

له	حفظًا	خلاطر	الغري)1(.

رابعًا: اأهداف ال�س�رة وحم�رها:
					ه���ذه	ال�سورة	املدني���ة	تت�سمن	بع�س	اأحكام	الت�سريع	اخلا�س���ة	باأمهات	املوؤمنني	لتكون	

اأمنوذًجا	حتتذي	به	االأمة.	
				ابت���داأت	ال�س���ورة	بعتاب	لطيف	للّنب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص	على	حترميه	على	نف�سه	�سيًئ���ا	ُمباًحا،	وهو	
الع�س���ل،	كما	ثبت	يف	ال�سحيح)2(،		ثم	وّجهت	العتاب	لبع�س	اأزواج	النبي	الإف�سائهن	ال�سّر	حني	
اأ�س���ّر	النبي	�سلى	اهلّل	عليه	و�سلم	اإىل	زوجت���ه	حف�سة،	فاأخربت	به	عائ�سة،	مما	اأغ�سب	الّنبي	
�سل���ى	اهلّل	عليه	و�سل���م،	وَهمَّ	ِبَتْطليق	اأزواج���ه،	وهّدَدُهن	اهللُّ	باإبداله	اأزواًج���ا	خرًيا	منهن)3(،	
ونا�س���ب	ذك���ر	ذل���ك	تذكري	اأهل	بي���ت	االإميان	باتق���اء	الن���ار	والرتهيب	من	اجل���زاء،	وبالتوبة	
الن�سوح،	وبجهاد	الكفار	واملنافقني	من	غري	ان�سغال	باأحوال	البيت	واالأ�سرة	من	اأزواج	واأوالد،	
ث���م	ختمت	ال�س���ورة	ب�سرب	مثلني	عظيم���ني:	اأحدهم���ا	للكافرين،	والثاين	للموؤمن���ني،	فاالأول:	

البقاعي،	نظم	الدرر،	مج.	)20(،	�س.	)179(	بت�سّرف 	)1(
البخاري،	حممد	بن	اإ�سماعيل،	�سحيح	البخاري،	دار	ابن	كثري،	دم�سق:	1990/1410،	كتاب	التف�سري،	مج.	)4(،	 	)2(

�س.	)1865(.	وهذا	حديث	�سحيح.
	الواح���دي،	اأب���و	احل�سن	علي	ب���ن	اأحمد،	اأ�سباب	نزول	الق���راآن،	دار	الكتب	العلمية،	ب���ريوت:	1991/1411،		�س.	 	)3(
)459(؛	ال�سيوطي،	لباب	النقول	يف	اأ�سباب	النزول،	موؤ�س�سة	الكتب	الثقافية،	بريوت:	2002/1422،	�س.	)270-

.)271



693

اأ. ذاكـــــــــــر دميــــــــــراملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

مث���ل	الزوجة	الكاف���رة	،	امراأة	نوح	وامراأة	لوط	عليهما	ال�سالم،	عن���د	الرجل	املوؤمن	ال�سالح،	
والث���اين:	مثل	الزوجة	املوؤمنة،	امراأة	فرعون،	عند	الرج���ل	الكافر	الفاجر،	ومثل	املراأة	احلرة	
التقي���ة	البتول	يف	غري	ع�سم���ة،	تنبيًها	للنا�س	على	وجوب	اعتماد	االإن�س���ان	على	نف�سه،	واأنه	ال	

يغني	يف	االآخرة	اأحد	عن	اأحد،	وال	ينفع	ح�سب	وال	ن�سب	اإذا	�ساء	العمل.

المبحث األول

ك الأ�سري وتاأثرُي العلمانية فيه  مفه�ُم التفكُّ

المطلب األول: مفهوم التفكك األسري 

ع���ّرف	اأهُل	اللغِة	التفكَك	بال�سعف	واال�سطراب،)1(	اأما	علماء	االجتماع	فقد	عرَّفوه	بعدة	
بُّ	كلها	يف	معنى	واحد	ُي�سري	اإىل	انهيار	الوحدة	االأ�سرية	وانحالِل	العالقات	ما	 تعريفات)2(	َت�سُ
ب���ني	اأفراد	االأ�سرة	نتيجَة	قطِع	العالقات	بني	الزوجني،	والتخلي	عن	االلتزامات	االأ�سرية،	مما	

يوؤدِّي	اإىل	ت�سدُّع	االأ�سرة	وتفكُّكها.

			اإن	مناق�س���ة	مو�س���وع	التف���كك	ت�ستوجب	اأن	نق���ف	على	اأهم	االأ�سب���اب	التي	�ساهمت	يف	
التفكُّك	االأ�سري	وت�سدُِّعه	وانهياره.

المطلب الثاني: تأثير العلمانية في التفكك األسري :

اإن	م���ن	اأهم	االأ�سب���اب	التي	�ساعدت	على	التفكك	االأ�سري	تلك	االأف���كاَر	العلمانيَة)3(	التي	

ابن	منظور،	اأبو	الف�سل	حممد	بن	مكرم	،	ل�سان	العرب،	دار	�سادر،	بريوت:1994/1414،	�س.475-478؛	 	)1(
الفريوزاآب���ادي،	القامو�س	املحي���ط،	موؤ�س�سة	الر�سالة،	بريوت:	1986/1406،	����س.	)1227(؛	مرت�سى	الزبيدي،	 	)2(
حمم���د	ب���ن	حممد	بن	حممد	ب���ن	عبد	الرزاق	،	ت���اج	العرو�س	م���ن	جواهر	القامو����س،	الرتاث	العرب���ي،	الكويت:	

1993/1413،	�س.	)301-299(.
بدوي،	اأحمد	زكي،	معجم	امل�سطلحات	للعلوم	االجتماعية،	مكتبة	لبنان،		بريوت:	1986،	�س.	)112(.	 	)3(
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غزت	عقوَل	العامَل	االإ�سالمي	خالل	القرن	الع�سرين،فما	هي	هذه	العلمانية،	وما	تاأثرُيها	على	
االأ�سرة	واملجتمع؟	

					العلماني���ة	لف���ظ	اأطلق	منذ	الق���رن	التا�سع	ع�سر	نتيجة	ال�س���راع	ال�سديد	والطويل	بني	
الكني�س���ة	والدولة،	وقد	�سّجعِت	العلمانيُة	على	فت���ح	اأبواب	االنحراف	التي	َنلِم�ُسها	االآن	وجَنِني	

ثمارها.

				العلمانيُة	تلك	الَنْبَتُة	التي	اأخذْت	بالنموِّ	اإىل	اأن	اأ�سبحْت	�سجرًة	با�ِسقًة	�سربْت	جذوَرها	
يف	املجتمعات.

				وَح���ِريُّ	بالذكر	اأن	نقول	:	اأ�سبحت	العلمانية	مَنًطا	للتفكري	وجزًءا	اأ�سا�سًيا	من	ح�سارِة	
وثقافة	الغرب	َيلتِزم	بها	ويداِفُع	عنها،	وبذلك	ميكن	اعتبارها	اإيديولوجيا.

					يف	ظلِّ	هيمنة		العلمانية،	كاإطاٍر	للمجتمع،	ُت�سبح	العلمانية	نظاًما	�سيا�سًيا	واقت�سادًيا	
واجتماعًي���ا	تتفاعل	يف	املجتمع	بعيًدا	عن	تاأث���ري	الدين،	حيث	مل	َيُعد	الدين	يف	هذه	املجتمعات	

قائًما	كم�سدٍر	للِقيم	على	م�ستوى	الفرد	واالأ�سرة.	

		ويج���ب	علينا	اأن	نذكر	اأّن	العلمانية	لي�ست	جمموعة	اأفكاٍر،	ولكنها	اإطاٌر	لعمليٍة	تن�ساأ	من	
خاللها	الِقيُم	واالأفكار،	وتتَفاَعُل	مع	بع�سها	بعيًدا	عن	تاأثري	الدين.

				وق���د	اأدَّى	ذل���ك	التفاع���ل	اإىل	تطور	اأمناط	م���ن	التفكري	وال�سلوك	الف���ردي	واملادي	يف	
املجتمع���ات	الغربي���ة،	والذي	اأخذ	يت�سع	تاأثريه	يف	ظلِّ	ث���ورة	االت�ساالت	اإىل	بقية	اأنحاء	العامَل،	

مبا	فيها	الدول	العرببة	واالإ�سالمية.

			اإّن	م���ن	اأه���مِّ	ما	تولََّد	عن	هيمنة	العلمانية	ُبُروَز	ما	ي�سّمى	بالفردية	املطلقة،	اأي	ال	ميكن	
اأن	ُيِعي���ق	االإن�ساَن	اأيُّ	عائٍق	يف	حتقيق	ذاِته	وحياته،	وكيفية	تفكريه	ومعي�سته،	حتى	اإن	الدين	ال	

ي�ستطيع	اأن	مُيلي	عليه	كيف	يفّكر،	اإذ	الفرد	ال	َيخ�سُع	اإال	للقانون	الو�سعي	فقط.	

				وحتقيُق	الذات	يعني	اأاّل	يواِجه	االإن�ساُن	اأيََّة	عوائَق	تقف	اأمامه،	اأو	َت�سدُّه	عن	تنمية	ذاته	
وحتقيقه���ا،	ُمَدعَّم���ًا	با�ستقالل	الفرد	املطل���ق،	اأما	اخل�سو�سيُة	املطلقة	فتعن���ي	حقَّ	الفرد	باأن	
ُيرَتك	و�ساأَنه	يفّكر	مبا	�ساء	وكيفما	�ساء،	وي�سلك	الطريق	التي	ي�ساء،	دون	اأيِّ	تدخٍل	من	اأحد	.
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المطلب الثالث: العلمانية واالضطراب الذي نشرْته في الفرد واألسرة :

				اأحدث���ِت	العلماني���ة		ت�سوي�س���ًا	وا�سطراًب���ا	يف	النظام،	�سواًء	يف	بنائ���ه	اأو	منوه	اأو	تفاعله	
داخِلًي���ا	وخارجًي���ا،	فالنظ���اُم	مُيِكن	اأن	يك���ون	مادًيا	اأو	اجتماعًي���ا	مثَل	نظام	االأ�س���رة،	وُت�سكِّل	
ّية،	�سواء	كان	يف	بنائه	اأو	منوه	اأو	 الفو�س���ى	عندما	ت�سيب	النظام	حالَة	انحراٍف	اأو	حالًة	َمَر�سِ

تفاعِله	من	اأجل	اأدائه	لوظيفته.

اإّن	الت�سوي�س	واال�سطراب	الذي		اأحدثْته	العلمانية	على	م�ستوى	الفرد	اأْرَبَك	تفكرَيه،	ومن	
ث���مَّ	ال�سل���وَك	لديه،	واإن	ما	فعلْت���ه	العلمانية	من	ا�سط���راب	يف	فكِر	و�سلوك	الف���رِد	يف	املجتمع	
املعا�س���ر،	وخا�سًة	يف	املجتمعات	غ���ري	االإ�سالمية،	َجعَل	هذا	الفرَد	ُيِجي���ُز	الزنا	والِلواَط،	واإنَّ	
َتعاُظ���م	هذا	ال�سل���وك	كظاهرة	جعل	املجتمع���اِت	الغربية	تقَبُل	بهذه	االنحراف���ات،	ومثاٌل	على	

ذلك	اأن	القانون	الكندي	ي�سمح	باملمار�سة	اجلن�سية	املثلية)1(.

المطلب الرابع: أثر الدين في الحفاظ على نظام األسرة :

				قّدم	الديُن	جمموعًة	وا�سعًة	من	ُنُظِم	الِقيم	االأ�سرية	لَي�سبط	بها	تفكرَي	الفرد	و�سلوَكه،	
وجمموع���ُة	القيم	هذه،	والتي	انبثقت	عن	القراآن	وال�سنة،	جاءت	لتفعيل	دوِر	العقل	اإىل	اأق�سى	
درج���ة	ممكنٍة،	�سريطَة	اأاّل	يتجاوَز	مقا�سَد	ال�سريعة،	وبن���اًء	عليه	فاإن	على	الفرد	عندما	يفكر	
اأن	يوازن	ما	بني	م�سلحته	وم�سلحة	اأ�سرته	وجمتمعه،	ولذا	نقول	:	جاء	الدين	لي�ساعد	الفرد،	
بِط	عاطفِته	وتهذيبها،	وجاءت	القيُم	لت�ساعد	 وهو	يتفاعُل	مع	اأ�سرته،	على	ا�ستخدام	عقله،	و�سَ
حْت	منظومُة	 الف���رَد	على	اتخاذ	قراراته،	�سواًء	يف	الزواج	اأو	الط���الق،	وا�ستناًدا	اإىل	ذلك	و�سّ
القيِم	التي	جاء	بها	الديُن	االإ�سالمي	مفهوَم	االأ�سرة	كنظاٍم	اجتماعي	كهدٍف	وا�سح	من	خالل	
القيم	التي	طَرَحها،	وذلك	من	مثل	كيفية	تفاعل	اأفراد	االأ�سرة،	�سواء	كان	الزوج	اأو	الزوجة	اأو	
ح	الديُن	احلقوَق	والواجبات	قبل	ال���زواج	وعند	الزواج،	وكيفيَة	القيام	بهذه	 االأوالد،	ولق���د	و�سّ
احلق���وق	والواجبات،	بناًء	على	منظومة	من	قيم	الكرام���ة	والعدل	واالحرتام	واملودة	والرحمة	

واالإح�سان	وال�سرب	وكظم	الغيظ	والت�سامح	والعفو.

لق���د	تو�سع	امل�س���ريي	يف	تعريف	العلمانية	عل���ى	اأنها	ف�سل	الدين	ع���ن	الدولة.	انظر	امل�س���ريي،	عبد	الوهاب،	بني		 	)1(
العلمنانية	اجلزئية	والعلمانية	ال�ساملة،	موقع	الدكتور	امل�سريي.
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			و�ساأح���اول	ِفيما	يلي	َتلمُّ�َس	وا�ستنباَط	بع�ِس	القيم	التي	ت�سمََّنْتها	�سورُة	التحرمي	واأثَرها	
يف	احِلفاظ	على	االأ�سرة	من	خالل	عدة	مواقف.

				اإن	حادث���ة	حت���رمِي	ر�س���وِل	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	الع�س���َل	على	نف�س���ه،	مبعنى	االمتناع	من���ه	اإر�ساًء	
لزوجات���ه،	ُجعل���ْت	منطلًقا	لبياِن	معامَل	وهداياٍت	تتعلَّق	باالأ�س���رة،	فالقراآن	الكرمي	يف	كثري	من	
ع	يذكر	جزئيًة	اأو	حادثًة	معينًة،	ثمَّ	ينطلق	منها	اإىل	تربية	االأفراد	واجلماعات	على	�سوِء	 املوا�سِ

احلادثة	اجلزئية.
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المبحث الثاني 

يف معاجِلات التفكك الأ�سري

اأول: العتاُب برفٍق واأثُره يف معاجلة التفكك الأ�سري :
					ياأت���ي	العت���اُب	م���ن	اهلل	تع���اىل	لر�سول���ه	رقيقا	لطيًفا،	وق���د	تكرر	عت���اُب	اهلل	له	فجاء	
عتاُب���ه	ب�ساأن	حادثِة	عبد	اهلل	بن	اأم	مكتوم،	وعتاُبه	يف	�ساأن	اأخذ	الفداء	من	اأ�سرى	بدٍر	ب�سيغة	
الغائ���ب	�سفقة	ورحمًة،	ويف	بداي���ة	ال�سورة	جند	العتاَب	يبداأ	بالن���داء	بو�سف	النبوة،	وفيه	من	
	وا�سح،	واأن	الكالم	بعده	ال	يوؤّثر	عل���ى	َمقاِمه،	ثم	ياأتي	العتاُب	يف	 الت�سري���ف	للنب���ي	ما	هو	جليٌّ
	َلَك[)1(	،ثم	ذكر	ال�سبب	الدافع	للتحرمي	]َتْبَتِغي	 َحلَّ	اهللَُّ رُِّم	َما	اأَ 	حُتَ �سيغ���ة	�سوؤال	وتلط���ٍف	]	مِلَ
اَت	اأَْزَواِجَك[)2(،	وهذا	ال�سبب	لي�س	فيه	م�سلحة	عامة	وال	خا�سة،	الأنه	َمبنٌي	على	الِغرية	 َمْر�سَ
ب���ني	الزوج���ات،	وال	اعتباَر	لها	يف	الت�سريع،	ومما	خّفف	العتاَب	هن���ا	تذييُل	االآية	بذكر	املغفرة	

والرحمة.

ثانيا: حفُظ ال�سرِّ وقيمُته واأثُره يف الأ�سرة :
	�سدِّ	العالنية)3(،	وا�سطالًحا	ما	ُي�ِسرُّه	 			ال�سِّرُّ	بالك�سر	والت�سديد		لغًة	يطلق	على	اأمر	خفيٍّ

املرُء	يف	نف�سه	من	االأمور	التي	َعَزم	عليها)4(.

			اأ�َسرَّ	النبيُّ	ملسو هيلع هللا ىلص	الإحدى	زوجاته	)حف�سة/عائ�سة(	اأّنه	حّرم	الع�سَل	على	نف�سه،	اأو	حّرم	
ماريَة)5(،	واحلادثة	معروفة	يف	كتب	ال�سري	واأ�سباِب	النزول.

تعديل	القانون	الكندي	عام	1972	لت�سبح	املمار�سة	اجلن�سية	املثلية	م�سموح	بها	قانونّيا.	 	)1(
التحرمي،	66/1.	 	)2(
التحرمي،	66/1.	 	)3(

التهانوي،	حممد	علي	بن	علي	بن	حممد،	ك�ساف	ا�سطالحات	الفنون	والعلوم،	دار	الكتب	العلمية،	 	)4(
ب���ريوت:1998/1418،	م���ج.	)2(،	�س.	)351(،	لقد	تو�سع	التهانوي	مفهوم	ال�س���ر	واأنواعه	يف	العلوم	االإ�سالمية.		 	)5(
	اأب���و	البقاء،	اأي���وب	بن	مو�سى	احل�سيني	الكف���وي،	الكليات،	موؤ�س�س���ة	الر�سالة،	ب���ريوت:	1993/1413.مج.	)1(،		

�س.	)514(.
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						اأخربْت	زوجة	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	غرَيها	من	الن�ساء	مبا	كان	من	�سرِّ	ر�سوِل	اهلل،	ولكن	اهلل	
تع���اىل	اأخرب	نبيَّه	مب���ا	كان	من	اأمر	زوجته،	واأطلعه	على	ما	حدث	منه���ا	من	اإذاعة	ال�سرِّ،	فلما	
تقابال	واأخرَبها	مبا	كان	منها	من	اإف�ساء	ال�سرِّ	قالت:	من	اأخربك	به؟	قال:	اأخربين	رّبي	الذي	

ال	تخفى	عليه	خافية.

						وم���ن	�سي���اق	االآي���ات	جن���ُد	اأّن	اهلل	تع���اىل	ياأمُر	حف�س���ة	وعائ�سة	بالتوبة	م���ع	العتاب،	
واأمَرُهم���ا	بِكتمان	ال�س���رِّ	وحمبِة		ما	اأحبَّه	ر�س���وُل	اهلل	وُكْرِه	ما	َكِرَهُه،	ف���اإْن	فعلُتما	وا�ستجبتما	
ُقبلْت	توبُتكما	من	الذنب	وكان	خرًيا	لكما،	اأما	اإن	تعاونُتما	على	ما	يوؤذي	ر�سوَل	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	ب�سبب	

الغرية	والرغبة	يف	اإف�ساء	�سّره،	فاإن	اهلل	يتوىّل	ن�سَرُه	بكّل	اأ�سباب	الن�سر.

					اإنَّ	ِقواَم	احلياة	الزوجية	يقوم	على	الثقة	املتباَدلة	بني	الزوجني،	ومما	ُيقوِّي	هذه	الثقَة	
ويوطِّ���ُد	اأركاَنها	ِكتم���اُن	اأحِدهما	ل�سّر	االآَخر،	وعدُم	اإف�سائه،	وعند	وق���وع	ما	يْخِد�سها	فالعتاُب	
الرقي���ق،	واملحا�سب���ُة	اجلزئية	على	بع����س	املاآخذ	َكفيٌل	باإع���ادة	املياه	اإىل	جماِريه���ا،	ويتجنَُّب	

اال�ستق�ساَء	واالإحلاَف	يف	املُ�ساءلة	واملُعاَقبة	)فما	ا�ستق�سى	كرمي	قط()1(.

				والطالُق	�سديد	الوقع	على	نفو�س	اأهِل	البيت	جميًعا،	ولكن	الطرف	االأكرَب	�سررًا	وتاأثًُّرا	
ه���ي	املراأة،	فهي	ترى	يف	الطالق	هدًما	لُع�سِّ	الَزْوِجي���ة،	وتدمرًيا	ململكتها	وعر�ِسها	الذي	ترتبَُّع	
علي���ه،	وقطًعا	لَو�ساِئ���ِج	املودة،	ومما	ي�ساعف	تاأّثَره���ا	وانزعاَجها	اإذا	علَم���ْت	اأن	امراأة	اأخرى	

�ستحلُّ	حمّلها،	وتكون	خلًفا	لها	واأقرَب	اإىل	قلب	زوجها.

				لق���د	ك���رََّم	اهلُل	اأمُّه���اِت	املوؤمن���ني	با�ستخدام	األَط���ِف	العبارات	واأخفِّها	عن���د	تهديدهنَّ	
[)2(،	ودالل���ُة	"ع�سى" تفيُد	 بالط���الق	واال�ستب���دال،	حيث	ج���اء	التعبرُي	]َع�َسى	َربُّ���ُه	اإِْن	َطلََّقُكنَّ
الرتجي	يف	املحبوب)3(	اأوَّاًل	،	ثم	عّلق	هذا	الرتجي	ب�سرط	"اإن	طلقكنَّ"،	وا�ستخدَم	يف	ال�سرط	

حرف	"اإن"،	وهو	يفيد	الت�سكيَك،	بخالف	"اإذا" التي	تفيد	حتقيَق	الوقوع.
وخ���رُي	االأزواج	َم���ن	توفَّ���رْت	فيهنَّ	ال�سف���اُت	املذك���ورة	يف	االآية	التي	ت�س���ري	اإىل	ال�سفات	

ابن	عطية،	املحرر	الوجيز،		مج.	)5(،	�س.	)330-329(.	 	)1(
م�سطف���ى	م�سلم،	التف�سري	املو�سوعي	ل�سور	القراآن	الكرمي،	كلية	الدار�سات	العليا	واحلث	العلمي،	2010/1431،	 	)2(

مج.	)15(،�س.	)249(.
التحرمي،	66/5.	 	)3(
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املطلوب���ة	يف	الزوجة:	]املُ�ْسِلَم���ات	املُوؤِْمَنات	الَقاِنَت���ات	الَتاِئَبات	الَعاِب���َدات	ال�َساِئَحات	الَثيَِّبات	
َواالأَْب���َكارا[)1(.	فعندما	ُهّددْت	اأمهاُت	املوؤمنني	باال�ستب���دال	باأُخرياٍت	غرِيهنَّ	خرٍي	منهّن	جاء	
تف�سي���ُل	تلك	اخلريي���ِة	يف	ال�سفات	ال�سب���ع،	وكلُّها	�سفات	تدلُّ	على	امل�ست���وى	االإمياينِّ	الرفيع	
واالأخ���الِق	الَنِبيَل���ة،	واإيث���اِر	االآخرة	عل���ى	العاِجَل���ِة	و	وكاأّنها	تف�سي���ٌل	مِلا	َرغََّب	في���ه	ر�سوُل	اهلل	

ملسو هيلع هللا ىلص:)فاظَفْر	بذات	الدِّين	تربْت	يداك()2(.
ثالًثا: اأثُر احل�ار يف نزع اخلالف بني اأفراد الأ�سرة :

				ظه���ر	احل���واُر	يف	ال�س���ورة	من	خالل	حم���اورة	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص	لزوجته	التي	اأف�س���ْت	�سرَُّه،	
واحل���واُر	طريٌق	الإي�سال	الفكرة	وتبلي���ِغ	الدعوة	اإىل	احلق،	وهو	ال�سبيُل	الإقناع	االآخرين	بوجهة	
النظ���ر	التي	يراها،	ولذا	كان	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	قبل	اأن	َيغ���ُزو	قوًما	يطلب	منهم	االإ�سالَم،	وُيبّيُنه	لهم	
	من	حماورة	قوِمه	 مب���ا	يزيل	ال�سبهات.	والق���راآُن	الكرمي	ا�ستعمل	احلوار	كثرًيا،	فال	يخل���و	نبيٌّ
ا	م���ن	املودة	والتاآخي،	 واإقناِعه���م	بالَه���دِي	الذي	جاء	به.	واحلوار	ب���ني	اأفراد	االأ�سرة	ي�سيع	جوًّ
اإذ	اله���دُف	منه	لي�س	اإلغاَء	الط���رِف	االآخر،	اإمنا	يقوم	باإ�ساءة	نقطة	ُمظلم���ٍة،	وتو�سيِح	ق�سّيٍة	

غام�سٍة	ال	يراها	املحاِوُر	االآَخُر	على	الوجه	ال�سحيح.

				والرتبي���ُة	باحلوار	ت�ساع���ُد	على	اإيقاظ	العواطف	واالنفعاالت،	مم���ا	ي�ساعد	على	تربية	
اأفراِد	االأ�سرة	وتوجيِهِهم	َنحَو	املثل	االأعلى،	كما	ت�ساعد	على	تاأ�سيل	الفكرة	يف	النف�س	وتعميِقها.

				واحلواُر	و�سيلة	اإىل	فهم	روؤية	االآخر	واإ�ساعِة	ثقافة	االإعذار،	مما	ُيزيل	الظنوَن	اخلاطئة،	
ويزيُد	املرَء	عقاًل	وفهًما	ل�سنن	احلياة،	وي�سيِّق	م�ساحَة	اخلالف	و�سوَء	التقدير،	وُيِذيب	الربوَد	

الذي	قد	ُيلِقي	بثقله	على	العالقات،	والتجايِف	الذي	هو	اأوَّل	ُخطوٍة	للتدابر	و�سوِء	الظّن.

ِب التفكك الأ�سري : رابًعا: الت�بة اإىل اهلل واأهميُتها يف جتنُّ
						التوب���ُة	لغ���ًة	اخللو�ُس	من	الِغ�سِّ	وال�سوائب	الغريب���ة)3(،	ولل�سلف	لفتاٌت	لطيفة	يف	بيان	
معن���ى	التوب���ة	النَّ�سوِح	،	واأنها:	اأن	يتوب	العبُد	من	الذنب،	ثم	ال	يعود	اإليه	كما	ال	يعود	اللب	اإىل	
ال�سرع،	وقال	احل�سن	الب�سري:	هي	اأن	يكون	العبُد	نادًما	على	ما	م�سى،	جُمِمًعا	على	اأاّل	يعود	

ابن	ه�سام	االأن�ساري،	اأبو	حممد	عبد	اهلل	بن	يو�سف	جماال	الدين،	مغني	اللبيب	عن	كتب	االأعاريب،	املكتبة	 	)1(
الع�سرية،	بريوت:	1991/1411،	مج.	)1(،	�س.	)172(. 	)2(

التحرمي،	66/5.	 	)3(
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في���ه،	وقال	الكلبي:	اأن	ي�ستغفر	بالل�س���ان،	ويندم	بالقلب،	ومُي�ِسك	بالَبدن)1(،	وقال	النبي:	)	اإن	
اهلل	ع���ز	وجل	يب�سط	ي���ده	بالليل	ليتوب	م�سيء	النهار	ويب�سط	يده	يف	النهار	ليتوب	م�سيء	الليل	

حتى	تطلع	ال�سم�س	من	مغربها	()2(.

						وق���د	اأم���ر	اهلل	تعاىل	عب���اَده	املوؤمنني	بالتوبة،	وحثَّهم	عليها،	وب���نيَّ	لهم	ثمراِت	القيام	
به���ا.	وتارُك	التوبة	قانٌط	من	رحم���ة	اهلل،	فَمهما	عُظمِت	الذنوب،	فاإن	رحمة	اهلل	تعاىل	اأو�سُع،	
وم���ن	االآثار	الرتبوية	للتوبة	اإ�سراُق	اأنوار	التوبة	على	التائب،	فُتثمُر	الهدايُة،	واإ�سالُح	ال�سلوك،	
واطمئن���اُن	الروح،	وَيْجِنى	التائب	من	توبته	فوائَد	عظيم���ًة	متنوِّعة	تعوُد	على	القلب	بال�سكينة،	
وعل���ى	النف�س	بالطماأنين���ة،	وعلى	اجلوارح	بالطاعة،	ومما	ال	�سكَّ	في���ه	اأن	التائَب	ال�سادَق	يف	
توبت���ه	ي�ستبدل	عمَله	اخلاطَئ	بعمل	و�سلوٍك	اأف�سَل،	فت�سِب���ُح	�سخ�سيُته	متزنًة،	وعمُله	�ساحًلا	

ونافًعا	باإذن	اهلل،	ويف	االآخرة	يبدِّل	اهلل	�سيئاِته	ح�سنات.	
ح اأهميَة الت�بة:      وفيما يلي ن��سّ

1	 عل���ى	االآباء	تعريُف	اأبنائه���م	بالتوبة	الن�سوح	و�سروِطه���ا،	واإيقاُفهم	على	�َسعِة	رحمة	.
اهلل	وعفِوه

2	 ينبغي	لالآباء	اأن	يقوموا	بتوجيه	اأبنائهم	اإىل	باب	التوبة	املفتوِح	عندما	يرتكبون	خطاأً	.
م���ا،	واأّنهم	مهما	ابتعدوا	فاإّنه���م	ال	ي�ستطيعون	اأن	يع���ودوا	اإال	بالتوبة	الن�سوح،	وهذا	

يفتح	باَب	االأمل	اأمام	التائب.
3	 تذك���رُي	اأبناء	االأ�سرة	اأن	التوبة	واال�ستغفاَر	يجِلبان	الرزَق	والربكة	والتوفيق	يف	الدنيا	.

واالآخرة

4	 اكت�ساُب	�سفِة	العفِو	والرحمة	بني	اأفراد	االأ�سرة	الواحدة..
5	 فت���ُح	باِب	االأمل	للمخطئ،	وعدُم	تيئي�سه	وتقنيِطه،	واأّنه	باإمكانه	اأن	يجعل	من	اخلطاأ	.

�سواًبا،	ومن	الف�سل	جناًحا.

البخاري،	�سحيح	البخاري،	كتاب	النكاح،	الرقم:	5090،	مج.	)5(،	�س.	)1958(؛	اأبو	داود،	�سليمان	بن	االأ�سعث	 	)1(
االأزدي،	�س���نن	اأبي	داود،	موؤ�س�سة	الريان،	ب���ريوت:	1998/1419،	الرقم:	2040،	مج.	)3(،	�س.	)6(؛	الرتمذي،	
اأب���و	عي�س���ى	حممد	بن	عي�سى،	�سنن	الرتم���ذي،	دار	الغرب	االإ�سالمي،	ب���ريوت:	1996/1417،	الرقم:	1086	مج.	

)2(،	�س.	)382(.	وهذا	حديث	�سحيح.
ابن	منظور،	ل�سان	العرب،	مج.	)1(،	�س.	)233(؛	الفريوزاآبادي،	القامو�س	املحيط،	�س.)78(.		 	)2(
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خام�ًسا: م�س�ؤوليُة احلفاظ على الأ�سرة من التفكك :
						بع���د	التهدي���د	والوعي���د	لزوجتي	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	ياأتي	ال�سياق	الق���راآينُّ	:	))	اإن	مل	تتوبا	
((	،	اأي	عم���ا	وق���ع	منكما،		فياأتي	هذا	املقطُع	للداللة	على	ط���رق	الوقاية	من	الوقوع	يف	غ�سب	
اهلل	وعذاب���ه،	وهو	اأ�سلوٌب	قراآين	كث���ري	الورود	والدوران،	ينطلق	من	حادثة	معّينٍة	ليعمَّ	وي�سمَل	

االإن�سانية	كلَّها،	فمن	حادثة	املتظاهرتني	اإىل	خماطبة	الكافرين	والنا�س	عامة.

						�سّبه	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	امل�سوؤولني	عن	غريهم	بالرعاة،	كما	يف	احلديث:	)كلكم	راٍع	وكلُّكم	
م�س���وؤول	عن	رعيته،	واالإمام	راٍع	م�سوؤوٌل	ع���ن	رعيته،	والرجل	راٍع	يف	اأهله	وم�سوؤوٌل	عن	رعيته،	
واملراأة	راعيٌة	يف	بيت	زوجها	وم�سوؤولة	عن	رعيتها...()1(،	وهو	ت�سبيه	يف	غاية	الدقة	واجلمال.

				فالرَّاعي	يجّنب	اأغناَمه	ُكلَّ	ما	َي�سرُّها	من	حيواٍن	ُمفرت�س	اأو	غرِيه	من	االأماكن	املْوُبوَءة	
اأو	املجِدَب���ة،	وَربُّ	االأ�س���رِة	ُيجنِّب	اأهَل	بيته	م�س���ارَع	ال�سوء	واملفا�سَد	اخُلُلقي���َة	ومزالَق	الهوى،	
وامل�سلم	يعطي	من	نف�سه	الُقدَوَة	واملثَل	االأعلى	الأهل	بيته	يف	ح�سن	اخُلُلق،	والوقوف	عند	حدوِد	
اهلل،	وحما�سب���ِة	النف�س،	واملب���ادرِة	اإىل	فعل	الطاع���ات،	واجتناِب	املعا�س���ي،	ويكوُن	يف	حاجة	

ال�سغري	مع	االإ�سفاق	عليه،	كما	يكون	يف	خدمة	الكبري	مع	التوقري	واالحرتام	له.

وعل���ى	امل�س���وؤول	)االأب(	اأن	يراعي	االأزواَج	يف	التوجي���ه	والرتبية،	وذلك	من	خالل	االآيات	
الكث���رية	التي	تدعو	لذل���ك،	قال	تعاىل	:	چ وعا�سروه���نَّ	باملعروف	ف���اإن	كرهتموهنَّ	فع�سى	اأن	

تكرهوا	�سيئًا	ويجعل	اهلل	فيه	خريًا	كثريًاچ)2(.

وياأت���ي	االأوالُد	يف	املرتب���ة	الثاني���ة،	ومَلّا	كان���ت	ال�سفقُة	والرحمة	تغِلُب	عل���ى	حال	الوالدين	
ج���اء	التحذيُر	يف	اأكرَث	من	اآي���ٍة	من	التمادي	يف	تغليب	العاطفة	على	احلكم	ال�سرعيِّ،	والتوجيُه	
ال�سدي���د	يف	حقهم،	ق���ال	اهلل	تعاىل:	]يا	اأيها	الذين	اآمنوا	اإنَّ	من	اأزواجكم	واأوالدكم	عدّوًا	لكم	

الطربي،	اأبو	جعفر	حممد	بن	جرير،	جامع	البيان	عن	تاأويل	اآي	القراآن،	دار	عامل	الكتب،	الريا�س:	 	)1(
2003/1424،	مج.	)23(،			�س.	)108-109(؛	ابن	اجلوزي،	جمال	الدين	بن	عبد	الرحمن،	زاد	امل�سري	يف	علم	التف�سري،	
املكت���ب	االإ�سالم���ي،	بريوت:	1407،	م���ج.	)8(،	�س.	)313-314(؛	اب���ن	قيِّم	اجلوزية،	بدائ���ع	التف�سري،	دار	ابن	

اجلوزي،	الريا�س:	1993/1414،		مج.	)4(،	�س.	)486(.	
ابن	القيم،	حممد	بن	اأبي	بكر،	الفوائد،	دار	الكتب	العلمية،		بريوت:	1393	ه�	،	مج.	)1(،	�س.	)309(. 	

م�سلم،	اأبو	احل�سن	بن	احلجاج،	�سحيح	م�سلم،	دار	طيبة،	الريا�س:	2006/1426،	كتاب	التوبة،	الرقم:			2759،	 	)2(
مج.	)2(،	�س.	)1265(.	وهذا	حديث	�سحيح.
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فاحذروهم	واإن	تعفوا	وت�سفحوا	وتغفروا	فاإن	اهلل	غفور	رحيم[)1(.
	 وعل���ى	االأب	اأن	يراعي	الت���وازَن	بني	العمِل	والعبادة،	والتفرَُّغ	لالأه���ل،	فُيعطي	كلَّ	ذي	حقٍّ
حقَّه.	اإن	اأهل	البيت	بحاجة	للغذاء	البدين	وامَلالب�س	لل�سرت	والزينِة	واإ�سباع	اجلانب	العاطفي،	
واإىل	تلبي���ة	حاج���ة	ال�سرت	والَعفاف،	عن	عبد	اهلل	بن	عمرو	ب���ن	العا�س	ر�سي	اهلل	عنهما،	قال	
له	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	:چ بلغني	اأنك	ت�سوم	النهار	وتقوم	الليل	فال	تفعل	فاإن	جل�سدك	عليك	حقا	

واإن	لزوجك	عليك	حقاچ.)2(

اإنَّ	م�سوؤولي���ة	املوؤم���ن	عظيم���ٌة	جِت���اَه	اأه���ِل	بيت���ه،	فه���و	م�سوؤول	ع���ن	وقايته���م	جميًعا	من	
اقتح���ام	ُحفرة	النار،	وهو	م�سوؤول	عن	عباداتهم	واأدائه���ا	على	الوجه	ال�سحيح،	وعن	�سلوكهم	

وا�ستقامتهم	على	نهٍج	قومي،	وعن	اأخالقهم	وح�سِن	تعاملهم	مع	االآَخرين.
				اإن	اأفراد	االأ�سرة	اأمانٌة	يف	عنق	االأب،	واأيُّ	اإخالٍل	يف	امل�سوؤولية	والرِّعاية	َتْعُقُبها	حما�سبٌة	

وجزاء	]يوم	ال	ينفع	ماٌل	وال	بنون[)3(.
فعلى	امل�سوؤول	اأن	يحر�س	على	م�سلحة	اأفراِد	اأ�سرته	الدنيوية	واالأْخَروية،	وال	يكفيه	�سالُح	
نف�ِس���ه	ووقايُتها	من	النار،	ورمبا	كان	بع�ُس	اأفراِد	االأ�سرة	�سبًبا	يف	دخوله	الّنار،	لعدم	رعايِتهم	
كم���ا	اأمر	اهلل	تعاىل،	فعل���ى	االآباء	تعريُف	اأبنائهم	بالتوبة	الن�س���وح	و�سروطها،	وتعليُمهم	�َسعَة	
رحم���ِة	اهلل	وعف���ِوه،	وينبغي	اأن	يقوموا	بتوجي���ه	اأبنائهم	اإىل	باب	التوبة	املفت���وح	عندما	ُيرتكُب	
خطاأٌ	ما،	واأّنه	مهما	ابتعد	فاإّنه	ال	ي�ستطيع	اأن	يعود	ويدخل	اإال	بالتوبة	الن�سوح،	وهذا	يفتح	باَب	

االأمل	اأمام	التائب.
								واإّن	ع���دم	التيئي����س	م���ن	رحمة	اهلل	يفت���ح	باب	التوبة	للعاِئِدي���ن	اإىل	اهلل	تعاىل	مهما	
عُظمت	الذنوُب.	واإنَّ	رحمة	اهلل	تعاىل	وا�سعة	فال	يياأ�ْس	مذنٌب	من	رحمة	ربه	متى	�سدَق	التوجَُّه	

اإىل	ربه	وحده.	

وم���ن	ثمرات	التوبة	واال�ستغفار	اأنهما	يجلبان	الرزَق	والربكة	والتوفيق	يف	الدنيا	واالآخرة،	
وُيك�سبان	�سفَة	العفِو	والرحمة	بني	اأفراد	االأ�سرة	الواحدة،	ويفتحان	باَب	االأمل	للمخطئ،	واأّنه	

م�سلم،	�سحيح	م�سلم،	كتاب	االإمارة،	الرقم:	1829،	مج.	)2(،	�س.	)886-887(.	وهذا	حديث	�سحيح.	 	)1(
الن�ساء،	4/19.		 	)2(
التغابن:	64/14.	 	)3(
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باإمكانه	اأن	يجعل	من	اخلطاأ	�سواًبا،	ومن	الف�سل	جناًحا	،	فعليه	اأال	يياأ�س	،	واأال	يقنط	.

�ساد�ًسا: �سرُب الأمثاِل واأثُرها يف معاجلة التفكك الأ�سري : 
					�س���رب	اهلل	تع���اىل	َمثَلني	للكف���ار	واملوؤمنني	ُموؤَداهما	اأن	َمن	كف���ر	ال	ُيغني	عنه	من	اهلل	
ٌم،	واأّن	َمن	اآم���ن	ال	يدفعه	دافٌع	عن	ر�سوان	اهلل	تعاىل،	 تع���اىل	�س���يء،	وال	ينفعه	ملجاأ	اأو	ُمعَت�سَ
ول���و	كان	يف	اأ�س���واأ	َمْنِبٍت	واأَخ�سِّ	حاٍل،	فقرابُة	اأبي	لهٍب	لر�سول	اهلل	ال	تنفعه	يوم	القيامة،	وحبُّ	
الر�س���ول	الأب���ي	طالٍب	ال	يفيده	طاملا	اأّنه	مل	يوؤمن	باهلل،	ومّم���ا	تعّر�ست	له	االآيات	الكرميات	اأن	
ام���راأة	لوط	وامراأة	نوح	اللت���ني	كانتا	يف	بيت	النبوة	ولكنهما	خانت���ا	زوجيهما	بالكفر،	مل	تدفع	
عنهم���ا	رابطُة	الزواج	�سيًئا	م���ن	عذاب	اهلل،	و�سرُب	االأمثال	يف	ال�س���ورة	دليٌل	على	تاأثري	وقِعه	
يف	الف���رد	واملجتمع،	وما	ميكن	اأن	ي���وؤدي	اإليه	هذا	االأ�سلوب	من	فوائَد	تربوية	عظيمة،	ويف	هذا	
االأ�سل���وب	اإبراٌز	للنم���اذج	ال�سلبية،	وحتذيٌر	من	اقتفاء	�سبيل	اأ�سحابه���ا	واتباِع	خطواتهم،	ويف	
ه���ذا	تلميٌح	لزوجت���ي	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	حف�سة	وعائ�س���ة،	وتنبيه	لهما	باأن	زوج���ة	نوح	وزوجة	لوٍط	
مل	ينفعهم���ا	قرُبهم���ا	من	نبي	اهلل	،	الأنهم���ا	�سارتا	بخالف	طريقة	نبّي	اهلل	ن���وٍح	ولوط	عليهما	

ال�سالم.

و�سرُب	االأمثال	�سبي���ٌل	لالإقناع	والتاأثري	بت�سوير	احَلقِّ	ب�سورته	النا�سعة	والرتغيِب	فيه،	
وذك���ِر	الباطِل	ب�سورته	القبيحة	والتنفرِي	منه	وَتْعِرَيِته	وَك�س���ِف	حقيَقتِه،	واالإقناُع	باالأمثال	ناَل	
ن�سيًب���ا	كبرًيا	ومكاًن���ا	عالًيا	يف	القراآن	الك���رمي،	لذلك	فاإن	حكاية	الق�سة	م���ع	�سرب	االأمثال	
يجعُله���ا	بعيدَة	االأثر	�سعبَة	الن�سيان،	تتمّكن	من	امل�ساعر	وتاأ�ِس���ُر	االأحا�سي�س،	فيبقى	اأثُرها	يف	
نف����س	االإن�سان،	فالقراآن	ي�ستخدم	الق�سَة	جلميع	اأنواع	الرتبية	والتوجيه،	تربيِة	الروح،	وتربيِة	

	حافٌل	جلميع	التوجيهات. العقل،	وتربيِة	اجل�سم،	فهي	�ِسِجلٌّ

				وم���ن	ث���م	ينتقل	الق���راآن	لي�سرب	لنا	املث���ل	الثاين	يف	هذا	ال�سي���اق	المراأتني،	االأمنوذُج	
�ّسد	يف	�سخ�سيتها	االإمياَن	والت�سديَق	اإ�سافًة	اإىل	الثبات	وال�سموخ	 االأول	امراأُة	فرعوَن	التي	جُتَ
والتعايل	على	ملذات	الدنيا	وُمْتَعتها،	راكلًة	كلَّ	ذلك	برجلها	م�سحيًة	يف	�سبيل	عقيدتها	لَتْظفر	
نَِّة	َوجَنِِّني	ِمْن	ِفْرَع���ْوَن	َوَعَمِلِه	َوجَنِِّني	ِمَن	اْلَقْوِم	 مب���ا	عند	اهلل	]ربِّ	اْب���ِن	يِل	ِعْنَدَك	َبْيًتا	يِف	اجْلَ
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الظَّامِلِنَي[)1(
رب	به	املثل	هو	اأمنوذُج	مرمَي	ابنِة	عمراَن	عليها	ال�سالم،	اإنها	 			واالأمنوذُج	االآَخر	الذي	�سُ
متثُِّل	الفتاَة	ال�ساحلة	الطيبة	املن�ساأ	يف	َكنف	نبي	اهلل،	زوِج	خالتها،	زكريا	عليه	ال�سالم،	حيث	
قام	بكفالتها	ورعاية	�سوؤونها،	واإنها	مثاُل	النُّْبل	والطهِر	والَعفاف	والتقوى	منذ	نعومِة	اأظفارها،	

فكان	تكرمُي	اهلل	تعاىل	اأن	يجعلها	وابَنها	اآيًة	للنا�س.

					اإنَّ	اأك���رث	مزال���ِق	املراأة	بامل���ال	والزينة	واجلاه	والتَّباهي	باملكان���ة	االجتماعية،	اأو	تكون	
ب�سهوة	الفرج	واالن�سياق	وراء	الغري���زة	البهيمية	يف	احلب�س،	واالأمنوذجان	ال�ساحلان	ميثالن	

املرتفعات	عن	هذين	املنزلقني،	فا�ستحقا	التكرمي	وخلوَد	الذكِر،	والثناَء	اإىل	يوم	الدين.

				فاملنا�سب���ة	ب���ني	االآيات	وحموِر	ال�س���ورة	وا�سحٌة،	حيُث	الرتبية	ب�س���رب	املثل	بالنماذج	
املنحرَفة	الجتناب	الت�سبه	بها،	و�سَرَب	مثال	بالنماذج	ال�ساحلة	لالقتداء	بها.

	التحرمي	66/11.		 	)1(



705

اأ. ذاكـــــــــــر دميــــــــــراملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

المبحث الثالث

ة من ال�س�رة  التطبيقات الرتب�ية امل�ستنبطة والنتائج املُ�ستخل�سَ

المطلب األول: التطبيقات التربوية المستنبطة من السورة

اأ-	تطبي���ُق	مبداأ	ت�سريِف	النب���ي	ملسو هيلع هللا ىلص	بالنبوة	والر�سالة،	وغْر�ُس	حبِّ	الر�سول	الكرمي	ملسو هيلع هللا ىلص	
يف	نف�س	الطفل،	له	تاأثرٌي	يف	�سلوكه	واأفعاله،	وتو�سيُح	اأن	َمن	اأحّب	الر�سول	كان	معه	يف	اجلنة.

ب-	تفعي���ُل	اأ�سل���وِب	التفكري	والتاأم���ل	يف	تر�سيخ		االإميان	باملالئكة	وي���وم	االآخر،	واأن	اهلل	
ع���ز	وج���ل	الذي	خلقنا	من	العدم	قادٌر	عل���ى	بعثنا	بعد	املوت،	واأنه	الب���د	اأن	ينال	املح�ِسُن	ثمرَة	

اإح�سانِه،	وامل�سيُء	عاقبَة	اإ�ساءته.

ج-	التذك���رُي	باأن	اأفراَد	االأ�س���رة	املوؤمنة	التي	ترجو	رحمَة	اهلل،	وتخاف	من	عقابه،	وتوؤمن	
بالي���وم	االآخر	حقَّ	االإميان،	يجمع	اهلل	بينهم	يف	االآخ���رة	كما	جمعهم	يف	الدنيا،	فاإن	ذلك	مما	

يزيد	يف	ترابط	االأ�سرة	الواحدة	وتعاوِنها	على	الرّب	والتقوى.

د-	عل���ى	االأزواج	مراعاُة	الزوج���ات	يف	القيام	مب�سوؤولياتهّن،	فالزوج���ُة	َتعرَتيها	امل�ساكُل	
واالهتمامات	املتنوِّعة،	فقد	تن�سغل	لرتبية	اأبنائها	والقيام	باأعباء	املنزل	عن	�سيء	من	متطلبات	
الزوج،	فعلى	االأزواج	مراعاة	ذلك	مادامت	قائمًة	برعاية	حقوق	اهلل	يف	نف�سها	ويف	اأهل	بيتها.

المطلب الثاني: النتائج المستخلصة من السورة

1	 بيُت	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	اأ�سابْته	بع�ُس	االأحداث،	ووجوُد	مثل	هذه	االأحداث	يف	االأ�سرة	اأمٌر	.
طبيعي.

2	 معرفُة	اهلل	حّق	املعرفة	واالإمياُن	باملالئكة	وباليوم	االآخر	اأّوُل	َركيزٍة	من	ركائز	�سعادة	.
الفرد	واالأ�سرة	يف	الدنيا	واالآخرة.

3	 َح	ال�سفاِت	التي	تكوُن	يف	الزوجة	لتاأ�سي�س	. اهتمَّ	االإ�سالُم	ببناء	االأ�سرة	امل�سلمة،	وو�سّ
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االأ�س���رة،	واألقى	امل�سوؤوليَة	على	رّب	االأ�سرة	يف	املحافظة	على	اأ�سرته	والنجاة	بها	يوم	
القيامة.

4	 حثَّ	االإ�سالم	على	التوبة	والرجوع	عن	اخلطاأ،	وبنّي	اأنَّ	باب	التوبة	مفتوٌح،	واأنها	�سبٌب	.
يف	كثري	من	اخلريات	والربكات.

5	 حفُظ	االأ�س���رار	وعدُم	اإف�سائها	يزيد	االألفة	واملحبة،	ويدف���ُع	االإ�سكاالت	واخلالفات،	.
وَيِحدُّ	من	خطورتها.

6	 توؤكِّ���ُد	االآياُت	اأن	اأ�سلوب	احلوار	من	اأه���م	االأ�ساليب	الرتبوية	واأجنحها،	واأن	االإ�سالم	.
لي�س	ديَن	َكْبٍت	وال	اإق�ساٍء	لالآَخر.

7	 التاأكيُد	على	تقريب	الفكرة	للمخاطب	وخماطبته	مبا	يوؤّثر	فيه	ويجعُله	اأكرث	ا�ستجابًة،	.
كما	هو	يف	اأ�سلوب	�سرب	االأمثال.

8	 اإن	تطبي���ق	امل�سامنِي	الرتبويِة	امل�ستنبطِة	من	ال�سورة	يف	واقع	االأ�سرة	املعا�سرة	يوؤّدي	.
اإىل	جناح	االآباء	واالأمهات	يف	تربية	اأ�َسِرهم.
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الخاتمة

	اأ-	مل	حت���َظ	موؤ�س�س���ٌة	اجتماعية	يف	املجتمع	االإ�سالمي	مبا	حِظيْت	ب���ه	االأ�سرُة	يف	القراآن	
الك���رمي،	وال	غراب���َة	يف	ذلك،	فه���ي	اللَِّبَنُة	االأوىل	الت���ي	يتكّوُن	منها	�س���ْرح	املجتمع	االإ�سالمي،	
فمنه���ا	ي�ستم���دُّ	املجتمع	قوَته	ونق���اَءُه	و�سالبَته،	وال	غرابَة	اأن	نرى	اآياِت	الق���راآن	الكرمي	ُت�ساِيُر	
تكوي���َن	االأ�سرة	من	يوم	االختي���ار	واخُلطبة	اإىل	توثيق	ُعَرى	الن���كاِح	وبياِن	حقوق	الزوجني،	ثم	

التعرُّ�س	للعالقة	بينهما	وبني	اأوالدهما.

ع	القراآن	احلل���وَل	املنا�سبَة	للم�سكالت	التي	تن�ساأ	ب���ني	اأفراد	االأ�سرة	اإىل	اأن	 ب-	لق���د	َو�سَ
	حّقه	من	املرياث	 تنته���ي	العالقُة	الزوجية	طالًقا	اأو	وفاًة،	كما	حر�س	عل���ى	اإعطاء	كل	ذي	حقٍّ

اأو	من	غريه.

ج-	لق���د	عر�س���ِت	ال�سورة	اأحداًث���ا	وثيقَة	ال�سِّلة	باالأ�س���رة،	بل	اأحداًثا	تتعّل���ُق	باأطهر	بيٍت	
واأ�سرفه،	بيٍت	هو	م�سدر	ت�سريع	االأمة،	لتاأخذ	االأمُة	الِعظاِت	والدرو�َس	مما	كان	َيجري	لر�سول	
اهلل	م���ع	زوجات���ه	اأمهات	املوؤمنني،	وما	ُكنَّ	ُيوؤَمْرَن	به	م���ن	توجيهات	جُتاه	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص،	وهو	
ق���دوة	االأزواج،	والتوجه	اإىل	التوبة	اإن	وقع	منهن	ما	يدعو	اإىل	التوبة	واال�ستغفار،	والتلويح	لهنَّ	

اأنَّ	قربهنَّ	لر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	ال	ي�سفع	لهّن	اإن	خالْفَن	هدَيه	وت�سريَعُه.

د-	وم���ن	تلك	االأح���داث	اجلزئيِة	يكوُن	التوجيُه	العامُّ	للموؤمن���ني،	وبياُن	م�سوؤوليتهم	عمن	
ا�سرتعاه���م	من	االأَْهِلني،	وذكُر	ما	ينتظرهم	من	العقوبة	يف	حال	التق�سري،	وما	ينتظرهم	من	
تك���رمي	يف	حال	قيامهم	مب�سوؤولياتهم،	ثم	بياُن	�سنِة	اهلل	تعاىل	يف	امل�سوؤولية	الفردية،	فال	ينفع	
الق���رُب	من	ال�ساحل���ني	ما	مل	تخاِلط	القلوَب	ب�سا�سُة	االإمي���ان،	وال	ي�سّر	القرُب	من	املف�سدين	

مادام	القلُب	عاِمًرا	بحبِّ	اهلل	ور�سوله.

ه-	لق���د	ع�سنا	م���ع	ال�سورة	واأ�ساليبها	الرتبوية	التي	جمعت	ب���ني	الت�سريح	والتلميح،	وبني	
الوعد	والوعيد،	واخلوف	والرجاء.وكلُّ	ذلك	كان	الهدف	منه	االأ�سرَة	االإ�سالمية	و�سوؤونها.

واأخريًا	يو�سي	الباحث	مبا	يلي:
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اأواًل:	يلتم����س	نا�سحًا	وزارة	الرتبي���ة	والتعليم	اأن	تقرِّر	تدري�َس	هذه	ال�سورة	وما	ُتر�سُد	اليه	
يف	املدار�س	الثانوية	واملعاهد	مع	�سورة	الطالق.

ثانيًا:	ين�سح	الباحث	كل	اأب	واأّم	اأن	يجعل	الأهل	بيته	�ساعة	يتحدثون	فيها	عما	ارتكبوه	من	
اأخط���اء	خالل	يومه���م،	ليتعودوا	ال�سجاعة	واالعرتاف	وليك���ون	االأب	واالأم	اأّول	املبادرين،	ومن	

هنا	حتيا	�سنة	احلوار	ال�سريح	التي	جاءت	يف	هذه	ال�سورة.

ثالث���ا:	اإن	حتدي���د	�ساعة	يف	االأ�سب���وع	الأفراد	االأ�سرة	الإجراء	حوار	عم���ا	ميكن	اأن	يعرت�س	
االأ�س���رة	م���ن	م�ساكل	يعني	على	تقوي���ة	ال�سخ�سية	وتقبلها	الآراء	االآخري���ن،	كما	يعني	على	خلق	

حلول	للم�ساكل	املحتملة.

رابع���ًا:	االأمانة	حم���ل	ثقيل	على	االإن�سان	فيج���ب	اأن	يعود	نف�سه	على	حمله���ا	وحفُظ	ال�سر	
َي	حديثه	باالأمثلة	الواقعية	 اأمان���ة	يجب	االتكتم	عليه	وي�ستطيع	االأب	اأو	االأم	اأثناء	احلوار	اأن	ُيرْثِ

من	خالل	م�ساكل	البيت	واملدر�سة	تدريب	اأفراد	البيت	على	ذلك.
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احلم���د	هلل	رب	العاملني	وال�سالة	وال�سالم	على	اأ�س���رف	املر�سلني	�سيدنا	حممد	وعلى	اآله	
و�سحبه	اأجمعني.......	اأما	بعد

انت�س���ر	الن�سوز	كمقدمة	لطالق	اأو	خل���ع	�	غالبا	�	يف	املجتمع	انت�سار	النار	يف	اله�سيم،	فمن	
البي���وت	من	ق�سى	نحب���ه	ومنها	ما	ينتظر،	وبلغة	االإح�سان	�	وزمانن���ا	هذا	هو	زمن	االإح�ساء	�	

جند	الهول	كله:

فف���ي	ال�سعودية	:	وفقًا	الإح�سائي���ات	وزارة	العدل	يف	اململكة	لعام	2015،	7.8	حاالت	 		
ط���الق	حت���دث	يف	ال�سعودية	كل	�ساع���ة،	اأي	نحو	188	حالة	يوميًا.	ه���ذه	الن�سبة	مل	تختلف	عن	
اإح�سائيات	2014،	التي	�سجلت	4	حاالت	طالق	كل	ن�سف	�ساعة،	عدا	حاالت	اخللع،	وق�سايا	

االنف�سال	اأمام	املحاكم،	

ويف	م�سر:	باتت	ظاهرة	الطالق	يف	تزايد	م�ستمر.	واأظهرت	االأمم	املتحدة	يف	اإح�سائية	
لها،	اأن	حاالت	الطالق	يف	م�سر	و�سلت	اإىل	20	حالة	يف	ال�ساعة	الواحدة،	ما	يعادل	170	األف	
حال���ة	�سنويًا،	ووفق���ًا	جلهاز	التعبئة	واالإح�ساء،	�سجلت	م�س���ر	حالة	طالق	كل	6	دقائق	خالل	
ع���ام	2013،	اأي	240	حال���ة	ط���الق	يوميًا.	ووفقًا	ملرك���ز	املعلومات	ودعم	اتخ���اذ	القرار	التابع	
لرئا�س���ة	ال���وزراء،	و�سل	عدد	املطلقات	ع���ام	2014	اإىل	مليونني	ون�س���ف	املليون	رغم	النظرة	
املجتمعية	ال�سيئة	للمطلقة	يف	العامل	العربي،	وم�سر	خ�سو�سًا،	وغالبية	حاالت	الطالق	حتدث	
يف	الع���ام	االأول،	ب�سبب	رف�س	الزوجة	تقبل	طباع	زوجها	واأخالقياته،	ورف�سها	لطريقة	تعامله	
ال�سيئ���ة	معه���ا.	الفتًة	اإىل	اأن	يف	م�س���ر	اليوم	ن�سبة	كبرية	من	ح���االت	الطالق	التي	حتدث	بعد	

اأ�سهر	من	الزواج.

ويف	تون����س:	بالرغ���م	اأن	تون����س	ت�سجل	1000	حالة	ط���الق	�سهريًا،	وفق���ًا	ملركز	االإح�ساء	
الوطني	التون�سي،	اأي	نحو	4	حاالت	كل	3	�ساعات،	فاإن	هذا	الرقم	يعد	كبريًا	هناك،	نظرًا	الأن	
املجتم���ع	التون�سي	مل	يتج���اوز	12	مليون	ن�سمة،	ويظهر	يف	تون�س	�سب���ب	جديد	للطالق،	بعد	اأن	
حت���دث	خبري	معتمد	ل���دى	املحاكم	التون�سية	يف	ال�سحة	اجلن�سي���ة	والعالقات	االأ�سرية	عن	اأن	

40%	من	حاالت	الطالق	تعود	الأ�سباب	جن�سية

ويف	االإم���ارات:	م���ع	اأواخر	2015	وبداية	2016،	باتت	حماك���م	دبي	ت�سجل	يوميًا	4	حاالت	
ط���الق،	ما	ي�سري	اإىل	ارتفاع	ملح���وظ	يف	ن�سب	الطالق	التي	�سجلت	من	2012	حتى	2014،	12	
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األف	حالة،بح�سب	اآخر	االإح�سائيات	االإماراتية،	فاإن	مواقع	التوا�سل	االجتماعي	اأ�سبحت	من	
اأ�سب���اب	الطالق،	نظرًا	الن�سغال	الزوجني	به���ذه	املواقع	طوال	اليوم،	واإهمال	كل	منهما	االآخر.	
و�ساع���دت	يف	ذل���ك	الهواتف	الذكية،	وتاأت���ي	�سمن	االأ�سب���اب	االأخرى	الذمة	املالي���ة	امل�ستقلة	
لل�سي���دات	يف	االإم���ارات،	وقدرته���ن	على	املعي�س���ة	املي�سورة	بع���د	االنف�سال،	ف�س���اًل	عن	تعدد	

الزوجات.

ويف	الع���راق:	اأعلنت	ال�سلط���ة	الق�سائية	االحتادية	يف	الع���راق	اأن	حاالت	الطالق	ارتفعت	
بن�سب���ة	70%	يف	ال�سن���وات	الع�سر	االأخرية.	واأ�سبحت	ت�سجل	ح���االت	الطالق	اأكرث	من	60	األف	
حال���ة	�سنوي���ًا.	وك�سف���ت	درا�س���ة	جمتمعية	�سبب���ًا	جديدًا	الرتفاع	ه���ذه	الن�س���ب	يف	العراق،	هو	
امل�سل�سالت	الرتكية	التي	تظهر	ال�سورة	الوردية	لالأزواج،	ما	يوؤدي	اإىل	�سخط	االأزواج	يف	العراق	
عل���ى	حالهم،	يف	ظل	االأو�ساع	املعي�سية	ال�سعبة	التي	يعي�سها	العراقيون،	منذ	الغزو	االأمريكي.	
	Facebook	موقع	اأن	لها	درا�س���ة	يف	ك�سفت	املدين،	املجتمع	ملنظمات	الع���راق	موؤ�س�سة	وكان���ت
واالنرتنت	والهواتف	املحمولة،	من	اأ�سباب	الطالق	يف	العراق.	خ�سو�سًا	اأن	توا�سل	االأزواج	مع	
اآخرين	عرب	االنرتنت	يثري	الغرية	وال�سكوك	التي	توؤدي	اإىل	امل�ساكل	االأ�سرية	يف	نهاية	املطاف.

ويف	اجلزائر:	علنت	وزارة	العدل	اجلزائرية	ارتفاعًا	ملحوظًا	يف	حاالت	الطالق	يف	البالد	
و�س���ل	اإىل	60	األ���ف	حالة	�سنويًا،	اأي	حالة	كل	10	دقائ���ق.	وك�سفت	االإح�سائيات	عن	100	األف	

طفل	جزائري	يقعون	�سحايا	ب�سبب	انف�سال	االآباء.

ويف	االأردن:	و�سل���ت	ح���االت	الط���الق	يف	االأردن	اإىل	نح���و	15	األف	حالة،	بزي���ادة	�سنوية	
1000	حالة،	وفقًا	لتقديرات	دائرة	االإفتاء.	ويتيح	االأردن	للزوجة	اإمتام	الطالق	من	زوجها	اإذا	
اأر�س���ل	له���ا	ر�سالة	sms،	اأو	اإمييل،	اأو	عرب	اأي	و�سيلة	اأخرى	من	و�سائل	التوا�سل،	ويعرف	هناك	

بالطالق	االإلكرتوين.	)1(

اأم���ام	ه���ذه	االإح�سائيات	املذهلة	جن���د	اأنف�سنا	اأم���ام	م�سكلة	كربي	تهز	�سم���ري	العلماء	
ليتحرك���وا	ف���رادي	وجماعات	لوق���ف	دم���ار	اأكل	االأخ�سر	والياب����س،	وليعم���دوا	اإىل	كتاب	اهلل	
و�سن���ة	ر�سوله	لر�سد	الداء	بحكمة	وروية	وو�سف	الدواء	بدقة	وحذق	مبادرة	حلل	االأزمات	قبل	
وقوعها،	وحما�سرتها	بعد	وقوعها	،	اإذ	اأن	�سالح	البيوت	هدف	اأ�سيل	يف	�سريعة	االإ�سالم.

http://raseef22.com	:موقع	انظر 	)1(
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وم�سكالت	البيوت	الزوجية	تبداأ	غالبا	من	نقطة	ان�سراف	الزوجة	اأو	الزوج	عن	مطالب	 		
االآخر	امل�سروعة	بالتعايل	عليها،	اأو	بالتاأفف	منها،	اأو	با�ستثقالها	ل�سبب	اأو	الآخر،	واالأ�سباب	كثرية	
تتنوع	بتنوع	البيئات،	وتختلف	باختالف	البقاع	والثقافات،	وقد	عمت	البلوى	يف	زماننا	هذا	بهذه	
امل�سكلة	الأ�سباب	عديدة	اأهمها	مواقع	التوا�سل	االجتماعي	واالإعالم	واملوروثات،	والتقليد	االأعمى	
ال���ذي	األق���ى	بظالله	الكثيف���ة	على	االأُ�سر	والبيوت،	فخ���رَّب	كثريًا	من	البي���وت،	وخبب	كثريًا	من	
االأزواج	والزوج���ات،	و�سي���ع	كثريًا	من	ال�سب���اب	وال�سابات،	فبات	املجتمع	ره���ني	اجلهل	والُغربة	
رُّه	اأقرُب	من	نفعه	لبئ�س	املوىل	ولبئ�س	الع�سري،	وال	ملجاأ	وال	منجى	من	اهلل	اإال	اإليه. الذي	�سَ

وبهذه	االآلية	املعا�سرة	التى	توخت	هدَم	املجتمع	اأو	متييَعه	وتذويَبه	يف	ثقافات	االآخر	جتذَّر	
مر�ُس	الن�سوز	بني	طريف	االأ�سرة	چ 	الزوج	والزوجة	چ	

ولق���د	�سرَّق	النا�س	وغرَّبوا	من	اأجل	اإيجاد	حلول	ناجعة	لوقف	نزيف	انهيار	االأ�سر	وتفكك	
املجتمعات	فما	وجدوا	اإال	ُنَتفًا	من	هنا	ونتفا	من	هناك،	ال	تفي	بحل	ناجع	لظاهرة	الن�سوز	.

والأهمية	هذا	احلل	ول�سدة	احلاجة	اإليه	توجهت	اإىل	كالم	اهلل	الذي	هو	�َسَدى	وحلمة	هذا	
البحث	املو�سوم	ب��	م�سكلة	الن�سوز	وكيف	عاجلها	القراآن	

 " قراآنيًا	 وت�سف	عالجها	 اجتماعيًا	 الزوجي	 الن�سوز	 "درا�سة	حتلل	ظاهرة	
الأقف	على	الداء	واأ�سَف	من	خالله	الدواء	،	والقراآن	كله	دواء	و�سفاء	.

حدود	البحث:	االآية	رقم	34	من	�سورة	الن�ساء،	واالآية	رقم	128	من	نف�س	ال�سورة.
وقد اقت�ست طبيعة هذا البحث اأن يحت�ي على  :

مقدمة	�سملت	�سبب	اختيار	املو�سوع	واأهميته	وحدوده	،	واأربعة	مطالب،	وخامتة	وتو�سيات:
املطلب	االأول	:	تعريف	الن�سوز.

املطلب	الثاين:	اأ�سباب	عامة	للن�سوز.
املطلب	الثالث	:مظاهر	الن�سوز	عند	الزوجة.
املطلب	الرابع:	اأ�سباب	الن�سوز	عند	الزوجة.

املطلب	اخلام�س:	مظاهر	الن�سوز	عند	الرجل	.

املطلب	ال�ساد�س	:	اأ�سباب	الن�سوز	عند	الرجل	.
املطلب	ال�سابع:	كيف	عالج	القراآن	الن�سوز	عند	املراأة	؟
املطلب	الثامن:	كيف	عالج	القراآن	الن�سوز	عند	الرجل	؟

واخلامتة	والتو�سيات.
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المطلب األول: تعريف النشوز في اللغة واالصطالح وبيان العالقة بينهما.

الن�س�ز يف اللغة:
تط���رق	علماء	العربية	اإىل	بيان	معني	الن�س���وز	من	خالل	معاجمهم،	وبا�ستقراء	امل�ستطاع	
منها	جند	تكامال	معرفيا	يخ�س	بيان	الن�سوز	كحقيقة	لغوية،	وكيف	انتهت	مادته	اإىل	ما	ميكن	

اأن	يكون	مظنة	مراد	اهلل	تعاىل	يف	القراآن	من	خالل	وروده

يقول	ابن	فار�س	�	رحمه	اهلل	�	يف	مقايي�سه:"  النون	وال�سني	والزاء	اأ�سٌل	�سحيح	يدلُّ	على	
ارتفاٍع	وُعلّو.	والّن�َسز:	املكان	العايل	املرتِفع.	والّن�ْسز	والنُّ�ُسوز:	االرتفاع،	ثم	ا�ستعري	فقيل	َن�َسَزت	
امل���راأُة:	ا�سَت�سَعبْت	على	َبعِلها،	وكذلك	َن�َسَز	بعُلها:	جفاه���ا	و�سَرَبَها." )1(	ويقال:"  َن�َسَز	فالن	
ذا	ِقيَل	اْن�ُسُزوا	َفاْن�ُسُزوا" ]املجادلة11[	ويعرّب	 ع���ن	مقرِّه:	َنبا،	وكلُّ	ناٍب	َنا�ِسٌز.	قال	تعاىل:	"َواإِ
عن	االإحياء	ِبالنَّ�ْسِز	واالإِْن�َساِز،	لكونه	ارتفاعا	بعد	اتِّ�ساع.	قال	تعاىل:	"َواْنُظْر	اإىَِل	اْلِعظاِم	َكْيَف	
ُنْن�ِسُزها"]البقرة	259[	وقوله	تعاىل:	"َوالالَِّتي	َتخاُفوَن	ُن�ُسوَزُهَن"]الن�ساء	34[	وُن�ُسوُز	املراأة:	
ت	 ه���ا	لَزْوجها	ورْفُع	نف�ِسها	عن	طاعِته،	وَعْيِنها	عن���ه	اإىل	غريه")2(وَن�َسَزت	املراأَُة:	ا�ْسَتْع�سَ ُبْغ�سُ
َربها	وَجفاها،	...وق���ال	االأَزهرّى:	والنُّ�سوز:	 ذا	�سَ ْت���ه،	وَن�َسَز	عليها	َبْعُله���ا:	اإِ عل���ى	َبْعِلها	واأَْبَغ�سَ

كراهُة	كلِّ	واحد	من	الزوجني	�ساحَبه.	)3(

وبتدب��ر م��ا قاله اللغ�ي���ن ن�ستطيع اجلزم ب��اأن الن�س�ز يف حق الزوجي��ة له حمت�اه 
الذي ه� : 

البغ�س	والكراهية،	ثم	اجلفوة	املنبثقة	من	تخلق	اأحد	الزوجني	بخلق	ياأباه	االآخر،	ومن	ثم	
التعايل	واالرتفاع	ب�سريح	الع�سيان	وا�ستحالة	الع�سرة	اإن	مل	تعالج.

ون�ستطيع	اأن	نعرف	الن�سوز	ا�سطالحا	باأنه:	تعايل	اأحد	الزوجني	على	االآخر	وعدم	اعتباره	
حلقوق	الزوجية	وواجباتها" ي�سمل	ذلك	الع�سيان	،	واإ�ساءة	الع�سرة	)4(.

انظره:	431/5. 	)1(
املفردات	يف	غريب	القراآن	للراغب:	�س806. 	)2(
ب�سائر	ذوي	التمييز	للفريوزابادي:	56/5. 	)3(

قال	ال�سنقيطي	:	الن�سوز	يف	ا�سطالح	الفقهاء:	"اخلروج	عن	طاعة	الزوج" اأ�سواء	البيان	241/1. 	)4(
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العالقة بني املعني اللغ�ي واملعني ال�سطالحي :
املتدب���ر	للمعني	اللغوي	واال�سطالح���ي	يجد	اأن	ن�سيجهما	واحد	حيث	االرتباط	التام	؛	الأن	
املعن���ي	اللغوي	دار	ح���ول	التاأبي	والّنبو	واالرتفاع	واال�ستع�ساء	عل���ى	الزوج	اأو	�سرب	الزوجة	اأو	

عدم	مراعاة	حقوقها،	واملعنى	اال�سطالحي	جمع	هذه	املعاين	يف	جملة	قا�سدة	.

المطلب  الثاني أسباب عامة للنشوز

هذا	املطلب	ير�سد	اأهم	اأ�سباب	الن�سوز	اإجماال	وذلك	من	خالل	تعاملي	مع	اأزمات	االأزواج	
من���ذ	اأك���رث	من	ثالثني	عام���ا،	واأ�سب���اب	الن�سوز	تختلف	باخت���الف	الدول،	والبق���اع	واالأعراف	
والعادات	والتقالي���د	وال	ميكن	جمعها	اإال	با�ستقراء	تام	للمجتمعات	الب�سرية	كلها،	واال�ستقراء	
التام	حمال	اإال	على	اهلل	تعاىل	الذي	يعلم	ال�سر	واأخفى،	من	هنا	كان	االجتهاد	يف	حتديد	�سبب	

الن�سوز	بقدر	اال�ستطاعة	.	

	والن�س���وز	ق���د	يرجع	للحالة	االقت�سادية	حي���ث	فقر	الزوج	بع���د	اأن	َتَزوََّجْته	غنيا،	اأو	بخل	
الزوج	وتقتريه	بعد	اأن	كان	كرميا،	اأو	للحالة	ال�سحيَّة	باملر�س	بعد	ال�سالمة،	اأو	للحالة	االأمنيَّة	
ب�سج���ن	الزوج	مثال	بعد	احلرية،	اأو	االجتماعية	حيث	رفق���ة	ال�سوء	التي	طراأت	بعد	الزواج،	اأو	
ة	قاتلة	حممومة	طراأت	على	الزوج	ف�سّكَكت	يف	طهر	زوجه	وظلمها	مبا	لي�س	فيها،	اأو	 ميالد	َغرْيَ
ب�سبب	ال�سبكة	العنكبوتية	حيث	اإن	لغة	االإح�ساء	توؤكد	اأن	ن�سبة	80%	من	اأ�سباب	الن�سوز	�	ومن	
ثم	الطالق	�	حتدث	ب�سبب	"الدرد�سة" و"الكامريات" وان�سراف	االأزواج	عن	بع�سهم	البع�س	
ب�سب���ب	م���ا	ي�سم���ى	بال�سداقة	بني	اجلن�س���ني	وما	يتبع	ذل���ك	من	خماللة	وخمادن���ة،	كما	ميثل	
ال�سراع	التحكمي	بني	الزوجني	ن�سبة	كبرية	يف	مقيا�س	الن�سوز،	كذا	�سوؤال	غري	اأهل	العلم	من	
اجله���الء	واأبعا�س	املثقفني،	وال�سحرة	وامل�سعوذين	والدجالني	وغري	ذلك	من	االأ�سباب	املجملة	
اأو	التي	ال	يعلمها	اإال	اهلل	وحده،	ومما	يح�سن	ذكره	ما	�سطره	�ساحب	املنار	من	اأ�سباب	للن�سوز	
بُّ	َزْوَجَها	َوُيَزيِّ���ُن	َلَها	الطَّْي�ُس	َوالرُُّعوَن���ُة	النُّ�ُسوَز	َعَلْيِه،	 جممل���ة	حيث	قال:" َف���اإِنَّ	ِمْنُهنَّ	َمْن	حُتِ
اَها،	 ِه	َعَلى	ِر�سَ َوِمْنُهنَّ	َمْن	َتْن�ُسُز	اْمِتَحاًنا	ِلَزْوِجَها	ِلَيْظَهَر	َلَها	اأَْو	ِللنَّا�ِس	ِمْقَداُر	�َسَغِفِه	ِبَها	َوِحْر�سِ
	 ْو	َغرْيِ َلِل،	اأَ ِل���يِّ	َواحْلُ ا	َتْطُلُب	ِمَن	احْلُ اِئَها	مِبَ اأَُق���وُل:	َوِمْنُهنَّ	َمْن	َتْن�ُس���ُز	ِلَتْحِمَل	َزْوَجَها	َعَل���ى	اإِْر�سَ
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َذِل���َك،	َوِمْنُهنَّ	َم���ْن	ُيْغِريَها	اأَْهُلَها	ِبالنُّ�ُسوِز	مِلَاآِرَب	َلُه���ْم" )1(	وهاك	اأهم	اأ�سباب	الن�سوز	يف	نقاط		
�سياأتي	�سرحها	مف�سال	يف	ثنايا	البحث.	

• ال�سبب	االأول	:	التن�سئة	االجتماعية	غري	ال�سديدة.	
• الثاين:	التعقيدات	االجتماعية	يف	تكوين	الزواج	،	من	قبل	االأولياء	واالأهل	.	
• الثالث:	تاأ�سي�س	الزواج	حتت	�سطوة	االأهل	اأو	املال	اأو	االإكراه	اأو	ال�سفقات	.	
• الرابع:	عدم	التكافوؤ	بني	الزوجني	ماال	اأو	جاهًا	اأو	ن�سبًا	اأو	دينًا	.	
• اخلام�س	:	عدم	االإحاطة	باأهداف	الزواج،	والغايات	من	تكوين	االأُ�َسر	.	
• ال�ساد����س:	غياب	التوعي���ة	الدينية	والثقافية	والفكري���ة	والنف�سية	والطبية		احلقيقية		

لدور	االأ�سرة	.
• ال�سابع:	عدم	العالج	احلا�سم	لق�سايا	وم�سكالت	الزوجني	من	بدايتها	.	
• الثامن:	التق�سري	يف	اأداء	احلقوق	الزوجية	من	الطرفني	اأو	من	كليهما.	
• التا�س���ع:	التاأثر	باملوروثات	والتقاليد	والع���ادات	املنافية	للدين	اأو	التي	توهم	ال�سراع		

بني	الزوجني
• العا�سر:	و�سائل	االإعالم	ال�سالة	التي		جتعل	من	الزوجني	عبيدا	الأوامرها	ونواهيها	.	
• ح���ادي	ع�سر:	ا�ست�س���ارة	غري	املتخ�س�سني	من	االأ�سدق���اء	والرفقاء،	الذين	يزيدون		

الطني	بله	.

ه���ذا	جمم���ل	ما	ر�سدته	م���ن	اأ�سباب	الن�س���وز	وتقوي����س	االأ�سر	من	خ���الل	عملي	مبيدان	
ال�ساح���ة	االجتماعية	يف	م�سر	،	وقد	تعمدت	ذكرها	جمملة	الأن	البحث	كله	�سيدور	حولها	ومن	

خالل	االأدلة،	مما	اأغني	عن	التكرار	.

المطلب الثالث: مظاهر النشوز عند الزوجة.

منطلقن���ا	لق�سية	الن�س���وز	عند	امل���راأة	عموما]املظاهر	واالأ�سب���اب	والعالج[هو	قول	اهلل	
ْنَفُقوا	ِمْن	 ���ا	اأَ ُهْم	َعَل���ى	َبْع�ٍس	َومِبَ 	َبْع�سَ ا	َف�سَّ���َل	اهللَُّ تع���اىل:چ الرَِّج���اُل	َقوَّاُم���وَن	َعَلى	النِّ�َس���اِء	مِبَ

تف�سري	املنار:	60/5. 	)1(
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	َوالالَِّتي	َتَخاُف���وَن	ُن�ُسوَزُهنَّ	 ا	َحِف���َظ	اهللَُّ ���اُت	َقاِنَت���اٌت	َحاِفَظاٌت	ِلْلَغْي���ِب	مِبَ اأَْمَواِلِه���ْم	َفال�سَّاحِلَ
	 ِرُبوُهنَّ	َفاإِْن	اأََطْعَنُكْم	َفاَل	َتْبُغ���وا	َعَلْيِهنَّ	�َسِبياًل	اإِنَّ	اهللََّ اِجِع	َوا�سْ َفِعُظوُه���نَّ	َواْهُجُروُه���نَّ	يِف	امْلَ�سَ
���ا	َكِبرًياچ]الن�س���اء	34[	اإذ	ه���ي	االآية	الكرمية	التي	خ�ست	ه���ذه	الق�سية	واأبانت	عن	 َكاَن	َعِليًّ

حمتواها	الذي	انطلق	منه	العلماء	ف�سّخ�سوا	الداء	وو�سفوا	الدواء	.

وحري	بي	اأن	اأقف	على	معنى	االآية	الكرمية	اإجماال	لتمهد	طريقنا	للولوج	اإىل	بيت	الق�سيد	
فاأقول:	اإن	جو	االآية	يتحدث	عن	قوامة	الرجل	وتعاونه	مع	املراأة	اأيا	كان	و�سفها،	خا�سة	الزوجة	
" الرج���ال	قوامون	على	الن�س���اء" هذه	القوامة	التي	تعني	الريا�س���ة	املقيدة	بقيود،	ال	الريا�سة	
والزعامة	االآمرة	الناهية	�	فح�سب	�	كما	يظن	اجلهالء	"يقال:	قام	على	ال�سيء	وهو	قائم	عليه	
وق���وام	علي���ه،	اإذا	كان	يرعاه	ويحفظه	ويتواله	بعنايته	واملحافظ���ة	عليه،	ولي�ست	القوامة	مطلق	
الريا�س���ة،	بل	اإن	الريا�سة	ت�سمى	قوامة	اإذا	كان	الرئي����س	يقوم	على	رعاية	املروؤو�س	واملحافظة	
عل���ى	حقوقه	وواجبات���ه،	واالأزواج	يقومون	عل���ى	�سئون	زوجاتهم	باحلف���ظ	والرعاية	واحلماية	
وال�سيان���ة،	وم���ن	هنا	جت���يء	الريا�سة،	واأعتقد	اأن	قي���ام	الرجل	على	�سئ���ون	الزوجة	لي�س	فيه	
ريا�س���ة،	اإمنا	فيه	حماي���ة	ورعاية	وتعب	وهو	من	قبيل	توزيع	التكليفات،	فاإذا	كان	للرجل	ريا�سة	
ْهِلِه	َوُهَو	َم�ْسُئوٌل	 عام���ة،	فللمراأة	�	اأي�سًا	�	ريا�سة	نوعية،	ولذا	ق���ال	النبيملسو هيلع هللا ىلص	:"َوالرَُّجُل	َراٍع	يِف	اأَ

َعْن	َرِعيَِّتِه،	َوامْلَْراأَُة	َراِعَيٌة	يِف	َبْيِت	َزْوِجَها	َوَم�ْسُئوَلٌة	َعْن	َرِعيَِّتَها	")1(	
�	وق���د	عل���ل	اهلل	تع���اىل	القوام���ة	باأمرين:	اأحدهم���ا	وهبي	واالآخ���ر	ك�سبي)2(	اأم���ا	الوهبي	
ُهْم	على	َبْع�ٍسچ	اأي:	ب�سبب	م���ا	ف�سل	اهلل	به	بع�سهم	على	 ا	َف�سَّ���َل	اهلل	َبْع�سَ فمنطوق���ه:" چ مِبَ
بع����س،	ومل	يذك���ر	اهلل	تعاىل	هذا	التف�سيل	تف�سيال؛	الأن	هذا	مما	ال	يخفي	على	عاقل	معرفته	
يف	الرج���ال	على	اجلملة،	كح�س���ُن	التدبرِي	ورزانُة	الراأي	ومزيُد	الق���وة	يف	االأعمال	والطاعاِت؛	
وا	بالنبوة	واالإمامِة	والواليِة	واإقامِة	ال�سعائِر	وال�سهادِة	يف	جميع	الق�سايا،	ووجوِب	 ولذلك	ُخ�سّ
ي	َحاَجَة	امْلَْراأَِة	 ِبلِّيَُّة	الَِّت���ي	َتْقَت�سِ يُل	اإذن	ُهَو	للَمَزاَيا	اجْلِ اجله���اِد	واجلمعِة	وغري	ذل���ك..	َفالتَّْف�سِ

اإِىَل	الرَُّجِل	يِف	الذَّبِّ	َعْنَها	َوِحَرا�َسِتَها	ِلَبَقاِء	َذاِتَها	اأوال،	كما	تقت�سي	اأمورًا	دينية	عامة	.

زه���رة	التفا�س���ري:	3/	1667،	واحلدي���ث	يف	�سحيح	البخاري	كتاب:	اجلمعة	باب:	اجلمع���ة	يف	القرى	واملدن	رقم:		 	)1(
893،	م�سلم	كتاب:	ف�سيلة	االإمام	العادل	باب:	رقم:	1839.

اإر�ساد	العقل	ال�سليم:	173/2. 	)2(
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ا	اأَْنَفُقوا	ِمْن	اأَْمَواِلِهْم" واأما	الك�سبي	فيكمن	يف	قوله	تعاىل:" َومِبَ

	َيُكْن	َقوَّاًما	َعَلْيَها	 َذا	مَلْ 	َيُكْن	َقوَّاًما	َعَلْيَه���ا،	َواإِ 	ق���ال	العلم���اء:" اإن���ه	َمَتى	َعَجَز	َعْن	َنَفَقِتَها	مَلْ
وِد	الَِّذي	�ُسِرَع	الأْجِلِه	النِّ���َكاُح" )1(	وكون	الرجل	يتم	تكليفه	 َكاَن	َلَه���ا	َف�ْس���ُخ	اْلَعْقِد،	ِل���َزَواِل	امْلَْق�سُ
باالإنفاق	على	االأ�سرة،	هذا	يعني	االإ�سراف	على	�سئونها،	وهذا	مبداأ	قامت	عليه	الدميقراطيات	
احلديث���ة،	وه���و	مبداأ	فقه���اء	القانون	الد�ست���وري	القائل:" م���ن	ُينفق	ُي�س���رف" اأو	" من	يدفع	

يراقب" )2(

وبع���د	اأن	بني	املوىل	تب���ارك	وتعاىل	اأمر	القوامة	والتف�سيل	ال���ذي	هو	بقدر	التكليف،	ذكر	
نوعي	الزوجات:	ال�ساحلات	والنا�سزات.

  " ا	َحِفَظ	اهللَُّ اُت	َقاِنَت���اٌت	َحاِفَظاٌت	ِلْلَغْيِب	مِبَ فف���ي	حق	ال�ساحلات	قال	تعاىل:" َفال�سَّاحِلَ
وال�س���الح	ي���دور	حول	اإح�سان	التبعل	وما	يتبع���ه	من	اإ�سالح	البيوت:" َقاَل	اْب���ُن	َعبَّا�ٍس	�	ر�سي	
َلَح	َحاُلُهنَّ	 اُت	امْلُْح�ِسَناُت	الأْزَواِجِهنَّ؛	الأَنَُّهنَّ	اإَِذا	اأَْح�َسنَّ	الأْزَواِجِهنَّ	َفَقْد	�سَ اهلل	عنهما	�	:	ال�سَّاحِلَ
	الأْزَواِجِهنَّ	َقاَل	 ،	َوِقي���َل:	الالئي	اأ�سلحه���ن	اهللَُّ رْيِ َمَعُه���ْم،	َوَقاَل	اْب���ُن	امْلَُباَرِك:	امْلَُعاِم���الُت	ِباخْلَ
ْفَعاَلُهنَّ")3(	 ْقَواَلُهنَّ	َواأَ َلْحَن	اأَ �سْ َلْحنا	َلُه	َزْوَجُه	"چ االأنبياء	90چ	،	َوِقيَل:	اللََّواِت���ي	اأَ َتَع���اىَل:" َواأَ�سْ
وهذا	يظهر	اأن	املراأة	ال�ساحلة	ال	تعرت�س	على	قوامة	الرجال،	وبذا	تتميز	اخلا�سعة	الأمر	اهلل	

من	املعرت�سة	ال�ساخطة	.

				ويف	ح���ق	الالت���ي	�سرع���ن	يف	التع���ايل	والن�سوز،	وع���دم	الطاعة	فيما	يخ����س	واجباتها	
الزوجي���ة	املفرو�سة	عليها،	يقول	تعاىل:" َوالالَِّتي	َتَخاُف���وَن	ُن�ُسوَزُهنَّ	َفِعُظوُهنَّ	َواْهُجُروُهنَّ	يِف	
ِرُبوُهنَّ" هنا	يقف	الغالة	املتحاملون	على	دين	االإ�سالم	�سفا	واحدا	كلهم	اجتمع	 اِجِع	َوا�سْ امْلَ�سَ
ِبرُي	چ	]امللك:	14[	 على	حماربة	اهلل	تعاىل	فيما	و�سانا	به	چ اأاََل	َيْعَلُم	َمْن	َخَلَق	َوُهَو	اللَِّطيُف	اخْلَ

	َيْعَلُم	َواأَْنُتْم	اَل	َتْعَلُموَنچ	]البقرة:	216[	. "چ َواهللَُّ
ولنا	مع	العالج	وقفه	يف	املطلب	ال�سابع:	كيف	عالج	القراآن	الن�سوز	يف	حق	املراأة	؟

اجلامع	الأحكام	القراآن	:5/	169 	)1(
�سبهات	حول	حقوق	املراأة	يف	االإ�سالم	نهى	قاطرجي	�سبكة	حقوقيات 	)2(

البحر	املحيط:	624/3. 	)3(
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لكن	ما	مظاهر	الن�سوز	
التي	اإذا	ا�ست�سعرها	الزوج	تيقن	ح�سوله	يف	زوجه؟
اأقول:	اإن	مظاهر	الن�سوز	تتنوع	اإىل	فعلية	وقولية.

فالن�س�ز يف �س�رته الفعلية ميثله:
1� عدم طاعة الزوج يف فرا�سه: 

جن���زم	باأن	اأبرز	ما	مييز	احلياة	الزوجية	عل���ى	االإطالق	هو	اللقاء	الزوجي،	فكل	ما	دونه	
من	طعام	اأو	�سراب	ووو..	ميكن	اأن	يكون	بدون	زوجية،	وقد	اأعد	اهلل	املراأة	لذلك	اللقاء	اإعدادًا،	
كذا	الرجل،	يقول	القرطبي	يف	تف�سري	قوله	تعاىل:	چ َوَتَذُروَن	َما	َخَلَق	َلُكْم	َربُُّكْم	ِمْن	اأَْزَواِجُكْم	َبْل	
	َخَلَقَها	ِللنَِّكاِح	َقاَل	اإِْبَراِهيُم	ْبُن	 اأَْنُتْم	َقْوٌم	َعاُدوَن	چ	]ال�سعراء:	166[	َيْعِني	ُفُروَج	النِّ�َساِء	َفاإِنَّ	اهللََّ
" ]	البقرة	224[	)1(	ويقول	ر�سولنا	الكرمي	 ُمَهاِجٍر:	...َكَما	َقاَل:" َفاأُْتوُهنَّ	ِمْن	َحْيُث	اأََمَرُكُم	اهللَُّ
وُهنَّ	ِباأََماِن	اهلِل،	َوا�ْسَتْحَلْلُتْم	ُفُروَجُهنَّ	ِبَكِلَمِة	اهلِل")2(	ويف	ال�سحيحني	َعْن	 ملسو هيلع هللا ىلص	"َفاإِنَُّكْم	اأََخْذمُتُ
	�	ملسو هيلع هللا ىلصاإَِذا	َدَعا	الرَُّجُل	اْمَراأََتُه	اإِىَل	ِفَرا�ِسِه	َفاأََبْت	 	َعْنُه	َقاَل:	َقاَل	َر�ُسوُل	اهللَِّ َي	اهللَُّ اأَِبي	ُهَرْيَرَة	�	َر�سِ
ِبَح)3(بل	�سخط	عليها	كما	يف	رواية	م�سلم	" َعْن	 َباَن	َعَلْيَها	َلَعَنْتَه���ا	امْلَاَلِئَكُة	َحتَّى	ُت�سْ َفَب���اَت	َغ�سْ
اأَِب���ي	ُهَرْي���َرَة،	َقاَل:	َقاَل	َر�ُسوُل	اهلِل	�		ملسو هيلع هللا ىلص�:	"َوالَِّذي	َنْف�ِسي	ِبَيِدِه،	َم���ا	ِمْن	َرُجٍل	َيْدُعو	اْمَراأََتُه	اإِىَل	
ى	َعْنَها")4(	وبالرغم	 الَّ	َكاَن	الَّ���ِذي	يِف	ال�سََّماِء	�َساِخًطا	َعَلْيَها	َحتَّى	َيْر�سَ ِفَرا�ِسَه���ا،	َفَتاأَْبى	َعَلْيِه،	اإِ
من	هذه	التحذيرات	التي	ترّهب	الزوجة	امل�سلمة	العاقلة	من	معار�ستها	اأو	التقليل	من	وعيدها	
تن���ام	النا�سز	حيث	ينه�س	زوجها،	وتقوم	حيث	يرقد،	وُتظهر	التعب	وهي	لي�ست	متعبة،	وتظهر	
املر�س	وهي	�سليمة	بعافيتها،	وتتعلل	عند	طلبها	لفرا�سها	بعلل	ال	تتناهي،	وقد	يكون	الزوج	اآخر	
م���ن	يعلم	�سببها	.	واإذا	كان	املانع	من	مر�س	اأو	عذر	�سرعي	كحي�س	اأو	نفا�س	فهو	عذر	مقبول،	
وال	يحل	لها	حينئذ	اأن	متنعه	من	اال�ستمتاع	مبا	دون	الفرج	.	اإذن	فالتاأبي	على	الزوج	يف	فرا�س	

الزوجية	عر�س	ملر�س	هو	الن�سوز	.

اجلامع	الأحكام	القراآن:	132/13. 	)1(
م�سلم	كتاب:	احلج	باب:	حجة	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	�	رقم	1218	،	889/2. 	)2(

البخ���اري	كت���اب:	بدء	اخلل���ق،	باب	:	ذكر	املالئكة	،	رق���م	3237،	116/4.وم�سلم	كتاب	ن���كاح	املتعة	باب	:	حترمي	 	)3(
امتناعها	من	فرا�س	زوجها	رقم	1436.

م�سلم	كتاب:	نكاح	املتعة	باب:	حترمي	امتناعها	من	فرا�س	زوجها	،	رقم	1435،	1060/2. 	)4(
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2� عدم العتناء بالزوج يف طعامه و�سرابه: 
ذلك	اأن	العادة	جرت	باأن	الزوجة	هي	من	تعد	طعام	بيتها،	واأ�سبح	هذا	من	املعروف	عرفا	
ف���كان	كامل�س���روط	�سرطا،	اأي:	يقوم	مقام	ال�سرط	يف	االلت���زام	والتقيد،	واإن	مل	ُيذَكْر	�سريًحا،	
	َلَعلَُّكْم	ُتْفِلُحوَن	چ	]احلج:	77[	لكن	بع�سهن	رغم	 رْيَ وهذا	يدخل	حتت	قوله	تعاىل	چ َواْفَعُلوا	اخْلَ
جتويدهن	لهذه	االأمور	العرفية	قد	يرتفعن	لغري	علة	�	اإال	عّلة	الن�سوز	والتعايل	على	الزوج	�	عن	
اإع���داد	الطعام	اأو	االهتمام	بالقوت	وال�سراب،	لذا	يرجع	الزوج	فيجد	نف�سه	اأمام	ملهبة	اجلوع	
وُم���ّر	احلرم���ان	الذي	ن�سجته	زوجته	لتذيقه	بع�س	الذي	عمل،	وال	يدري	هذا	الزوج	بفطنته	اأنه	

اأمام	مظهر	من	مظاهر	الن�سوز	التى	لها	ما	بعدها.

3� تعمد اإهمال الزوجة نف�سها خا�سة اأثناء وج�د زوجها: 
جرت	العادة	اأن	من	بلغت	�سن	الزواج	تقوم	بتطبيق	برنامج	�سارم	يقي	ج�سدها	كل	منفر	
اأو	مكروه	باإقامة	�سنن	الفطرة،	وعند	الزواج	ال	جتد	غ�سا�سة	من	اعتنائها	بنف�سها،	بل	وزينتها	
لزوجه���ا،	لكن	الن�س���وز	ي�سنع	من	�ساحبته	كائنا	مهمال	فيه	ال�سعوث���ة	والغبورة	واالإهمال	مما	
ينفر	الزوج	ويطرده	بل	يطارده،	وهي	هي	اإذا	ما	اأرادت	اأن	تخرج	خارج	املنزل	ادهنت	واكتحلت	
وتاألق���ت	وتعط���رت	وتزين���ت	واأ�سبحت	كما	يقول	العام���ة	" �ست	الن�سا	" هن���ا	يكمن	دور	الزوج	

الذكي	الذي	ي�ست�سعر	واحدًا	من	اأهم	مظاهر	الن�سوز	واالإعرا�س	موؤداه	ملاذا	للغري	ال	يل	؟

4� عدم الكرتاث بالزوج وعدم احرتام ث�ابته القيمية بل التمرد عليه ومعاندته: 
ذل���ك	اأن	اآية	الن�ساء	]34[	املذك���ورة	اآنفًا	و�سحت	اأن	امل�ستقيمات	على	�سرع	اهلل	مطيعات	
هلل	تع���اىل	والأزواجه���ن،	حافظات	لكل	ما	غاب	عن	علم	اأزواجهن	مب���ا	اوؤمتنَّ	عليه	بحفظ	اهلل	
وتوفيق���ه،	ف���ال	تف�سي	له	�س���را	وال	ُتدخل	اأحدًا	بيت���ه	اإال	باإذنه،	حمافظة	عل���ى	ماله	ف�سال	عن	
اأنه���ا	اإذا	اأمرها	اأطاعت���ه	واإن	نظر	اإليها	�سرته،	واإن	غاب	عنها	حفظت���ه	يف	نف�سها	وماله،	فَعْن	
	؟	َقاَل	:	الَِّذي	َت�ُسرُُّه	اإَِذا	َنَظَر	،	َوُتِطيُعُه	اإَِذا	 اأَِب���ي	ُهَرْيَرَة،	�ُسِئَل	َر�ُس���وُل	اهلِل	�ملسو هيلع هللا ىلص:	اأَيُّ	النِّ�َساِء	َخرْيٌ
اأََم���َر،	َواَل	ُتَخاِلُف���ُه	ِفيَما	َيْك���َرُه	يِف	َنْف�ِسَها	َوَماِلِه" )1(وقال	ر�س���ول	اهلل	�ملسو هيلع هللا ىلص"اإن	لكم	عليهن	اأن	ال	
يوطئ���ن	فر�سكم	اأح���دا	تكرهونه	فاإن	فعلن	فا�سربوهن	�سربا	غري	م���ربح" )2(	وقد	قال	ر�سول	
اهلل	�ملسو هيلع هللا ىلص"اإذا	�سل���ت	املراأة	خم�سها،	و�سامت	�سهرها،	وحفظت	فرجها،	واأطاعت	زوجها،	قيل	

رواه	الن�سائي	واحلاكم	واأحمد	و�سححه	االألباين	يف	ال�سل�سلة	ال�سحيحة	:453/4. 	)1(
م�سلك	كتاب:	احلج	باب:	حجة	النبي	�ملسو هيلع هللا ىلص	�			رقم	:	1218. 	)2(
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له���ا:	ادخلي	اجلنة	من	اأي	االأبواب	�سئت")1(	اإذن	فالع�سيان	الذي	ميثل	عدم	الطاعة،	اأو	عدم	
حفظها	لنف�سها	اأوماله	الخ	ميثل	خرقا	يف	جدار	الزوجية	موؤذن	بتدمريها.

5� الإ�سراف والتبذير بهدف هدم الزوج اقت�ساديا:
تظ���ل	امل���راأة	حري�سة	على	مال	زوجه���ا	حر�س	اجلبان	على	مهجته	طامل���ا	هي	تنتمي	اإليه	
وحتبه	وهذا	ما	اأمرها	به	ر�سولنا	�ملسو هيلع هللا ىلص	من	حفظها	لنف�سها	وماله،	فاإذا	و�سلت	اإىل	درجة	العلو	
عن	مق���ام	الزوجية	بّذرت	واأ�سرفت	واأفقرت���ه	متجا�سرة	على	قوله	تع���اىل:"چ َواَل	ُتَبذِّْر	َتْبِذيًرا	
)26(	اإِنَّ	امْلَُبذِِّري���َن	َكاُن���وا	اإِْخ���َواَن	ال�سََّياِط���نِي	َوَكاَن	ال�سَّْيَطاُن	ِلَربِِّه	َكُف���وًراچ 27چ	]االإ�سراء[	
فالتبذي���ر	يعن���ي	عدم	اكرتاثها	بالنعمة،	ب���ل	ال	يهمها	اأن	حتافظ	على	تل���ك	النعمة	وذاك	املال	
	َلُكْم	 الذي	جعله	اهلل	لنا	قياما	بن�س	االآية	الكرمية	چ َواَل	ُتوؤُْتوا	ال�سَُّفَهاَء	اأَْمَواَلُكُم	الَِّتي	َجَعَل	اهللَُّ
ِقَياًم���ا	چ	]الن�س���اء:	5[	وعند	ذلك	يجب	على	الزوج	اأن	يكون	عند	احلدث،	احلدث	الذي	يعني	

الن�سوز	اأو	بداياته	وما	يجب	عليه	جتاهه.

6�	اإهم���ال	االأوالد	والذرية:	وذلك	من	خالل	كفران	نعمة	الذرية	التي	امنت	اهلل	عليها	بها،	
	اْلَواِرِثنَي	 ْنَت	َخ���رْيُ والت���ي	هي	رج���اء	ال�ساحلني	چ َوَزَكِريَّا	اإِْذ	َن���اَدى	َربَُّه	َربِّ	اَل	َت���َذْريِن	َفْرًدا	َواأَ
نَيچ	 چ	]االأنبي���اء:	89[		ومطل���ب	خليل	الرحمن	�	علي���ه	ال�سالم	�	چ 	َربِّ	َهْب	يِل	ِم���َن	ال�سَّاحِلِ
]ال�ساف���ات:	100[	وم���ن	اأهم	مطالب	عب���اد	الرحمن:" چ َوالَِّذي���َن	َيُقوُلوَن	َربََّنا	َه���ْب	َلَنا	ِمْن	
چ	]الفرق���ان:	74[	وبالرغم	من	هذا	قد	تهم���ل	النا�سز	فطرتها	 اأَْزَواِجَن���ا	َوُذرِّيَّاِتَن���ا	ُقرََّة	اأَْعنُيٍ
الت���ي	جبل���ت	عليها	فتهم���ل	االأوالد	وترتكهم	بال	عناية	اأو	رعاية	لتعاق���ب	بذلك	اأباهم	الذي	هو	
زوجه���ا	متنا�سية	ن�سيبها	االأ�سيل	فيهم،	لكنها	كره���ت	وباعت	بيع	ال�سماح	هذا	البيت	مبا	فيه	

ومن	فيه	.

7�	معاداة	اأهل	الزوج	وَرِحِمِه:	وذلك	مبقاطعة	قرابة	الزوج	من	الدرجة	االأوىل	فما	دونها،	
وه���م	من	ن�ساأ	فيه���م	وانت�سر	باهلل	ثم	بهم،	وبدون	�سبب	وجيه	ُتع���ذر	ب�سببه	الزوجة	،	بالرغم	
ْن	ُتْف�ِس���ُدوا	يِف	ااْلأَْر�ِس	َوُتَقطُِّع���وا	اأَْرَحاَمُكْم	 م���ن	ق���ول	اهلل	تعاىل:" چ 	َفَه���ْل	َع�َسْيُت���ْم	اإِْن	َتَولَّْيُتْم	اأَ
اَرُهْمچ	]حممد:	22،	23[وللمقاطعة	 ْب�سَ ْعَم���ى	اأَ مَُّهْم	َواأَ 	َفاأَ�سَ )22(	اأُوَلِئ���َك	الَِّذي���َن	َلَعَنُهُم	اهللَُّ
اأ�سكالها	التي	تب���داأ	بالتاأفف	منهم	وتنتهي	بالت�سلط	عليهم	باالألفاظ	البذيئة	واإغ�سابهم	لتافه	

رواه	اأحمد:	ح	رقم661	من	�سحيح	اجلامع	. 	)1(
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االأ�سباب،	وقد	ف�سر	الطربي		�	رحمه	اهلل	�		الفاح�سة	يف	قوله	تعاىل	چ اَل	ُتْخِرُجوُهنَّ	ِمْن	ُبُيوِتِهنَّ	
َواَل	َيْخُرْجَن	اإِالَّ	اأَْن	َياأِْتنَي	ِبَفاِح�َسٍة	ُمَبيَِّنٍة	چ	]الطالق:	1[	بالبذاء	على	االأحماء	اأي:	اأهل	الرجل	

فاآذتهم	يف	الكالم	والفعال)1(.

8�	ع�سقه���ا	لرجل	اآخر:	يف	خ�س���م	االغتياالت	اجلماعية	ملجتمع	امل�سلمني	من	خالل	مواقع	
التدابر	االجتماعي	التي	دخلت	البيوت	دون	اإذن	بل	احتلت	غرف	النوم،	وب�سببها	باتت	زوجات	
كثريات	يف	مهب	ريح	االخرتاق	ب�سبب	"درد�سة" اأو	مهاتفة	اأو	م�سادقة	على	طالب	لل�سداقة	اأو	
وَن	اَل	َتْخَفى	ِمْنُكْم	 اأو	،	وهنا	تقع	الفاأ�س	يف	قمة	الراأ�س،	ويتم	ن�سيان	قوله	تعاىل:	چ َيْوَمِئٍذ	ُتْعَر�سُ
ا	َلَقْد	ِجْئُتُموَن���ا	َكَما	َخَلْقَناُكْم	 فًّ وا	َعَل���ى	َربَِّك	�سَ َخاِفَي���ٌةچ	]احلاق���ة:	18[وقوله	تعاىل	چ َوُعِر�سُ
َعَل	َلُكْم	َمْوِعًداچ	]الكه���ف:	48[وقوله	تعاىل:	چ َما	َيْلِفُظ	ِمْن	َقْوٍل	 اأَوََّل	َم���رٍَّة	َب���ْل	َزَعْمُتْم	اأَلَّْن	جَنْ
اإِالَّ	َلَدْي���ِه	َرِقي���ٌب	َعِتيٌدچ	]ق:	18[	فال	حرمة	لكاتب	من	املالئك���ة	فرتعوى،	وال	حرمة	لبيت	وال	
ل���زوج	وال	وال،	فيت�سل���ل	الع�سق	اإىل	قل���ب	الزوجة	فيف�سدها	بالكلية	ويجن���ي	عليها	وعلى	زوجها	
واأوالده���ا	ودينه���ا	،	وال	ح���ول	وال	قوة	اإال	باهلل	العل���ي	العظيم،	وهذا	مظه���ر	رئي�س	من	مظاهر	

الن�سوز	ومقدمات	هدم	البيوت	وحموها	بالكلية.

ويك�ن الن�س�ز بالق�ل من خالل: 
1�����	رفع	ال�س���وت	علي	الزوج:	وذلك	بارتفاع	نربات	�س���وت	الزوجة	على	زوجها	مع	تغليظ	
لت�سيب	بيتها	بال�سمم	وجريانها	بال�سيق	بق�سد	ف�سحه	وتقلي�س	كرامته	خمالفة	بذلك	قوله	
ِمرِي	چ	]لقمان:	19[	وللزوج	اأن	 ْوُت	احْلَ َواِت	َل�سَ نَّ	اأَْنَكَر	ااْلأَ�سْ ْوِتَك	اإِ �ْس	ِمْن	�سَ تعاىل	چ ..َواْغ�سُ

يعي	اأن	ذلك	من	مظاهر	الن�سوز	يف	زوجته	ليتنبه	لذلك.��		.

2�	�س���ب	ال���زوج	وزجر	االأوالد،	وال�سراخ	يف	البيت،	دون	خ�سية	م���ن	�سمعة	�سيئة	متجاهلة	
ق���ول	النب���ي		�ملسو هيلع هللا ىلص	لل�سي���دة	عائ�سة	�	ر�سي	اهلل	عنها	�	واعظ���ًا	اإياه���ا:" اإِنَّ	اهلَل	اَل	ُيِحبُّ	اْلُفْح�َس	
")2(	فرعونة	الزوجة،	و�س���ب	االأوالد،	ولعنهم	،	وال�سراخ	فيهم	من	طرق	االعرتا�س	 َوالتََّفحُّ����سَ

على	الزوج	والتعايل	على	معي�سته	ومن	ثم	الن�سوز.

3�	اإخ���راج	اأ�سرار	البيت	خارجه	وخا�سة	اأ�سرار	العالق���ة	احلميمة	بني	الزوجني	وقد	جاء	

جامع	البيان	للطربي:	440/23. 	)1(
م�سلم	كتاب:ال�سالم		باب:	النهي	عن	ابتداء	اأهل	الكتاب	بال�سالم	وكيف	يرد	عليهم		رقم:2165. 	)2(
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الزج���ر	لذل���ك	يف	ال�سنة	املطهرة	وا�سحًا.	....	بهذا	نكون	ق���د	انتهينا	من	مظاهر	الن�سوز	عند	
املراأة	التى	هي	عر�س	ملر�س	ومن	ثم	ن�سرع	يف	بيان	املر�س	.					

المطلب الرابع: أسباب النشوز عند الزوجة.

قد	يعجب	الزوج	غاية	العجب	مما	يكابده	من	�سوء	اأخالق	زوجه،	الأ�سباب	يعرفها	واأخرى	
ال	يعرفه���ا؛		ل���ذا	كان	حريًا	بن���ا	اأن	ن�ستعر�س	اأ�سباب	الن�س���وز	عند	امل���راأة	اإذ	مبعرفة	ال�سبب	�	

خا�سة	غري	املعلوم	�	يبطل	العجب،	وهاك	تف�سيال	للم�ستطاع	منها:

تزويج املراأة بالإكراه:
	كث���ري	م���ن	االآب���اء	يتكلم���ون	يف	زواج	بناتهم	كمن	يعق���د	�سفقة	جتارية	ال	دخ���ل	لها	براأي	
العرو����س	املعني���ة،	فقد	اأعطى	كلمًة	ومت���م	�سفقًة	،	وهذا	من	اأبرز	عقوق	االآب���اء	لالأبناء،	واأهم	
م���ا	يوق���د	اأُوار	نريان	الن�سوز	والع�سيان،	ول�سنا	ببعيد	عم���ا	رواه	اأحمد		و�سححه	حمققه:"َعْن	
ِب���ي	َزوََّجِني	اْبَن	 ،	اإِنَّ	اأَ 	�ملسو هيلع هللا ىلص	َفَقاَل���ْت:	َيا	َر�ُسوَل	اهللَِّ ىَل	َر�ُسوِل	اهللَِّ َعاِئ�َس���َة،	َقاَل���ْت:	َجاَءْت	َفَت���اٌة	اإِ
َنَع	اأَِبي،	َوَلِكْن	اأََرْدُت		 اأَِخي���ِه	َيْرَفُع	ِبي	َخ�ِسي�َسَتُه	"َفَجَعَل	ااْلأَْمَر	اإَِلْيَها" َقاَلْت:	َفاإِينِّ	َقْد	اأََجْزُت	َما	�سَ
	ِلاْلآَباِء	ِمَن	ااْلأَْم���ِر	�َسْيٌء" )1(	حيث	اإنه	لي�س	لالآب���اء	اإال	بذل	الن�سح،	 اأَْن	َتْعَل���َم	النِّ�َس���اُء	اأَْن	َلْي����سَ
واالأم���ر	باملع���روف	والنهي	عن	املنك���ر،	والكلمة	االأخرية	ملن	�ستكابد	حل���و	احلياة	اأو	مرها	هي،	

وهي	فح�سب،	وباالإكراه	نهدم	االأ�سرة	قبل	تاأ�سي�سها	.

�س���وء	خلق	زوجها:	قد	ت�سطدم	املراأة	بعد	زواجها	برج���ل	�سيء	اخللق،	فتتحول	�سعادتها	
اإىل	تعا�سة،	وفرحتها	اإىل	حزن،	وترت�سخ	هذه	احلال	فتثمر	اكتئابا	من	ناحية	ون�سوزا	من	ناحية	
ا	َغِليَظ	اْلَقْلِب	اَلْنَف�سُّوا	ِمْن	َحْوِلَكچ	 اأخرى،	يقول	اهلل	تعاىل	خماطبا	نبيهملسو هيلع هللا ىلص	�		چ َوَلْو	ُكْنَت	َفظًّ
]اآل	عم���ران:	159[چ	اأي:	"ل���و	كنت	�سيَِّئ	الكالم	قا�سي	القلب	عليهم	النف�سوا	عنك	وتركوك،	
ولك���ن	اهلل	جمعه���م	عليك،	واأالن	جانبك	لهم	تاأليفا	لقلوبه���م،	كما	قال	عبد	اهلل	بن	عمرو:	اإنه	
،	وال	غلي���ظ،	وال	�َسّخاب	يف	 راأى	�سف���ة	ر�س���ول	اهلل	�ملسو هيلع هللا ىلص	يف	الكت���ب	املتقدم���ة:	اأنه" لي����س	بَفظٍّ
االأ�س���واق،	وال	يجزي	بال�سيئة	ال�سيئة،	ولكن	يعفو	وي�سفح	")2(		وعند	اأبي	داود	يف	ال�سنن:" عن	

م�سند	اأحمد	حتقيق	�سعيب	االأرناوؤوط:292/41. 	)1(
تف�سري	القراآن	العظيم:	148/2.	وحديث	لي�س	بفظ	..	رواه	البخاري	يف	�سحيحه.	. 	)2(
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حارثة	بِن	وهِب،	قال:	قال	ر�سوُل	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص:	" ال	يدُخُل	اجلنََّة	اجَلوَّاُظ،	وال	اجَلْعَظِرىُّ")1(	قال:	
واجَلوَّاظ:	الغليُظ	الفظُّ.

	اإذن	�س���وء	اخللق	من	اأهم	اأ�سباب	احلرمان	من	اجلنة	من	ناحية،	واحلرمان	من	التوفيق	
وال�سعادة	الزوجية	من	ناحية	اأخرى.

عدم التكاف�ؤ: 
التكاف���وؤ	ب���ني	الزوجني	كما	قال	امل���اوردي	يعن���ي:	" امل�ساواة،	ماأخ���وذ	من	ِكفََّت���ِي	امْليزان	
ِلَتَكاُفِئِهم���ا")2(،	الأن	زواج	امل���راأة	من	غ���ري	الكفء	مظنة	اال�سطراب	واإث���ارة	النزاع	واأنفة	اأحد	
الزوج���ني	اأو	ع�سبتهم���ا	وه���و	�سرط	اأ�سي���ل	اأ�سهب	يف	بيان���ه	الفقهاء	وعلم���اء	ال�سريعة،	يقول	
الكا�س���اين	�������	رحمه	اهلل	تعاىل	������:" م�سالح	النكاح	تختل	عن���د	عدم	الكفاءة؛	الأنها	ال	حت�سل	
اإال	باال�ستفرا����س،	واملراأة	َت�ستنِكف	عن	ا�ستفرا�س	غري	الكفء،	و	ُتعريَّ	بذلك،	فتختل	امل�سالح؛	
والأن	الزوجني	يجري	بينهما	ُمبا�َسطاٌت	يف	النكاح	ال	يبقى	النكاح	بدون	حتملها	عادة،	والتحمل	
م���ن	غ���ري	الكفء	اأمر	�سع���ب	يثقل	على	الطباع	ال�سليم���ة،	فال	يدوم	النكاح	م���ع	عدم	الكفاءة،	
فل���زم	اعتبارها")3(.والتكافوؤ	لي�س	ماديا	اقت�ساديا	فح�سب،	بل	يعّم	التكافوؤ	العلمي،	والثقايف،	
واالجتماعي،	وغري	ذلك،	وهو	من	اأهم	اأ�سباب	التالحم	بني	الزوجني،	فعن	َعِليِّ	ْبِن	اأَِبي	َطاِلٍب	
َرْت،	 َذا	َح�سَ َناَزُة	اإِ اأَنَّ	النَِّب���يَّ	�ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل	َل���ُه:" َيا	َعِليُّ،	َثالٌث	ال	ُتوؤَخِّْرَها،	ال�سَّالُة	اإَِذا	اآَن���ْت،	َواجْلَ
	اإَِذا	َوَجْدَت	َلَها	ُكْفًئا	")4(	وعندما	ت�سطدم	املراأة	برجل	ال	يتوافق	معها	فكريًا،	اجتماعيًا،	 َواالأميُِّ
اأو	ثقافيًا،	اأو	اقت�ساديًا،	اأو	اأو	،	فاإنها	�ست�سعر	بالوحدة	والوح�سة	وعدم	االأن�س	مما	يعجل	بزوال	

زواج	بني	على	غري	تكافوؤ	م�سرتك	بني	زوجني.

اجلهل باحلياة الزوجية وتبعاتها:
كث���ري	من	ال�سباب	بنوعي���ه	ينظر	اإىل	الزواج	نظ���رة	�سطحية	�سهواني���ة	م�سلحية	عابرة،	
وكاأن	"اجلن�س" �سيحل	حمل	العبادات	واملعامالت	والعمل،	وهو	الربنامج	الذي	�سيكون	ال�سغل	

ُلِق	رقم	:	4803. �سنن	اأبي	داود	كتاب:	االأدب		باب:	ِفى	ُح�ْسِن	اخْلُ 	)1(
احلاوي	الكبري	يف	فقه	مذهب	االإمام	ال�سافعي	للماوردي		حتقيق:	علي	حممد	معو�س	-	عادل	اأحمد	عبد	املوجود:	9|100. 	)2(

بدائع	ال�سنائع	يف	ترتيب	ال�سرائع	للكا�ساين	:	317/2. 	)3(
�س���نن	الرتم���ذي	كتاب:	ال�سالة	باب:	ما	جاء	يف	الوق���ت	االأول	من	الف�سل	رقم:	171.	ق���ال	اأبو	عي�سى	هذا	حديث	 	)4(

غريب	ح�سن
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ال�ساغ���ل	لطريف	املعادلة،	وال	ي���دري	ال�سباب	اأن	الزواج	م�سئولية	و�سي���ادة	وتفكر	وتفقه	وعبء	
ينوء	ب���ه	الرجال،	بجوار	جانب	عاطفي	يتغذى	ببقية	اجلوانب	فيعلو	وينخف�س	بناء	على	جناح	

الزوجني	يف	احلياة	العملية	اأو	اإخفاقهما.

ْحَداُهَما	 ومن	اأبرز	االأدلة	على	اأن	الزواج	م�سئولية	وعمل	لي�س	بالهني	قوله	تعاىل:	چ َقاَلْت	اإِ
ِمنُي	)26(	َق���اَل	اإِينِّ	اأُِريُد	اأَْن	اأُْنِكَحَك	اإِْحَدى	 	َم���ِن	ا�ْسَتاأَْجْرَت	اْلَقِويُّ	ااْلأَ نَّ	َخرْيَ َيااأََب���ِت	ا�ْسَتاأِْجْرُه	اإِ
ْمَت	َع�ْسًرا	َفِمْن	ِعْنِدَك	َوَم���ا	اأُِريُد	اأَْن	اأَ�ُسقَّ	 	ِحَج���ٍج	َفاإِْن	اأَمْتَ 	َعَلى	اأَْن	َتاأُْجَريِن	َثَمايِنَ اْبَنَت���يَّ	َهاَت���نْيِ
ْيُت	 	َق�سَ ا	ااْلأََجَلنْيِ نَي	)27(	َقاَل	َذِلَك	َبْيِني	َوَبْيَنَك	اأمَيََّ 	ِمَن	ال�سَّاحِلِ َعَلْي���َك	�َسَتِجُديِن	اإِْن	�َساَء	اهللَُّ
	َعَلى	َما	َنُقوُل	َوِكيٌلچ	]الق�س�س:	26	-	28[	فالقوة	واالأمانة	بالرغم	من	 َفاَل	ُعْدَواَن	َعَليَّ	َواهللَُّ
اإتيانهم���ا	يف	�سياق	اال�ستئجار	اإال	اأنهما	من	م�سوغات	الزواج،	كما	يبدو	من	ال�سباق	واللحاق	يف	
االآي���ات	الكرميات،	والقوة	واالأمانة	ي�ستوجبان	حتم���ل	م�سئوليات	كثرية	يجهلها	الرجل	يف	بيته	

فيج�سِّر	زوجته	�سيئا	ف�سيئا	ويكون	الن�سوز.

اخُللَّة الفا�سدة :
م���ن	اأبرز	م���ا	ي�سيع	البيوت	وين�سر	الن�س���وز	اأن	جتد	املراأة	زوجه���ا	يف	�سحبة	اأهل	ال�سوء،	
وم���ن	غ���ري	املقبول	اأن	يتزوج	ال�ساب	ويظل	على	ما	هو	عليه	دون	مراعاة	الآداب	تق�سي	بتنظيف	
�سمعت���ه	م���ن	القيل	والق���ال،	وتنظيف	ثيابه	م���ن	املف�سدين	زم���الء	الكا�س	والطا����س	واالأفالم	

االإباحية	وال�سهر	وهجر	فرا�س	الزوجية،	وَمْن	هذه	�ساكلته	�سيخ�سر	دنياه	واآخراه	قال	تعاىلچ 
	اإِالَّ	امْلُتَِّقنَيچ	]الزخرف:	67[	ومن	خ�سائره	الدنيوية	ف�ساد	 ُهْم	ِلَبْع�ٍس	َعُدوٌّ ااْلأَِخالَُّء	َيْوَمِئٍذ	َبْع�سُ

بيته	ون�سوز	زوجه	.	

التحري�س العائلي:
التحري����س	العائل���ي	�	الذي	يقل	ويك���رث	�	ح�سب	اختالف	املجتمعات	ديان���ة	وثقافة،	وعلما	
وجهال،	ي�سكل	�سببا	رئي�سا	لن�سوز	الزوجة	وفرارها	من	جحيم	التاأليب	عليها،	فبع�س	االأمهات	
ت�سعر	باأن	زوجة	ابنها	قد	ا�ستولت	علي	ولدها	واأخذته	لالأبد،	فت�سيق	بذلك	ويكون	رد	الفعل	هو	
التحري�س	والعدوان،	ولو	تنبهت	االأم	واالأخت	واالأرحام	باأن	التدخل	يف	حياة	االآخرين	لل�سيطرة	
عليه���ا	اأو	اإ�سقاطه���ا	هو	عدوان	حمرم	َلَكفَّ	الفاعل	وعا�س���ت	البيوت	دون	ن�سوز	اأو	خراب	.	قال	
	ُح�ْسًنا	چ	]البقرة:	83[	وقال	تع���اىلچ َواإَِذا	ُقْلُتْم	َفاْعِدُل���وا	َوَلْو	َكاَن	َذا	 تع���اىلچ َوُقوُلوا	ِللنَّا����سِ

	اأَْوُفوا	َذِلُكْم	َو�سَّاُكْم	ِبِه	َلَعلَُّكْم	َتَذكَُّروَنچ	]االأنعام:	152[. ُقْرَبى	َوِبَعْهِد	اهللَِّ
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تف�ق املراأة على الرجل بعد الزواج وتقدمها: 
قد	يبداأ	الزوجان	حياتهما	يف	تكافوؤ	تام،	لكن	مع	مر	الزمن	تبزُّ	الزوجة	زوجها	بح�سولها	
عل���ى	�سهادة	اأعلى	اأو	بتحقيقها	ملكا�سب	حياتية	اأعظم،	مما	يجعلها	تطغي	على	زوجها	وتتعايل	
علي���ه،	وت�سعر	باال�ستغناء	عنه	والبطر	فيك���ون	الن�سوز	والتعايل،	ول�سنا	ببعيد	من	قوله	تعاىل:" 

چ َكالَّ	اإِنَّ	ااْلإِْن�َساَن	َلَيْطَغى	)6(	اأَْن	َراآُه	ا�ْسَتْغَنى	چ 7چ	]العلق[	.

ال�سبك���ة	العنكبوتية:	دخلت	ال�سبكة	العنكبوتية	على	االأ�سرة	فدمرتها	تدمريا	�	اإال	ما	رحم	
رب���ك	ومن	رحم	�	حيث	اخل���داع	وال�سالل،	والعري	واملواعدة	،	وان�سح���اق	كثري	من	االأزواج	يف	
املحادث���ات	الطويل���ة	التي	يزينها	ال�سيطان	تزيينا	" الدرد�س���ة" فان�سرف	ب�سببها	املبتلون	من	
االأزواج	لي����س	عن	زوِجِه	اأو	ولِدِه	اأو	رحِمِه	اأو	م�ساحله	فح�سب،	بل	ان�سرف	عن	نف�سه	التى	بني	
جنبي���ه،	ول���و	اأردنا	التدليل	على	خطاأ	هذا	امل�سلك	الهادم	لالأ�سر،	الهازم	لكل	ف�سل	وف�سيلة	ما	

ا�ستطعنا	اأن	نعطي	االأمر	حقه	يف	ورقات	قليلة	ال	ي�سمح	املقام	بزيادة	فوقها.

ال�سح����ر	وال�سعوذة:	االن�سياق	خلف	ال�سَّحرة	وامل�سعوذة	من	اأهم	اأ�سباب	الن�سوز،	حيث	يتم	
ت�سدير	امل�سكلة	الزوجية	عن	طريق	الزوجة	اأو	من	يعاونها	من	اأهلها	اإىل	اأحد	العرافني	ال�سحرة	
ال�ستكن����اه	ال�سب����ب	وتلم�س	حله	عن	طري����ق	اجلان	وال�سياطني،	وهذه	ظاه����رة	متف�سية	يف	العامل	
كله،	وبالرغم	من	اأننا	نوؤمن	باأنه	ال	يعلم	الغيب	اإال	اهلل،	واالأدلة	متظاهرة	على	ذلك،	لكن	كثريا	
م����ن	الرج����ال	والن�ساء	يذه����ب	اإىل	ما	به	ينزلق����ون	اإىل	الكفر	�	والعياذ	ب����اهلل	�	بن�س	حديث	اأَِبي	
ا	 دََّقُه	ِفيَما	َيُقوُل،	َفَقْد	َكَفَر	مِبَ 	ملسو هيلع هللا ىلص:	"َمْن	اأََتى	َعرَّاًفا	اأَْو	َكاِهًنا	َف�سَ ُهَرْي����َرَة،	َق����اَل:	َقاَل	َر�ُسوُل	اهللَِّ
مٍَّد	ملسو هيلع هللا ىلص." )1(	هذه	اأبرز	اأ�سباب	الن�سوز	كم����ا	علمُتها	من	خالل	احلياة	ممزوجة	 اأُْن����ِزَل	َعَل����ى	حُمَ

بالتخ�س�س،	علمًا	باأنه	من	املمكن	اأن	يكون	�سبب	الن�سوز	هو	الهوى	والت�سلط	فح�سب.

المطلب الخامس: مظاهر نشوز الرجل

ال	تختل���ف	كثريا	مظاه���ر	الن�سوز	عند	الرجل	ع���ن	مظاهر	الن�سوز	عند	امل���راأة.	فالرجل	
عندم���ا	يتع���اىل	رف�سًا	لقيم	االأ�سرة	الت���ي	اأقرها	االإ�سالم	متهيدًا	حلل	عق���دة	النكاح	بالطالق	

يكون	يف	تعامله	مع	زوجه	يف	مظهر	من	املظاهر	التالية:

احلاكم	يف	م�ستدركه	كتاب:	االإميان	رقم:	15،	وهو	�سحيح	على	�سرط	ال�سيخني	ومل	يخرجاه 	)1(
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هج���ر	فرا�س	الزوجي���ة:	اإذا	كنا	قد	اأ�سلفنا	باأن	من	مظاهر	الن�سوز	عند	املراأة	عدم	طاعة	
ال���زوج	يف	فرا�سه،	فاإننا	على	يق���ني	اأن	اأبرز	مظاهر	الن�سوز	عند	الرج���ل	هجر	فرا�س	زوجته،	
وع���دم	اإعطائه���ا	حقه���ا	ال�سرعي	.	قال	اب���ن	عادل	قال	الَكْلِب���يُّ	:	ن�سوز	الرَُّج���ل	للزوجة	:	ترك	

اَل�َسِتها)1( ُه	بوْجهه	َعْنها	،	وقلة	جُمَ اَمَعِتها	،	واإعرا�سُ جُمَ

اإهم���ال	مطالب	املن���زل	ال�سرورية:	حيث	يعي�س	الزوج	اأثناء	ن�س���وزه	لذاته،	ال	يهمه	زوجة	
وه���ي	العانية	بن�س	حديث	نبينا	�ملسو هيلع هللا ىلص	ال���ذي	رواه	عمرو	بن	االأحو�س،	قال	�سهدت	حجة	الوداع	
م���ع	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلص	فحمد	اهلل	واأثنى	عليه	وذكر	ووعظ	ثم	قال:	" اتَُّقوا	اهلَل	يِف	النِّ�َساِء،	َفاإِنَُّهنَّ	
َعَواٍن	ِعْنَدُكُم")2(،	ومعنى	عوان	اأي:	اأ�سرى	يف	اأيديكم	.	وال	يخفى	عن	البال	املثال	التطبيقي	يف	
اِم�َسُة	َزْوِجي	اإِْن	َدَخَل	َفِهَد	َواإِْن	َخَرَج	اأَ�ِسَد	َواَل	َي�ْساأَُل	َعمَّا	َعِهَد")3(قال	 حديث	اأم	زرع:" َقاَلْت	اخْلَ
النووي:" هذا	�	اأي�سا	�	مدح	بليغ	فقولها	"َفِهد" بفتح	الفاء	وك�سر	الهاء	ت�سفه	اإذا	دخل	البيت	
بك���رثة	الن���وم	والغفلة	يف	منزله	عن	تعه���د	ما	ذهب	من	متاعه	وما	بق���ي	و�سبهته	بالفهد	لكرثة	
نوم���ه	يقال	اأنوم	م���ن	فهد،	وهو	معنى	قولها	وال	ي�ساأل	عما	عه���د	اأي	ال	ي�ساأل	عما	كان	عهده	يف	
البي���ت	م���ن	ماله	ومتاعه	واإذا	خ���رج	اأ�سد	بفتح	الهمزة	وك�سر	ال�سني	وه���و	و�سف	له	بال�سجاعة	
ومعن���اه	اإذا	�سار	بني	النا����س	اأو	خالط	احلرب	كان	كاالأ�سد	")4(	كم���ا	اإنه	قد	يتمادى	فال	يهمه	
ذري���ة	جه���ال	منه	حيث	ظن	اأن	معاقبة	االأوالد	تبع	ملعاقبة	او	اإهم���ال	اأمهم	]زوجه[،	ويعي�س	يف	

�سالل	ال	يعلم	�سببه	اإال	اهلل	.

اإهم���ال	الزوج	لنف�سه:	فيكون	اأ�سع���ث	اأغرب،	فاإذا	ذهب	خارج	بيته	حتلى	بالريا�س	والعطر	
وجتمل	للخروج،	وهذا	ما	اأ�سلفنا	وجوده	كمظهر	من	مظاهر	الن�سوز	عند	املراأة.

ع���دم	االكرتاث	بالزوجة	وعدم	اح���رتام	ثوابتها	القيمية	بالتم���رد	عليها	ومعاندتها:	ومن	
ثواب���ت	امل���راأة	الغرية	ال�سديدة،	وقد	�سربت	اأمُّنا	ال�سيدة	عائ�س���ة	�	ر�سي	اهلل	عنها	�	مثال	لبني	

تف�سري	اللباب	377/5. 	)1(
�س���نن	الرتم���ذي	كتاب:	الر�ساع	ال�س���الة	باب:	ما	جاء	يف	كراهية	اإتيان	الن�س���اء	يف	اأدبارهن	رقم:	1163.	قال	اأبو	 	)2(

عي�سى	هذا	حديث	ح�سن	�سحيح.
ْهِل	رق���م	:	5189،	م�سلم	كتاب:	ف�سائل	ال�سحابة	ر�سي	اهلل	 البخ���اري	كت���اب:	النكاح		باب:	ُح�ْسِن	امْلَُعا�َسَرِة	َمَع	ااْلأَ 	)3(

عنهم	باب	:ذكر	حديث	اأم	زرع	رقم	:2448.
�سرح	النووي	على	م�سلم:	214/15 	)4(
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	ِن�َساِئِه	َفَطاَرْت	 جن�سه���ا	يف	�س���اأن	الغرية	حيث	قال���ت	اإن" النَِّب���يَّ	�ملسو هيلع هللا ىلص	َكاَن	اإَِذا	َخَرَج	اأَْقَرَع	َب���نْيَ
���َة	َوَكاَن	النَِّب���يُّ	�ملسو هيلع هللا ىلص	اإَِذا	َكاَن	ِباللَّْيِل	�َس���اَر	َمَع	َعاِئ�َسَة	َيَتَح���دَُّث	َفَقاَلْت	 اْلُقْرَع���ُة	ِلَعاِئ�َس���َة	َوَحْف�سَ
ُة	اأاََل	َتْرَكِبنَي	اللَّْيَلَة	َبِعرِيي	َواأَْرَكُب	َبِعرَيِك	َتْنُظِريَن	َواأَْنُظُر	َفَقاَلْت	َبَلى	َفَرِكَبْت	َفَجاَء	النَِّبيُّ	 َحْف�سَ
���ُة	َف�َسلََّم	َعَلْيَها	ُثمَّ	�َساَر	َحتَّى	َنَزُل���وا	َواْفَتَقَدْتُه	َعاِئ�َسُة	َفَلمَّا	 �ملسو هيلع هللا ىلص	اإِىَل	َجَم���ِل	َعاِئ�َس���َة	َوَعَلْيِه	َحْف�سَ
	ااْلإِْذِخِر	َوَتُقوُل	َيا	َربِّ	�َسلِّْط	َعَليَّ	َعْقَرًبا	اأَْو	َحيًَّة	َتْلَدُغِني	َواَل	اأَ�ْسَتِطيُع	اأَْن	 َنَزُلوا	َجَعَلْت	ِرْجَلْيَها	َبنْيَ
اأَُق���وَل	َلُه	�َسْيًئا	"قال	النووي	"هذا	الذي	فعلت���ه	وقالته	حملها	عليه	فرط	الغرية	على	ر�سول	اهلل	

�	ملسو هيلع هللا ىلص	")1(	

معاداة	اأهل	الزوجة	واأرحامها:	�		اأ�سلفت	�	اأن	من	مظاهر	ن�سوز	الزوجة	معادة	اأهل	الزوج	
واأرحام���ه،	وهذا	ما	يتحقق	بن�سه	وف�سه	يف	ف�سيٍل	من	الرج���ال،	فيعادون	اأ�سهارهم	واأخوال	
اأوالدهم	وخاالتهم	واجلد	واجلدة	ومن	ات�سل	بهم	دون	وجه	حق؛	ولو	كان	بحق	ما	عيب	فاعله،		
و�سن���ة	اهلل	يف	بناء	االأ�سر	على	االت�سال	والرتاحم	والتالحم	وجرب	اخلاطر	چ َواَل	َعَلى	اأَْنُف�ِسُكْم	
ُكُل���وا	ِم���ْن	ُبُيوِتُكْم	اأَْو	ُبُيوِت	اآَباِئُكْم	اأَْو	ُبُيوِت	اأُمََّهاِتُك���ْم	اأَْو	ُبُيوِت	اإِْخَواِنُكْم	اأَْو	ُبُيوِت	اأََخَواِتُكْم	اأَْو	 اأَْن	َتاأْ
ْخَواِلُكْم	اأَْو	ُبُيوِت	َخااَلِتُكْمچ	]النور:	61[فكما	يرجو	 ُبُيوِت	اأَْعَماِمُكْم	اأَْو	ُبُيوِت	َعمَّاِتُكْم	اأَْو	ُبُيوِت	اأَ
ال���زوج	اأن	يج���د	حمبة	يف	قلب	زوجه	لذويه	ورحمه	فاالأمر	حا�س���ل	يف	حقه	جتاه	اأرحام	زوجه،	

لكنه	الن�سوز	الذي	هو	اأهم	�سبب	يف	ن�سر	البغ�س	وقطع	ما	اأمر	اهلل	به	اأن	يو�سل	

ع�س���ق	الزوج	عل���ى	زوجه:	والنا�سز	م���ن	الرجال	الذي	ميث���ل	هذه	النقط���ة	]الع�سق[	اإما	
اأن���ه	ل�سب���ب	اأو	لغري	�سبب	يريد	اأن	يت���زوج	باأخرى	مع	زوجه،	مع	توف���ر	اال�ستطاعة،	لكن	متنعه	
الع���ادات	والتقاليد	الفا�سدة	من	ط���رق	باب	احلالل	احلا�سل	يف	قوله	تع���اىل:" چ َفاْنِكُحوا	َما	
َطاَب	َلُكْم	ِمَن	النِّ�َساِء	َمْثَنى	َوُثاَلَث	َوُرَباَع	َفاإِْن	ِخْفُتْم	اأَالَّ	َتْعِدُلوا	َفَواِحَدًةچ	]الن�ساء:	3[" فيع�سق	
يف	احل���رام	ويك���ون	نا�سزًا	م���ع	زوجه	التي	وقفت	حج���ر	عرثة	يف	طريق	حتقيقه	مل���ا	اأحله	اهلل،	

فاأ�سرت	نف�سها	واأ�سرت	بدين	زوجها!!

واإما	اأن	الزوج	املتغري	املزاج	ال�ساخط	على	كل	�سيء	يريد	زوجة	ثانية	مع	عدم	اال�ستطاعة،	
وتعم���ده	تنا�سي	اأن���ه	ال	ي�ستطيع	اأن	يعول	زوجت���ني	واأ�سرتني	ووو..فيخ���ادن	ويخالل،	ويعي�س	يف	

	النِّ�َساِء	اإَِذا	اأََراَد	�َسَفًرا	 �سرح	النووي	على	م�سلم:	213/15.واحلديث	رواه	البخاري	كتاب:	النكاح	باب:	اْلُقْرَعِة	َبنْيَ 	)1(
رقم	:5211،	وم�سلم	كتاب:الف�سائل	باب:	يف	ف�سل	عائ�سة	ر�سي	اهلل	تعاىل	عنهما	رقم	:2445.
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ظ���الم	حياة	الع�سق	واحلرام	فيتعاىل	على	زوجته	ويتعام���ل	معها	بهمجية	و�سخط،	الأنه	يرتوي	
من	خارج	نطاق	رّيه	احلالل	وهو	يزعم	اأنه	يح�سن	�سنعًا،		چ ُقْل	َهْل	ُنَنبُِّئُكْم	ِبااْلأَْخ�َسِريَن	اأَْعَمااًل	
ْنًعاچ 103چ	 نَُّهْم	ُيْح�ِسُن���وَن	�سُ َياِة	الدُّْنَيا	َوُه���ْم	َيْح�َسُبوَن	اأَ ���لَّ	�َسْعُيُه���ْم	يِف	احْلَ )103(	الَِّذي���َن	�سَ
]الكهف[فعل���ى	الزوجة	اأن	تكون	يقظ���ة	لتقلبات	زوجها	ومن	ن�سي���ت	اأو	تنا�ست	اأو	مل	ت�ست�سعر	

�ست�ستيقظ	يف	الوقت	ال�سائع	وتندم	والت	�ساعة	مندم.

رف���ع	ال�سوت	علي	الزوجة:	يعمد	من	ال	يت�سف	باحلكم���ة	اإىل	رفع	�سوته	ونرباته	املهدِّدة	
الزاج���رة	االآم���رة	الناهية،	فُي�سمع	اأ�سرت���ه	ماال	حتب،	وُي�سمع	جريانه	م���ن	يتوارى	منه	الكرمي	
خجال	واأدبًا،	لكنه	الن�سوز	الذي	اأمره	اأن	ي�سب	زوجته،	واأن	يزجر	اأوالده،	واأن	ي�سبب	لهم	العقد	
النف�سي���ة،	وي�س���رخ	يف	البيت	�سراخ���ا	ال	يتنا�سب	مع	رجل	اأو	كرمي	،	وال	ي���دري	اأحٌد	اأنه	يعي�س	

مظهرًا	من	مظاهر	الن�سوز	.

اإخراج	اأ�سرار	البيت:	هذا	املظهر	هو	من	عني	مظاهر	الن�سوز	عند	املراأة،	فمن	ال	يكرتث	
باأ�س���رار	بيت���ه	يعاين	ن�سوزًا�	ب���ل	�سذوذًا	يوؤذن	بخ���راب	بيته	وهدمه،	وك�س���ف	االأ�سرار	عيب	يف	
االأح���رار،	ف�سال	ع���ن	اأحرار	االأزواج،	هذه	اأبرز	مظاهر	الن�سوز	عن���د	الرجل	كما	ر�سدُتها	من	

واقٍع	اأعي�سه.

المطلب السادس: أسباب النشوز عند الرجل .

مظاهر	الن�سوز	�	كما	اأ�سلفت	�	هي	َعَر�ٌس	كارتفاع	درجة	حرارة	اجل�سم	املنبئ	عن	مر�س	
باطني	،	واملر�س	يكمن	يف	االأ�سباب	ح�سب	خربة	الطبيب،	وهاك	اإياها	�	على	قدر	اال�ستطاعة:

االإجب���ار	على	الزواج:	بع����س	املجتمعات	جترب	االبن	على	الزواج	م���ن	قريبة	اأو	ح�سيبة	اأو	
ن�سيب���ة	لغر����س	ما	اأو	م�سلحٍة،	لكن���ه	ال	يرغب	فيها	رغم	قرابتها	اأو	ح�سبه���ا	اأو	ن�سبها	اأو	تيقن	
حتق���ق	امل�سلح���ة،	تعددت	االأ�سباب	واالإك���راه	واحد،	مثل	هذا	الزواج	مم���ن	ال	يريدها،	اأو	كان	
ال���زواج	ل�ساب	ال	ي�سغله	الزواج	اأ�س���ال	ل�سبب	اأو	الآخر	لكنه	حتت	ال�سغط	واالإكراه	تزوج	مبن	ال	
يريدها،	عند	ذلك	يظهر	الن�سوز	واالإعرا�س،	وال	يدري	من	اأجربه	اأن	الزواج	راحة	نف�سية	بقدر	

ما	هو	�سنة	�َسّنية،	و	اأنه	تدور	عليه	االأحكام	اخلم�سة	�	كما	هو	مبني	يف	كتب	الفروع.

�س���وء	خلق	الزوجة:	م���ن	اأهم	مظاهر	الن�س���وز	وال�سرود	عن	البيت	واالأ�س���رة	والزوجة	ما	
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يج���ري	على	ل�سان	بع�س	الزوجات	مما	يعف	عنه	الل�سان	من	بذيء	القول	املوجه	اإىل	الذرية	اأو	
الزوج	اأو	االأقارب	اأو	اجلريان	مما	يزهد	الرجل	الكرمي	يف	زوجه،	وقد	بينت	ما	يتعلق	باالأقوال	

الفاح�سة	ومدي	النهي	عنها	يف	عن�سر	]�سوء	خلق	الزوج	[	وفيه	الكفاية.
عدم	التكافوؤ:	قد	يكون	عدم	التكافوؤ	كائنا	قبل	الزواج،	وله	ما	بعده	من	ا�ستفاقة	يف	الوقت	
اخلطاأ،	وقد	يكون	بعد	الزواج	�	وهو	من	م�ستجدات	امل�ساكل	�	وذلك	بتنامي	عقلية	الزوج	وتقدمه	
على	حماور	املعرفة	والرقي	الثقايف	والعلمي	والوظيفي	مع	ركود	��	ال	تقدم	معه		�		بالن�سبة	لعقلية	
الزوج���ة	التي		ال	تقبل	الرتقي	وال	التحديث،	وقد	اأ�سلف���ت	ما	يتعلق	�سرعا	بالتكافوؤ	يف	مثل	هذا	

العن�سر	يف	جانب	املراأة.		

اجله���ل	باحلي���اة	الزوجي���ة	وتبعاته���ا:	هناك	م���ن	الن�ساء	م���ن	يجهلن	اأبجدي���ات	احلياة	
الزوجية،	في�سبحون	ويغدون	ومي�سون	وهن	ال	فقه	لديهن	يت�سل	بواجبات	االأ�سرة،	اأو	واجبات	
االأوالد	اأو	واجبات	الزوج	وخدمته	اإذ	ال	خالف	بني	الفقهاء	يف	جواز	خدمة	املراأة	لزوجها	واإمنا	
اخلالف	يف	وجوب	هذه	اخلدمة)1(،		اأو	واجباتهن	نحو	الرت�سيد	اأو	االإنفاق	اأو	العالقة	احلميمة	
عل���ى	�سري���ر	الزوجية،	مما	ي�سيق	ب�سببه	الزوج	ذرعا	ويفارق	فراق	غري	واِمٍق	تكون	بدايته	من	

الن�سوز	كعر�س	ملر�س.

اخُللَّ��ة الفا�س��دة: ال�سكن	واملودة	والرحم���ة	هذه	الثالثة	هي	�سمام	اأم���ان	الزوجني،	لكن	
الزوج	قد	يجنح	اإىل	ما	يحركه	حركة	تف�سده	على	زوجه	من	خالل	اكت�ساب	اخللة	الفا�سدة	وما	
ينجم	عنها	من	ت�سدير	لفكر	ال	ميت	اإىل	االأ�سرة	و�ساحلها	ب�سلة،	فاأ�سدقاء	ال�سوء	يو�سو�سون	
ويخططون	وينفذون	حتى	يقو�سون	االأ�سرة	،	والعاقل	من	يطلِّق	جمموعته	التى	كان	قبل	الزواج	
ي�سهر	معها،	ويعبث	معها	،	ليتحول	بزواجه	من	متحرك	اإىل	�ساكن	" چ َوِمْن	اآَياِتِه	اأَْن	َخَلَق	َلُكْم	
نَّ	يِف	َذِلَك	اَلآَياٍت	ِلَقْوٍم	َيَتَفكَُّروَن	 ِم���ْن	اأَْنُف�ِسُك���ْم	اأَْزَواًجا	ِلَت�ْسُكُنوا	اإَِلْيَها	َوَجَعَل	َبْيَنُكْم	َمَودًَّة	َوَرْحَمًة	اإِ
	 چ	]ال���روم:	21[	خا�س���ة	بالليل	چ ُهَو	الَِّذي	َجَعَل	َلُكُم	اللَّْيَل	ِلَت�ْسُكُنوا	ِفيِهچ	]يون�س:	67[	چ اهللَُّ

فال�سافعي���ة	واحلنابل���ة	وبع�س	املالكية	اإىل	اأنه	ال	يجب	على	الزوجة	خدمة	زوجها،	واالأوىل	لها	فعل	ما	جرت	العادة	 	)1(
به.وذهب	احلنفية	اإىل	وجوب	خدمة	املراأة	لزوجها	ديانة	ال	ق�ساء،	وذهب	املالكية	اإىل	اأنه	يجب	على	املراأة	خدمة	
زوجها	يف	االأعمال	الباطنة	التي	جرت	العادة	بقيام	الزوجة	مبثلها	اإال	اأن	تكون	من	اأ�سراف	النا�س	فال	جتب	عليها	
اخلدمة،	اإال	اأن	يكون	زوجها	فقري	احلال،	انظر	بدائع	ال�سنائع	يف	ترتيب	ال�سرائع	للكا�ساين	:	192/4،	واملب�سوط	

لل�سرخ�سي:	33/11،	وفتح	الباري	البن	حجر	:123/9.
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الَِّذي	َجَعَل	َلُكُم	اللَّْيَل	ِلَت�ْسُكُنوا	ِفيِه	چ	]غافر:	61[	چ َوَجَعَل	اللَّْيَل	�َسَكًناچ	]االأنعام:	96[	فمن	ال	
ي�سكن	بيته	لياًل	من	الرجال	�	ال	لعذر	�	يكون	نا�سزًا،	اإذ	زوجه	ما	تركت	عز	اأبيها	،	وبيت	اأ�سرتها	
الت���ي	كان���ت	تعي�س	فيه	مدللة	اإال	لتجد	اأني�سًا	يهبها	اأمنًا	واأمانًا	يف	الليل	قبل	النهار،	ال	اأن	تعي�س	

و�سادًة	خالية	من	حلِّها	؟!

التحري����س	العائل���ي:	يحكي	لنا	الواقع	اأن	بع����س	االآباء	واالأمهات	يخّي���ل	اإليهم	اأن	ولدهم	
بع���د	الزواج	الزال	طفال	مدلاّل	لديهم،	ين�س���ون	اأو	يتنا�سون	اأنه	تزوج	واقرتن	بزيجة	لها	حقوق	
املرافقة	وعدم	املفارقة	اإال	ل�سرورة،	ومبا	ان	هذا	االأمر	لي�س	من�ساغًا	وال	م�ستوعبًا	لدي	�سريحة	
من	االآباء	فاإنهم	يعكرون	على	ولدهم	حياته	خا�سة	اإذا	مل	يكن	مت�سلعا	من	ثقافة	دين	االإ�سالم	
واأم���ره	ونهي���ه	فيف�سدون	عليه	حيات���ه	ليقع	بني	فكي	رحى	بني	متطلبات	زوج���ه	ومتطلبات	اأهله	

فيكون	الن�سوز	ومن	ثم	ما	بعده.
االن�سح���اق	يف	ال�سبكة	العنكبوتية:	تلك	ك���ربي	امل�سائب	املعا�سرة	التي	حلت	على	العاملني	
�	خا�س���ة	امل�سلم���ني	�	حيث	ان�س���راف	معظ���م	االأزواج	اإىل	ما	تعطيه	من	ط���رف	الل�سان	حالوة	
فتف�س���ده	على	زوجه	وت�سيبه	بال�سرود	وترتكه	بع���د	اأن	جتني	عليه	وعلى	اأ�سرته	ليجد	نف�سه	يف	
الع���راء،	مل	يكرتث	بدي���ن	ومل	يحُفل	ب�سمري	وال	باأُ�سرة	وال	بكتاب	ال	يغادر	�سغرية	وال	كبرية	اإال	

اأح�ساها.

	وكم���ا	تق���دم	الب�سر	ب�سبب	�سبكة	املعلوم���ات	الدولية،	فاإنه	من	خ���الل	جانبها	ال�سلبي	قد	
تاأخ���ر،	ب���ل	تاه	حتى	ُخ�س���ف	به	وب���داره	االأر�س،	فان�سرف	كث���ري	م���ن	االأزواج	اإىل	ال�ساقطات	

وبائعات	الهوى	واحلرام	فن�سز	عن	زوجه	امل�سكينة	وهي	ال	تدري.

وق���د	ترج���ع	�	اأي�س���ًا	�	اأ�سباب	الن�س���وز	فوق	ما	تق���دم	اإىل	انعدام	احل���وار	وذلك	باخلر�س	
الزوج���ي،	وك���رب	�سن	الزوجة	مع	احتف���اظ	الزوج	بحيويته	وقوته،	وع���دم	االإجناب	اأو	قلته	عند	
امل�ستكرثي���ن	من���ه،	وك���رثة	امل�ساجرات	ب���ني	الزوجني،	.وقد	يك���ون	ال�سبب	هو	اله���وى	واحلمق	

والتمرد	.وهلم	جرا.	وقانا	اهلل	�سره.

المطلب السابع: كيف عالج القرآن النشوز ومقدماته عند المرأة ؟

�����	عالج	االإ�سالم	ن�س���وز	املراأة	بطريقة	حكيمة	خل���ت	من	االآثار	ال�سلبي���ة	اجلابية	،	وذلك	
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اِجِع	 م���ن	خ���الل	قوله	تع���اىل:"  چ َوالالَِّتي	َتَخاُف���وَن	ُن�ُسوَزُهنَّ	َفِعُظوُه���نَّ	َواْهُجُروُه���نَّ	يِف	امْلَ�سَ
ا	َكِب���رًيا	)34(	َواإِْن	ِخْفُتْم	 	َكاَن	َعِليًّ ِرُبوُه���نَّ	َف���اإِْن	اأََطْعَنُكْم	َفاَل	َتْبُغوا	َعَلْيِهنَّ	�َسِبي���اًل	اإِنَّ	اهللََّ َوا�سْ
نَّ	 	َبْيَنُهَما	اإِ اَلًحا	ُيَوفِِّق	اهللَُّ ْن	ُيِريَدا	اإِ�سْ ْهِلَها	اإِ �ِسَق���اَق	َبْيِنِهَم���ا	َفاْبَعُثوا	َحَكًما	ِمْن	اأَْهِلِه	َوَحَكًما	ِمْن	اأَ

	َكاَن	َعِليًما	َخِبرًيا	چ	]الن�ساء:	34،	35[ اهللََّ
قب���ل	الدخ���ول	يف	عالج	الن�سوز:	الوعظ	والهجر	وال�سرب	يج���ب	اأن	نتيقن	باأن	الن�سوز	اإن	
كانت	له	اأ�سبابه	التي	ح�سل	ب�سببها،	فمن	امل�َسلَّم	اأن	اإزالة	هذه	االأ�سباب	يجب	اأن	ميهد	لل�سلح	
وان�سي���اب	احلياة	بني	الزوجني؛	الأننا	نوؤمن	باأن	اجل���راح	ال	تندمل	اإال	بتطهريها	وحمو	اأ�سباب	
َتَقيُِّحَه���ا،	وب���ذا	تقتنع	العاقلة	من	الزوجات	باأن	�سبب	الن�سوز	ق���د	انتهى،	وبهذا	تعود	املياه	اإىل	
جماريها،	اأما	اإذا	كان	ال�سبب	يف	الن�سوز	هو	الهوى	وهدم	االأ�سرة	منها	فاإن	االإ�سالم	يقف	اأمام	
ِه	ليعاجله	بحنكة	وحكمة	ومهارة	كما	 زوجٍة	من	هذا	القبيل	وقوف	الطبيب	احلاذق	اأمام	مري�سِ

يلي:	

ْدرا	يف	معاجلة	اخلوف	من	حدوث	الن�سوز.	والوعظ:	ترقيق	الكالم	 الوعُظ:	اأتى	الوعظ	�سَ
امل�ستم���ل	على	تذكري	املراأة	باهلل	من	خالل	الرتغيب	والرتهيب	واجلنة	والنار،	وذكر	ما	يت�سل	
بالث���واب	والعقاب	من	االآيات	واالأحاديث	وق�س�س	ال�سلف	ال�سالح	واملواقف	املوؤثرة،	"َواْلَوْعُظ	
َيْخَتِلُف	ِباْخِتاَلِف	َحاِل	امْلَْراأَِة،	َفِمْنُهنَّ	َمْن	ُيوؤَثُِّر	يِف	َنْف�ِسَها	التَّْخِويُف	ِمَن	اهلِل	�	َعزَّ	َوَجلَّ	�		َوِعَقاِبِه	
َعَلى	النُّ�ُسوِز،	َوِمْنُهنَّ	َمْن	ُيوؤَثُِّر	يِف	َنْف�ِسَها	التَّْهِديُد	َوالتَّْحِذيِر	ِمْن	�ُسوِء	اْلَعاِقَبِة	يِف	الدُّْنَيا،	َك�َسَماَتِة	
ِليِّ،	َوالرَُّجُل	اْلَعاِق���ُل	اَل	َيْخَفى	َعَلْيِه	 �َسَنِة	َواحْلُ ااْلأَْع���َداِء	َوامْلَْنِع	ِم���ْن	َبْع�ِس	الرََّغاِئِب	َكالثَِّي���اِب	احْلَ
اْلَوْع���ُظ	الَِّذي	ُيوؤَثُِّر	يِف	َقْلِب	اأَْمَراأَِت���ِه")1(	ويجب	اأن	يكون	الوعظ	يف	ظرف	منا�سب	للقبول	وذلك	
ب����	" اأن	تنتهز	فر�سة	ان�سج���ام	املراأة	معك،	وتن�سحها	يف	الظ���رف	املنا�سب	لكي	يكون	الوعظ	
واالإر�س���اد	مقبواًل	فال	تاأت	الإن�سان	وتعظه	اإال	وقلب���ه	متعلق	بك")2(	واملفرت�س	اأن	نقف	عن	هذا	

العالج	لنجاعته،	لكن	لو	مل	يفلح	العالج	بالوعظ	فيكون	الهجر.
الهج���ر:	وه���و	العالج	الثاين	عند	ف�سل	الوعظ،	باأن	يويل	ال���زوُج	زوَجه	ظهره	يف	فرا�سها،	
اأو	ال	يكلمه���ا	�سريطة	اأال	يعرف	ذلك	االأوالد	اأو	االأهل	اأو	غريهم	من	االأنا�سي؛	الأن	�سهود	االأوالد	

تف�سري	املنار:	59/5. 	)1(
خواطري	حول	القراآن:	1501 	)2(
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ذلك	يعني	ك�سرًا	لكربيائها	و�سموخها،	وبدال	من	اأن	ُيْكِحَلَها	فاإنه	يعميها،	وتزداد	االأمور	تعقيدًا،	
وب���ذا	يف�سل	العالج	الثاين،	يقول	ال�سعراوي	�	رحمه	اهلل	تعاىل	�" واملراأة	عادة	ُتِدل	على	الرجل	
مبا	تعرف	فيه	من	اإقباله	عليها،	وقد	ت�سرب	املراأة	على	الرجل	اأكرث	من	�سرب	الرجل	عليها؛	الأن	
تكوي���ن	الرج���ل	له	جهاز	ال	يهداأ	اإال	اأن	يفعل	.	لكن	امل���راأة	ت�ستثار	ببطء	،	فعندما	تنفعل	اأجهزة	
الرج���ل	فه���و	ال	يقدر	اأن	ي�سرب،	لكن	املراأة	ال	تنفعل	وال	ت�ستث���ار	ب�سرعة،	فاأنت	�ساعة	ترى	هذه	
احلكاية،	وه���ي	تعرفك	اأنك	رجل	حتب	نتائج	العواطف	واال�سرت�سال؛	فاأعط	لها	در�سًا	يف	هذه	
الناحية،	اهجرها	يف	امل�سجع	)1(	والهجر	كما	بينْت	االآية	الكرمية	مقيد	بامل�سجع	اأي:	يف	�سرير	
الزوجية	حتى	ال	يتولد	العناد	الذي	تثاأر	به	املراأة	لكرامتها	عندما	يظهره	الزوج	ويف�سيه،	وعلى	
االأك���رث	يف	نط���اق	البيت	كما	قيده	ر�سولنا	الكرمي	�	ملسو هيلع هللا ىلص	�"َواَل	َتْهُجْر	اإِالَّ	ِفى	اْلَبْيِت")2(	بل	ال	يزيد	
ْن	َيْهُجَر	اأََخاُه	َف���ْوَق	َثاَلِث	َلَياٍل"  لكن	يف	 الهج���ر	ع���ن	ثالث	كما	قال	�	ملسو هيلع هللا ىلص	�	:" َوال	َيِح���لُّ	مِلُ�ْسِلٍم	اأَ

الزوجية	قد	يزيد	تاأديبا	وفق	ما	ي�سلح	الزوجة.	وماذا	لو	مل	يفلح	الهجر؟

ل�س���رب:	ذاك	ال���ذي	�سغب	ب�سببه	العلمانيون	والالديني���ون	واأ�سرابهم	على	القراآن	وعلى	
االإ�سالم	وعلى	امل�سلمني)3(،	ولو	علموا	اأن	اهلل	�	تعاىل	�	اأتى	بال�سرب	يف	ذيل	العالجات	التقوميية	

ال�سابق. 	)1(
اأبو	داود:	كتاب:	النكاح	باب:	ِفى	َحقِّ	امْلَْراأَِة	َعَلى	َزْوِجَها،	رقم	2144،2/	210.وقال	االألباين	ح�سن	�سحيح. 	)2(

	يِف	اآَداِبِهْم	ِمنَّا	َم�ْسُروِعيََّة	 	َبْع�ُس	ُمَقلِّ���َدِة	ااْلإِْفِرجْنِ يق���ول	�ساح���ب	املنار	م�سورا	موقف	االآخر	من	ال�سرب	:" َي�ْسَتْكرِبُ 	)3(
رُّ	 َتَقًرا،	َوُت�سِ فََّع	َعَلْيِه،	َفَتْجَعَلُه	َوُهَو	َرِئي�ُس	اْلَبْيِت	َمْرُءو�ًسا	َبْل	حُمْ وَن	اأَْن	َتْن�ُسَز	َوَترَتَ ْرِب	امْلَْراأَِة	النَّا�ِسِز،	َواَل	َي�ْسَتْكرِبُ �سَ
	 وَن	َهوؤاَُلِء	النََّوا�ِسَز؟	َوِبَ 	ُيَعاجِلُ ِه	َوَهْجِرِه،	َواَل	اأَْدِري	ِبَ 	ِباإِْعَرا�سِ ِحِه،	َواَل	ُتَبايِلَ َعَلى	ُن�ُسوِزَها	َحتَّى	اَل	َتِلنَي	ِلَوْعِظِه	َوُن�سْ
ِديَب���ًة،	َيْبِغي	َعَلْيَها	َرُجٌل	 ِعيَفًة	َنِحيَفًة،	ُمَهذََّبًة	اأَ ًة	�سَ ُي�ِس���رُيوَن	َعَلى	اأَْزَواِجِه���نَّ	اأَْو	ُيَعاِمُلوُهنَّ	ِبِه؟	َلَعلَُّهْم	َيَتَخيَُّل���وَن	اْمَراأَ
،	َوَي�ْسِقيِه	ِمْن	َدِمَه���ا	اْلَعِبيِط،	َوَيْزُعُم	اأَنَّ	اهلَل	َتَع���اىَل	اأََباَح	َلُه	ِمْثَل	 ِمَها	اْلَغِري����سِ 	َغِلي���ٌظ،	َفُيْطِع���ُم	�َسْوَطُه	ِمْن	حَلْ َف���ظٌّ
نَّى	َعَلْيَها	َواَل	َذْنَب،	َكَما	َيَقُع	َكِثرًيا	ِمْن	ِغاَلِظ	ااْلأَْكَباِد	ُمَتَحجِِّري	الطَِّباِع،	 رََّم	َوجَتَ َه���َذا	ال�سَّ���ْرِب	ِمَن	ال�سَّْرِب،	َواإِْن	جَتَ
ْح�ِس	 وَّاَظ	الَِّذي	َيْظِلُم	امْلَْراأََة	مِبَ ْعَظِريَّ	اجْلَ ى	ِبِه،	اإِنَّ	ِمَن	الرَِّج���اِل	اجْلَ ْثِل	َهَذا	الظُّْلِم	اأَْو	َيْر�سَ 	اأَْن	َي���اأَْذَن	مِبِ 	هلِلَِّ َوَحا����سَ
يَِّة	اأَْمَثاِلِهْم	ِبالنِّ�َساِء	َكِثرٌي	ِمَن	ااْلأََحاِديِث،	َوَياأِْتي	يِف	َحقِِّهْم	َما	َجاَءْت	ِبِه	ااْلآَيُة	ِمَن	التَّْحِكيِم،	 اْلُعْدَواِن،	َوَقْد	َوَرَد	يِف	َو�سِ
ْيِدَيُهْم	َعَلْيِهنَّ،	َوَيْن�ُسْزَن	َعَلْيِهْم	 ْزَواَجُهنَّ،	َوَيْكُفْرَن	اأَ 	اأَ ُقنْتَ 	امْلَُف�سِّاَلِت	اللََّواِتي	مَيْ َواإِنَّ	ِم���َن	النِّ�َساِء	اْلَفَواِرَك	امْلََنا�ِسي����سَ

َلًفا	َوِعَناًدا،	َوُيَكلِّْفَنُهْم	َما	ال �سَ
َلِف	اإِْحَداِهنَّ،	َوُيَدْهِوَرَها	 ِل	اأَْن	ُيَخفِّ�َس	ِمْن	�سَ َطاَقَة	َلُهْم	ِبِه،	َفاأَيُّ	َف�َساٍد	َيَقُع	يِف	ااْلأَْر�ِس	اإَِذا	اأُِبيَح	ِللرَُّجِل	التَِّقيِّ	اْلَفا�سِ 	
ِرُبوَن	 	َي�سْ ِئمَِّتِهُم	ااْلإِْفِرجْنِ 	َيْهِوي	ِبَها	َعَلى	َرَقَبِتَها؟	َواإِنَّ	َكِثرًيا	ِمْن	اأَ ِرُب	ِبِه	َيَدَها،	اأَْو	َكفٍّ ِم���ْن	َن�َس���ِز	ُغُروِرَها	ِب�ِسَواٍك	َي�سْ
ِن�َساَءُه���ُم	اْلَعامِلَاِت	امْلَُهذََّباِت	َواْلَكا�ِسَي���اِت	اْلَعاِرَياِت،	امْلَاِئاَلِت	امْلُِمياَلِت،	َفَعَل	َهَذا	ُحَكَماوؤُُه���ْم	َوُعَلَماوؤُُهْم،	َوُمُلوُكُهْم	
���ُروَرٌة	اَل	َي�ْسَتْغِني	َعْنَه���ا	اْلَغاُلوَن	يِف	َتْكِرمِي	اأُوَلِئ���َك	النِّ�َساِء	امْلَُتَعلَِّم���اِت،	َفَكْيَف	َت�ْسَتْنِك���ُر	اإَِباَحَتُه	 َواأَُمَراوؤُُه���ْم،	َفُه���َو	�سَ

َناِف	اْلَب�َسِر؟	!" 61/5	. ِر،	ِمْن	َجِميِع	اأَ�سْ �سَ 	ِلْلَبْدِو	َواحْلَ ِلل�سَُّروَرِة	يِف	ِديٍن	َعامٍّ
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للزوج���ة	النا�سز	اأو	من	ن�ست�سع���ر	ن�سوزها،	ولي�س	يف	مقدمتها	الأ�سيبوا	باخلر�س،	اإذ	هو	مرحلة	
ْح�َسِن	َما	�َسِمْعت	يِف	 تغن���ي	عنها	مرحلتان	�سابقتانچ 	الوعظ	والهجرچقال	ابن	العربي:"  ِمْن	اأَ
ْن	َقِبَلْت	َواإِالَّ	 ؛	َقاَل:	َيِعُظَها	َفاإِْن	ِهَي	َقِبَلْت	َواإاِلَّ	َهَجَرَها،	َفاإِ َتْف�ِس���رِي	َه���ِذِه	ااْلآَيِة	َقْوَل	�َسِعيِد	ْبِن	ُجَبرْيٍ
الَّ	َبَعَث	َحَكًما	ِم���ْن	اأَْهِلِه	َوَحَكًما	ِمْن	اأَْهِلَه���ا،	َفَيْنُظَراِن	مِمَّْن	ال�سََّرُر،	 َرَبَه���ا،	َف���اإِْن	ِهَي	َقِبَلْت	َواإِ �سَ

ْلُع")1( َوِعْنَد	َذِلَك	َيُكوُن	اخْلُ
ِة	َعْن	ُن�ُسوِزَها	 ويق���رر	�ساحب	املن���ار	باأنه:" ُيَباُح	ال�س���رب	اإَِذا	َراأَى	الرَُّجُل	اأَنَّ	ُرُجوَع	امْلَ���ْراأَ
ْو	 	ِلْلَوْعِظ،	اأَ يَح���َة،	َوَي�ْسَتِج���ْبَ اَر	النِّ�َس���اُء	َيْعِقْلَن	النَّ�سِ َلَح���ِت	اْلِبيَئُة،	َو�سَ َذا	�سَ َيَتَوقَّ���ُف	َعَلْي���ِه،	َواإِ
َيْزَدِج���ْرَن	ِباْلَهْجِر،	َفَيِجُب	ااِل�ْسِتْغَناُء	َعِن	ال�سَّْرِب،	َفِلُكلِّ	َح���اٍل	ُحْكٌم	ُيَنا�ِسُبَها	يِف	ال�سَّْرِع،	َوَنْحُن	
َماأُْموُروَن	َعَلى	ُكلِّ	َحاٍل	ِبالرِّْفِق	ِبالنِّ�َساِء،	َواْجِتَناِب	ُظْلِمِهنَّ،	َواإِْم�َساِكِهنَّ	ِبامْلَْعُروِف،	اأَْو	َت�ْسِريِحِهنَّ	
ا." )2(	وال	ين�س���ى	املعرت�س	اأن	هذه	اآية	 يَّ���ِة	ِبالنِّ�َساِء	َكِث���رَيٌة	ِجدًّ ِباإِْح�َس���اٍن،	َوااْلأََحاِدي���ُث	يِف	اْلَو�سِ
حمكم���ة	،	فاإن	كان	من	امل�سلمني	املوحدين	فعليه	اأن	يلتزم	االأدب	مع	اهلل	تعاىل	الذي	يوؤمن	به،	
وال	يكونن	من	الذين	يوؤمنون	ببع�س	الكتاب	ويكفرون	ببع�س،	واإن	كان	من	غرينا	فعليه	اأن	يعي	
جي���دًا	اأن	ال�س���رب	له	ظرف	معني،	و�سريحة	معينة	من	الزوجات	ولي�س	كل	الزوجات	فلي�س	كل	
ع���الج	ي�سلح	ل���كل	مر�س،	وبكيفية	معينة،	وباأو�ساف	معينة،	وبقي���ود	معينة،	فاالأمر	لي�س	على	

اإطالقة	كما	يزعق	الزاعقون	وينعق	الناعقون	.
فال�سرب  اأ�سبه ما يك�ن بال�سرب النف�سي ل ال�سرب اجل�سدي. 

كما	�سرب	لنا	ر�سولنا	الكرمي	مثال	هو	اأ�سبه	ما	يكون	بالعتاب	احلاين	بني	الزوجني	وذلك	
عندم���ا	تتبع���ت	ال�سيدة	عائ�س���ة	�	ر�سي	اهلل	عنها	�	النب���ي	�	ملسو هيلع هللا ىلص	عند	خروج���ه	اإىل	البقيع	دون	
اإعالمه���ا	وكانت	ليلتها	ثم	رجعت	وا�سطجعت	قبله	ثم	دخل	�ملسو هيلع هللا ىلص	�	:	َفَقاَل:	"َما	َلِك؟	َيا	َعاِئ�ُس،	
ِبرُي" َقاَلْت:	ُقْلُت:	 ينِّ	اللَِّطيُف	اخْلَ ْو	َلُيْخرِبَ 	اأَ يِنّ َح�ْسَي���ا	َراِبَيًة" َقاَلْت:	ُقْلُت:	ال	�َسْيَء،	َقاَل:	"َلُتْخرِبِ

اأحكام	القراآن	البن	العربي:535/1. 	)1(
َلِف	اإِْحَداِهنَّ،	َوُيَدْهِوَرَها	 ِل	اأَْن	ُيَخفِّ�َس	ِمْن	�سَ َطاَقَة	َلُهْم	ِبِه،	َفاأَيُّ	َف�َساٍد	َيَقُع	يِف	ااْلأَْر�ِس	اإَِذا	اأُِبيَح	ِللرَُّجِل	التَِّقيِّ	اْلَفا�سِ 	
ِرُبوَن	 	َي�سْ ِئمَِّتِهُم	ااْلإِْفِرجْنِ 	َيْهِوي	ِبَها	َعَلى	َرَقَبِتَها؟	َواإِنَّ	َكِثرًيا	ِمْن	اأَ ِرُب	ِبِه	َيَدَها،	اأَْو	َكفٍّ ِم���ْن	َن�َس���ِز	ُغُروِرَها	ِب�ِسَواٍك	َي�سْ
ِن�َساَءُه���ُم	اْلَعامِلَاِت	امْلَُهذََّباِت	َواْلَكا�ِسَي���اِت	اْلَعاِرَياِت،	امْلَاِئاَلِت	امْلُِمياَلِت،	َفَعَل	َهَذا	ُحَكَماوؤُُه���ْم	َوُعَلَماوؤُُهْم،	َوُمُلوُكُهْم	
���ُروَرٌة	اَل	َي�ْسَتْغِني	َعْنَه���ا	اْلَغاُلوَن	يِف	َتْكِرمِي	اأُوَلِئ���َك	النِّ�َساِء	امْلَُتَعلَِّم���اِت،	َفَكْيَف	َت�ْسَتْنِك���ُر	اإَِباَحَتُه	 َواأَُمَراوؤُُه���ْم،	َفُه���َو	�سَ

َناِف	اْلَب�َسِر؟	!" 61/5	. ِر،	ِمْن	َجِميِع	اأَ�سْ �سَ 	ِلْلَبْدِو	َواحْلَ ِلل�سَُّروَرِة	يِف	ِديٍن	َعامٍّ
تف�سري	املنار:	5/	63. 	)2(
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ُتُه،	َقاَل:	"َفاأَْن���ِت	ال�سََّواُد	الَِّذي	َراأَْي���ُت	اأََماِمي؟" ُقْلُت:	 ِبي	اأَْنَت	َواأُمِّ���ي،	َفاأَْخرَبْ َي���ا	َر�ُس���وَل	اهلِل،	ِباأَ
���ْدِري	َلْهَدًة	اأَْوَجَعْتِني،	ُثمَّ	َق���اَل:	"اأََظَنْنِت	اأَْن	َيِحي���َف	اهلُل	َعَلْيِك	َوَر�ُسوُلُه؟"  َنَع���ْم،	َفَلَهَديِن	يِف	�سَ
يَل	اأََتايِن	ِح���نَي	َراأَْيِت،	َفَناَدايِن،	 نَّ	ِجرْبِ َقاَل���ْت:	َمْهَم���ا	َيْكُتِم	النَّا�ُس	َيْعَلْم���ُه	اهلُل،	َنَعْم،	َقاَل:	" َف���اإِ
ْعِت	ِثَياَبِك،	َوَظَنْنُت	اأَْن	 	َيُكْن	َيْدُخُل	َعَلْيِك	َوَق���ْد	َو�سَ َفاأَْخَف���اُه	ِمْن���ِك،	َفاأََجْبُتُه،	َفاأَْخَفْيُتُه	ِمْنِك،	َومَلْ
ْن	اأُوِقَظِك،	َوَخ�ِسيُت	اأَْن	َت�ْسَتْوِح�ِسي،	َفَق���اَل:	اإِنَّ	َربََّك	َياأُْمُرَك	اأَْن	َتاأِْتَي	اأَْهَل	 َق���ْد	َرَق���ْدِت،	َفَكِرْهُت	اأَ
اْلَبِقي���ِع	َفَت�ْسَتْغِف���َر	َلُهْم	"،	َقاَلْت:	ُقْلُت:	َكْيَف	اأَُق���وُل	َلُهْم	َيا	َر�ُسوَل	اهلِل؟	َقاَل	" ُقويِل:	ال�سَّالُم	َعَلى	
ِخِريَن،	َواإِنَّا	اإِْن	�َساَء	 ِمِن���نَي	َوامْلُ�ْسِلِمنَي،	َوَيْرَحُم	اهلُل	امْلُ�ْسَتْقِدِمنَي	ِمنَّ���ا	َوامْلُ�ْسَتاأْ اأَْه���ِل	الدَِّياِر	ِمَن	امْلُوؤْ
اهلُل	ِبُكْم	لالِحُقوَن	")1(	وجو	احلديث	يوحي	بحميمة	العتاب	امل�ساحب	ِلَلْهَدِتِه	�	ملسو هيلع هللا ىلصاإياها،	ومن	
	�ملسو هيلع هللا ىلصَخاِدًما	َلُه	 َرَب	َر�ُسوُل	اهللَِّ هنا	كانت	م�سداقية	ما	روى	ُعْرَوة	،	َعْن	َعاِئ�َسَة	،	َقاَلْت:	" َما	�سَ

َقطُّ	َوال	اْمَراأًَة	َلُه	َقطُّ	" )2(
وق���د	ذه���ب	ابن	عا�س���ور	اإىل	اأن	ال�سرب	هو	عرف	بع����س	الطبقات	من	الن�س���اء	اأو	بع�س	
القبائل،	والنا�س	متفاوتون	يف	ذلك،	واأهل	البدو	منهم	ال	يعدون	�سرب	املراأة	اعتداء	،	وال	تعده	
الن�س���اء	اأي�س���ًا	اعتداء..	فال	جرم	اأنه	اأذن	فيه	لقوم	ال	يعدون	�س���دوره	من	االأزواج	اإ�سرارًا	وال	
ع���ارًا	وال	بدعا	م���ن	املعاملة.	مع	تقبيح	املبالغة	يف	االإيذاء	وال�س���رب	واإذا	وجدنا	يف	الن�سو�س	
ال�سرعية	ما	يبيح	ال�سرب	لبع�س	االأزواج	يف	بع�س	االأحيان	،	فاإننا	�سنجد	يف	هذه	الن�سو�س	ما	

مينع	مبالغة	كل	االأزواج	يف	االإيذاء	وال�سرب	يف	كل	االأحيان.
فلي�س	لزوج	اأن	يجلد	زوجته،	ولي�س	لزوج	اأن	يلطم	وجهها،	ويرتك	اأثرًا	من	االإيذاء	يف	ج�سدها.	
فعلي���ه	اأن	يجتن���ب	الوجه	واملوا�سع	املخوفة؛	الأن	املق�س���ود	التاأديب	ال	االإتالف	.	وقد	روى	اأبو	داود	
عن	حكيم	بن	معاوية	الق�سريي	عن	اأبيه،	قال	قلت:	يا	ر�سول	اهلل،	ما	حق	زوجة	اأحدنا	عليه؟	قال:	

البيت".)3( اإال	يف	 تهجر	 وال	 	، تقبح	 وال	 	، اكت�سيت	 اإذا	 وتك�سوها	 	، اإذا	طعمت	 تطعمها	 " اأن	
وم���ا	دام	"يوجد	يف	ه���ذا	العامل	امراأة	من	اأَْلِف	امراأة	ت�سلحها	ه���ذه	العقوبة	،	فال�سريعة	
الت���ي	يفوُته���ا	هذا	الغر�س	�سريعة	غرُي	تامة	،	الأنها	بذل���ك	ُتوؤِثر	هدم	االأ�سرة	على	هذا	االإجراء	

م�سل���م	كتاب:	اجلنازة	باب:ما	يقال	عند	دخول	القبور	رقم	2301.ومعنة	"ح�سيا	رابية" �سرعة	ال�سهيق	والزفري	،	 	)1(
ولهد	:	دفع	اأو	�سرب.

م�سند	اأحمد	رقم	:24034،	قال	حمققه	:	حديث	�سحيح. 	)2(
التحرير	والتنوير:	42/5. 	)3(
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وهذا	لي�س	�ساأنه	�سريعة	االإ�سالم	املنزلة	من	عند	اهلل	" .	)1(
	ْبِن	اأَِبي	ُذَب���اٍب	َقاَل:	"َقاَل	 �����	وال�س���رب	لي����س	عزمية	بل	هو	رخ�سة	"َع���ْن	اإَِيا�ِس	ْبِن	َعْب���ِد	اهللَِّ
	َق���ْد	َذِئَر	النِّ�َساُء	 ىَل	النَِّبيِّملسو هيلع هللا ىلص		َفَقاَل	َيا	َر�ُسوَل	اهللَِّ ،	َفَجاَء	ُعَم���ُر	اإِ ِرُب���نَّ	اإَِم���اَء	اهللَِّ النَِّب���يُّملسو هيلع هللا ىلص		ال	َت�سْ
َبَح	َقاَل	 مٍَّدملسو هيلع هللا ىلص		َطاِئُف	ِن�َساٍء	َكِثرٍي	َفَلمَّا	اأَ�سْ ِرْبَن،	َفَطاَف	ِباآِل	حُمَ ْرِبِهنَّ	َف�سُ َعَلى	اأَْزَواِجِهنَّ،	َفاأُْمْر	ِب�سَ
ُدوَن	اأُوَلِئَك	ِخَياَرُكْم" )2( مٍَّد	�َسْبُعوَن	اْمَراأًَة	ُكلُّ	اْمَراأٍَة	َت�ْسَتِكي	َزْوَجَها	َفاَل	جَتِ َلَقْد	َطاَف	اللَّْيَلَة	ِباآِل	حُمَ
ل���ذا	ف���اإن	املجمع	عليه	اأن	�س���رب	الزوجة	له	موا�سفات���ه	التي	ال	تك�سر	عظم���ا،	وال	تدمي	
ج�س���دًا،	وال	ت���وؤذي	ع�س���وا،	وال	ترتك	ندب���ة،	بل	مبثل	ال�س���واك،	وبلون	من	األ���وان	اخلوف	على	
امل�س���روب	ال	الت�سفي	في���ه،	وقد	اأ�سلفنا	ما	جاء	عن	نبينا	وهو	متفق	مع	ما		علمنا	اإياه	ربنا	" يف	
ق�س���ة	�سيدن���ا	اأيوب	�	عليه	ال�سالم	�		عندما	حل���ف	اأن	ي�سرب	امراأته	مائة	جلدة	،	قال	له	ربنا	:	
َنْث	چ	]	�س:	44	[	.وال�سغث	هو	احلزمة	من	احل�سي�س	 ْغثًا	فا�سرب	بِِّه	َواَل	حَتْ چ 	َوُخْذ	ِبَيِدَك	�سِ
يك���ون	فيه���ا	مائة	عود،	وي�سربه���ا	�سربة	واحدة	فكاأن���ه	�سربها	مائة	�سربة	وانته���ت	.	فاملراأة	
عندم���ا	جتد	ال�سرب	م�سوبًا	بحنان	ال�سارب	فهي	تطي���ع	من	نف�سها،	وعلى	كل	حال	فاإياكم	اأن	
تفهم���وا	اأن	الذي	خلقنا	ُي�َسرِّع	حكمًا	تاأب���اه	العواطف،	اإمنا	ياأباه	كربياء	العواطف،	فالذي	�سرع	

قال	هذا	ال	بد	اأن	يكون	هكذا	")3(	
�	وال�س���رب	املباح	بال�سورة	التى	اأ�سلفناها	اأق���ل	�سررا	من	تطليق	املراأة	�	طاملا	مل	ت�ستحل	
الع�س���رة،	وال�سرر	ي���زال،	وال�سرر	االأعظم	ي���زال	بال�سرر	االأخف،	وارت���كاب	اأخف	ال�سررين	
ح�سنا	جميال	وهو	مق�سد	�سرعي	�	كما	ال	يخفي	على	من	له	دربة	بعلم	املقا�سد	واملوازنات.

�	به���ذا	الفهم،	وبتل���ك	الرباهني	العقلية	والنقلية	ن�ستطيع	اأن	نك���ون	رددنا	على	العلمانيني	
ومن	لف	لفهم	ممن	يثريون	الغبار	على	ثوابت	هذا	الدين	العظيم	�سبههم	.

ومبا	اأننا	وقفنا	على	عالج	الن�سوز	عند	املراأة	حري	بنا	ان	نقف	على	كيفية	عالج	ن�سور	الرجل	.

االإ�سالم	دين	العدل	حممد	فج	النور:	15. 	)1(
ابن	ماجه	كتاب:	النكاح	باب:	�سرب	الن�ساء،	رقم:1985،	واحلديث	ح�سن	�سحيح	انظر	�سحيح	و�سعيف	�سن	ابن	 	)2(

ماجه	ح1985.
خواطري	حول	القراآن	لل�سعراوي:	1/	1502. 	)3(
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المطلب الثامن : كيف عالج القرآن الكريم النشوز ومقدماته عند الرجل 

الرج���ل	قيم	بيته،	وه���و	�سيده	املطاع	يف	طاع���ة،	ومن	ال�سفافية	وح�س���ن	االإميان	اأن	يكون	
وا�سح���ًا	�سريحًا	مع	زوج���ه	و�سريكته	يف	م�سريته	احلياتية	طال���ت	اأو	ق�سرت،	ومبا	اأن	القلوب	
تقّل���ب،	فاإن	الرجل	ق���د	ي�سبح	را�سيا	فيم�سي	�ساخطًا،	ومي�سي	�ساخط���ًا	في�سبح	را�سيًا،	وقد	
يخ���رج	من	بيت���ه	فتطيب	له	زوج���ة	ثانية	اأو	ثالث���ة	اأو	رابعة	فيكت���م	اأمره	نظرا	لرعون���ة	الن�ساء	
ووجده���ن	عل���ى	اأزواجهن	الذي	يت�ساعد	لي�س���ل	اإىل	هدم	البيت	على	من	في���ه	ت�سفيًا	لكرامة	
مزعومة،	اإذ	احلالل	ما	اأحله	اهلل،	ولطاملا	كان	الرجل	ر�سيدًا	يعي	اأمكاناته	ويتيقن	ا�ستطاعته	
فعلي���ه	اإن	خ���اف	اأال	يفع���ل،	واإن	فعل	اأال	يخاف،	وال	ثالث	من	مماح���كاة	ت�سقط	الرجل	من	عني	
ناظري���ه؛	الأن���ه	يخاف	من	زوج	رعناء،	اأو	ن�سب	�سيجرده	من	ِعزِّة	ويلزمه	الذل	اأو	ما	�سابه	ذلك	

من	مراكز	القوى	التي	تتحكم	يف	بع�س	الرجال		.

اأق���ول	هذا	الأن	بع�سن���ا	يريد	�سيئا	معينًا	كزواج	مكرر	مثال	وال	ي���كاد	ُيبني،	ويعي�س	�سغطًا	
نف�سي���ًا	وع�سبي���ًا	واجتماعيًا	قد	ي�س���ري	ب�سببه	خائفًا	وب�سبب	اخل���وف	من	احلالل	رغم	متنيه	
يخ���ادن	اأو	يخال���ل	اأو	يناف���ق	اأو	اأو	الخ		ف���رتي	الزوجة	حال	زوجها	�	يف	ه���ذه	االأثناء	�	متغريًا	وال	
تدري	ما	ال�سبب	؟	اجلواب	اإنه	الن�سوز	الذي	اأ�سلفنا	مظاهره	واأ�سبابه	وهاك	عالجه،	قد	يتاأثر	

الزوج	باأحد	اأ�سباب	ن�سوز	الرجال	التي	اأ�سلفتها	يف	املطلب	ال�ساد�س	.

ا	 وحري	بنا	اأن	نتلم�س	العالج	يف	قوله	تعاىل:چ َواإِِن	اْمَراأٌَة	َخاَفْت	ِمْن	َبْعِلَها	ُن�ُسوًزا	اأَْو	اإِْعَرا�سً
�ِسُنوا	 َرِت	ااْلأَْنُف�ُس	ال�سُّحَّ	َواإِْن	حُتْ ْح�سِ 	َواأُ ْلًحا	َوال�سُّْلُح	َخرْيٌ ِلَحا	َبْيَنُهَما	�سُ َفاَل	ُجَناَح	َعَلْيِهَما	اأَْن	ُي�سْ

ا	َتْعَمُلوَن	َخِبرًياچ	]الن�ساء:	128[ 	َكاَن	مِبَ َوَتتَُّقوا	َفاإِنَّ	اهللََّ
ومعن���ى	االآية	اإجماال:" واإن	علمت	ام���راأة	من	زوجها	ترفًعا	عنها،	وتعالًي���ا	عليها	اأو	ان�سراًفا	
عنها	فال	اإثم	عليهما	اأن	يت�ساحلا	على	ما	تطيب	به	نفو�سهما	من	الق�سمة	اأو	النفقة،	وال�سلح	اأوىل	
واأف�س���ل.	وجبلت	النفو�س	عل���ى	ال�سح	والبخل.	واإن	حت�سنوا	معامل���ة	زوجاتكم	وتخافوا	اهلل	فيهن،	

فاإن	اهلل	كان	مبا	تعملون	من	ذلك	وغريه	عاملًا	ال	يخفى	عليه	�سيء،	و�سيجازيكم	على	ذلك")4(
قالت	عائ�سة	ر�سي	اهلل	عنها	"هي	املراأة	تكون	عند	الرجل	ال	ي�ستكرث	منها	فرييد	طالقها	

التف�سري	املي�سر:	99. 	)4(
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ويت���زوج	عليه���ا	تقول	له	اأم�سكن���ي	وال	تطلقني	واأنت	يف	حل	من	النفقة	عل���ي	والق�سمة	يل	" )1(.	
وقالت	عائ�سة	اإن	�سودة	ملا	اأ�سنت	وفرقت	اأن	يفارقها	ر�سول	اهلل	�ملسو هيلع هللا ىلص	قالت	يا	ر�سول	اهلل	يومي	
لعائ�سة	فقبل	ذلك	منها	ففي	تلك	واأ�سباهها	اأراه	اأنزل	اهلل	)واإن	امراأة	خافت	من	بعلها	ن�سوزا	

اأو	اإعرا�سا(.	وقد	يكون	هذا	اخليار	هو	االأ�سلح	للمراأة	لو�سعها	اجتماعيا	اأو	نف�سيا	.
وطريق عالج املراأة لن�س�ز زوجها يك�ن بتتبع الآتي:

اأوال:	اأن	توافق���ه	على	ميله	اإن	اأراد	زواجا	باأخ���ري	تفاديا	للطالق،	اأو	اأن	تتنازل	عن	ليلتها	
للزوجة	التي	يحبها	زوجها	لنف�س	الغر�س.

ثانيا-	تن�سحه	مذكرة	اإياه	باهلل	ثم	بحقوقها،	حمذرة	من	الظلم	.	

ثالث���ًا-	اأن	حتكي	مل���ن	تثق	يف	دينه	واأمانته	م���ن	اأهلها	ليقوم	بو�ساطة	تف�س���ي	اإىل	اإقناعه	
واإعادة	املياه	اإىل	جماريها	،	اإن	مل	تفلح	الن�سيحة	.	

رابعًا-	اإن	مل	تفلح	حاكمته	ليطلق	اأو	تخلعه	.

ه���ذا	ما	تي�سر	من	عالج	الأم���ر	الن�سوز	عند	الزوج	وبذا	ي�سدل	ال�ست���ار	على	ق�سية	حياتية	
اجتماعي���ة	لها	خطره���ا	قمت	بف�سل	اهلل	با�ستقرائها	اجتماعيا	وم���ن	ثم	ت�سليط	ال�سوء	عليها	
قراآني���ا	،	واأظ���ن	اأن	اأوفق	البحوث	ما	كان	م�ستب���كًا	بالواقع	ويعالج	ق�سي���ة	حياتية	لها	خطرها	

كالن�سوز.

ا	رقم:5206،	وم�سلم	كتاب:	التف�سري		 ْعَرا�سً ْو	اإِ ٌة	َخاَفْت	ِمْن	َبْعِلَها	ُن�ُسوًزا	اأَ رواه	البخاري	كتاب:	النكاح	باب:	َواإِْن	اْمَراأَ 	)1(
باب:	واإن	امراأة	خافت	من	بعلها	ن�سوزا	اأو	اإعرا�سا	رقم:	3021.
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الخاتمة

بعد	حمد	اهلل	الذي	بنعمته	تتم	ال�ساحلات	اأ�ستطيع	اأن	اأقف	عند	نقاطه	املف�سلية	فاأقول:
1	 �سخ�س	البح���ث	مر�س	الن�سوز	ا�ستقراًء	اجتماعيًا	واقعي���ًا	وو�سف	الدواء	من	خالل	.

الق���راآن	وال�سنة	واأقوال	ال�سلف،	وال	�سك	اأن	اأنفع	البحوث	العلمية	ما	كان	حال	مل�سكلة	
واقعية،	اأ�ساأل	اهلل	اأن	يكون	هذا	البحث	كذلك.

2	 عرف	البحث	الن�سوز	لغة	وا�سطالحا	وبني	العالقة	بني	اللغة	واال�سطالح..
3	 اأبان	البحث	عن	خطورة	الن�سوز	واأنه	اأ�سبح	ظاهرة	متف�سية	نتج	عنها	انت�سار	الطالق	.

وانهيار	االأ�سر	اإال	من	رحم	ربي	من	زوج	ا�ست�سعر	خطره	فانت�سر	عليه	بتطبيق	تعاليم	
االإ�سالم	ومن	ثم	اأحبطه.

4	 ك�س���ف	البحث	مظاه���ر	الن�سوز	يف	حق	الرجل	وامل���راأة	َكَعَر�ٍس	ملر����س	بحيث	اإن	من	.
الم�سه	ا�ست�سعره	يف	مهده	وا�ستطاع	بتوفيق	اهلل	ثم	باالأخذ	باالأ�سباب	اأن	ي�سيطر	عليه.

5	 ذكر	البحث	اأبعادَا	ثالثة	هي	اأ�سباب	لن�سوز:	البعد	العام	الذي	ي�سدر	عنه	كل	ن�سوٍز،	.
والبعد	اخلا�س	بالرجل،	والبع�س	اخلا�س	باملراأة.	

�����	بلغة	مي�سرة	وبحجة	مفحمة	ت	الرد	على	من	يتهم	االإ�سالم	باأنه	مييز	�سد	املراأة	وياأمر	
ب�سربها	ببيان	دقائق	هذه	الق�سية	التي	من	جهلها	�سغب	علينا	فيها.

�	ت	م���ن	خ���الل	هذا	البح���ث	معاجلة	مر�س	الن�س���وز	من	خالل	الق���راآن	وال�سنة	ومدر�سة	
احلي���اة	لدي	الباحث	ال���ذي	مّن	اهلل	عليه	بانغما�سه	يف	التعر����س	مل�سكالت	جمتمعه	على	مدار	

خم�س	وثالثني	�سنة	وح�سور	اجلل�سات	العرفية	التي	تخ�س	الن�سوز	ودواعيه	.

الت��سيات :
اأو�س���ي	برتجمة	بحثي	هذا،	ومن	ثم	طبع���ه	واإخراجه	ب�سورة	م�سموع���ة	ومكتوبة،	بلغات	
متع���ددة	وتوزيعه	على	ال�سباب	املقبل	على	ال���زواج	يف	العامل	العربي	والغربي،	لعل	اهلل	ينفع	به	
بن���ي	جلدتنا	من	ال�سباب	املقبل	على	الزواج،	ويف	نف�س	الوقت	يرد	العاديات	عن	االإ�سالم	الذي	

يتهمونه	باأنه	مييز	�سد	املراأة.
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قائمة المراجع والمصادر

اأول التف�سري :
	اإر�ساد	العقل	ال�سليم	الأبي	ال�سعود	/	دار	اإحياء	الرتاث	العربي	– بريوت/	د	ت
اأ�سواء	البيان	لل�سنقيطي	،	دار	الفكر	/	بريوت	/	لبنان/1415	ه�	-	1995	م�

البحر	املحيط	الأبي	حيان	/	ت	:�سدقي	حممد	جميل/	دار	الفكر	بريوت/	1420	ه�

ب�سائ���ر	ذوي	التمييز	للفريوزاباد	حتقي���ق:	حممد	علي	النج���ار،	النا�سر:املجل�س	االأعلى	
لل�سئون	االإ�سالمية	-	جلنة	اإحياء	الرتاث	االإ�سالمي،	القاهرة1416	ه�	-	1996	م

التحرير	والتنوير	البن	عا�سور	/	دار	�سحنون/	تون�س	/	د	ت.

تف�س���ري	القراآن	العظيم	البن	كثري/	ت:حممد	ح�سني	/	دار	الكتب	العلمية	بريوت/	االأوىل		
1419	ه�

تف�سري	املنار	حممد	ر�سيد	ر�سا/	الهيئة	امل�سرية	العامة	للكتاب/1990	م

التف�سري	املي�سر	لنخبة	من	العلماء	/	جممع	امللك	فهد	باملدينة

جامع	البيان	للطربي/	د.	الرتكي/	دار	هجر	/	االأوىل،	1422	ه�	-	2001	م

اجلام���ع	الأحكام	القراآن	ت:	اأحم���د	الربدوين	واإبراهيم	اأطفي����س/	دار	الكتب	امل�سرية	/	
القاهرة/ط	2/	1384ه�	-	1964	م

خواطري	حول	القراآن	لل�سعراوي	/	دار	اأخبار	اليوم	/	د.ت.

زهرة	التفا�سري	الأبي	زهرة	/	ط	دار	الفكر	العربي	مب�سر	/	د	ت	.

اللباب	يف	علوم	الكتاب	البن	عادل/	الكتب	العلمية	/	بريوت	/	1419	ه�	-1998م/االأوىل.
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ثانيا احلديث و�سروحه :
�س���نن	اأب���ي	داود:ت/	�سَعيب	االأرن���وؤوط	و	حَممَّد	كاِمل	/	الر�سال���ة	العاملية/	االأوىل،	1430	

ه�	-	2009	م
�سرح	النووي	على	م�سلم/	دار	اإحياء	الرتاث	العربي/	بريوت/الثانية	،	1392ه�
�سحيح	البخاري	ت/	حممد	زهري	/	دار	طوق	النجاة/	الطبعة	:	االأوىل	1422ه�

�سحيح	م�سلم،	ت/حممد	فوؤاد	عبد	الباقي/	دار	اإحياء	الرتاث	العربي	– بريوت/	دت.
م�سند	اأحمد	ت/اأحمد	حممد	�ساكر/دار	احلديث	– القاهرة/	االأوىل،	1416	ه�	-	1995	م

ثالثا: اللغة العربية: 
املف���ردات	يف	غري���ب	القراآن	للراغ���ب،	ت:	�سفوان	عدن���ان	ال���داودي،	دار	القلم،	دم�سق	

بريوت	الطبعة:	االأوىل	-	1412	ه�	

مقايي�س	اللغة	البن	فار�س	.	طبع	عي�سى	احللبي	مب�سر	.	دت	

رابعا : الفقه :
بدائ���ع	ال�سنائع	يف	ترتي���ب	ال�سرائع	للكا�س���اين/دار	الكت���ب	العلمية/الثانية،	1406ه�	-	

1986م.

احل���اوي	الكب���ري	يف	فقه	ال�سافعي	للماوردي/	ت	على	معو����س	/	الكتب	العلمية،	1419	ه�	
-1999م

�سبهات	حول	حقوق	املراأة	يف	االإ�سالم	نهى	قاطرجي	�سبكة	حقوقيات.

االإ�سالم	دين	العدل	حممد	فج	النور/	ط	مكتبة	الفيحاء	/	ليدن/	دت	.
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اأحمد م�سطفى حممد من�س�ر
• تاريخ	امليالد		:			2	/	5	/	1967م.	
• مكان	امليالد		:					والية	نهر	النيل	– حملية	الدامر.	

امل�ؤهالت العلمية:
• بكالوريو�س	درا�سات	اإ�سالمية.	
• ماج�ستري	درا�سات	اإ�سالمية	)	تف�سريو	علوم	قراآن	(.	
• دكتوراه	درا�سات	اإ�سالمية	)	تف�سريو	علوم	قراآن	(.	
• دبلوم	لغة	اجنليزية	
• ماج�ستري	ترجمة	–عربي	– اجنليزي	

اخلربات العلمية :
• جامعة	اأم	درمان	االإ�سالمية.	
• جامعة	ال�سودان	للعلوم	والتكنولوجيا.	
• جامعة	ال�سودان	املفتوحة.	
• الكلية	االأردنية	ال�سودانية	
• جامعة	كرري.	

الدرا�سات والبح�ث :
احلقوق	املعنوية	للحيوان	يف	االإ�سالم	.
نظرات	يف	�سرية	االإمام	االأوزاعي.

التف�سري	املو�سوعي	باجلامعات	ال�سودانية.
حتليل	اخلطاب	اخلربي	يف	القراآن	الكرمي.

امل�ؤمترات اخلارجية :
موؤمتر	حول	التف�سري	املو�سوعي	– جامعة	ال�سارقة.	دولة	االمارات

موؤمتر	حول	البالغة	وحتليل	اخلطاب	– جامعة	تيزي	وزو	– دولة	اجلزائر.
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الهدى القراآين يف التعامل مع و�سائل
 الت�ا�سل الجتماعي

اإعداد

دكتور / أحمد مصطفى محمد منصور
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مقدمة
ي�سري	م�سطلح	و�سائل	االإعالم	االجتماعية	اإىل	ا�ستخدام	تكنولوجيات	االإنرتنت	واملحمول	
لتحوي���ل	االت�ساالت	اإىل	حوار	تفاعلي.	وعرفت	و�سائل	االإع���الم	االجتماعية	باأنها:)	جمموعة	

من	تطبيقات	االإنرتنت	التي	تبني	على	اأ�س�س	اأيديولوجية(.

وذل���ك	بني	جمي���ع	م�سرتكي	ال�سبكة	م���ع	اإمكانيات	التفاع���ل	املبا�سر	واحل���ر	على	املواقع	
االجتماعي���ة	وعند	نهاية	كل	مقال	اأو	خرب،	كما	اأت���اح	الفر�سة	للمتلقني	باأن	ي�سنعوا	براجمهم	
االإذاعي���ة	اأو	التلفزيوني���ة	التي	يحبونه���ا	ويتابعونها	وذلك	بطرح	مقرتحات	ملع���د	الربنامج،	اأو	
امل�ساركة	بطرح	اأ�سئلة	لل�سيف	الذي	�سي�ست�ساف	بالربنامج	فنتج	ما	ي�سمى	باملواطن	ال�سحفي،	
كما	�سار	ال�سخ�س	الذي	يعي�س	االأحداث	باإمكانه	اأن	ي�سورها	اأو	يكتب	عنها	وير�سل	ما	ي�سور	
اأو	يكت���ب	اإىل	و�سائل	االإعالم	املتلهفة	لالأخبار	من	مناطق	مل	ي�ستطع	مرا�سلو	تلك	الو�سائل	من	

دخولها	فو�سائل	االإعالم	االجتماعية	هي	و�سائل	اإعالم	غريت	طريقة	التوا�سل	املعتادة.
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اأهم و�سائل الت�ا�سل الجتماعي:
اأواًل:	في�س	بوك.
ثانيًا:	تويرت.

ثالثًا:	وات�ساب.
رابعًا:	الر�سائل	الق�سرية.

عنا�سر الر�سالة:
اأواًل:	املر�سل	اأو	م�سدر	الر�سالة.

ثانيًا:	حمتوى	الر�سالة.
ثالثًا:	و�سيلة	االإر�سال.

رابعًا:	امل�ستقبل.

اأن�اع الر�سائل:
اأواًل:	الر�سائل	املكتوبة.

ثانيًا:	الر�سائل	امل�سموعة.
ثالثًا:	الر�سائل	امل�سورة.

وقد	اأ�ستمل	هذا	البحث	على	ثالثة	مباحث	ت�سم	�سبعة	مطالب.	
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المبحث األول 

ال�س�ابط العامة

المطلب األول: تصحيح القصد والنية:

اإن	اأول	ما	يجب	على	كل	م�سلم	قبل	التفكري	يف	اإن�ساء	ح�ساب	على	هذه	الو�سائط	االإعالمية	
والتفاعل	مع	روادها	هو	النظر	اإىل	ق�سده	ونيته	من	ذلك	فللنية	�ساأن	عظيم	يف	ديننا	احلنيف	
وعناي���ة	ك���ربى	عند	قدوتنا	ور�سولنا	املجتب���ى	ملسو هيلع هللا ىلص	واأئمة	الهدى	من	بع���ده	وقد	وردت	النية	يف	
العدي���د	من	اآيات	القراآن	الك���رمي	تختلف	يف	األفاظها	وتتنوع	يف	اأ�ساليبه���ا	وتتعدد	يف	اإ�ساراتها	
ويبق���ى	اله���دف	واحد	وهو	االإخال����س	هلل	رب	العاملني	ومن	ذل���ك	قوله	تعاىل:	)َوَم���ا	اأُِمُروا	اإِالَّ	

نَي	َلُه	الدِّي���َن	ُحَنَفاء	َوُيِقيُموا	ال�سَّاَلَة	َوُيوؤُْتوا	ال���زََّكاَة	َوَذِلَك	ِديُن	اْلَقيَِّمِةچ  ِل�سِ 	خُمْ ِلَيْعُب���ُدوا	اهللََّ
5چ()1(	وم���ن	هن���ا	كانت	عب���ارات	ال�سلف	ر�سوان	اهلل	عليه���م	والتي	تعلي	من	ق���در	النية	واأن	
االأعم���ال	ال	وزن	له���ا	بغري	نية	وال	بد	لكل	عمل	من	نية	واأنها	قد	تعظم	ال�سغري	من	االأعمال	وقد	
ت�سغ���ر	العظي���م	منها	ويف	ذلك	يقول	ابن	القيم	رحمه	اهلل	)كل	عمل	ال	بد	له	من	مبداأ	وغاية	،	
ف���ال	يكون	العمل	طاعة	وقرب���ة	حتى	يكون	م�سدره	عن	االإميان	فيكون	الباعث	عليه	هو	االإميان	
املح�س،	ال	العادة	وال	الهوى	وال	طلب	املحمدة	واجلاه	وغري	ذلك	(	)2(	فقبل	دخولك	اإىل	مواقع	
نَّ	َوااْلإِن�َس	اإِالَّ	 التوا�سل	االجتماعي	تذكر	الغاية	التي	خلقت	الأجلها،	قال	تعاىل	:	)َوَما	َخَلْقُت	اجْلِ
ِلَيْعُبُدوِنچ 56چ()3(	وتذكر	قول	النا�سحني،	)ملا	علم	املوفقون	ما	خلقوا	له	وما	اأريد	باإيجارهم	
رفع���وا	روؤو�سهم،	فاإذا	علم	اجلنة	قد	رفع	لهم	ف�سم���روا	اإليه	واإذا	�سراطهم	امل�ستقيم	قد	و�سع	
فاأ�ستقام���وا	علي���ه	وراأوا	من	اأعظم	الغب	بيع	م���ا	ال	عني	راأت	وال	اأذن	�سمعت	وال	خطر	على	قلب	

�سورة	البينة	االآية	)5(. 	)1(
زاد	املهاجر	اإىل	ربه	الأبن	القمي،	�س	�س6-7.اجر	اإىل	ربه	الأبن	القيم	،	�س	�س6-7.وا	من	اأعظم	الغب	بيع	ما	ال	 	)2(

عني	راأتا	روؤو�سهم،	فاإذا	علم	اجلنة	قد	رفع	لهم	ف�سمروا	اإليه	واإذا	�س
�سورة	الذاريات	االآية	)56(. 	)3(
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ب�سر،	يف	اأبد	ال	يزول،	وال	ينفد	ب�سبابة	عي�س()1(

فاملفتاح	الذي	ينبغي	اأن	ي�ستهل	به	امل�سلم	ن�ساطه	يف	و�سائل	التوا�سل	االجتماعي	هو	قوله	
���نَيچ 162چ()2(	اأما	دورانه	 اِت���ي	هلِلِّ	َربِّ	اْلَعامَلِ َياَي	َومَمَ اَلِت���ي	َوُن�ُسِكي	َوحَمْ نَّ	�سَ تع���اىل	:	)ُقْل	اإِ

داخل	هذه	الو�سائط	فينبغي	اأن	يبنيه	على	ثالث	قواعد:
القاعدة	االأوىل	:	اإميان	وتقوى.

القاعدة	الثانية:	عمل	خال�س	هلل		تعاىل.
القاعدة	الثالثة:	موافقة	ال�سنة	النبوية	املطهرة.

فاأه���ل	هذه	االأ�سول	الثالث���ة	كما	يقول	ابن	القيم)3(	هم	اأهل	الب�سرى	دون	من	عداهم	من	
�سائر	اخللق،	وعليها	دارت	ب�سارات	القراآن	وال�سنة	جميعها	هي	جتتمع	يف	اأ�سلني:

االأول:	اإخال�س	يف	طاعة	اهلل.

الثاين:	اإح�سان	اإىل	خلق	اهلل.

ويف	ه���ذا	حتقي���ق	لقوله	تع���اىل:	)َيا	اأَيَُّها	الَِّذي���َن	اآَمُنوْا	اْدُخُل���وْا	يِف	ال�سِّْلِم	َكاآفَّ���ًة	َواَل	َتتَِّبُعوْا	
	مُِّبنٌيچ 208چ()4(	حيث	يقول	تع���اىل	اآمرًا	عباده	املوؤمنني	به	 ُخُط���َواِت	ال�سَّْيَط���اِن	اإِنَُّه	َلُكْم	َعُدوٌّ
امل�سدق���ني	بر�سوله	اأن	ياأخذوا	بجمي���ع	اأوامر	االإ�سالم	و�سرائعه	والعم���ل	بجميع	اأوامره	وترك	

زواجره	ما	ا�ستطاعوا	من	ذلك.)5(

المطلب الثاني: السداد في القول:

اإن	م���ا	ي�سدر	عن	امل�سلم	من	اأق���وال	مقروءة	اأو	م�سموعة	ي�سع���ب	تداركها	بعد	�سدورها	
خ�سو�سًا	يف	هذه	احلالة	التي	نتحدث	عنها	وهي	حالة	التوا�سل	مع	اأنا�س	من	�ستى	بقاع	االأر�س	
ي���كاد	يك���ون	من	امل�ستحيل	ان	ي�سل	اإليهم	خربًا	اأو	معلومة		م���ا	جميعُا	ثم	ي�سل	اإيهم	تدارك	او	

حادي	االأرواح	اإىل	بالد	االأفراح	الأبن	القيم	،	�س7. 	)1(
�سورة	االأنعام	واالآية	)162(. 	)2(

حادي	االأرواح	،	م�سدر	�سابق	،	�س299. 	)3(
�سورة	البقرة	االآية	)208(. 	)4(

تف�سري	ابن	كثري	،	ج2،	�س248. 	)5(



757

د. اأحمد م�صطفى حممد من�صوراملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

ت�سحي���ح	ط���راأ	على	ذلك	ولذا	يج���ب	اأن	يكون	ما	نق���ول	حماطًا	بال�سياج	املت���ني،	جاء	يف	قوله	
َر	َواْلُفوؤَاَد	ُكلُّ	اأُول�ِئَك	َكاَن	َعْنُه	َم�ْسوؤُواًلچ  تعاىل	:	)َواَل	َتْقُف	َما	َلْي�َس	َلَك	ِبِه	ِعْلٌم	اإِنَّ	ال�سَّْمَع	َواْلَب�سَ
	َوُقوُلوا	 36چ()1(	كم���ا	يجب	اأن	ن�سع	ن�سب	اأعيننا	قوله	تعاىل	:	)َيا	اأَيَُّها	الَِّذيَن	اآَمُنوا	اتَُّقوا	اهللََّ
َق���ْواًل	�َسِدي���دًاچ 70چ()2(		ف���ال	نقول	هجرًا	وال	نغل���ط	يف	احلديث	بل	نتلط���ف	يف	القول	ونقول	
م���ا	نح���ب	اأن	ن�سمعه	من	غرينا	فالكلمة	الطيبة	ي�سبهها	تعاىل	باأنه���ا	مثل	ال�سجرة	الطيبة	التي	
ت�ستقب���ل	ما	ينزل	م���ن	ال�سماء	من	ماء	فينبت	اهلل	تعاىل	بذلك	زرع���ًا	وثمرًا	فقد	قال	عز	وجل	
ُلَها	َثاِبٌت	َوَفْرُعَها	يِف	ال�سََّماءچ 24چ	 َرَب	اهللُّ	َمَثاًل	َكِلَمًة	َطيَِّبًة	َك�َسَجرٍة	َطيَِّبٍة	اأَ�سْ 	َتَر	َكْيَف	�سَ )اأمََلْ
ِرُب	اهللُّ	االأَْمَثاَل	ِللنَّا�ِس	َلَعلَُّهْم	َيَتَذكَُّروَنچ 25چ()3(	بل	يعلي	 ُتوؤِْتي	اأُُكَلَها	ُكلَّ	ِحنٍي	ِباإِْذِن	َربَِّها	َوَي�سْ

القراآن	الكرمي	اأحيانًا	من	�ساأن	الكلمة	ويرفعها	درجة	فوق	الفعل.

	 َدَق���ٍة	َيْتَبُعَها	اأًَذى	َواهللُّ	َغِنيٌّ 	مِّن	�سَ ومث���ال	ذلك	قوله	تعاىل	:	)َق���ْوٌل	مَّْعُروٌف	َوَمْغِفَرٌة	َخرْيٌ
َحِلي���ٌمچ 263چ()4(	ويف	ه���ذا	يقول	االإمام	القرطب���ي	رحمه	اهلل	)القول	املع���روف	هو	الدعاء	
والتاأني����س	والرتجي���ة	مبا	عند	اهلل	خري	من	�سدقة	هي	يف	ظاهرها	�سدقة	ويف	باطنها	ال	�سيء،	
الأن	ذك���ر	الق���ول	املعروف	فيه	اأج���ر	وهذه	ال	اأجر	فيه���ا()5(	فينبغي	اأن	تك���ون	كلماتنا	نقية	من	
امل���ن	واالأذى	ال	ي�سوبه���ا	اختيال	وال	تك���رب	وال	افتخار	على	النا�س	وازدراء	له���م	اإذ	يقول	تعاىل:	
)َواْعُب���ُدوْا	اهللَّ	َواَل	ُت�ْسِرُك���وْا	ِبِه	�َسْيئ���ًا	َوِباْلَواِلَدْيِن	اإِْح�َسانًا	َوِب���ِذي	اْلُقْرَبى	َواْلَيَتاَم���ى	َوامْلَ�َساِكنِي	
اُنُكْم	اإِنَّ	اهللَّ	 ُنِب	َوال�سَّاِحِب	ِباجَلنِب	َواْبِن	ال�سَِّبيِل	َوَما	َمَلَكْت	اأَمْيَ اِر	اجْلُ اِر	ِذي	اْلُقْرَبى	َواجْلَ َواجْلَ
َتااًل	َفُخورًاچ 36چ()6(	فاملخت���ال	هو	املتكرب،	الفخور	هو	الذي	يفخر	على	 اَل	ُيِح���بُّ	َمن	َكاَن	خُمْ
النا����س	بغ���ري	احلق	تكربًا)7(	فال�س���اأن	اأال	نبادر	بالقول	اإال	مبا	هو	طيب	اأم���ا	من	بادرنا	بالكلمة	
الطيبة	فينبغي	اأن	نكافاأه	ونزيده	اإح�سانًا	فقد	اأمرنا	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	اأن	نرد	التحية	باأف�سل	

�سورة	اال�سراء	االآية	)36(. 	)1(
�سورة	االأحزاب	االآية	)70(. 	)2(

�سورة	اإبراهيم	االآيات	)25-24(. 	)3(
	�سورة	البقرة	االآية	)263(. 		))4(

تف�سري	القرطبي	،	ج3،	�س309. 	)5(
�سورة	الن�ساء	االآية	)36(. 	)6(

معامل	التنزيل	للبغوي،	ج2،	�س64. 	)7(
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ْو	ُردُّوَها	اإِنَّ	اهللَّ	َكاَن	َعَلى	ُكلِّ	�َسْيٍء	 ْح�َسَن	ِمْنَه���ا	اأَ منه���ا	حيث	قال:	)َواإَِذا	ُحيِّْيُتم	ِبَتِحيٍَّة	َفَحيُّوْا	ِباأَ
َح�ِسيبًاچ 86چ()1(

المطلب الثالث: اإلحسان في الفعل:

الفع���ل	ال�سادر	من	امل�سلم	هو	مبثاب���ة	التطبيق	العملي	الذي	توؤدي���ه	اجلوارح	ت�سديقًا	ملا	
ق���ر	يف	القلب	ونطق	به	الل�سان	اأو	تكذيب���ًا	لذلك	فامل�سلم	قد	يعزم	على	فعل	اخلري	ويقول	بذلك	
ل�سان���ه	وت�س���دق	جوارحه	ذلك،	وقد	يعر�س	له	عار�س	مينعه	م���ن	ذلك	وهو	يف	احلالني	مثاب	
ب���اإذن	اهلل	تعاىل،	واآخر	قد	حتدثه	نف�سه	بال�سوء	ويق���ول	الل�سان	بذلك	فاإن	رجع	عن	ذلك	اأجر	
واإن	مت���ادى	اأثم	ويف	حديثنا	عن	ا�ستخدام	و�سائ���ل	التوا�سل	االجتماعي	ياأتي	احلديث	عن	حق	
اهلل	تع���اىل	وحق	االآدمي���ني	والذي	ينبغي	التنبيه	اإلي���ه	كما	يقول	فقهاء	ال�سريع���ة	الغراء	اأن	ما	
م���ن	حق	الآدم���ي	اإال	واهلل	فيه	حق	واأن	من	ح���ق	اهلل	على	كل	مكلف	ت���رك	اأذاه	لغريه،)2(	ومبداأ	
التفاع���ل	ب���ني	النا�س	يجب	اأن	يكون	على	هدى	اهلل	�سبحانه	وتعاىل	الذي	ير�سمه	لعباده	املتقني	
ن�َساَن	َلِفي	ُخ�ْسٍرچ 2چ	اإاِلَّ	الَِّذيَن	اآَمُنوا	َوَعِمُلوا	 ِرچ 1چ	اإِنَّ	ااْلإِ حيث	يقول	جل	من	قائل	:	)َواْلَع�سْ

چ 3چ()3( ْوا	ِبال�سَّرْبِ قِّ	َوَتَوا�سَ ْوا	ِباحْلَ اِت	َوَتَوا�سَ ال�سَّاحِلَ

فالعالقة	الت���ي	حتكم	امل�ساركني	يف	و�سائل	التوا�س���ل	االجتماعي	هو	قوله	تعاىل:	)َيا	 		
َراَم	َواَل	اْلَهْدَي	َواَل	اْلَقالآِئَد	َوال	اآمِّنَي	اْلَبْيَت	 لُّوْا	�َسَعاآِئَر	اهللِّ	َواَل	ال�سَّْهَر	احْلَ اأَيَُّه���ا	الَِّذي���َن	اآَمُنوْا	اَل	حُتِ
َط���اُدوْا	َواَل	َيْجِرَمنَُّكْم	�سناأ	ُن	َقْوٍم	 َوان���ًا	َواإَِذا	َحَلْلُتْم	َفا�سْ اًل	مِّ���ن	رَّبِِّهْم	َوِر�سْ ���َراَم	َيْبَتُغوَن	َف�سْ احْلَ
���َراِم	اأَن	َتْعَتُدوْا	َوَتَعاَوُنوْا	َعَلى	اْلربِّ	َوالتَّْق���َوى	َواَل	َتَعاَوُنوْا	َعَلى	االإِْثِم	 دُّوُك���ْم	َعِن	امْلَ�ْسِجِد	احْلَ اأَن	�سَ
َواْلُعْدَواِن	َواتَُّقوْا	اهللَّ	اإِنَّ	اهللَّ	�َسِديُد	اْلِعَقاِبچ 2چ()4(	ففي	هذه	االآية	كما	يقول	ابن	كثري	رحمه	
اهلل)5(	ياأم���ر	تعاىل	عباده	املوؤمن���ني	باملعاونة	على	فعل	اخلريات	وهو	الرب،	وترك	املنكرات	وهو	
التقوى	وعلى	هذا	فكل	م�سلم	ماأمور	اأن	يفعل	هلل	ويرتك	هلل	ا�ستنادًا	اإىل	�سروط	�سحة	التكاليف	

�سورة	الن�ساء	االآية	)86(. 	)1(
حما�سرات	يف	املبادئ	العامة	يف	قانون	العقوبات،	امل�ست�سار	جمال	املر�سفاوي،	�س32. 	)2(

�سورة	الع�سر	االآيات	)3-1(. 	)3(
�سورة	املائدة	االآية	)2(. 	)4(

تف�سري	ابن	كثري،	ج2،	�س6. 	)5(
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باالأفعال	الثالثة	وهي:	)1(

االأول:	اأن	يكون	معلومًا	للمكلف	علمًا	تامًا	حتى	ي�ستطيع	املكلف	القيام	به	كما	طلب	منه.
الثاين:	اأن	يكون	معلومًا	اأن	التكاليف	�سادرة	ممن	له	�سلطان	التكليف	،	وممن	يجب	على	

املكلف	اتباع	اأحكامه.

الثالث:	اأن	يكون	الفعل	املكلف	به	ممكنا.

وبعد	ا�ستيفاء	هذه	ال�سروط	يتاأكد	لكل	مكلف	اأنه	م�سوؤواًل	عن	كل	ما	ي�سدر	عنه	من	اأفعال	
كما	تقرر	ذلك	االآية	الكرمية،	قال	تعاىل	:	)َوُكلَّ	اإِن�َساٍن	اأَْلَزْمَناُه	َطاآِئَرُه	يِف	ُعُنِقِه	َوُنْخِرُج	َلُه	َيْوَم	

اْلِقَياَمِة	ِكَتابًا	َيْلَقاُه	َمن�ُسورًاچ 13چ()2(

	فاالإم���ام	االألو�س���ي	يف	تف�سريه	يقول	يف	ه���ذه	االآية	:	)اأي	واألزمن���ا	كل	اإن�سان	مكلف	عمله	
ال�س���ادر	منه	باختياره(	)3(	ومن	هذه	الن�سو�س	ميكننا	اأن	نقول	اأن	على	رواد	و�سائل	التوا�سل	

االجتماعي	التقيد	باالآتي:
اأواًل:	مراعاة	م�ساحلهم	الذاتية.
ثانيًا:	مراعاة	م�سالح	م	الذاتية.

نقول	اأن	على	رواد	و�سائل	التوا�سل	�سدر	عنه	من	اأفعال	كما	تقرر	ذلك	االآية	الكرمية	
بر،	وترك	املنكرات	وهو	التقون	يتفاعلون	معهم.

ثالثًا:	مراعاة	م�سالح	االآخرين.
رابعًا:	كف	االأذى	عن	اجلميع.

علم	اأ�سول	الفقه	،	عبد	الوهاب	خالف،	�س115. 	)1(
�سورة	اال�سراء	االآية	)13(. 	)2(

روح	املعاين	لالألو�سي،	ج15،	�س31. 	)3(
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المبحث الثاني

�س�ابط اإن�ساء احل�ساب الإلكرتوين:

المطلب األول: مراعاة شرعية المضمون:

م���ن	املعلوم	اأن	العالق���ة	بني	العلوم.	ال�سرعي���ة	وغريها	لي�ست	جدي���دة	مبتدعة	بل	ميكن	
ت�سنيفها	اأنها	ن�ساأت	منذ	مهد	الر�سالة	التي	جاءت	لتقر	ما	هو	�سالح	وتقوم	ما	هو	معوج	وتنفي	
م���ا	ه���و	طالح	وقد	�ساعت	حم���اوالت	وم�ساعي	ا�ستيع���اب	التطورات	الك���ربى	يف	جمال	املعرفة	
االن�ساني���ة	يف	البيئة	امل�سلمة	وتفاعلت	مع	ذلك	تفاعاًل	ايجابيًا	ومن	بني	املجاالت	املعرفية	ذات	
االأث���ر	الكبري	يف	ه���ذا	الع�سر	هو	ما	عرف	بثورة	االت�ساالت	والتي	يتطل���ب	التعامل	معها	قدرًا	

كبريًا	من	احلذر	والتثبت	وذلك	لعدة	اأ�سباب	اأهمها:

اأواًل:	غياب	الثبات	العلمي	يف	حركة	بناء	النظرية	يف	علم	االت�سال.
ثاني���ًا:	التبدل	امل�ستم���ر	يف	اأ�ساليب	واأ�سكال	العقل	االت�سايل	وذل���ك	ال�ستناده	اإىل	و�سائل	

�سريعة	التغري	والتطور.	)1(

من	هنا	كان	ال	بد	من	ابتغاء	القراآن	املجيد،	والولوج	اإىل	عليائه	من	جديد،	والتعامل	معه	
باعتباره	كالم	اهلل	– تبارك	وتعاىل-	وهو	اخلطاب	العاملي	النازل	بال�سريعة	ال�سمحة)2(	وعلى	
امل�سل���م	اأن	يلتم����س	الهدى	يف	ت�سريعه	ال���ذي	و�سع	قواعد	لتنظيم	جمي���ع	العالقات	التي	تربط	
الب�سر	بع�سهم	البع�س،	�سواء	كانت	هذه	العالقات	د�ستورية	اأو	قانونية	اأو	اقت�سادية	واجتماعية	
،	و�س���واء	كانت	فردية	اأو	جماعية)3(		ويف	ثنايا	ه���ذا	الكتاب	العزيز	تتج�سد	االأحكام	الثابتة	يف	
حياة	االإن�سان	االجتماعية	والتي	تن�سجم	مع	فطرته	ومهما	تطورت	احلياة	االجتماعية	يف	بع�س	

اجتاهات	البحث	يف	علم	االت�سال،	د.	حممود	حممد		و	د.	حممد	بابكر،	�س	�س122-119. 	)1(
نحو	منهجية	معرفية	قراآنية،	د.	طه	جابر	العلواين،	�س14. 	)2(

كتاب	املوؤمتر	االأول	ملجمع	البحوث	اال�سالمية	باالأزهر،	�س359. 	)3(
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جماالتها	فاإن	قبح	الظلم	وح�سن	العدل	ولزوم	اأداء	االأمانة	والوفاء	بالعهود	واملواثيق	تظل	كلها	
م���ن	مكارم	االأخالق	التي	يدعو	لنا	ديننا	احلنيف	وعند	فهمنا	لذلك	ميكننا	الدخول	اإىل	عامل	
التوا�سل	االجتماعي	وحادينا	يف	ذلك	قوله	تعاىل	:	)َيا	اأَيَُّها	النَّا�ُس	اإِنَّا	َخَلْقَناُكم	مِّن	َذَكٍر	َواأُنَثى	
	َعِليٌم	َخِبرٌيچ 13چ()1( 	اأَْتَقاُكْم	اإِنَّ	اهللََّ َوَجَعْلَناُكْم	�ُسُعوبًا	َوَقَباِئَل	ِلَتَعاَرُفوا	اإِنَّ	اأَْكَرَمُكْم	ِعنَد	اهللَِّ

المطلب الثاني: مراعاة حرمة اآلخرين:

املرء	ماأمور	باأن	ال	يتعر�س	للفنت	واإلزام	نف�سه	ما	لعله		ال	يقوى	عليه	كما	يقول	ابن	حجر)2(	
يف	كت���اب	فت���ح	الباري	يف	معر����س	كالمه	عن	احلديث	ال���ذي	يرويه	اأبو	�سعي���د	اخلدري	ر�سي	
اهلل	عن���ه	اأن	النبي	ملسو هيلع هللا ىلص	ق���ال:	اإياكم	واجللو�س	يف	الطرقات.	قالوا	:	ي���ا	ر�سول	اهلل،	ما	لنا	من	
جمال�سن���ا	ب���د،	نتحدث	فيها.	فقال	:	فاإذا	ابيتم	اإال	املجل�س	فاأعط���وا	الطريق	حقه.	قالوا	:	وما	
ح���ق	الطري���ق	يا	ر�سول	اهلل	؟	ق���ال:	غ�س	الب�سر،	وك���ف	االأذى	،	ورد	ال�سالم	واالأمر	باملعروف	
والنهي	عن	املنكر.	)3(فاالإ�سالم	يراعي	حرمات	االآخرين	اأينما	كانوا	ووقت	ما	كانوا	،	يراعيها	
وه���م	ي�سريون	يف	الطرقات	ويراعيها	داخل	م�ساكنهم	وي�سع	العديد	من	القواعد	التي	يقررها	
حلماية	البيوت	والتي	ت�سمل	اال�ستئنا�س،	مبعنى	اللطف	يف	طلب	االأذن	بحيث	يحدث	يف	نفو�س	
اأه���ل	البيت	االأن�س	بالراغب	يف	زيارتهم.	واال�ستعداد	ال�ستقباله	حيث	جند	ذلك	يف	قوله	تعاىل	
	ُبُيوِتُكْم	َحتَّى	َت�ْسَتاأِْن�ُسوا	َوُت�َسلُِّم���وا	َعَلى	اأَْهِلَها	َذِلُكْم	 )َي���ا	اأَيَُّها	الَِّذي���َن	اآَمُنوا	اَل	َتْدُخُلوا	ُبُيوتًا	َغ���رْيَ
	لَُّكْم	َلَعلَُّكْم	َتَذكَُّروَنچ 27چ()4(	وير�سد	املوؤمنني	اإىل	ما	يحفظ	لهم	حرماتهم	حيث	يقول	 َخ���رْيٌ
ُلَم	ِمنُكْم	 	َيْبُلُغوا	احْلُ اُنُكْم	َوالَِّذيَن	مَلْ ِذنُك���ُم	الَِّذيَن	َمَلَكْت	اأَمْيَ تع���اىل	:	)َيا	اأَيَُّها	الَِّذيَن	اآَمُنوا	ِلَي�ْسَتاأْ
اَلِة	اْلِع�َساء	 ُعوَن	ِثَياَبُكم	مَِّن	الظَِّهرَيِة	َوِمن	َبْعِد	�سَ اَلِة	اْلَفْجِر	َوِحنَي	َت�سَ َث���اَلَث	َمرَّاٍت	ِم���ن	َقْبِل	�سَ
ُكْم	َعَلى	َبْع�ٍس	 	َعَلْيُكْم	َواَل	َعَلْيِهْم	ُجَن���اٌح	َبْعَدُهنَّ	َطوَّاُفوَن	َعَلْيُك���م	َبْع�سُ َث���اَلُث	َع���ْوَراٍت	لَُّكْم	َلْي����سَ
	َعِليٌم	َحِكيٌمچ 58چ()5(	ويحذرهم	من	�سوء	الظن	والتج�س�س	 	َلُكُم	ااْلآَياِت	َواهللَُّ 	اهللَُّ َكَذِلَك	ُيَبنيُِّ

�سورة	احلجرات	االآية	)13(. 	)1(
فتح	الباري	البن	حجر،	ج11،	�س14. 	)2(

امل�سدر	ال�سابق،	املجلد	ال�سابق،	�س10. 	)3(
	�سورة	النور	االآية	)27(. 	)4(
�سورة	النور	االآية	)58(. 	)5(
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والغيب���ة	حفاظ���ًا	على	�سالمة	�سدورهم	وذلك	يف	قول���ه	تعاىل	:	)َيا	اأَيَُّها	الَِّذي���َن	اآَمُنوا	اْجَتِنُبوا	
ُكم	َبْع�سًا	اأَُيِحبُّ	اأََحُدُكْم	اأَن	َياأُْكَل	 �سَّ�ُسوا	َواَل	َيْغَتب	بَّْع�سُ َكِثريًا	مَِّن	الظَّنِّ	اإِنَّ	َبْع�َس	الظَّنِّ	اإِْثٌم	َواَل	جَتَ
	َتوَّاٌب	رَِّحيٌمچ 12چ()1(	فالواجب	على	كل	م�سلم	 	اإِنَّ	اهللََّ ِخيِه	َمْيتًا	َفَكِرْهُتُموُه	َواتَُّقوا	اهللََّ ���َم	اأَ حَلْ
اأردا	امل�سارك���ة	يف	و�سائل	التوا�سل	االجتماعي	التقيد	بجميع	ال�سوابط	ال�سرعية	لالطالع	على	

املعلومات	وتبادلها	ومنها:

اأواًل:	عدم	الدخول	يف	مواقع	غري	م�سموح	بها.
ثانيًا:	اال�ستئذان	للدخول	يف	املواقع	ال�سخ�سية.

ثالثا:	عدم	االطالع	على	ما	يتميز	بطابع	اخل�سو�سية.
رابعًا:	اتباع	االجراءات	ال�سليمة	عند	النقل	من	املوقع	املعني.فاظًا	على	�سالمة	�سدورهم	

وذلك	يف	قوله	تعاىل	:	)يها	داخل	م�ساكنهم	وي�سع	العديد	من	القواعد	التي	

�سورة	احلجرات	االآية	)12(. 	)1(
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المبحث الثالث

�س�ابط تبادل الر�سائل:

المطلب األول: تجسيد القدوة الحسنة:

امل�سل���م	الذي	يرتاد	مواق���ع	التوا�سل	االجتماعي	ينبغي	اأن	ياأتي	اإليه���ا	وهو	مرفوع	الراأ�س	
يحمل	بني	جوانحه	الدعوة	االإ�سالمية	ذات	الطبيعة	االعالمية	املتميزة	التي	توؤكد	قدرتها	على	
اإب���راز	كاف���ة	عنا�سر	الر�سالة	االإعالمي���ة	القادرة	على	التعامل	بايجابية	مب���ا	يجعلها	يف	مكان	
الريادة	والقدرة	والتاأثري	يف	االآخرين	با�ستخدام	كافة	الو�سائل	املتاحة	واملمكنة	للقيام	بوظيفة	
الب���الغ	املب���ني	وتقدمي	ر�سالة	اال�سالم	اإنطالقًا	من	قول���ه	تعاىل	:	)َيا	اأَيَُّها	النَِّب���يُّ	اإِنَّا	اأَْر�َسْلَناَك	

	ِباإِْذِنِه	َو�ِسَراجًا	مُِّنريًاچ 46چ()1( �َساِهدًا	َوُمَب�سِّرًا	َوَنِذيرًاچ 45چ	َوَداِعيًا	اإِىَل	اهللَِّ

موا�سل���ة	مل�س���رية	االأنبي���اء	والر�سل	املمت���دة	التي	يدعون	فيه���ا	النا�س	اإىل	ه���دف	وا�سح	
واإىل	فك���رة	بين���ة،	ال	لب�س	فيها	وال	غمو�س)2(	قال	تعاىل:	)ُقْل	َه����ِذِه	�َسِبيِلي	اأَْدُعو	اإىَِل	اهللِّ	َعَلى	
���رَيٍة	اأََنْا	َوَمِن	اتََّبَعِني	َو�ُسْبَح���اَن	اهللِّ	َوَما	اأََنْا	ِمَن	امْلُ�ْسِرِك���نَيچ 108چ()3(	ويجدر	بامل�سلم	اأن	 َب�سِ
يك���ون	يف	ال�س���در	عند	ارتياده	ملواقع	التوا�س���ل	االجتماعي	بهدى	االآخري���ن	اإىل	ما	فيه	اخلري	
والنفع	ويقودهم	اإىل	ال�سالح	حتقيقًا	لقوله	تعاىل	:	)َوالَِّذيَن	َيُقوُلوَن	َربََّنا	َهْب	َلَنا	ِمْن	اأَْزَواِجَنا	

	َواْجَعْلَنا	ِلْلُمتَِّقنَي	اإَِمامًاچ 74چ()4( َوُذرِّيَّاِتَنا	ُقرََّة	اأَْعنُيٍ

	َنْف�َسَك	َمَع	الَِّذيَن	 رِبْ ولك���ن	ال	بد	لالإمامة	من	حق	يوؤدي	فاإذا	نظرنا	يف	قوله	تعاىل	:	)َوا�سْ
َياِة	الدُّْنَيا	َواَل	 َيْدُع���وَن	َربَُّهم	ِباْلَغَداِة	َواْلَع�ِسيِّ	ُيِريُدوَن	َوْجَهُه	َواَل	َتْعُد	َعْيَناَك	َعْنُهْم	ُتِريُد	ِزيَنَة	احْلَ

�سورة	االأحزاب	االآيات	)46-45(. 	)1(
	النبوؤة	واالأنبياء	ملحمد	علي	ال�سابوين،	�س50. 	)2(

�سورة	يو�سف	االآية	)108(. 	)3(

�سورة	الفرقان	االآية	)74(. 	)4(
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ُتِط���ْع	َم���ْن	اأَْغَفْلَنا	َقْلَبُه	َعن	ِذْكِرَنا	َواتََّب���َع	َهَواُه	َوَكاَن	اأَْمُرُه	ُفُرط���ًاچ 28چ()1(	جند	اأن	هذه	االآية	
ق���د	حتدث	عنها	ال�سع���دي	يف	تف�سريه	قائاًل	)دلت	االآية	على	اأن	ال���ذي	ينبغي	اأن	يطاع،	ويكون	
اإمام���ًا	للنا����س،	م���ن	امتالأ	قلبه	مبحب���ة	اهلل،	وخا�س	يف	ذل���ك	على	ل�سانه	،	فاأه���م	بذكر	اهلل،	
واتب���ع	مرا�س���ي	ربه	،	فقدمها	على	ه���واه،	فحفظ	بذلك	ما	حفظ	من	وقت���ه،	و�سلحت	اأحواله،	
وا�ستقامت	اأفعاله،	ودعا	النا�س	اإىل	ما	مّن	اهلل	به	عليه.	فحق	بذلك	اأن	يتبع	ويجعل	اإمامًا.	)2(

المطلب الثاني: التقيد بحسن اإلقتداء:

و�سع	احلق	عز	وجل	امثااًل	عديدة	لنوعية	الر�سائل	التي	ت�ستحق	اأن	يتبادلها	النا�س	بينهم	
ومن	ذلك	ذكره	للق�س�س	يف	كتابه	العزيز	وقد	و�سف	ق�سة	يو�سف	عليه	ال�سالم	باأنها	اأح�سن	
الق�س����س	وقد	حت���دث	العلماء	يف	ذلك	وذكروا	اأق���وااًل	لبيان	ال�سمات	الت���ي	متيزت	بها	�سورة	

يو�سف	لتكون	اأح�سن	الق�س�س	منها:	)3(

القول	االأول:	الأن	ما	يف	هذه	ال�سورة	من	الق�س�س	يت�سمن	من	العرب	واملواعظ	واحلكم	ما	
مل	يكن	يف	غريها.

الق���ول	الثاين:	ملا	فيها	م���ن	ح�سن	املحاورة	وما	كان	من	يو�س���ف	عليه	ال�سالم	من	ال�سرب	
على	اأذاهم	وعفوهم	عنهم	.

القول	الثالث:	فيها	ذكر	احلبيب	واملحبوب	وما	دار	بينهما	.
القول	الرابع:	كل	من		ذكر	فيها	كان	ما	له	من	ال�سعادة.

فينبغي	الن�سج	على	هذا	املنوال	والتاأ�سي	بذلك.	وباملقابل	بباملقابل	.
ن		ذكر	فيها	كان	ما	له	ما	دار	بينهما	.

ليه	ال�سالم	من	ال�سرب	على	اأذاهم	وعفوهم	عنهم	.

	يف	كتابه	العزيز	وقد	و�سف	ق�سة	يو�سف	ين	تعاىل	ما	ال	يحمد	ذكره	من	االأخبار	فقد	بني	

�سورة	الكهف	االآية	)28(. 	)1(
تف�سري	ال�سعدي،	ج5،	�س30. 	)2(

فتح	القدير	لل�سوكاين،	ج3،	�س5. 	)3(
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ْوِف	اأََذاُعوْا	ِبِه	َوَلْو	َردُّوُه	اإِىَل	الرَّ�ُسوِل	 ذلك	يف	قوله	عز	وجل:	)َواإَِذا	َجاءُهْم	اأَْمٌر	مَِّن	االأَْمِن	اأَِو	اخْلَ
ُل	اهللِّ	َعَلْيُكْم	َوَرْحَمُتُه	اَلتََّبْعُتُم	 َواإِىَل	اأُْويِل	االأَْم���ِر	ِمْنُهْم	َلَعِلَمُه	الَِّذيَن	َي�ْسَتنِبُطوَن���ُه	ِمْنُهْم	َوَلْواَل	َف�سْ

ال�سَّْيَطاَن	اإِالَّ	َقِلياًلچ 83چ()1(

وق���د	ج���اء	يف	التف�سري)2(	اأن	املنافقني	كانوا	يختلقون	االأخب���ار	من	االأمن	اأو	اخلوف،	وهي	
خمالف���ة	للواق���ع	،	ليظ���ن	امل�سلمون	االمن	حني	اخل���وف	فال	ياأخذوا	حذره���م،	اأو	اخلوف	حني	
االأم���ن	فت�سرب	اأمورهم	وتخت���ل	اأحوال	اجتماعهم	وعلمهم	اأن	ي���ردوا	االأمر	اإىل	الر�سول	ملسو هيلع هللا ىلص	
واأهل	ال�ساأن	قبل	اإ�ساعته	ليعلموا	كنة	اخلرب	وحاله	من	ال�سدق	اأو	الكذب.	بل	واأحيانًا	قد	تكون	
االأخب���ار	حقيقة	لكن	امل�سلحة	تتطلب	اأن	تنقل	على	وجهها	ال�سحيح	الذي	تتحقق	به	امل�سلحة	
وياأمن	فيها	من	وقوع	املف�سدة	ومن	ذلك	قوله	تعاىل:	)َواَل	َتُقوُلوْا	مِلَْن	ُيْقَتُل	يِف	�َسبيِل	اهللِّ	اأَْمَواٌت	
َبْل	اأَْحَياء	َوَلِكن	الَّ	َت�ْسُعُروَنچ 154چ()3(	فالتوجيه	الرباين	يف	هذا	املقام	اأنه	ال	يقال	ملن	قتل	يف	
�سبيل	اهلل	مات،	مبعنى	انقطعت	عنه	احلياة	فال�سهيد	مل	ميت	واإمنا	انتقل	من	حياة	ناق�سة	اإىل	
حياة	كاملة	دائمة،	كما	اأن	لفظ	املوت	مفزع	لالإن�سان	فاإذا	دارت	املعركة	و�سقط	ال�سهداء	وقيل	
فالن	مات	وفالن	يوؤثر	ذلك	يف	نف�س	من	�سمع	كلمة	املوت	لذا	ال	يقال	مات	ولكن	ا�ست�سهد.)4(

�سورة	الن�ساء	االآية	)83(. 	)1(
تف�سري	ابن	عا�سور،	ج5،	�س140.. 	)2(

�سورة	البقرة	االآية	)154(. 	)3(
اأ�سرار	التفا�سري،	الأبي	بكر	اجلزائري،	ج1،	�س134. 	)4(
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خاتمة

احلم���د	هلل	الذي	بنعمته	تتم	ال�ساحلات،	وال�سالة	وال���الم	على	نبي	املكرمات	وعلى	اآله	
و�سحبه	والتابعني	له	باإح�سان	اإىل	يوم	الدين.

وبعد،،،

فاأحم���ده	تع���اىل	اأن	وفقني	الإكمال	هذا	البحث	والذي	اأرج���و	اأن	يكون	قطرة	نافعة	يف	هذا	
الغي���ث	املدرار	باإذن	اهلل	تعاىل	وال���ذي	ي�سارك	فيه	طلبة	العلم	من	�ستى	بقاع	العامل	االإ�سالمي	
لرن�س���ي	مع���ًا	دعائم	التعامل	ال�سليم	مع	اإحدى	الق�سايا	الك���ربى	يف	ع�سرنا	احلا�سر	واآمل	اأن	

نتفق	على	حتقيق	االآتي:

اأواًل:	عق���د	موؤمتر	خا�س	بو�سائل	التوا�س���ل	االجتماعي	وكيفية	التعامل	معها	وفقًا	الأحكام	
ديننا	احلنيف.

ثانيًا:	اإعداد	منهج	درا�سي	عن	هذه	الو�سائل	ليدر�س	الأبناء	امل�سلمني	يف	املراحل	الدرا�سية	
املختلفة.

ثالث���ًا:	اإعطاء	ه���ذه	الو�سائل	حظها	م���ن	العناية	لرت�سيدها	واال�ستف���ادة	منها	يف	املجتمع	
امل�سلم.

رابعًا:	حث	االئمة	وخطباء	امل�ساجد	لبيان	ما	ينبغي	فعله	حيال	هذه	الو�سائل	التي	تغلغلت	
يف	كيان	االأمة	امل�سلمة.

									وختام���ًا	ن�س���األ	اهلل	تعاىل	اأن	يوفقنا	ملا	فيه	اخل���ري	وال�سداد	واآخر	دعوانا	اأن	احلمد	
هلل	رب	العاملني.
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المراجع والمصادر

اأول: القراآن الكرمي.
ثانيًا: الأحاديث النب�ية ال�سريفة.

ثالثًا: كتب التف�سري:
1	 اجلامع	الأحكام	القراآن،	الأبي	عبد	اهلل	حممد	بن	اأحمد	االأن�ساري	القرطبي،	موؤ�س�سة	.

مناهل	العرفان،	بريوت	،	لبنان	،	مكتبة	الغزايل،	دم�سق،	�سوريا،	بدون	طبعة.
2	 مع���امل	التنزي���ل	يف	التف�سري	والتاأويل	،	تاأليف	اأبي	حمم���د	احل�سني	بن	م�سعود	الفراء	.

البغ���وي،	دار	الفك���ر	للطباع���ة	والن�س���ر	والتوزي���ع،	لبن���ان	ب���ريوت،	الطبع���ة	االأوىل،	
1405ه-1985م.

3	 فت���ح	القدير	اجلامع	بني	فني	الرواي���ة	والدراية	من	علم	التف�سري،	حممد	بن	علي	بن	.
حمم���د	ال�س���وكاين،	دار	الفكر	للطباعة	والن�س���ر	والتوزيع	،	ب���ريوت	،	لبنان،	الطبعة	

االأوىل	،	1403ه-1983م.
4	 روح	املع���اين	يف	تف�س���ري	الق���راآن	العظيم	وال�سب���ع	املثاين	الأبي	الف�س���ل	�سهاب	الدين	.

ال�سيد	حممود	االألو�سي	البغدادي،	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت،	لبنان،	الطبعة	
الرابعة	،	1405ه1985م.

5	 تي�س���ري	الك���رمي	الرحم���ن	يف	تف�سري	كالم	امن���ان،	ال�سي���خ	عبد	الرحمن	ب���ن	نا�سر	.
ال�سعدي،	املوؤ�س�سة	ال�سعيدية،	الريا�س	اململكة	العربية	ال�سعودية،	بدون	طبعة.

6	 اأ�س���ر	التفا�سري	لكالم	العي	الكبري،	وبهامته	نهر	اخلري	اأبو	بكر	جابر	اجلزائري،	دار	.
ال�سالم	للطباعة	والن�سر	والتوزيع	،	القاهرة،	م�سر	،	طبعة	خا�سة	مب�سر	وفل�سطني	

واملعرب	العربي.
7	 تف�س���ري	القراآن	العظيم،	لالإمام	اجلليل	،	احلافظ	عماد	الدين	اأبو	الفداء،	ا�سماعيل	.

بن	كثري	القر�سي	الدم�سقي	،	مكتبة	دار	الرتاث،	القاهرة	،	م�سر	،	بدون	طبعة.
8	 تف�س���ري	التحرير	والتنوير،	�سماحة	اال�ستاذ	االمام	ال�سيخ	حممد	الطاهر	بن	عا�سور،	.

دار	�سحنون	للن�سر	والتوزيع	تون�س،	اجلمهورية	التون�سية	،	بدون	طبعة.
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رابعًا : كتب احلديث:
فت���ح	الباري،	ي�سرح	�سحي���ح	االمام	ابي	عبد	اهلل	حممد	بن	ا�سماعي���ل	البخاري،	لالإمام	
احلاف���ظ	اأحم���د	بن	علي	بن		حجر	الع�سق���الين	،	دار	الريان	لرتاث،	القاه���رة،	م�سر	الطبعة	

الثانية،	1409ه-1988م.

خام�سًا: املراجع العامة:
1	 اجتاه���ات	البحث	يف	عل���م	االت�سال،	نظ���رة	تاأ�سيلية،	د.	حممود	حمم���د	فلندر،	د.	.

حممد	بابكر	عو�س	،	دار	الفكر	،	دم�سق	،	�سوريا،	الطبعة	االأوىل	1430ه-2009م.
2	 اجلام���ع	الفريد	،	كتب	ور�سائل	الأئمة	الدعوة	اال�سالمية	،طبع	على	نفقة	عبد	العزيز	.

وحممد	العبد	اهلل	اجلميح	،	الطبعة	الثالثة،	1408ه.
3	 ح���ادي	االأرواح	اإىل	ب���الد	االأفراح	،	االإمام	العالمة	�سم����س	الدين	حممد	بن	اأبي	بكر	.

ب���ن	قيم	اجلوزية،	حتقيق	اأبو	عب���د	اهلل،	اأمين	حممد	حممد	عرفة،	املكتبة	التوفيقية	
،	بدون	طبعة.

4	 خارط���ة	املفاهي���م	القراآنية	،	اأ.	د/	ال�سيد	عمر	،	دار	الفكر	،	دم�سق	،	�سوريا،	الطبعة	.
االأوىل،	1430ه-2009م.

5	 زاد	املهاجر	اإىل	ربه	لالإمام	ابن	قيم	اجلوزية،	دار	القا�سم	للن�سر	والتوزيع	،	الريا�س	.
،	اململكة	العربية	ال�سعودية،	الطبعة	االأوىل،	1412ه	-200م.

6	 عل���م	اأ�سول	الفقه	،	عبد	الوهاب	خالف،	توزيع	ال���دار	ال�سودانية	للكتب،	اخلرطوم،	.
ال�سودان	،	بدون	طبعة.

7	 كت���اب	املوؤمت���ر	االأول	ملجمع	البح���وث	االإ�سالمي���ة	،	االأزهر	القاه���رة،	م�سر-	�سوال	.
1383ه،	مار�س	1964م.

8	 حما�سرات	يف	املب���ادئ	العامة	يف	قانون	العقوبات،	امل�ست�سار	جمال	املر�سفاوي،	دار	.
الطباعة	املحمدية	باالأزهر،	القاهرة،	م�سر	،	الطبعة	االأوىل	1382ه-1962م.

9	 النب���وؤة	واالأنبياء	،	حممد	علي	ال�ساب���وين،	املكتبة	الع�سرية	،	�سيدا،	بريوت،	لبنان،	.
الطبعة	االأوىل	1424ه-2003م.

نح���و	منهجية	معرفي���ة	قراآنية،	د.	طه	جاب���ر	العلواين	،دار	الفك���ر،	دم�سق،	�سوريا	،	.	10
الطبعة	االأوىل،	2009م.
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 اأ.د. اأحمد حامد حممد �سعيد                             
	

• الدرجة	العلمية	:	اأ�ستاذ	.																																				
• تاريخ	امليالد:2		/1971/8م							
• 	مكان	امليالد	:	طنطا									
• اجلن�سية		:	م�سري									
• احلالة	االجتماعية	:	متزوج								
• 	جوال	:	0509609878																										

  Email Ahmedsaid1971@yahoo.com       

ح�س���ل	على	املرك���ز	الثاين	على	م�ستوى	جمهوري���ة	م�سر	العربي���ة	يف	الثانوية	االأزهرية،	
الق�سم	االأدبي،	عام	1989م.

ثانيًا: امل�ؤهالت العلمية
ال�سهادة	العلمية		اجلهة	املانحة	التخ�س�س	العام	التخ�س�س	الدقيق	التقدير

اللي�سان����س	جامع���ة	االأزه���ر	ال�سري���ف	تف�سري	وحديث				تف�س���ري	وعلوم	قراآن	ممت���از	مع	مرتبة	
ال�سرف1993م.

املاج�ستري جامعة الأزهر ال�سريف
املو�سوع	التف�سري	باملاأثور	ل�سورة	احلديد	جمع	ودرا�سة	مع	بيان	الوحدة	املو�سوعية	لل�سورة	

الكرمية	بتقدير	)ممتاز(	1997م.	
الدكت�راه جامعة الأزهر ال�سريف

املو�سوع	االأمثال	القراآنية	يف	�سورتي	البقرة	واآل	عمران	درا�سة	حتليلية	مو�سوعية	)مرتبة	
ال�سرف	االأوىل(	2000م.
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املنهج القراآين 
يف عالج م�سكالت ال�سباب الجتماعية املعا�سرة 

)�سحبة ال�س�ء من�ذًجا(

بحث مقدم اإىل
امل�ؤمتر الدويل القراآين الأول 

ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت املعا�سرة
املح�ر الثالث

ت�ظيف الدرا�سات القراآنية يف عالج امل�سكالت الجتماعية

اإعداد

أحمد حامد محمد سعيد
اأ�ستاذ التف�سري وعل�م القراآن الكرمي 
بجامعتي الأزهر ال�سريف والطائف

الطائف/ �سعبان 1437ه�
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احلمد	هلل،	وال�سالة	وال�سالم	على	نبينا	حممد،	وعلى	اآله	و�سحبه،	ومن	وااله.
وبعد

فمم���ا	اتفقت	عليه	ال�سرائع	كله���ا	واالأمم	جميعها	اأن	اأهم	مراحل	عمر	االإن�سان	واأخطرها	
التي	مير	بها	يف	حياته	هي	مرحلة	ال�سباب،	كما	اتفقت	-	اأي�سا	-	على	اأن	ا�ستقامة	ال�سباب	يف	
ه���ذه	املرحلة	تكون	-	باإذن	اهلل	تعاىل	-	�سببا	يف	نه�سة	املجتمعات	وتقدمها،	وانحرافهم	يكون	

فيه	دمارها	وانهيارها.....

وم���ن	هنا	كان���ت	عناية	الب�سري���ة	كلها	-	واأهمية	البح���ث	اأي�سا	-	به���ذه	املرحلة	اخلطرة	
م���ن	حيث	تتبع	م�سكالتها،	وما	يعكر	�سفوه���ا،	ويهدد	اأفرادها.....	ودرا�سة	�سلبياتها	واآثارها،	
وامل�سارع���ة	يف	عالجه���ا،	ور�سد	جميع	احللول	املمكن���ة	لها	من	قريب	اأو	بعي���د،	والرتكيز	على	
حتوي���ل	ال�سلبي���ات	اإىل	اإيجابيات،	واالآثار	ال�سيئ���ة	اإىل	اآثار	ح�سنة،	بل	مفي���دة	ونافعة	لالأفراد	

واملجتمعات	واالأمم.

وه���ذا	ما	هدف	اإليه	ق�س���م	القراآن	وعلومه	بكلي���ة	ال�سريعة	واأ�سول	الدي���ن	بجامعة	امللك	
خالد	باململكة	العربية	ال�سعودية	حيث	ينظم	املوؤمتر	الدويل	القراآين	االأول:	توظيف	الدرا�سات	

القراآنية	يف	عالج	امل�سكالت	املعا�سرة،	وهو	جهد	م�سكور،	وعمل	ماأجور،	و�سعي	م�سكور.

وبتوفي���ق	م���ن	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-	كان	هذا	البحث	يف	بي���ان	م�سكلة	من	اأهم	م�ساكل	
ال�سب���اب	وعالجاتها،	اإذ	ياأتي	�سم���ن	املحور	الثالث،	وهو	توظيف	الدرا�سات	القراآنية	يف	عالج	
امل�س���كالت	االجتماعي���ة،	وعنوانه	)املنهج	القراآين	يف						ع���الج	م�سكالت	ال�سباب	االجتماعية	
املعا�س���رة،	�سحبة	ال�س���وء	منوذًجا(	حيث	اأتقدم	به	لالإ�سهام	يف	ه���ذا	املوؤمتر	املبارك	-	باإذن	

اهلل	تعاىل	-.

وللبحث اأهداف وخطة ومنهج.
اأما الأهداف: فتتمثل فيما يلي:

1	 اإب���راز	دور	الق���راآن	الكرمي	يف	عالج	جمي���ع	امل�سكالت	املعا�س���رة،	ال	�سيما	م�سكالت	.
ال�سباب.
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2	 اإب���راز	دور	اململك���ة	العربي���ة	ال�سعودية	يف	خدم���ة	القراآن	الك���رمي	وعلومه،	ممثلة	يف	.
جامعاتها	العريقة،	وكلياتها	االأ�سيلة،	واأق�سامها	املباركة.

3	 رب���ط	�سباب	االأمة	امل�سلمة	بكتاب	ربها	-	ع���ز	وجل	-	ربطا	يحفظها	لدرجة	العفاف،	.
وي�سونها	عن	االعوجاج	واالنحراف.	

4	 النهو����س	بالدرا�سات	القراآنية	الكرمية؛	لت���وؤدي	دورها	يف	عالج	الق�سايا	االإ�سالمية	.
املعا�س���رة	-	عام���ة	-	وم�سكالت	ال�سب���اب	-	خا�سة	-،	واالإ�سه���ام	بالنهو�س	ال�سامل	

لالأفراد	واملجتمعات	واالأمم.
5	 بيان	املنهج	القراآين	الكرمي	يف	عالج	م�سكلة	�سحبة	ال�سوء	عالجا	ناجعا	-	بعون	اهلل	.

تعاىل	-.
6	 معاجلة	م�سكلة	�سحب���ة	ال�سوء	كنموذج	مل�سكالت	ال�سباب	االجتماعية،	وذكر	احللول	.

املنا�سبة	لها،	وربط	ذلك	كله	باآيات	التنزيل	العزيز.
7	 توظي���ف	طاقات	الباحثني	وجهودهم	يف	عالج	امل�سكالت	املعا�سرة،	واال�ستفادة	منها	.

يف	كل	زمان	ومكان.
واأما اخلطة: فقد اقت�ست تق�سيمه اإىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.

اأما	املقدمة:	فقد	ت�سمنت	اأهمية	املو�سوع،	وخطته،	ومنهجه.

واأم���ا	التمهيد:	فقد	ا�ستمل	عل���ى	تعريف	كلمة	ال�سباب	يف	اللغة	واال�سطالح،	وعرجت	فيه	
الأهمية	مرحلة	ال�سباب،	ثم	ذكرت	اأنواع	ال�سباب،	واملراد	منهم	يف	بحثنا.

واأما املباحث الثالثة فهي كما يلي:
• املبحث	االأول:	يف	اأهمية	ال�سحبة	يف	�سوء	القراآن	الكرمي.	
• واملبحث	الثاين:	يف	املخاطر	واالآثار	املرتتبة	على	�سحبة	ال�سوء.	
• واملبحث	الثالث:	يف	كيفية	عالج	امل�سكلة	ور�سد	احللول	املالئمة	لها.	

واأم���ا	اخلامتة:	فقد	ت�سمنت	اأهم	النتائ���ج	والتو�سيات،	ثم	املراجع	وامل�سادر،	وحمتويات	
البحث.
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*	واأم���ا	املنهج:	فاإنه	�سيق���وم	-	بعون	اهلل	تعاىل	-	على	تاأ�سي���ل	اأهمية	ال�سحبة	-	عموما	
-	وذك���ر	املخاطر	واالآثار	ال�سلبي���ة	التي	تن�ساأ	عن	�سحبة	ال�سوء،	ث���م	كيفية	عالج	هذه	امل�سكلة	
وبي���ان	احلل���ول	التي	تت�ساير	وتتف���ق	معها،	كل	ذلك	�سيت���م	تاأ�سيله	من	كت���اب	اهلل	وربطه	باآيه	
الكرمي���ات،	وذكر	اأقوال	املف�سرين	املبجلني،	وعلمائنا	االأماجد	وعر�س	اآرائهم،	وبيان	الراجح	
منه���ا	-	بع���ون	اهلل	-	ج���ل	جالل���ه	-			مراعني	يف	ذل���ك	قواعد	البحث	العلمي	م���ن	حيث	العزو	

والتوثيق،	والتخريج	والتن�سيق.....	الخ.

ويف	اخلتام:	ال	ي�سعني	-	حقا	-	اإال	اأن	اأتقدم	جلميع	امل�سئولني	والقائمني	على	هذا	املوؤمتر																						
-	خا�س���ة	-	وكلي���ة	ال�سريعة	واأ�سول	الدي���ن	وجامعة	امللك	خالد	-	عام���ة	-	بال�سكر	والتقدير،																								

�سائال	ربي	I	لنا	وللجميع	التوفيق	وال�سداد،	والعون	والر�ساد.

كم���ا	اأ�ساله	اأن	ينفع	مبا	كتبت،	واأن	يفيد	مبا	�سطرت،	واأن	يعالج	مبا	طرحت.....	اإنه	على	
ما	ي�ساء	قدير،	وباالإجابة	جدير.

	َعَلْيِه	َتَوكَّْلُت	َواإَِلْيِه	اأُِنيُب	)1(). (	َوَما	َتْوِفيِقي	اإِالَّ	ِباهللَِّ

و�سلى	اهلل	و�سلم	وبارك	واأنعم	على	نبينا	حممد،	وعلى	اآله	و�سحبه	و�سلم.

هود:	88. 	)1(
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ج���رت	ع���ادة	الباحثني	اأن	يذك���روا	-	بني	يدي	اأبحاثه���م	-	عدة	اأمور	تع���د	توطئة	الأ�سول	
البح���ث	من	جهة،	وجتل���ي	بع�س	املفاهيم	وامل�سطلحات	التي	تتعلق	ب���ه	من	جهة	اأخرى،	وفيما	
يتعل���ق	ببحثنا	نلفي	هذه	االأمور	-	جمملة	-	هي:	تعريف	ال�سباب	يف	اللغة	واال�سطالح،	واأهمية	

مرحلة	ال�سباب،	واأنواع	ال�سباب،	واملراد	منهم	يف	بحثنا.		

وهاك	-	بعون	اهلل	تعاىل	-	تو�سيحها	وبيانها	فيما	يلي:

 تعريف ال�سباب يف اللغة وال�سطالح.
اأما عن تعريف كلمة ال�سباب يف اللغة: 

���ٌل	َواِحٌد،	 فق���د	ج���اء	يف	معجم	مقايي����س	اللغة)1(:	اأن	م���ادة	" �َسبَّ	" )	ال�سِّ���نُي	َواْلَباُء	اأَ�سْ
ا	َو�ُسُبوًبا...	 يِه،	ِمْن	َذِلَك:	�َسَبْبُت	النَّاَر	اأَ�ُسبَُّها	�َسبًّ اِء	ال�سَّْيِء،	َوُقوَِّتِه	يِف	َح���َراَرٍة	َتْعرَتِ َي���ُدلُّ	َعَلى	مَنَ
ُل	َهَذا،	ُثمَّ	ا�ْسُتقَّ	ِمْن���ُه	ال�سََّباُب،	الَِّذي	ُهَو	ِخاَلُف	 ���ْرَب،	اإَِذا	اأَْوَقْدَتَها،	َفااْلأَ�سْ َوَكَذِل���َك	�َسَبْبُت	احْلَ
	، ا	-:	َجْمُع	�َسابٍّ 	َقْرَنُه،	َوال�سََّباُب	-	اأَْي�سً ال�سَّْي���ِب،	ُيَقاُل:	�َسبَّ	اْلُغاَلُم	�َسِبيًب���ا	َو�َسَباًبا،	َواأَ�َسبَّ	اهللَُّ

َوَذِلَك	ُهَو	النََّماُء	َوالزَِّياَدُة	ِبُقوَِّة	ِج�ْسِمِه	َوَحَراَرِتِه	(.

وجن���د	معن���ى	ال�سب���اب	يف	ل�سان	الع���رب)2(	ه���و	)	الَفت���اء	واحلداثُة،	�س���بَّ	ي�ِس���بُّ	�َسَباًبا	
،	َوَكَذِلَك	ال�سُّبان	(. َو�َسِبيَبًة....	َوال�سََّباُب:	َجْمُع	�سابٍّ

،	َوَك���َذا	)ال�سُّبَّاُن(،																																 ويف	خمت���ار	ال�سح���اح)3(	نق���راأ:	)	����س	ب	ب:	)ال�سََّباُب(	َجْم���ُع	�َسابٍّ
َداَثُة،	َوَكَذا	)ال�سَِّبيَبُة(،	َوُهَو	ِخاَلُف	ال�سَّْيِب،	َتُقوُل:	)�َسبَّ(	اْلُغاَلُم	 ا	-	احْلَ َو	)ال�سََّب���اُب(	-	اأَْي�سً
ْعًن���ى،	َو)ال�سَِّباُب(	-	 َي�ِس���بُّ	-	ِباْلَك�ْس���ِر	-	)�َسَباًبا(	َو)�َسِبيَب���ًة(،	َواْمَراأٌَة	)�َسابَّ���ٌة(	َو)�َسبٌَّة(	مِبَ

ِباْلَك�ْسِر	-	َن�َساُط	اْلَفَر�ِس	َوَرْفُع	َيَدْيِه	َجِميًعا	(.

ومن	هذه	التعاريف	كلها	نقف	على	اأن	لل�سباب	يف	اللغة	عدة	معان،	منها:	النماء،	والقوة،	
والزيادة،	والفتاء،	واحلداثة،	والن�ساط،	وال	تباين	بينها؛	فكلها	مرادة	وحمتملة.

177/3 	)1(
480/1 	)2(
�س:	160 	)3(
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 واأما عن تعريفها يف ال�سطالح: 
فلم	يتفق	علماوؤنا	-	على	تباين	م�ساربهم	وتخ�س�ساتهم	-	على	تعريف	جامع	مانع	لكلمة	
اأو	مرحلة	ال�سباب	من	حيث	اال�سطالح	-	وال	يزال	احلال	هكذا	حتى	يف	ع�سرنا	هذا	احلديث	

-	واإمنا	ذكروا	تعاريف	عدة	نذكر	بع�سها،	ثم	نرجح	منها	ما	يوافق	�سرعنا	وديننا.

	فذهب	البع�س	اإىل	اأن	ال�سباب	هم	االأفراد	الذين	تقع	اأعمارهم	بني	15-	25	�سنة)1(.
	وذهب	البع�س	اإىل	اأن	بداية	مرحلة	ال�سباب	هي	18	عاما)2(.

	وقال	البع�س:	اإن	ال�سباب	هم	االأفراد	الذين	تقع	اأعمارهم	بني	13-30�سنة.
	ومال	غريهم	اإىل	اأنهم	هم	االأفراد	الذين	تقع	اأعمارهم	بني	15-30�سنة.

	وقال	اآخرون:	اإن	ال�سباب	هم	االأفراد	الذين	تقع	اأعمارهم	بني	18-30�سنة)3(.

	وعرفها	اأ.	د	/	�سليمان	بن	قا�سم	بن	حممد	العيد	باأنها	)	مرحلة	عمرية	مير	بها	االإن�سان،	
تب���داأ	م���ن	�سن	البلوغ	-	اأي	ح���وايل	�سن	اخلام�سة	ع�س���رة	من	العمر	-	وتنته���ي	تقريًبا	يف	�سن	

االأربعني،	وهناك	من	يجعلها	تنتهي	قبل	االأربعني،	واآخرون	يو�سلونها	اإىل	اخلم�سني	()4(.	

ورج���ح	قول���ه	االأول	وعلل	له	فق���ال:	)	ولكن	الراجح	من	هذا	التحدي���د	اأن	مرحلة	ال�سباب	
تنتهي	يف	�سن	االأربعني	من	العمر؛	الأن	االإن�سان	يف	هذه	ال�سن	ي�سل	اإىل	حده	يف	النمو	()5(.

وهذا	هو	ما	منيل	اإليه	ونرجحه	-	اأي�سا	-؛	الأنه	اأقرب	التعاريف	اإىل	�سريعتنا	االإ�سالمية،	
حي���ث	يك���ون	االإن�سان	حما�سبا	عل���ى	اأفعاله	وجمي���ع	ت�سرفاته	منذ	بلوغه،	ويوؤي���د	ذلك	اعتبار	
ُلَم	 مرحل���ة	ال�سب���اب	بالبلوغ	كما	جاء	يف	قول���ه	-	جل	جالل���ه	-:	(	َواإَِذا	َبَلَغ	االأْطَف���اُل	ِمْنُكُم	احْلُ

َذَن	الَِّذيَن	ِمْن	َقْبِلِهْم	)6(). ِذُنوا	َكَما	ا�ْسَتاأْ َفْلَي�ْسَتاأْ

هذا	الراأي	ميثل	ح�سيلة	نقا�س	املوؤمتر	االأول	لوزراء	ال�سباب	العرب	املنعقد	يف	القاهرة	عام	1969م. 	)1(
راجع:	موقع	منظمة	العمل	الدولية	على	االإنرتنت. 	)2(

حتديد	مفهوم	ال�سباب،	مقال	باالإنرتنت. 	)3(
مكانة	ال�سباب	يف	االإ�سالم	اأ.	د/	�سليمان	بن	قا�سم	بن	حممد	العيد،	بحث	باالإنرتنت. 	)4(

املرجع	ال�سابق. 	)5(
النور:	59. 	)6(
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 اأهمية مرحلة ال�سباب:
ال	يختلف	اثنان	على	اأن	اأهم	مراحل	عمر	االإن�سان	هي	مرحلة	ال�سباب،	وذلك	ملا	تتميز	به	

من	خ�سائ�س	ال	توجد	يف	غريها،	ومن	اأهمها:	

• اأن	ف���رتة	ال�سباب	هي	املرحلة	التي	يتمتع	فيها	االإن�سان	بكامل	قواه	اجل�سدية،	فهو	قد		
تعدى	مرحلة	ال�سعود	)	الطفولة	(،	ومل	يبداأ	مرحلة	االنحدار	)	ال�سيخوخة	(	بعد.	

• اأن	ال�سب���اب	هم	رجال	الغد،	واآباء	امل�ستقبل،	وعليه���م	مهمة	تربية	االأجيال	القادمة،		
واإليهم	توؤول	قيادة	االأمة	يف	جميع	جماالتها.

• كم���ا	اأن	يف	�سالح	ال�سباب	�سالحا	لالأم���ة،	ويف	ف�سادهم	ف�سادا	لها؛	الأنهم	هم	القوة		
املتحركة	يف	املجتمع)1(.

• وه���ي	-	اأي�سا	-	فرتة	العمل	واجل���د،	والقوة	واالإنت���اج،	واالأداء	والعطاء،	ولي�س	ذلك		
	 غريه���ا	م���ن	�سائر	مراحل	العمر،	ويدلنا	على	ذلك	قول���ه	-	�سبحانه	وتعاىل	-:	(	اهللَُّ
ْعًفا	 ْع���ٍف	ُقوًَّة	ُثمَّ	َجَعَل	ِمْن	َبْع���ِد	ُقوٍَّة	�سَ ْعٍف	ُث���مَّ	َجَعَل	ِمْن	َبْعِد	�سَ الَّ���ِذي	َخَلَقُك���ْم	ِمْن	�سَ

َو�َسْيَبًة	َيْخُلُق	َما	َي�َساُء	َوُهَو	اْلَعِليُم	اْلَقِديُر	)2().

	قال	االإمام	ابن	اجلوزي:	)	قال	املف�سرون:	املعنى:	خلقكم	من	ماء	ذي	�سعف،	وهو	املنّي،	
ثم	جعل	من	بعد	�سعف	يعني	�سعف	الطفولة	قوة	ال�سباب،	ثم	جعل	من	بعد	قوة	ال�سباب	�سعف	

الِكرَب	و�سيبة	()3(.

• واأن	ال�سباب	مل	يكتمل	ن�سجه	بعد،	فهو	قابل	للت�سكيل	والتغيري،	فاإن	كان	توجيهه	اإىل		
اخلري	قبله	ونفع	اهلل	به،	واإن	كانت	االأخرى	فالدمار	م�سريه.

• كم���ا	اأن	هذه	املرحلة	اأف�سل	مراحل	العمر:	وتع���ود	اأف�سليتها	ملا	يجتمع	لالإن�سان	فيها		
من	القوة	والن�ساط	دون	غريها،	وراحة	احلياة	وبهجتها	يف	الدنيا	-	غالبا	-	ما	تكون	

راج���ع:	ال�سباب	لعلي	بن	عبد	العزيز	الراجحي،	مقال	باالإنرتنت،	ال�سب���اب	م�ستقبل	الوطن،	بقلم	�سلطانه	الزارع	 	)1(
2016/4/27م.

الروم:	54 	)2(
زاد	امل�سري	يف	علم	التف�سري	لالإمام	ابن	اجلوزي	427/3 	)3(
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يف	مرحل���ة	ال�سباب،	وملا	يتوافر	له	فيها	من	كمال	احلوا�س،	فهو	يف	هذه	املرحلة	اأقدر	
عل���ى	االنتفاع	بحوا�سه	م���ن	اأي	مرحلة	اأخرى،	فهي	مرحلة	يتطل���ع	ال�سغري	اأن	ي�سل	

اإليها،	ويتمنى	الكبري	اأن	يرجع	اإليها.

• كم���ا	اأنها	اأطول	مراحل	العمر:	فعمر	االإن�س���ان	يف	الغالب	بني	ال�ستني	وال�سبعني	�سنة،		
وبه���ذا	اأخرب	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	ح���ني	قال:	" اأعمار	اأمتي	بني	ال�ستني	وال�سبعني،	واأقلهم	
م���ن	يجوز	ذلك	")1(،	والو�سط	احل�سابي	للعددي���ن	)60	،70(	هو	65	�سنة،	واإذا	كان	
زم���ن	�سن	الطفولة	من	ال���والدة	حتى	نهاية	الرابعة	ع�سرة،	و�س���ن	ال�سباب	من	بداية	
اخلام�سة	ع�سرة	اإىل	نهاية	االأربعني،	و�سن	الكهولة	من	احلادية	واالأربعني	حتى	نهاية	
اخلم�س���ني،	و�س���ن	ال�سيخوخة	بعد	ذلك	اإىل	اآخر	العمر	جن���د	اأن	مرحلة	ال�سباب	هي	

اأعلى	ن�سبة	يف	مراحل	العمر	التي	مير	االإن�سان	بها	يف	حياته)2(.

• كما	اأن	ال�سباب	هم	عماد	االأمم:	فال�سباب	يف	جميع	االأطوار	ويف	اأي	قطر	من	االأقطار		
ه���م	عم���اد	ح�س���ارة	االأمم،	و�سر	نه�سته���ا؛	الأنهم	يف	�س���ن	الهمم	املتوثب���ة	واجلهود	
املبذولة،	�سن	البذل	والعطاء،	�سن	الت�سحية	والفداء،	وغالًبا	ما	ميثل	ال�سباب	الن�سبة	
العظم���ى	من	ال�سكان	يف	الدول	النامية،	االأمر	الذي	يقت�سي	مزيًدا	من	االهتمام	به،	
واال�ستثم���ار	فيه،	حيث	يعتمد	منو	خريات	هذه	املجتمعات	ومالحقتها	ملطالب	التطور	
وتف���وق	هيكل	عملها	وجودت���ه	على	مدى	جدوى	عن�سر	ال�سب���اب	فيها،	ولهذا	ال�سبب	
نف�سه	جند	اأنه	�سرعان	ما	ينهار	اأي	جمتمع	وت�سيع	قيمه	اإذا	ما	وهن	�سبابه،	واأغلقت	
دون���ه	نوافذ	العلم	واخلربة،	بينما	تتقدم	املجتمع���ات	االأخرى	وت�سبق	غريها	معتمدة	
على	فارق	الزمن	يف	اإطالق	هذه	الطاقات	الأق�سى	ما	ت�ستطيع،	وكلما	اغتنمت	الدول	
طاقات	�سبابها	يف	العلم	واالإنتاج	وبناء	احل�سارة	زاد	اإنتاجها	وحققت	اأهدافها)3(.

اأخرجه	الرتمذي	يف	�سننه	اأبواب	الدعوات	باب	553/5،	وقال:	َهَذا	َحِديٌث	َح�َسٌن	َغِريٌب،	وابن	ماجه	يف	�سننه	ك	 	)1(
الزه���د	باب	االأمل	واالأجل	1415/2،	واحلاكم	يف	م�ستدركه	ك	التف�سري	تف�سري	�سورة	املالئكة	463/2،	وقال:	َهَذا	

	ُيْخِرَجاُه،	ووافقه	الذهبي. ِحيٌح	َعَلى	�َسْرِط	ُم�ْسِلٍم	َومَلْ َحِديٌث	�سَ
مكانة	ال�سباب	يف	االإ�سالم	اأ.	د/	�سليمان	بن	قا�سم	بن	حممد	العيد،	بحث	باالإنرتنت 	)2(

راج���ع:	اأهمي���ة	مرحلة	ال�سباب،	مقال	باالإنرتن���ت،	ال�سباب	..	املرحلة	الذهبية	يف	العم���ر	لعبد	الرحمن	ال�سال�س،	 	)3(
مق���ال	بجري���دة	الريا�س،	العدد	14564،	4	جم���ادى	االأوىل	1429ه�	-	9	ماي���و	2008م،	اأهمية	مرحلة	ال�سباب	يف	

عمر	االإن�سان،	مقال	باالإنرتنت.
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ومن	هنا	ندرك	اأهمية	مرحلة	ال�سباب	وقيمتها،	يف	تقدم	املجتمع	ونفعه،	اأو	تاأخره	و�سره.

 اأق�سام ال�سباب، واملراد منهم يف بحثنا:  
ذك���ر	�سيخنا	العالمة	اب���ن	عثيمني	ملسو هيلع هللا ىلص اأن	ال�سباب	ينق�سم	اإىل	ثالث���ة	اأق�سام،	واأبان	عن	
مفهوم	كل	ق�سم،	وعر�س	لنا	�سماته	و�سفاته	فقال	ما	ملخ�سه:	)	اإذا	نظرنا	نظرة	فاح�سة	يف	
ال�سباب	اأمكننا	اأن	نحكم	من	حيث	العموم	باأن	ال�سباب	ثالثة	اأق�سام:	�سباب	م�ستقيم،	و�سباب	

منحرف،	و�سباب	متحري	بني	بني.	

اأم���ا	ال�سباب	امل�ستقيم:	فهو	�سباب	موؤمن	بكل	ما	حتمله	هذه	الكلمة	من	معنى،	فهو	موؤمن	
	له،	ومقتنع	به،	ومغتبط	به،	يرى	الظفر	به	غنيمة،	واحلرمان	منه	خ�سراًنا	 بدين���ه	اإمياَن	حمبٍّ

مبيًنا.

وهذا	الق�سم	من	ال�سباب	مفخرة	االأمة	ورمز	حياتها	و�سعادتها	ودينها،	وهو	ال�سباب	الذي	
نرجو	اهلل	-	من	ف�سله	-	اأن	ي�سلح	به	ما	ف�سد	من	اأحوال	االإ�سالم	وامل�سلمني،	وينري	به	الطريق	

لل�سالكني،	وهو	ال�سباب	الذي	ينال	ال�سعادة	يف	الدنيا	واالآخرة.

واأما	الق�سم	الثاين:	ف�سباب	منحرف	يف	عقيدته،	متهور	يف	�سلوكه،	مغرور	بنف�سه،	منغمر	
يف	رذائله،	ال	يقبل	احلق	من	غريه،	وال	ميتنع	عن	باطل	يف	نف�سه،	اأناين	يف	ت�سرفه،	كاأمنا	خلق	

للدنيا	وخلقت	الدنيا	له	وحده،	�سباب	عنيد	ال	يلني	للحق	وال	يقلع	عن	الباطل.

�سب���اب	ال	يب���ايل	مبا	اأ�ساع	من	حقوق	اهلل،	وال	من	حق���وق	االآدميني،	�سباب	فو�سوي	فاقد	
االت���زان	يف	تفكريه،	وفاقد	االتزان	يف	�سلوك���ه	ويف	جميع	ت�سرفاته،	�سباب	معجب	براأيه	كاأمنا	
يجري	احلق	على	ل�سانه،	فهو	عند	نف�سه	مع�سوم	من	الزلل،	اأما	غريه	فمعر�س	للخطاأ	والزلل	

مادام	خمالًفا	ملا	يراه.

�سباب	ناكب	عن	ال�سراط	امل�ستقيم	يف	دينه،	وناكب	عن	التقاليد	االجتماعية	يف	�سلوكه،	
لَّ	�َسْعُيُهْم	يِف	 ولكن���ه	ق���د	زين	له	�سوء	عمله	ف���راآه	ح�سنا،	فهو	من	االأخ�سرين	اأعماال	(	الَِّذي���َن	�سَ

ْنًعا	)1(). َياِة	الدُّْنَيا	َوُهْم	َيْح�َسُبوَن	اأَنَُّهْم	ُيْح�ِسُنوَن	�سُ احْلَ

الكهف:	104 	)1(
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فه���و	�س���وؤم	على	نف�سه،	ونكبة	على	جمتمعه،	يجر	اأمت���ه	اإىل	اأ�سفل	ال�سافلني،	ويحول	بينها	
وبني	العزة	والكرامة،	جرثومة	وبيئة	قاتلة،	�سعبة	العالج،	اإال	اأن	ي�ساء	اهلل،	واهلل	على	كل	�سيء	

قدير.	

والق�سم	الثال���ث:	�سباب	حائر	مرتدد	بني	مفرتق	الطرق،	عرف	احلق	واطماأن	به،	وعا�س	
يف	جمتم���ع	حماف���ظ،	اإال	اأنه	انفتح���ت	عليه	اأبواب	ال�س���ر	من	كل	جانب،	ت�سكي���ك	يف	العقيدة،	
وانح���راف	يف	ال�سل���وك،	وف�س���اد	يف	العم���ل،	وخروج	عن	املع���روف	من	التقالي���د،	وتيارات	من	
الباط���ل	متنوعة،	فه���و	يف	دوامة	فكرية	ونف�سية،	وقف	اأمام	ه���ذه	التيارات	حريان	ال	يدري	هل	
احل���ق	فيما	حدث	وجد	من	هذه	االأف���كار	واملبادئ	وامل�سالك؟	اأو	فيم���ا	كان	عليه	�سلفه	املا�سي	

وجمتمعه	املحافظ؟	ف�سار	مرتدًدا	قلًقا،	يرجح	هذا	تارة،	وذاك	اأخرى.	

فهذا	الق�سم	من	ال�سباب	�سلبي	يف	حياته،	يحتاج	اإىل	جاذب	قوي	يقوده	اإىل	حظرية	احلق	
وطريق	اخلري،	وما	اأي�سر	ذلك	اإذا	هياأ	اهلل	له	داعية	خري،	ذا	حكمة	وعلم	ونية	ح�سنة.

ا	من	الثقاف���ة	االإ�سالمية،	لكنه���م	در�سوا	كثرًيا	 وه���ذا	الق�س���م	يكرث	يف	�سباب	نال���وا	بع�سً
م���ن	العل���وم	الكونية	االأخرى	التي	تعار����س	الدين	يف	الواقع	اأو	يف	ظنه���م،	فوقفوا	حيارى	اأمام	
الثقافت���ني،	وميكنهم	التخل�س	من	هذه	احلرية	بالرتكيز	عل���ى	الثقافة	االإ�سالمية	وتلقيها	من	
منبعها	االأ�سلي	-	الكتاب	وال�سنة	-	على	اأيدي	العلماء	املخل�سني،	وما	ذلك	عليهم	بعزيز	(0)1(

وبع���د	اأن	وقفنا	على	اأق�سام	ال�سباب	الثالثة	نقول:	اإن	املراد	منهم	يف	بحثنا	هما	الق�سمان	
الث���اين	والثالث:	فالثاين	بدرجة	اأك���رب	واأهمية	اأعظم؛	وذلك	النحرافه	وته���وره.....،	والثالث	
بدرج���ة	ك���ربى	واأهمية	عظمى،	وذل���ك	لرتدده	وحريت���ه.....،	فين�سم	الق�سم���ان	-	معا	-	اإىل	

الق�سم	االأول	في�سلح	املجتمع،	وتنه�س	االأمة.

وم���ع	بي���ان	املنهج	القراآين	لعالج	م�سكل���ة	�سحبة	ال�سوء؛	حيث	نعر����س	الأهمية	ال�سحبة،	
وبي���ان	خماطر	ال�سحبة	ال�سيئة	واآثارها،	ور�س���د	احللول	التي	تنا�سبها،	وربط	ذلك	كله	باآيات	

الذكر	احلكيم،	وبيان	املراد	منها	نقف	مع	املباحث	التالية	-	بعون	اهلل	تعاىل	-.

من	م�سكالت	ال�سباب	لل�سيخ	العالمة	حممد	بن	�سالح	العثيمني	من	�س:	8	:	17بت�سرف. 	)1(
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المبحث األول

اأهمية ال�سحبة يف �س�ء القراآن الكرمي.

اهت���م	االإ�س���الم	احلنيف	بال�سحب���ة	اهتماما	بالغ���ا؛	حيث	رغب	يف	�سحب���ة	ال�ساحلني،	
واالرتباط	باأ�سدقاء	اخلري،	وحذر	من	اختيار	ال�سحبة	ال�سيئة	حتذيرا	�سديدا،	وبالذات	رفقاء	
ال�س���وء،	الذين	يجاهرون	باملعا�سي،	ويبا�سرون	الفواح�س	دون	اأي	وازع	ديني	اأو	اأخالقي؛	ملا	يف	

�سحبتهم	من	الداء،	وما	يف	جمال�ستهم	من	الوباء.	
وب���ني	ن���دم	االإن�سان	وحت�سره	يوم	القيام���ة	على	اختيار	ال�سديق	ال�سي���ئ	ح�سرة	ما	بعدها	

ح�سرة،	و�سور	ذلك	اأميا	ت�سوير،	حيث	يرد	من	اأ�ساء	االختيار	املهالك	-	ال	حمالة	-.
واإذا	كان	ترغي���ب	دينن���ا	وحتذي���ره	عاما	ي�سم���ل	كل	اإن�سان	فاإنه	يخ����س	بذلك	ال�سباب	-	
اأمي���ا	خ�سو�س	-	وذلك	خلطورة	مرحلتهم	التي	ميرون	بها،	وعمرهم	الذي	يعي�سونه	اإبان	هذه	

املرحلة.
وق���د	حتدث���ت	اآيات	قراآنية	عدي���دة	عن	ال�سحب���ة	واأهميتها،	وما	يرتت���ب	عليها	يف	الدنيا	
واالآخ���رة،	و�سوف	نذكر	بع�س	النماذج	لل�سحب���ة	ال�ساحلة،	واأخرى	ل�سحبة	ال�سوء	يف	الدنيا،	

وثالثة	ملا	يرتتب	على	ال�سحبة	عموما	يف	االآخرة،	وذلك	-	بعون	اهلل	تعاىل	-	فيما	يلي:
اأما مناذج ال�سحبة ال�ساحلة: فمنها:

• 	اإِْذ	ُهَما	يِف		 	اْثَننْيِ 	اإِْذ	اأَْخَرَجُه	الَِّذيَن	َكَف���ُروا	َثايِنَ َرُه	اهللَُّ ���ُروُه	َفَقْد	َن�سَ قول���ه:	(	اإِالَّ	َتْن�سُ
	 	�َسِكيَنَتُه	َعَلْيِه	َواأَيََّدُه	ِبُجُنوٍد	مَلْ 	َمَعَنا	َفاأَْنَزَل	اهللَُّ َزْن	اإِنَّ	اهللََّ اِحِبِه	اَل	حَتْ اْلَغاِر	اإِْذ	َيُقوُل	ِل�سَ
	َعِزيٌز	َحِكيٌم	)1().	 	ِهَي	اْلُعْلَيا	َواهللَُّ َتَرْوَها	َوَجَعَل	َكِلَمَة	الَِّذيَن	َكَفُروا	ال�سُّْفَلى	َوَكِلَمُة	اهللَِّ

ق���ال	االإم���ام	الرازيملسو هيلع هللا ىلصجمليا	وجها	من	اأوجه	داللة	االآية	الكرمي���ة	على	ف�سائل	اأبي	بكر	
اِحًبا	ِللرَّ�ُسوِل	َوَذِلَك	َيُدلُّ	 َف	اأََبا	َبْكٍر	ِبَكْوِنِه	�سَ ال�سدي���ق:	)	َواْلَوْج���ُه	ال�سَّاِد�ُس:	اأَنَُّه	-	َتَعاىَل	-	َو�سَ

ِل.	 َعَلى	َكَماِل	اْلَف�سْ

التوبة:	40. 	)1(
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ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن	 اِحَب	َر�ُسوِل	اهللَِّ ُبو	َبْك���ٍر	�سَ ْن	َيُكوَن	اأَ ْيٍل	اْلَبَجِل���يُّ:	َمْن	اأَْنَكَر	اأَ 	ْبُن	ُف�سَ �َسنْيُ َق���اَل	احْلُ
ُبو	َبْكٍر،	َوَذِلَك	َيُدلُّ	َعَلى	 ِمَعٌة	َعَلى	اأَنَّ	امْلُ���َراَد	ِمْن	(	اإِْذ	َيُقوُل	ِل�ساِحِبِه	)	ُهَو	اأَ َكاِف���ًرا؛	اِلأَنَّ	ااْلأُمََّة	جُمْ
َف	اْلَكاِفَر	 	-	َتَعاىَل	-	َو�سَ وا	َوَقاُلوا:	اإِنَّ	اهللََّ �سُ اِحًبا	َلُه،	اْعرَتَ َف���ُه	ِبَكْوِنِه	�سَ 	-	َتَع���اىَل	-	َو�سَ اأَنَّ	اهللََّ
َكَفْرَت	ِبالَّ���ِذي	َخَلَقَك	ِمْن	 اِحُبُه	َوُه���َو	ُيحاِوُرُه	اأَ اِحًب���ا	ِلْلُموؤِْم���ِن،	َوُهَو	َقْوُل���ُه:	(	َقاَل	َلُه	�سَ ِبَكْوِن���ِه	�سَ

ُتراٍب)1().

ا	َيُدلُّ	َعَلى	ااْلإَِهاَنِة	 نَُّه	اأَْرَدَفُه	مِبَ الَّ	اأَ اِحًبا	َلُه	ِذْكًرا	اإِ َفُه	ِبَكْوِنِه	�سَ ���َواُب:	اأَنَّ	ُهَناَك	َواإِْن	َو�سَ َواجْلَ
اِحًبا	َلُه	َذَكَر	َما	َيُدلُّ	َعَلى	 َفُه	ِبَكْوِنِه	�سَ ْن	َو�سَ َوااْلإِْذاَلِل،	وه���و		قوله:	(	اأََكَفْرَت	)	اأما	هاهنا	َفَبْع���َد	اأَ
	َلْواَل	َفْرُط	 	اْلَباَبنْيِ 	َمَعَنا	)	َف���اأَيُّ	ُمَنا�َسَبٍة	َب���نْيَ َزْن	اإِنَّ	اهللََّ ااْلإِْج���اَلِل	َوالتَّْعِظي���ِم	َوُهَو	َقْوُل���ُه:	(	اَل	حَتْ

اْلَعَداَوِة؟	()2(.

ْزِري	*	َواأَ�ْسِرْكُه	يِف	اأَْمِري	*	 وقوله:	(	َواْجَعْل	يِل	َوِزيًرا	ِمْن	اأَْهِلي	*	َهاُروَن	اأَِخي	*	ا�ْسُدْد	ِبِه	اأَ
رًيا	)3().		 َكْي	ُن�َسبَِّحَك	َكِثرًيا	*	َوَنْذُكَرَك	َكِثرًيا	*	اإِنََّك	ُكْنَت	ِبَنا	َب�سِ

تذك���ر	االآي���ات	جزءا	من	دع���اء	مو�سى	ربه؛	حيث	طلب	مو�س���ى	اأن	يجعل	اهلل	له	وزيرا	من	
اأهله،	وهو	اأخوه	هارون،	وقد	كان	هارون	نعم	ال�سديق	ملو�سى.

ق���ال	ال�سيخ	املراغي:	)	اأي:	واجعل	يل	عونا	من	اأهل	بيتي	هارون	اأخي؛	ليحمل	معي	اأعباء	
الر�سالة،	ويكون	ظهريا	يل	عند	ال�سدائد،	وحلول	املكاره.

ْمِري	)	اأي:	 ثم	طلب	مو�سى	من	ربه	اأن	ي�سّد	به	اأزره	فقال:	(	ا�ْسُدْد	ِبِه	اأَْزِري	*	َواأَ�ْسِرْكُه	يِف	اأَ
اأَحك���م	ب���ه	قوتي،	واجعله	�سريكي	يف	اأم���ر	الر�سالة؛	حتى	نتعاون	على	اأدائه���ا	على	الوجه	الذي	

يوؤدى	اإىل	اأح�سن	الغايات،	ويو�سل	اإىل	الغر�س	على	اأجمل	ال�سبل.
ثم	حكى	عنه	-	�سبحانه	-	ما	الأجله	دعا	بهذا	الدعاء	فقال:	(	َكْي	ُن�َسبَِّحَك	َكِثرًيا	*	َوَنْذُكَرَك	
َكِثرًيا	)	اأي:	لكى	ننزهك	عما	ال	يليق	بك	من	ال�سفات	واالأفعال	التي	من	بينها	ما	يدعيه	فرعون	
الطاغية،	وفئته	الباغية	من	االألوهية	له،	ونذكرك	-	وحدك	-	ابتغاء	مر�ساتك،	دون	اأن	ن�سرك	

الكهف:	37. 	)1(
مفاتيح	الغيب	اأو	التف�سري	الكبري	لالإمام	الرازي	51/16. 	)2(

طه:	29	:	35. 	)3(
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معك	غريك	اأثناء	اأداء	الر�سالة،	ودعوة	املردة	الّطغاة	اإىل	احلق.

وال	�سك	اأن	التعاون	يف	الدعوة	اأجنع	يف	الو�سول	اإىل	املق�سد	من	االنفراد،	فكل	من	النبيني	
ي�سدر	عنه	بتاأييد	االآخر	من	اإظهار	احلق	ما	ال	ي�سدر	عنه	مثله	يف	حال	االنفراد.

رًيا	)	اأي:	عليم���ا	باأحوالنا،	واأن	ما	طلبناه	مم���ا	يفيدنا	يف	حتقيق	ما	 (	اإِنَّ���َك	ُكْن���َت	ِبَنا	َب�سِ
كلفتنا	به	من	اإقامة	مرا�سم	الر�سالة	على	اأت	الوجوه	واأكملها،	فاإن	هارون	نعم	العون	على	اأداء	

ما	اأمرت	به	من	ن�سر	معامل	الدين،	وكبح	جماح	امل�سلني،	واإر�سادهم	اإىل	حق	اليقني	()1(.
وهك���ذا	نلفي	�سحبة	كل	من	اأبي	بكر	وهارون	خ���ري	�سحبة،	واأف�سل	عون	على	طاعة	اهلل،	

وتبليغ	دينه،	ون�سر	دعوته.....	وعلى	جميع	اأنواع	اخلريات	و�سنوف	الطاعات.
واأما مناذج �سحبة ال�س�ء: فنذكر منها:

دُّوَنُهْم	 نَُّهْم	َلَي�سُ *	قوله	:	(	َوَمْن	َيْع�ُس	َعْن	ِذْكِر	الرَّْحمِن	ُنَقيِّ�ْس	َلُه	�َسْيطانًا	َفُهَو	َلُه	َقِريٌن	*	َواإِ
	 َع���ِن	ال�سَِّبيِل	َوَيْح�َسُبوَن	اأَنَُّهْم	ُمْهَتُدوَن	*	َحتَّى	اإِذا	جاَءنا	قاَل	َي���ا	َلْيَت	َبْيِني	َوَبْيَنَك	ُبْعَد	امْلَ�ْسِرَقنْيِ

َفِبْئ�َس	اْلَقِريُن	)2().	
ونلح���ظ	يف	االآي���ات	حتذي���ر	اهلل	م���ن	قرناء	ال�س���وء،	والعواق���ب	ال�سيئة	الت���ي	ترتتب	على	
�سداقته���م	واالقرتان	به���م،	فتبني	اأنه	من	يتعامى	اأو	يتغافل	اأو	يعر�س	عن	ذكر	الرحمن	ي�سلط	

عليه	�سيطانا	يكون	مالزما	له،	ي�سله	عن	�سبيل	اهلل،	ويهديه	اإىل	�سراط	اجلحيم.
قال	االإمام	الراغب:	)	ومل	يعن	بال�سيطان	اإبلي�س	-	فقط	-	بل	عناه	والهوى،	وكل	ما	دعاه	

اإىل	باطل	و�سرفه	عن	حق	()3(.	
وم���ن	املعلوم	اأن	وظيفة	قرناء	ال�س���وء	-	اأيا	كان	نوعهم	-	هي	الغواية	واالإ�سالل،	والف�ساد	

واالإخالل	-	وقانا	اهلل	ذلك	كله	-.

واأما	ما	يرتتب	على	ال�سحبة	عموما	يف	االآخرة:	فمن	ذلك:							

تف�سري	املراغي	لالإمام	املراغي	106/16	:	108. 	)1(
الزخرف:	36	:	38. 	)2(

تف�سري	الراغب	االأ�سفهاين	للراغب	االأ�سفهاين	1239/3. 	)3(
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	َعَلى	َيَدْي���ِه	َيُقوُل	يَلْيَتِن���ي	اتََّخْذُت	َمَع	 *	قول���ه	-	�سبحان���ه	وتع���اىل	-:	(	َوَيْوَم	َيَع����سُّ	الظَّامِلُ
لَِّني	َعِن	الذِّْكِر	َبْعَد	اإِْذ	َجاآَءيِن	)1(). 	اأَتَِّخْذ	ُفاَلنًا	َخِلياًل	*	لََّقْد	اأَ�سَ الرَّ�ُسوِل	�َسِبياًل	*	يَوْيَلَتا	َلْيَتِني	مَلْ

يخ���رب	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	عن	ندم	الظامل	يوم	القيامة	ندما	�سدي���دا،	حيث	ال	ينفعه	الندم،	وع�سه	
على	يديه	ح�سرة	واأ�سفا	على	�سداقة	ال�سوء	التي	نتج	عنها	ال�سالل	واالنحراف)2(.

و�سب���ب	نزول	االآية	الكرمية	كما	ذكر	بع�س	املف�سري���ن	اأنها	نزلت	يف	عقبة	بن	اأبي	معيط،	
حي���ث	كان	اأ�سل���م	اأو	جنح	اإىل	االإ�سالم،	وكان	اأبي	بن	خل���ف	الذي	قتله	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلصبيده	يوم	
اأح���د	خلياًل	لعقبة	فنهاه	عن	االإ�سالم،	فقبل	نهيه	فنزل���ت	االآية)3(،	والعربة	-	كما	هو	معلوم	-	

بعموم	اللفظ	ال	بخ�سو�س	ال�سبب.

وال�ساه���د	م���ن	الق�سة	اأنه	اأطاع	خليله	وقرينه،	فكان	�سبًب���ا	يف	هالكه	وبعده	عن	االإميان،	
ف�ساًل	عن	العمل	ال�سالح،	وكان	�سبًبا	يف	ح�سول	الندم	واحل�سرة	له	يوم	القيامة.

	فف���ي	االآية	الكرمية	تنبيٌه	لكل	اإن�س���ان	على	جتنب	قرين	ال�سوء،	ق���ال	�سيخنا	ال�سنقيطي:	
)	وه���ذه	االآي���ة	الكرمية	تدل	عل���ى	اأن	قرين	ال�سوء	قد	يدخل	قرينه	الن���ار،	والتحذير	من	قرين	

ال�سوء	م�سهور	معروف	()4(.																													

دِِّقنَي	*	اأَاإَِذا	ِمْتَنا	َوُكنَّا	 *	وقوله:	(	َقاَل	َقاِئٌل	ِمْنُهْم	اإِينِّ	َكاَن	يِل	َقِريٌن	*	َيُقوُل	اأَاإِنََّك	مَلَِن	امْلُ�سَ
	 ِحيِم	*	قاَل	َتاهللَِّ ُتَراًبا	َوِعَظاًما	اأَاإِنَّا	مَلَِديُنوَن	*	َقاَل	َهْل	اأَْنُتْم	ُمطَِّلُعوَن	*	َفاطََّلَع	َفَراآُه	يِف	�َسواِء	اجْلَ

ِريَن	)5()	.	 ِديِن	*	َوَلْوال	ِنْعَمُة	َربِّي	َلُكْنُت	ِمَن	امْلُْح�سَ اإِْن	ِكْدَت	َلرُتْ

يق�س���م	ال�ساحب	املوؤمن	على	اأن	ال�سحب���ة	ال�سيئة	من	معوقات	الهدى	واال�ستقامة،	ومما	
يناأى	باالإن�سان	عن	العمل	ال�سالح،	ومن	اأ�سباب	الهالك	املحقق.

ق���ال	الدكت���ور	حممد	حممود	حجازي:	)	ق���ال	قائل	منهم	يف	اأثناء	حديث���ه:	(	اإِينِّ	َكاَن	يِل	

الفرقان:	27	:	29 	)1(
تف�سري	القراآن	العظيم	للحافظ	ابن	كثري	421/3	بت�سرف	ي�سري. 	)2(

اجلواهر	احل�سان	يف	تف�سري	القراآن	للثعالبي	98/3. 	)3(
اأ�سواء	البيان	يف	اإي�ساح	القراآن	بالقراآن	لل�سنقيطي	82/6 	)4(

ال�سافات:	51	:	57. 	)5(
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َقِري���ٌن	)	يف	الدني���ا	يقول	موبخا	وموؤنبا	يل	على	ما	كن���ت	عليه	من	االإميان	والت�سديق	بالبعث:	(	
دِِّقنَي	)	بيوم	القيامة؟	(	اأَاإَِذا	ِمْتَنا	َوُكنَّا	ُتَراًبا	َوِعَظاًما	)	نبعث؟	(	اأَاإِنَّا	مَلَِديُنوَن	 َيُقوُل	اأَاإِنََّك	مَلَِن	امْلُ�سَ
)	اأي:	ملبعوث���ون	جم���ازون؟	وهكذا	يقول	الكف���ار!	قال	ذلك	القائل	ال���ذي	كان	له	قرين	يعرت�س	
عليه	الأنه	اآمن،	قال	جلل�سائه:	(	َهْل	اأَْنُتْم	ُمطَِّلُعوَن	)؟	على	اأهل	النار	الأريكم	هذا	القرين	وماآله،	
فاطل���ع	عل���ى	اأهل	النار	من	كوة	اأو	على	كيفية	-	اهلل	اأعل���م	بها	-	فراآه	-	اأي	القرين	-	يف	و�سط	

اجلحيم	يتلظى	بالنار	امل�سعرة	التي	وقودها	النا�س	واحلجارة،	وبئ�س	القرار.

ِديِن	)	وتهلكني	مبا	كنت	 	اإِْن	ِكْدَت	)	وقارب���ت	(	َلرُتْ وم���اذا	قال	له؟	ق���ال	لقرينه:	(	قاَل	َتاهللَِّ
ِريَن	)	للعذاب	كما	اأح�سرت	 تفعله	معي،	(	َوَلْوال	ِنْعَمُة	َربِّي	)	وتوفيقه	وهدايته	(	َلُكْنُت	ِمَن	امْلُْح�سَ

اأنت	واأحزابك	(	)1(.

	اإِالَّ	امْلُتَِّقنَي	)	حيث	يدل	 ُهْم	ِلَبْع�ٍس	َعُدوٌّ *	وقوله	-	�سبحانه	وتعاىل	-:	(	االأَِخالَُّء	َيْوَمِئٍذ	َبْع�سُ
على	اأن	ثمرة	ال�سحبة	يف	االآخرة	عداوات	وكره	وبغ�ساء،	اإال	�سحبة	املتقني	فاإن	ثمرتها	املحبة	

واملودة	يف	االآخرة.

ُهْم	 ق���ال	ابن	عبا�س	وجماهدملسو هيلع هللا ىلصيف	تف�سريها:	(	االأَِخالَُّء	َيْوَمِئٍذ	)	يريد	يوم	القيامة	(	َبْع�سُ
	)	اأي:	اأع���داء،	يعادي	بع�سهم	بع�سا،	ويلع���ن	بع�سهم	بع�س���ا	(	اإِالَّ	امْلُتَِّقنَي	)	فاإنهم	 	َع���ُدوٌّ ِلَبْع����سٍ

اأخالء	يف	الدنيا	واالآخرة)2(.

ويق���ول	الدكت���ور	طنطاوي:	)	وقول���ه	-	تع���اىل	-:	(	ااْلأَِخالَُّء	)	جمع	خلي���ل	مبعنى	�سديق،	
و�سمى	االأ�سدقاء	اأخالء؛	الأن	املودة	التي	بينهم	تخللت	قلوبهم	واختلطت	بنفو�سهم.

اأي:	االأ�سدق���اء	يف	الدنيا	ي�سري	بع�سهم	لبع�س	يوم	القيامة	اأعداء؛	الأنهم	كانوا	يجتمعون	
عل���ى	ال�سرور	واالآثام	يف	الدنيا،	وكانوا	يتوا�سون	بالبق���اء	على	الكفر	والف�سوق	والع�سيان	فلما	

جاء	يوم	القيامة	وانك�سفت	احلقائق..	انقلبت	�سداقتهم	اإىل	عداوة.

(	اإِالَّ	امْلُتَِّق���نَي	)	ف���اإن	�سداقتهم	يف	الدنيا	تنفعهم	يف	االآخرة؛	الأنه���م	اأقاموها	على	االإميان	
والعمل	ال�سالح	والطاعة	هلل	رب	العاملني.

التف�سري	الوا�سح	للدكتور	حممد	حممود	حجازي	207/3. 	)1(
اجلامع	الأحكام	القراآن	للقرطبي	109/16. 	)2(
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فاالآي���ة	الكرمي���ة	اإنذار	للكافري���ن	الذين	كان���ت	�سداقاتهم	يف	الدنيا	تق���وم	على	حماربة	
احلق،	ومنا�سرة	الباطل...	وب�سارة	عظيمة	للمتقني	الذين	بنوا	�سداقتهم	يف	الدنيا	على	طاعة	

اهلل	-	تعاىل	-	ون�سرة	دينه،	والعمل	ب�سريعته	()1(.

ومن	خالل	ذلك	نقف	على	بع�س	ما	يرتتب	على	ال�سحبة	عموما	يف	االآخرة،	�سواء	اأكانت	
�سحبة	�سوء	اأم	�سحبة	طيبة.

وم���ا	اأجلَّ	كالم	�سيخنا	ابن	قيمملسو هيلع هللا ىلصيف	بيان	فوائد	املخالط���ة	واأ�سرارها،	وتق�سيم	النا�س	
يف	ذل���ك،	ومن	يخالط	منهم،	ومن	يجتن���ب،	ومن	ُيقرتب	منهم،	ومن	يباعد.....	ليعترب	بذلك	
�سبابن���ا،	وي�سب	علي���ه	اأوالدنا	)	اإن	ف�سول	املخالطة	هي	الداء	الع�س���ال	اجلالب	لكل	�سر،	وكم	
�سلب���ت	املخالط���ة	واملعا�س���رة	م���ن	نعمة،	وك���م	زرعت	من	ع���داوة،	وكم	غر�س���ت	يف	القلب	من	
ح���زازات،	تزول	اجلب���ال	الرا�سيات	وهي	يف	القل���وب	ال	تزول،	فف�سول	املخالط���ة	فيه	خ�سارة	
الدنيا	واالآخرة،	واإمنا	ينبغي	للعبد	اأن	ياأخذ	من	املخالطة	مبقدار	احلاجة،	ويجعل	النا�س	فيها	

اأربعة	اأق�سام	متى	خلط	اأحد	االأق�سام	باالآخر	ومل	مييز	بينهما	دخل	عليه	ال�سر.	

اأحدها:	من	خمالطته	كالغذاء	ال	ي�ستغنى	عنه	يف	اليوم	والليلة،	فاإذا	اأخذ	حاجته	منه	ترك	
اخللطة،	ثم	اإذا	احتاج	اإليه	خالطه	هكذا	على	الدوام،	وهذا	ال�سرب	اأعز	من	الكربيت	االأحمر،	
وهم	العلماء	باهلل	-	تعاىل	-	واأمره	ومكايد	عدوه	واأمرا�س	القلوب	واأدويتها،	النا�سحون	هلل	-	

تعاىل	-	ولكتابه	ولر�سوله	وخللقه،	فهذا	ال�سرب	يف	خمالطتهم	الربح	كله.	

الق�س���م	الث���اين:	من	خمالطته	كال���دواء	يحتاج	اإليه	عند	املر�س،	فم���ا	دمت	�سحيحا	فال	
حاجة	لك	يف	خلطته،	وهم	من	ال	ي�ستغنى	عنه،	فمخالطتهم	يف	م�سلحة	املعا�س	وقيام	ما	اأنت	

حمتاج	اإليه	من	اأنواع	املعامالت	وامل�ساركات	واال�ست�سارة	والعالج	لالأدواء	ونحوها.

الق�س���م	الثالث:	وهم	من	خمالطته	كالداء	على	اختالف	مراتبه	واأنواعه،	وقوته	و�سعفه،	
فمنه���م	من	خمالطته	كال���داء	الع�سال	واملر�س	املزمن،	وهو	من	ال	تربح	عليه	يف	دين	وال	دنيا،	
وم���ع	ذلك	فال	بد	م���ن	اأن	تخ�سر	عليه	الدين	والدنيا،	اأو	اأحدهم���ا،	فهذا	اإذا	متكنت	خمالطته	
وات�سل���ت	فهي	مر�س	املوت	املخوف،	ومنهم	من	خمالطت���ه	كوجع	ال�سر�س	ي�ستد	�سربا	عليك	

التف�سري	الو�سيط	للدكتور	حممد	�سيد	طنطاوي	98/13. 	)1(
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ف���اإذا	فارقك	�سكن	االأمل،	ومنهم	من	خمالطته	حمى	الروح	وهو	الثقيل	البغي�س	العقل	الذي	ال	
يح�س���ن	اأن	يتكلم	فيفيدك،	وال	يح�سن	اأن	ين�س���ت	في�ستفيد	منك،	وال	يعرف	نف�سه	في�سعها	يف	
منزلته���ا،	بل	اإن	تكل���م	فكالمه	كالع�سي	تنزل	على	قلوب	ال�سامعني	مع	اإعجابه	بكالمه	وفرحه	
ب���ه،	فه���و	يحدث	من	في���ه	كلما	حتدث	ويظ���ن	اأنه	م�سك	يطيب	ب���ه	املجل����س،	واإن	�سكت	فاأثقل	
م���ن	ن�سف	الرح���ى	العظيمة	التي	ال	يطاق	حملها	وال	جرها	على	االأر����س.....	ومن	نكد	الدنيا	
عل���ى	العب���د	اأن	يبتلى	بواحد	من	هذا	ال�سرب	ولي�س	له	بد	م���ن	معا�سرته	وخمالطته	فليعا�سره	

باملعروف	حتى	يجعل	اهلل	له	فرجا	وخمرجا.	

الق�س���م	الرابع:	م���ن	خمالطته	الهلك	كله،	وخمالطته	مبنزل���ة	اأكل	ال�سم،	فاإن	اتفق	الأكله	
ترياق،	واإال	فاأح�سن	اهلل	فيه	العزاء،	وما	اأكرث	هذا	ال�سرب	يف	النا�س	-	ال	كرثهم	اهلل	-	()1(.

فينبغ���ي	علي	�سبابنا	اأن	يتخريوا	ما	ينفعهم	وي�سلحهم،	واأن	يناأوا	باأنف�سهم	عما	ي�سرهم	
ويهلكهم.	

وما	اأجمل	قول	االإمام	ال�سافعي	:

ت�����ك�����ل�����ف�����ا �إل  ي�������������رع�������������اك  ل  �مل���������������������رء  �إذ� 
�ل�������ت�������اأ��������ش�������ف�������ا ع�������ل�������ي�������ه  ت���������ك���������ر  ول  ف�����������دع�����������ه 

ر�ح��������ة �ل�������������رك  ويف  �أب���������������������د�ٌل  �ل�������ن�������ا��������س  ف������ف������ي 
ج����ف����ا ول�������������و  ل�����ل�����ح�����ب�����ي�����ب  ��������ش�������ر  �ل�������ق�������ل�������ب  ويف 

ف��������م��������ا ك������������ل م������������ن ت������������ه������������و�ه ي������������ه������������و�ك ق����ل����ب����ه
�����ش����ف����ا ق����������د  ل����������ك  �������ش������اف������ي������ت������ه  م����������ن  ك����������ل  ول 

ط����ب����ي����ع����ة �ل�������������������������ود�د  �������ش������ف������و  ي�������ك�������ن  مل  �إذ� 
ت������ك������ل������ف������ا ي��������������ج��������������يء  ود  يف  خ�����������������ر  ف�����������������ال 

خ������ل������ي������ل������ه ي�������������خ�������������ون  خ����������������ل  يف  خ����������������ر  ول 

بدائع	الفوائد	لالإمام	ابن	قيم	273/2	:	275	بت�سرف	ي�سري. 	)1(
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وي����������ل����������ق����������اه م�������������ن ب���������ع���������د �مل��������������������������ودة ب������اجل������ف������ا
وي���������ن���������ك���������ر ع�������ي���������������ش�������ا ق��������������د ت��������������ق��������������ادم ع�������ه�������ده

وي�������ظ�������ه�������ر ���������ش��������ر� ك�������������ان ب���������الأم�������������������س ق����������د خ����ف����ا
ب����ه����ا ي�������ك�������ن  مل  �إذ�  �ل��������دن��������ي��������ا  ع�������ل�������ى  ���������ش��������الم 

�����ش����دي����ق �������ش������دوق �������ش������ادق �ل������وع������د م����ن���������ش����ف����ا)1(.

	ونلف���ي	يف	ال�سن���ة	النبوي���ة	املطهرة	م���ا	يدل	عل���ى	اأهمية	ال�سحب���ة	و�ساأنه���ا،	حيث	قال:	
اِحِب	امِل�ْسِك	َوِكرِي	احَل���دَّاِد،	اَل	َيْعدُمَك	ِمْن	 	ال�سَّاِلِح	َواجَلِلي�ِس	ال�س���وِء	َكَمَثِل	�سَ " 	َمَث���ُل	اجَلِلي����سِ
ُد	ِمْنُه	 ْو	َثْوَبَك،	اأَْو	جَتِ ُد	ِريَحُه،	َوِكرُي	احَلدَّاِد	ُيْح���ِرُق	َبَدَنَك،	اأَ ْو	جَتِ يِه،	اأَ مَّا	َت�ْسرَتِ اِح���ِب	امِل�ْس���ِك	اإِ �سَ

ِريًحا	َخِبيَثًة	")2(.	
وم���ن	هن���ا	ن�ستبني	اأهمية	ال�سحب���ة،	واأن	كل	قري���ن	باملقارن	يقت���دي،	واأن	ال�سديق	اأحد	
اثن���ني:	اإم���ا	اأن	يكون	ك�ساحب	امل�سك،	اأو	يكون	كنافخ	الك���ري،	وما	يهمنا	هو	بيان	االآثار	ال�سيئة	
التي	ترتتب	على	�سحبة	ال�سوء،	واملخاطر	التي	تزل	فيها	قدم	ال�سديق	نتيجة	ل�سوء	الرفيق.

جواهر	االأدب	يف	اأدبيات	واإن�ساء	لغة	العرب	للها�سمي	484/2. 	)1(
اأخرج���ه	البخاري	يف	�سحيح���ه	ك	البيوع	باب	يف	العطار	وبيع	امل�سك	63/3،	وم�سل���م	يف	�سحيحه	ك	الرب	وال�سلة	 	)2(

اَنَبِة	ُقَرَناِء	ال�سُّوِء	2026/4. نَي،	َوجُمَ اَل�َسِة	ال�سَّاحِلِ واالآداب	باب	ا�ْسِتْحَباِب	جُمَ
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المبحث الثاني

املخاطر والآثار املرتتبة على �سحبة ال�س�ء

يظ���ن	البع����س	اأن	عواقب	�سحب���ة	ال�سوء	تقت�سر	عل���ى	ال�سديق	اأو	الرفي���ق	اأو	ال�ساحب	
وحده،	وال	تتعداه	اإىل	غريه،	باعتبار	اأنه	مرافق	له	و�ساحب،	واأما	غريه	فال.

وه���ذا	ظن	خاطئ	ولي����س	يف	حمله؛	الأن	�سحب���ة	ال�سوء	ال	تعي�س	وحده���ا،	واإمنا	تعي�س	يف	
اأ�س���رة	وجمتمع	يحيطان	به���م،	فهم	بع�س	من	االأ�سرة،	وكيان	من	املجتم���ع،	يوؤثر	ويتاأثر،	غاية	

االأمر	اأن	اأول	ما	يتاأثر	هو	ال�سخ�س	نف�سه،	ثم	من	يعي�س	معه	بعد	ذلك.

وعلى	هذا	فالبد	لكل	من	حول	هذه	ال�سحبة	-	اأو	معظمهم	-	اأن	يتاأثر	بها	يف	حالة	ال�سلب	
مما	يوؤدي	اإىل	خلل	جلي	يف	االأ�سرة،	وتقوي�س	ن�ساط	املجتمع،	واإ�سابته	ب�ستى	االأمرا�س	وكثري	

االآفات.

وم���ن	هن���ا	فاإننا	نود	اأن	جنلى	بع�س	املخاطر	التي	ترتتب	على	�سحبة	ال�سوء،	�سواء	اأكانت	
تعود	على	الفرد	اأم	املجتمع	كله،	وذلك	-	بعون	اهلل	تعاىل	-	فيما	يلي:

اأول: ما يع�د على الفرد من هذه املخاطر، ومنها:     
الغ�اية يف الدنيا، و�س�ء العاقبة يف الآخرة.

حي���ث	يغوي	�ساحب	ال�س���وء	�ساحبه،	وي�سله	عن	طريق	الن���ور	والهداية،	ويزين	له	طريق	
املعا�سي	و�سبل	ال�سر	والف�ساد،	ويوقعه	يف	الرذائل	واملنكرات،	واملوبقات	واملهلكات.

ف�سحبة	ال�سوء	داء	ع�سال،	وبالء	واقع،	تقطع	على	الفرد	طريق	اخلري،	وت�سده	عن	ذكر	
اهلل،	وتبع���ده	عن	طري���ق	النور،	وتوجله	طرق	الظلمات،	فهي	�سب���ب	هالكه	يف	الدنيا،	ودخوله	

النار	بعد	املمات.

	َلُه	�َسْيَطاًنا	َفُهَو	َلُه	 ولي����س	اأدل	على	ذلك	من	قول���ه:	(	َوَمْن	َيْع�ُس	َعْن	ِذْكِر	الرَّْحَمِن	ُنَقيِّ����سْ
دُّوَنُهْم	َعِن	ال�سَِّبيِل	َوَيْح�َسُب���وَن	اأَنَُّهْم	ُمْهَتُدوَن	*	َحتَّى	اإَِذا	َجاَءَنا	َقاَل	َيا	َلْيَت	 َقِري���ٌن	*	َواإِنَُّهْم	َلَي�سُ
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	َفِبْئ�َس	اْلَقِري���ُن	*	َوَلْن	َيْنَفَعُك���ُم	اْلَيْوَم	اإِْذ	َظَلْمُتْم	اأَنَُّك���ْم	يِف	اْلَعَذاِب	 َبْيِن���ي	َوَبْيَن���َك	ُبْع���َد	امْلَ�ْسِرَقنْيِ
ُكوَن	)1(). ُم�ْسرَتِ

واالآيات	جت�سد	حال	قرين	ال�سوء	يف	الدنيا	واالآخرة،	وقد	ذكرنا	حاله	يف	الدنيا	قبل،	وهنا	
ن�سيف	بيان	حاله	يف	االآخرة،	وهو	�سر	حال،	و�سوء	ماآل	-	والعياذ	باهلل	-.

اإن	ه���ذا	القري���ن	يتمنى	يوم	القيام���ة	اأن	يكون	بينه	وبني	قرينه	بع���دا	كما	بني	امل�سرقني	-	
وهيهات	له	ذلك	-	وال�سبب	يف	ذلك	كله	اأنه	كان	يف	الدنيا	بئ�س	القرين.

ث���م	يزيده���م	اهلل	ح�سرة	فوق	ح�سرة،	وندامة	اإث���ر	ندامة	حيث	يقال	لهم:	(	َوَل���ْن	َيْنَفَعُكُم	
ُكوَن	).	 اْلَيْوَم	اإِْذ	َظَلْمُتْم	اأَنَُّكْم	يِف	اْلَعَذاِب	ُم�ْسرَتِ

اأي:	وال	ينفعك���م	ي���وم	القيامة	ا�سرتاكك���م	يف	العذاب،	اأنتم	وقرناوؤك���م	واأخالوؤكم،	وذلك	
الأنكم	ا�سرتكتم	يف	الظلم،	فا�سرتكتم	يف	عقابه	وعذابه.

ولن	ينفعكم	-	اأي�سا	-	روح	الت�سلي	يف	امل�سيبة،	فاإن	امل�سيبة	اإذا	وقعت	يف	الدنيا	وا�سرتك	
فيه���ا	املعاقبون	هان	عليهم	بع�س	اله���ون،	وت�سلَّى	بع�سهم	ببع�س،	واأم���ا	م�سيبة	االآخرة	فاإنها	

جمعت	كل	عقاب،	ما	فيه	اأدنى	راحة)2(.

وه���ذا	القرين	ق���د	يكون	�سيطانا	من	�سياطني	االإن�س	اأو	اجل���ن،	ي�ستعمل	كل	الو�سائل	التي	
ت�سد	�ساحبه	عن	طريق	اخلري	والهدى،	وتزين	له	كل	�سبل	ال�سر	والردى...

	اأَْيِديِهْم	َوَما	َخْلَفُهْم	َوَحقَّ	َعَلْيِهُم	اْلَقْوُل	 َنا	َلُهْم	ُقَرَناَء	َفَزيَُّنوا	َلُهْم	َما	َبنْيَ ق���ال	ملسو هيلع هللا ىلص:	(	َوَقيَّ�سْ
نِّ	َوااْلإِْن�ِس	اإِنَُّهْم	َكاُنوا	َخا�ِسِريَن	)3(). 	َقْد	َخَلْت	ِمْن	َقْبِلِهْم	ِمَن	اجْلِ يِف	اأُمَمٍ

* اخل�سارة يف الدنيا، والعداوة يف الآخرة.
لق���د	نهى	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	عن	�سحبة	ال�سوء	يف	الدني���ا؛	الأن	قلوبهم	قد	غفلت	عن	ذكره،	واتبعوا	

اأهواءهم،	و�سارت	جميع	اأمورهم	واأحوالهم	�سائعة،	ال	خري	فيها،	وال	ثمرة	مرجوة	منها.

الزخرف:	36	:	39. 	)1(
تي�سري	الكرمي	الرحمن	لل�سعدي	�س:	766. 	)2(

ف�سلت:	25. 	)3(



792

 اأ.د. اأحمد حامد حممد �صعيداملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

قال:	(	َواَل	ُتِطْع	َمْن	اأَْغَفْلَنا	َقْلَبُه	َعْن	ِذْكِرَنا	َواتََّبَع	َهَواُه	َوَكاَن	اأَْمُرُه	ُفُرًطا	)1()،	وهذا	هو	حال	
من	خ�سر	دنياه،	وناأى	عن	ذكر	ربه	ومواله.

وقد	اأكد	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص	على	خ�سارة	الغافلني	املعر�سني	-	ومنهم	�سحبة	ال�سوء،	ومن	خالطهم،	
واأ�س���ر	عل���ى	معاي�سته���م	-	فب���ني	اأن	حياتهم	تك���ون	يف	�سن���ك	وم�سقة،	وتع���ب	ون�سب،	وذلك	

الإعرا�سهم	عن	ذكر	اهلل.

ْنًكا	َوَنْح�ُسُرُه	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	اأَْعَمى	*	َقاَل	َربِّ	 قال:	(	َوَمْن	اأَْعَر�َس	َعْن	ِذْكِري	َفاإِنَّ	َلُه	َمِعي�َسًة	�سَ
رًيا	*	َقاَل	َكَذِلَك	اأََتْتَك	اآَياُتَنا	َفَن�ِسيَتَها	َوَكَذِلَك	اْلَيْوَم	ُتْن�َسى)2(). 	َح�َسْرَتِني	اأَْعَمى	َوَقْد	ُكْنُت	َب�سِ مِلَ

كما	اأن	تاأثري	هذه	ال�سحبة	ال�سيئة	لن	يفنى	بفناء	الدنيا،	ولن	يزول	بزوالها،	بل	هو	ممتد	
-	اأي�س���ا	-	اإىل	االآخ���رة،	وخطورتها	باقية	وظاهرة	-	متاما	-؛	حيث	تتحول	كل	ال�سداقات	اإىل	

عداوة،	اإال	�سداقات	املتقني.

	اإاِلَّ	امْلُتَِّقنَي	)3(). ُهْم	ِلَبْع�ٍس	َعُدوٌّ قال:	(	ااْلأَِخالَُّء	َيْوَمِئٍذ	َبْع�سُ

* ته�ين املع�سية.
ال	يخف���ى	عل���ى	ذي	لب	اأن	م�ساحبة	اأه���ل	الباطل	واملعا�سي	ته���ون	املع�سية،	يقول	االإمام	
ْمَر	 ْحَبِتِه،	َبْل	ُم�َساَهَدُت���ُه	ُتَهوُِّن	اأَ رُّ	َعَلى	ِف�ْسِقِه	َفاَل	َفاِئ���َدَة	يِف	�سُ الغ���زايل:	)	َواأَمَّا	اْلَفا�ِس���ُق	امْلُ�سِ
	اَل	ُتوؤَْمُن	َغاِئَلُتُه،	َواَل	ُيوَثُق	 َيِة	َعَلى	النَّْف�ِس	َوُتْبِطُل	ُنْفَرة	اْلَقْلِب	َعْنَها،	َواِلأَنَّ	َمْن	اَل	َيَخاُف	اهللََّ امْلَْع�سِ

	ااْلأَْغَرا�ِس	()4(. 	ِبَتَغريُِّ َداَقِتِه،	َبْل	َيَتَغريَُّ ِب�سَ

* الذوبان يف رفقاء ال�س�ء واأ�سدقاء ال�سر.
وم���ن	اأ�سد	ما	يتاأثر	به	االإن�سان:	ال�سحب���ة	يف	�سن	مبكرة،	وخا�سة	يف	�سن	املراهقة،	ففي	
�س���ن	املراهق���ة	تتكون	�سخ�سي���ة	االإن�سان،	ويف	ه���ذا	ال�سن	يبداأ	االإن�س���ان	يف	البحث	عن	هويته	
و�سخ�سيت���ه،	وهي	نقلة	نف�سية	عند	ال�سباب،	تتج���دد	فيها	ال�سراعات	التي	عا�سها	وهو	�سغري	

الكهف:	28. 	)1(
طه:	124	:	126 	)2(
الزخرف:	67. 	)3(

موعظة	املوؤمنني	من	اإحياء	علوم	الدين	للقا�سمي	�س:	128. 	)4(
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اإىل	ال�سعور	بالهوية	اأو	عدم	تعيني	الهوية،	حيث	ال�سعور	باالغرتاب	وذوبان	املراهق	يف	االآخرين،	
وعدم	قدرته	على	اكت�ساف	قدراته	اإال	مب�ساعدة	االآخرين،	ففي	هذه	املرحلة	يكون	عند	املراهق	
اال�ستع���داد	لل�سداقة	ويبداأ	البحث	عن	�سديق	ورفيق،	يكت�س���ب	منه	جتارب	احلياة،	فاإذا	كان	
ه���ذا	ال�سدي���ق	�سيئ	اخلل���ق	وال�سلوك	اكت�س���ب	منه	ال�سل���وك	ال�سيئ	كاالنحراف���ات	اجلن�سية	
والعدواني���ة	والتاأخ���ر	الدرا�سي	وال�سرقة	والكذب	والف�ساد،	ويظل	ه���ذا	ال�سلوك	ينمو	معه	كلما	
كرب،	حتى	يكون	االإن�سان	وباال	على	نف�سه	واأهله	وجمتمعه،	بل	وعلى	املجتمع	االإن�ساين	باأ�سره)1(.

وم���ا	حدث	ذلك	كله	له���ذا	ال�ساب	امل�سكني	اإال	الأنه	رافق	اأرب���اب	ال�سوء،	وذاب	يف	العالقة	
معهم،	فكانت	النتيجة	هي	الوبال	و�سوء	املاآل.

* جلب العار وال�سمعة ال�سيئة.
وم���ن	اآثار	�سحبة	ال�سوء:	اأنها	جتلب	على	�ساحبه���ا	العار	وال�سمعة	ال�سيئة	يف	الدنيا؛	فقد	

قيل:	قل	يل	من	ت�ساحب	اأقل	لك	َمن	اأنت	؟،	وقال	طرفة	بن	العبد:
عن	املرء	ال	ت�ساأل	و�سل	عن	قرينه													فكل	قرين	باملقارن	يقتدي)2(

* تعاطي املخدرات وال�ق�ع يف املنكرات.
وه���ي	-	اأي�س���ا	-	توؤدي	به	اإىل	�سل���وك	م�سالك	الرذيلة	واالنحراف	حي���ث	تنتهي	ال�سحبة	
ال�سيئ���ة	-	غالب���ا	-	اإىل	املخ���درات،	اأو	الوقوع	يف	الفواح����س	واملنكرات،	من	�س���رب	للخمر،	اأو	

ارتكاب	فاح�سة	الزنا،	اأو	غري	ذلك.																		

* ال��س�ل اإىل الكفر - والعياذ باهلل -.
وقد	ت�سل	باالإن�سان	اإىل	الكفر	-	والعياذ	باهلل	-	كما	يف	ق�سة	اأبي	طالب	عم	النبيملسو هيلع هللا ىلصحني	

وفاته)3(.

*	وباجلمل���ة:	فاإن	�سداقة	ال�سوء	فيها	دعوة	اإىل	الغفلة	واتباع	االأهواء،	وفيها	التثبيط	عن	

ال�سحبة	ال�سيئة	واحلبة	ال�ساحلة،	مقال	باالإنرتنت. 	)1(
ديوان	طرفة	ابن	العبد	32/1. 	)2(

	95/2،	وم�سلم	يف	 اأخرجه���ا	البخ���اري	يف	�سحيح���ه	ك	اجلنائز	باب	اإَِذا	َق���اَل	املُ�ْسِرُك	ِعْنَد	امَل���ْوِت:	اَل	اإَِل���َه	اإِالَّ	اهللَُّ 	)3(
�سحيحه	ك	االإميان	َباُب	اأَوَُّل	ااْلإِمَياِن	َقْوُل	اَل	اإَِلَه	اإِالَّ	اهلُل	54/1.
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فع���ل	اخلريات	وعمل	ال�ساحلات،	وفيها	تزيني	املع�سية	واالإعانة	عليها،	وفعل	املنكرات،	وفيها	
العي�س���ة	ال�سنكة	واحلياة	التعي�سة	والقلق	النف�سي،	وهي	طريق	اإىل	النار	حيث	يح�سر	املرء	يوم	

القيامة	مع	من	اأحب،	فمن	كان	م�ساحبا	لالأ�سرار	ح�سر	معهم)1(.	

قال	عدي	بن	زيد:	
َدى	َمَع	الرَِّدي)2( ْرَدى	َفرَتْ َحْب	ااْلأَ اِحْب	ِخَياَرُهْم						َواَل	َت�سْ اإَذا	ُكْنت	يِف	َقْوٍم	َف�سَ

حبَة	ال�سُّوء	ُتغِوي. حقا	و�سدقا:	اإن	الطباَع	ُتعِدي،	و�سُ

ثانيا: ما يع�د على املجتمع من هذه املخاطر والآثار، ومنها:      
* التفكك الأ�سري.

لق���د	حذرن���ا	اهلل	من	اأه���ل	اخلو�س	وال�س���وء	-	اأميا	حتذير	-	فق���ال:	(	َواإِذا	َراأَْي���َت	الَِّذيَن	
مَّا	ُيْن�ِسَينََّك	ال�سَّْيطاُن	َفال	 ِه	َواإِ وا	يِف	َحِديٍث	َغرْيِ ���وَن	يِف	اآياِتن���ا	َفاأَْعِر�ْس	َعْنُهْم	َحتَّى	َيُخو�سُ َيُخو�سُ

َتْقُعْد	َبْعَد	الذِّْكرى	َمَع	اْلَقْوِم	الظَّامِلِنَي	)3().

���وَن	يِف	اآَياِتَنا	)	اأي:	 يق���ول	العالم���ة	ابن	عجيبة:	)	يقول	احل���ق:	(	َواإَِذا	َراأَْيَت	الَِّذيَن	َيُخو�سُ
الق���راآن	بالتكذيب	واال�ستهزاء	بها	والطعن	فيها	(	َفاأَْعِر�ْس	َعْنُهْم	)	وال	جتال�سهم،	بل	ُقم	عنهم	
ِه	)	اأي:	غري	القراآن،	(	َواإِمَّ���ا	ُيْن�ِسَينََّك	ال�سَّْيط���اُن	)	النهَي	عن	 ���وا	يِف	َحِدي���ٍث	َغ���رْيِ (	َحتَّ���ى	َيُخو�سُ
جمال�سته���م،	وجل�س���ت	ن�سياًنا،	(	َفال	َتْقُعْد	َبْع���َد	الذِّْكَرى	)	اأي:	بعد	اأن	تذك���ر	النهي	(	َمَع	اْلَقْوِم	

الظَّامِلِنَي	)	ون�سبة	الن�سيان	اإىل	ال�سيطان	اأدًبا	مع	احل�سرة،

	)	وو�سع	املظهر	مو�سع	امل�سمر،	اأي:	معهم،	للداللة	على	اأنهم	ظلموا	 	ِمْن	ِعْنِد	اهللَِّ (	ُقْل	ُكلٌّ
بو�سع	التكذيب	واال�ستهزاء	مو�سع	الت�سديق	والتعظيم.

(	َوم���ا	َعَل���ى	الَِّذيَن	َيتَُّقوَن	ِمْن	ِح�َساِبِهْم	ِمْن	�َس���ْيٍء	)	اأي:	ما	على	املتقني	الذين	يجال�سونهم	
	بهم،	(	َولِك���ْن	)	عليهم	(	ِذْك���َرى	)	اأي:	 �س���يء	م���ن	ح�سابهم،	بل	عقابه���م	على	اخلو�س	خا����سٌّ

راجع	يف	ذلك:	اأهمية	ال�سحبة	ال�ساحلة	للدكتور/	بدر	عبد	احلميد	همي�سه،	مقال	باالإنرتنت،	وال�سحبة	ال�سيئة	 	)1(
والبيئة	الفا�سدة	خلالد	البعداين،	مقال	باالإنرتنت.
زهر	االأكم	يف	االأمثال	واحلكم	لليو�سي	261/2.	 	)2(

االأنعام:	68. 	)3(



795

 اأ.د. اأحمد حامد حممد �صعيداملوؤمتر الدويل القراآين الأول : توظيف الدرا�صات القراآنيه يف عالج امل�صكالت املعا�صرة

تذكريه���م	ووعظهم	ومنعهم	من	اخلو�س	اإن	قدروا،	وكراهية	ذلك	اإن	مل	يقدروا،	فيعظونهم	(	
َلَعلَُّهْم	َيتَُّقوَن	)	َفيجَتِنُبون	ذلك	اخلو�س	حياء	اأو	كراهية	ُم�ساءتهم،	واإمنا	اأبيح	للموؤمنني	القعود	
مع	الكفار	اخلائ�سني	وخمالطتهم	الأن	ذلك	ي�سق	عليهم،	اإذ	ال	ُبدَّ	لهم	من	خمالطتهم	يف	طلب	
املعا����س	ويف	الط���واف،	وغري	ذلك،	بخالف���ه	الأن	اهلل	اأغناه	عنهم	به،	فنه���اه	عن	خمالطة	اأهل	

اخلو�س	مطلقا.

ث���م	قال	ل���ه:	(	َوَذِر	الَِّذيَن	اتََّخُذوا	ِديَنُه���ْم	َلِعبًا	َوَلْهوًا	)	اأي:	بنوا	اأم���ر	دينهم	على	الت�سهِّي،	
وتدَّين���وا	مبا	ال	يعود	عليهم	بنفع،	عاجاًل	واآج���اًل،	كعبادة	االأ�سنام	واتخاذ	البحائر	وال�سوائب،	
اأو	اتخ���ذوا	دينه���م	الذي	كلفوا	بالدخول	في���ه	لعًبا	ولهًوا،	حيث	�سخروا	ب���ه،	اأي:	اأعر�س	عنهم	
ياُة	الدُّْنيا	)	وزخرفها	حت���ى	ن�ُسوا	البعث	واأنكروه،	 وال	تب���ال	باأفعالهم	واأقواله���م،	(	َوَغرَّْتُهُم	احْلَ

والعياذ	باهلل.

وم���ن	هن���ا	يتاأكد	التحذير	من	خمالط���ة	اأهل	اخلو�س	و�سحبة	الع���وام،	وكل	من	لي�س	من	
جن����س	اأهل	الن�سبة،	فاإن	اأجلاأه	احل���ال	اإىل	�سحبتهم	فلُيذكرهم،	ويعظهم،	وُينه�سهم	اإىل	اهلل	

مبقاله	اأو	حاله	ما	ا�ستطاع	()1(.

وعلي���ه	فينبغي	عل���ى	كل	اإن�سان	اأن	يجتنب	�سحب���ة	ال�سوء	اجتنابا	تام���ا،	واأن	يناأى	بنف�سه	
عنه���م؛	مل���ا	يف	�سحبتهم	من	عواقب	وخيمة،	واأ�سرار	ج�سيم���ة	يف	تدمري	الفرد	وتفكك	االأ�سرة	

وانهيار	املجتمع.

* الإ�ساءة والتاأثري ال�سلبي.
كما	اأن	رفقاء	ال�سوء	ي�سيئون	اإىل	جمتمعهم	اإ�ساءة	بالغة؛	اإذ	يدعون	اإىل	املعا�سي	واالآثام،	
والفواح�س	وامل�ساوئ،	والهدم	واحلرق،	التي	يتاأثر	بها	املجتمع	ثاأثرا	�سلبيا	كبريا،	وي�سهد	لذلك	
اأن	كثريا	من	الدرا�سات	قد	بينت	اأن	غالب	�سور	االنحراف	والتهور	ال	تكون	فردية،	واإمنا	تكون	
ذات	من���ط	جماعي	�سيئ	مع	رفقة	تع���ني	غريها	على	فعله،	فال�ساح���ب	ال�سيئ	باب	من	اأبواب	

ال�سر	ُيْدِخل	ال�سيطان	اإىل	القلوب،	وُيْظِلم	على	اأ�سحابه	الدروب.

* تبديد الطاقات وانت�سار الف��سى.

البحر	املديد	يف	تف�سري	القراآن	املجيد	البن	عجيبة	130/2	،	131	بت�سرف	ي�سري. 	)1(
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اإذا	تركن���ا	ال�سباب	ورفقاء	ال�سوء	واأ�سدق���اء	ال�سر	والف�ساد	ومل	نوجههم	التوجيه	ال�سديد	
اأو	ن�ستغل	طاقاتهم	فيم���ا	ينفع	ويفيد	مل�سلحتهم	واأ�سرهم	وجمتمعهم	فاإنهم	�سيكونون	اأع�ساء	
�سيئ���ني،	وغري	نافعني،	بل	وغ���ري	مفيدين،	وينتج	عن	ذلك	كله	انت�سار	الفو�سى	و�سيوع	القالقل	

واال�سطرابات	يف	�ستى	االأنحاء	واالأرجاء	ودمار	املجتمعات	و�سياع	قدرات	ال�سباب.

ويف	ه���ذا	كله	اإيذاء	له���وؤالء	االأ�سدقاء	والأ�سرهم،	بل	وملجتمعه���م	-	اأي�سا	-	حيث	تعطلت	
الطاق���ات	وانت�س���رت	املنك���رات،	وقد	توع���د	اهلل	الذين	ي���وؤذون	اأفراد	املجتم���ع	املوؤمن	فقال:	(	

	َما	اْكَت�َسُبوا	َفَقِد	اْحَتَمُلوا	ُبْهتانًا	َواإِْثمًا	ُمِبينًا	)1(). َوالَِّذيَن	ُيوؤُْذوَن	امْلُوؤِْمِننَي	َوامْلُوؤِْمناِت	ِبَغرْيِ

ق���ال	االإمام	ابن	عطي���ة	:	)	واإذاية	املوؤمن���ني	واملوؤمنات	هي	-	اأي�س���ا	-	باالأفعال	واالأقوال	
القبيح���ة	والبهتان	والكذب	الفاح�س	املختلف	()2(،	واأح���وال	رفقاء	ال�سوء	ال	تخرج	عن	ذلك	-	

اإطالقا	-.

وهلل	در	�ساح���ب	الظاللملسو هيلع هللا ىلصاإذ	يقول:	)	وهذا	الت�سديد	ي�سي	باأنه	كان	يف	املدينة	يومذاك	
فري���ق	يتوىل	ه���ذا	الكيد	للموؤمنني	واملوؤمنات	بن�سر	قالة	ال�س���وء	عنهم،	وتدبري	املوؤامرات	لهم،	

واإ�ساعة	التهم	�سدهم.

وه���و	ع���ام	يف	كل	زمان،	ويف	كل	مكان،	واملوؤمن���ون	واملوؤمنات	عر�سة	ملثل	هذا	الكيد	يف	كل	
بيئة	من	االأ�سرار	املنحرفني،	واملنافقني،	والذين	يف	قلوبهم	مر�س،	واهلل	يتوىل	عنهم	الرد	على	

ذلك	الكيد،	وي�سم	اأعداءهم	باالإثم	والبهتان،	وهو	اأ�سدق	القائلني	()3(.									

* ال�سق�ط والنهيار.
اإن	م���ن	اأعظم	خماطر	�سحبة	ال�س���وء	واآثارها	على	املجتمع	هو	�سقوط	اأفراده	فردا	فردا،	
حي���ث	ال	يوجد	به	اأع�ساء	عاملون	وفعال���ون،	و�ساحلون	ومنتجون،	واإمنا	�سار	املجتمع	ب�سحبة	

ال�سوء	على	عك�س	ذلك	متاما.

وق���د	اأنت���ج	هذا	�سبابا	ال	وع���ي	له���م	وال	اإدراك،	وال	فهم	وال	علم،	وال	دراي���ة	لهم	بالواقع،	

االأحزاب:	58. 	)1(
املحرر	الوجيز	يف	تف�سري	الكتاب	العزيز	البن	عطية	398/4. 	)2(

يف	ظالل	القراآن	ل�سيد	قطب	2880/5. 	)3(
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وال	روؤي���ة	له���م	يف	امل�ستقبل.....	كم���ا	اأننا	راأينا	اتباع���ا	لل�سهوات،	ومي���وال	لالأهواء،	وجماهرة	
باملعا�سي،	و�سوء	اأخالق.....

وه���ذا	ه���و	ال�سقوط	الكام���ل	واالنهيار	الت���ام	الأي	جمتمع	من	املجتمعات،	ب���ل	الأي	اأمة	من	
االأمم،	ولكل	ح�سارة	من	احل�سارات.

	الَِّذي	اآَتْيَناُه	اآَياِتَنا	 وق���د	ذكر	لنا	التنزيل	العزيز	اأمنوذجا	لذلك،	فقال:	(	َواْتُل	َعَلْيِه���ْم	َنَباأَ
ْخَلَد	اإِىَل	ااْلأَْر�ِس	 ْتَبَعُه	ال�سَّْيَطاُن	َفَكاَن	ِمَن	اْلَغاِويَن	*	َوَلْو	�ِسْئَنا	َلَرَفْعَناُه	ِبَها	َوَلِكنَُّه	اأَ َفاْن�َسَلَخ	ِمْنَها	َفاأَ
ْكُه	َيْلَهْث	َذِلَك	َمَثُل	اْلَقْوِم	الَِّذيَن	َكذَُّبوا	 ِمْل	َعَلْيِه	َيْلَهْث	اأَْو	َترْتُ َواتََّبَع	َهَواُه	َفَمَثُلُه	َكَمَثِل	اْلَكْلِب	اإِْن	حَتْ
�َس	َلَعلَُّهْم	َيَتَفكَُّروَن	*	�َس���اَء	َمَثاًل	اْلَقْوُم	الَِّذيَن	َكذَُّبوا	ِباآَياِتَنا	َواأَْنُف�َسُهْم	 	اْلَق�سَ �سِ ِباآَياِتَن���ا	َفاْق�سُ

ا�ِسُروَن	)1().		 ِلْل	َفاأُوَلِئَك	ُهُم	اخْلَ 	َفُهَو	امْلُْهَتِدي	َوَمْن	ُي�سْ َكاُنوا	َيْظِلُموَن	*	َمْن	َيْهِد	اهللَُّ

ق���ال	�سيخن���ا	ال�سعدي:	)	يقول	-	تعاىل	-	لنبيه:	(	َواْتُل	َعَلْيِهْم	َنَباأَ	الَِّذي	اآَتْيَناُه	اآَياِتَنا	)	اأي:	
علمناه	كتاب	اهلل،	ف�سار	العامل	الكبري	واحلرب	النحرير.

(	َفاْن�َسَل���َخ	ِمْنَها	َفاأَْتَبَعُه	ال�سَّْيَط���اُن	)	اأي:	ان�سلخ	من	االت�ساف	احلقيقي	بالعلم	باآيات	اهلل،	
ف���اإن	العلم	بذلك	ي�سري	�ساحبه	مت�سفا	مبكارم	االأخالق	وحما�سن	االأعمال،	ويرقى	اإىل	اأعلى	
الدرج���ات	واأرف���ع	املقامات،	ف���رتك	هذا	كت���اب	اهلل	وراء	ظهره،	ونبذ	االأخالق	الت���ي	ياأمر	بها	

الكتاب،	وخلعها	كما	يخلع	اللبا�س.

فلم���ا	ان�سلخ	منه���ا	اأتبعه	ال�سيط���ان،	اأي:	ت�سلط	عليه	حني	خرج	م���ن	احل�سن	احل�سني،	
و�سار	اإىل	اأ�سفل	�سافلني،	فاأزه	اإىل	املعا�سي	اأزا.

(	َفَكاَن	ِمَن	اْلَغاِويَن	)	بعد	اأن	كان	من	الرا�سدين	املر�سدين،	وهذا	الأن	اهلل	-	تعاىل	-	خذله	
ووكله	اإىل	نف�سه،	فلهذا	قال	-	تعاىل	-:	(	َوَلْو	�ِسْئَنا	َلَرَفْعَناُه	ِبَها	)	باأن	نوفقه	للعمل	بها،	فريتفع	

يف	الدنيا	واالآخرة،	فيتح�سن	من	اأعدائه.

	)	اأي:	اإىل	ال�سهوات	ال�سفلية،	 (	َوَلِكنَّ���ُه	)	فع���ل	ما	يقت�سي	اخلذالن،	ف����(	اأَْخَلَد	اإِىَل	االأْر����سِ
واملقا�س���د	الدنيوي���ة،	(	َواتََّبَع	َه���َواُه	)	وترك	طاعة	مواله،	(	َفَمَثُل���ُه	)	يف	�سدة	حر�سه	على	الدنيا	

االأعراف:	175	:	178. 	)1(
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ْكُه	َيْلَهْث	)	اأي:	ال	يزال	الهثا	يف	كل	 ِمْل	َعَلْيِه	َيْلَهْث	اأَْو	َترْتُ وانقطاع	قلبه	اإليها	(	َكَمَثِل	اْلَكْلِب	اإِْن	حَتْ
حال،	وهذا	ال	يزال	حري�سا	حر�سا	قاطعا	قلبه،	ال	ي�سد	فاقَته	�سيء	من	الدنيا.

(	َذِل���َك	َمَثُل	اْلَق���ْوِم	الَِّذيَن	َكذَُّب���وا	ِباآَياِتَنا	)	بعد	اأن	�ساقها	اهلل	اإليهم	فل���م	ينقادوا	لها،	بل	
كذبوا	بها	وردوها	لهوانهم	على	اهلل،	واتباعهم	الأهوائهم	بغري	هدى	من	اهلل.

�َس	َلَعلَُّهْم	َيَتَفكَُّروَن	)	يف	�سرب	االأمثال،	ويف	العرب	واالآيات،	فاإذا	تفكروا	 	اْلَق�سَ �سِ (	َفاْق�سُ
علموا،	واإذا	علموا	عملوا.

ْنُف�َسُه���ْم	َكاُنوا	َيْظِلُموَن	)	اأي:	�ساء	وقبح	مثل	من	 (	�َس���اَء	َمَث���ال	اْلَقْوُم	الَِّذيَن	َكذَُّبوا	ِباآَياِتَنا	َواأَ
كذب	باآيات	اهلل،	وظلم	نف�سه	باأنواع	املعا�سي،	فاإن	مثلهم	مثل	ال�سوء،	وهذا	الذي	اآتاه	اهلل	اآياته	
يحتمل	اأن	املراد	به	�سخ�س	معني،	قد	كان	منه	ما	ذكره	اهلل،	فق�س	اهلل	ق�سته	تنبيها	للعباد،	

ويحتمل	اأن	املراد	بذلك	اأنه	ا�سم	جن�س،	واأنه	�سامل	لكل	من	اآتاه	اهلل	اآياته	فان�سلخ	منها.

ويف	ه���ذه	االآيات	الرتغي���ب	يف	العمل	بالعلم،	واأن	ذلك	رفعة	م���ن	اهلل	ل�ساحبه،	وع�سمة	
م���ن	ال�سيطان،	والرتهيب	من	عدم	العمل	به،	واأنه	نزول	اإىل	اأ�سفل	�سافلني،	وت�سليط	لل�سيطان	

عليه،	وفيه	اأن	اتباع	الهوى	واإخالد	العبد	اإىل	ال�سهوات	يكون	�سببا	للخذالن.

	)	باأن	يوفقه	 ث���م	ق���ال	-	تعاىل	-	مبين���ا	اأنه	املنف���رد	بالهداية	واالإ�س���الل:	(	َمْن	َيْه���ِد	اهللَُّ
للخ���ريات،	ويع�سم���ه	م���ن	املكروهات،	ويعلمه	م���ا	مل	يكن	يعلم	(	َفُه���َو	امْلُْهَتِدي	)	حق���ا	الأنه	اآثر	
ا�ِسُروَن	)	الأنف�سهم	 ِلِل	)	فيخذله	وال	يوفقه	للخري	(	َفاأُوَلِئَك	ُهُم	اخْلَ هدايته	-	تعاىل	-،	(	َوَمْن	ُي�سْ

واأهليهم	يوم	القيامة،	اأال	ذلك	هو	اخل�سران	املبني	()1(.

وهك���ذا	يكون	ال�سقوط	واخلذالن	واخل�س���ران	ملن	ابتغى	ال�سر	دون	اخل���ري،	واآثر	ال�سالل	
على	الهدى.....

تي�سري	الكرمي	الرحمن	�س:	308. 	)1(
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المبحث الثالث

 كيفية عالج امل�سكلة ور�سد احلل�ل املالئمة لها.

ويتمث���ل	عالج	ه���ذه	امل�سكلة	اخلطرية	ور�س���د	احللول	التي	تالئمها	م���ن	خالل	م�ستويات	
خم�س���ة،	جمملها:	م�ستوى	االأ�سدقاء،	وم�ستوى	االأ�سرة،	وم�ستوى	املربني	وامل�سلحني،	وم�ستوى	

اخلطباء	والوعاظ،	وم�ستوى	املجتمع	باأكمله،	وبيانها	-	بعون	اهلل	تعاىل	-	فيما	يلي:

اأما	بالن�سبة	للم�ستوى	االأول:	م�ستوى	االأ�سدقاء،	فيتمثل	يف:	

*	اختي���ار	ال�سباب	ال�سحبة	الطيبة	واجلل�ساء	ال�ساحلني،	الذين	يعينونهم	على	الطاعة،	
	َنْف�َسَك	َمَع	الَِّذيَن	َيْدُعوَن	َربَُّهْم	ِباْلَغَداِة	َواْلَع�ِسيِّ	 رِبْ ويبعدونهم	عن	املع�سية،	كما	قال	اهلل:	(	َوا�سْ

َياِة	الدُّْنَيا)1(	). ُيِريُدوَن	َوْجَهُه	َواَل	َتْعُد	َعْيَناَك	َعْنُهْم	ُتِريُد	ِزيَنَة	احْلَ

يق���ول	احلاف���ظ	ابن	كث���ري:	)	اأي:	اجل����س	مع	الذي���ن	يذك���رون	اهلل	ويهللون���ه	ويحمدونه	
وي�سبحون���ه	ويكربون���ه	وي�ساألونه	بكرة	وع�سيا	من	عب���اد	اهلل،	�سواء	كانوا	فق���راء	اأو	اأغنياء،	اأو	

اأقوياء	اأو	�سعفاء	()2(.

ولذا	ملا	�سئل	ابن	ال�سمَّاك:	اأيُّ	االإخوان	اأحقُّ	ببقاء	املودَّة؟	قال:	الواِفُر	ديُنه،	الوايِف	عقُله،	
لَّك	على	الُقرب،	وال	ين�ساَك	على	الُبعد،	اإن	دنوَت	منه	اأدناك،	واإن	بُعدَت	عنه	راعاك،	 الذي	ال	مَيَ

ك،	واإن	احتجَت	اإليه	رفَدك.	 �سَ واإن	ا�ستع�س�سَته	ع�سَ

وق���ال	علقمة	بن	لبيد	العطارديملسو هيلع هللا ىلصالبنه:	اإذا	نازعت���ك	نف�سك	�سحبة	الرجال	فا�سحب	
من	اإذا	�سحبته	زانك،	واإن	خدمتك	�سانك،	واإن	عركت	به	موؤونة	مانك،	ا�سحب	من	اإن	مددت	
ي���دك	بف�س���ل	مده���ا،	واإن	بدت	منك	ثلم���ة	�سده���ا،	واإن	راأى	منك	ح�سنة	عده���ا،	ا�سحب	من	

الكهف:	28. 	)1(
تف�سري	القراآن	العظيم	110/3. 	)2(
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يتنا�سى	معروفه	عندك،	ويتذكر	حقوقك	عليه)1(.

وينبغ���ي	على	ال�سباب	اأن	يتذك���ر	-	دائما	-	اأن	ِنْعم	الذخرية	واحُللَّ���ة	هي	عقيلة	ال�سُّحبة	
واخُللَّة.								

*	كم���ا	ينبغي	عل���ى	ال�سباب	اأن	يحذروا	من	�سحبة	الفا�سدي���ن	والفا�سقني	وقرناء	ال�سوء؛	
الأن	ال�ساحب	-	كما	نعلم	جميعا	-	�ساحب،	وقد	يجر	�ساحبه	اإىل	طريق	ال�سر	والف�ساد،	والأنهم	
كلما	حاولوا	االقرتاب	من	اهلل	-	�سبحانه	وتعاىل	-		بفعل	ما	اأمر	من	فرائ�س	ونوافل،	واجتناب	
م���ا	نه���ى	من	املحرم���ات	وجدوا	من	قرن���اء	ال�س���وء	ال�سد	والتثبي���ط،	والدع���وة	اإىل	ال�سهوات	
َياِة	 واملل���ذات،	فيبقون	اأ�سرى	هوؤالء	القرناء،	ق���ال	اهلل:	(	َواَل	َتْعُد	َعْيَناَك	َعْنُه���ْم	ُتِريُد	ِزيَنَة	احْلَ

الدُّْنَيا	َواَل	ُتِطْع	َمْن	اأَْغَفْلَنا	َقْلَبُه	َعْن	ِذْكِرَنا	َواتََّبَع	َهَواُه	َوَكاَن	اأَْمُرُه	ُفُرًطا	)2().

ق���ال	احلاف���ظ	ابن	كث���ري:	)	وقوله:	(	َواَل	ُتِطْع	َم���ْن	اأَْغَفْلَنا	َقْلَبُه	َع���ن	ِذْكِرَنا	)	اأي:	�سغل	عن	
الدي���ن	وعب���ادة	ربه	بالدنيا	(	َوَكاَن	اأَْمُرُه	ُفُرط���ًا	)	اأي:	اأعماله	واأفعاله	�سفه	وتفريط	و�سياع،	وال	

تكن	مطيعا	وال	حمبا	لطريقته	وال	تغبطه	مبا	هو	فيه	()3(.

وهلل	در	�سيخن���ا	العالمة	اب���ن	عثيمنيملسو هيلع هللا ىلصاإذ	يقول	يف	عالج	ه���ذه	امل�سكلة:	)	وينبغي	على	
ال�س���اب	اأن	يخت���ار	ل�سحبت���ه	م���ن	كان	ذا	خري	و�سالح	وعق���ل،	من	اأج���ل	اأن	يكت�سب	من	خريه	
و�سالحه	وعقله،	فيزن	النا�س	قبل	م�ساحبتهم	بالبحث	عن	اأحوالهم	و�سمعتهم،	فاإن	كانوا	ذوي	
خل���ق	فا�سل	ودين	م�ستقيم	و�سمعة	طيبة	فهم	�سالت���ه	املن�سودة	وغنيمته	املحرزة،	فلي�ستم�سك	
به���م،	واإال	فالواجب	احلذر	منهم،	والبعد	عنهم،	واأال	يغرت	مبع�سول	القول	وح�سن	املظهر،	فاإن	
ذل���ك	خداع	وت�سليل،	ي�سلكه	اأ�سحاب	ال�سر؛	ليجذب���وا	ب�سطاء	النا�س	لعلهم	يكرثون	�سوادهم،	

ويغطون	بذلك	ما	ف�سد	من	اأحوالهم	()4(.

واأما	عن	امل�ستوى	الثاين:	م�ستوى	االأ�سرة	فيتمثل	فيما	يلي:

امل�ستطرف	يف	كل	فن	م�ستظرف	لالأب�سيهي	265/1،	وربيع	االأبرار	للزخم�سري	70/1. 	)1(
الكهف:	28. 	)2(

تف�سري	القراآن	العظيم	110/3. 	)3(
من	م�سكالت	ال�سباب	�س:	20	،	21. 	)4(
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*	اأن	يحر����س	االآباء	على	تربية	اأبنائهم	تربية	ح�سن���ة،	وتن�سئة	اأوالدهم	تن�سئة	اجتماعية	
�سليم���ة	يف	بيئٍة	نظيفٍة،	فاملرء	على	دي���ن	خليله،	وغر�س	القيمة	النبيلة	يف	نفو�س	اأبنائهم،	فاإذا	
وج���د	االبن	يف	بيئٍة	ح�سنة	حيث	ي�ستطيع	تكوي���ن	�سداقاٍت	مع	اأقران	ذوي	اأخالق	ح�سنة	حتّقق	

املراد،	وا�ستطاع	اأن	يتجنب	رفقاء	ال�ّسوء،	وما	يرتتب	علي	�سداقتهم	مما	ذكرناه.

وه���ذا	ه���و	دور	االأ�سرة	م���ع	اأبنائها	ومن	تعول،	ق���ال:	(	يا	اأَيَُّها	الَِّذي���َن	اآَمُنوا	ُق���وا	اأَْنُف�َسُكْم	
َواأَْهِليُكْم	َناًرا	)1().

ع���ن	قتادةملسو هيلع هللا ىلصقال:	يقيه���م	اأن	ياأمرهم	بطاع���ة	اهلل،	وينهاهم	عن	مع�سيت���ه،	واأن	يقوم	
علي���ه	باأمر	اهلل	ياأمرهم	به	وي�ساعدهم	عليه،	فاإذا	راأيت	هلل	مع�سية	ردعتهم	عنها،	وزجرتهم	

عنها)2(.	

• كما	ينبغي	على	االأ�سرة	اأن	تقوم	بتوعية	االأفراد	مبخاطر	رفقاء	ال�ّسوء	واأن	يبينوا	لهم		
�سفاته���م،	فقد	يلتب����س	على	البع�س	-	اأحيانا	-	بع�س	ال�سف���ات،	ويظن	رفيق	ال�سوء	
جي���دا	اأو	ماهرا،	في�سادق���ه	وي�ساحبه،	ثم	تكون	النهاية	االأليم���ة،	وخامتة	ال�سوء	-	

والعياذ	باهلل	-.

وبالت���ايل	ف���اإن	و�سع	االأ�سرة	املعاي���ري	ال�سحيحة	يف	اختيار	الرفقاء	هي	م���ن	االأمور	التي	
الح. ت�سهم	يف	ابتعاد	االأفراد	عن	رفقاء	ال�ّسوء	واختيار	الّرفيق	ال�سّ

• حتديد	ن�ساطات	االأبناء،	واختيار	اأ�سدقائهم،	وت�سجعيهم	على	االلتحاق	بالن�ساطات		
املنظم���ة،	مث���ل	الك�سافة	والن���وادي	الريا�سي���ة	ون�ساطات	املدر�س���ة	وحلقات	حتفيظ	

القراآن	الكرمي	.....	الخ.

• و�س���ع	ح���دود	وا�سحة	وخطوط	عري�س���ة	واأ�س�س	ثابتة	لالأ�سرة	يلت���زم	بها	اأفرادها	-		
جميع���ا	– مث���ل:	�سبط	اأوق���ات	اخلروج	من	املن���زل،	والع�ساء،	واالإج���ازات،	ومعرفة	

اَحب،	وَمن	ال	ي�ساحب.....	وهكذا.		 االأ�سدقاء	والزمالء،	وَمن	ُي�سَ

التحرمي:	6. 	)1(
جامع	البيان	لالإمام	الطربي	492/23. 	)2(
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• درا�س���ة	حاجات	االأبن���اء	واإ�سباعه���ا	بالطريقة	ال�سليم���ة	حيث	تتع���رف	االأ�سرة	على		
احتياجات	اأبنائها،	والتي	ق���د	يلبيها	له	اأ�سدقاوؤه	ال�سيئون،	مثل:	املغامرات،	املكانة،	
االإثارة،	االإعجاب.....	الخ،	ويجب	ترتيب	بدائل	عن	ال�سحبة	ال�سيئة	ت�ستطيع	اإ�سباع	
حاجات���ه،	فعلى	�سبي���ل	التمثيل	اإذا	كان	ال�ساب	يحب	االإث���ارة	فاإنه	يجب	ترتيب	رحلة	
للحديقة	اأو	الربية،	اأو	تزويده	باالألعاب	االلكرتونية	التي	ت�سبع	حاجاته	ورغباته)1(.

واأما بالن�سبة للم�ست�ى الثالث: م�ست�ى املربني وامل�سلحني فنجمله فيما يلي:
• اأن	ي�سل���ك	املرب���ون	وامل�سلحون	يف	توجيه	ال�سباب	واالأف���راد	م�سلك	الراأفة	والرحمة،		

والل���ني	والوع���ظ،	والتوجيه	واالإر�س���اد،	واملكا�سفة	وامل�سارح���ة،	فيتعامل	امل�سلح	مع	
ال�سب���اب	على	اأنهم	اإخوته،	واملربي	عل���ى	اأنهم	اأبناوؤه،	ف�سالحهم	َي�ُسرُّه،	وخمالفتهم	
ت�س���وءه،	وهكذا	دون	زجر	اأو	تعنيف،	اأو	فظاظ���ة	اأو	غلظة،	كما	قال:	(	َفِبما	َرْحَمٍة	ِمَن	
ا	َغِليَظ	اْلَقْل���ِب	الْنَف�سُّوا	ِمْن	َحْوِلَك	َفاْعُف	َعْنُهْم	َوا�ْسَتْغِفْر	 	ِلْن���َت	َلُهْم	َوَلْو	ُكْنَت	َفظًّ اهللَِّ

َلُهْم	)2().

ُة	 ق���ال	االإمام	البغوي:	)	اأي:	فربحمة	من	اهلل	(	ِلْنَت	َلُهْم	)	اأَْي:	�َسُهَلْت	َلُهْم	اأَْخاَلُقَك،	َوَكرْثَ
ُلِق	َقِليَل	ااِلْحِتَماِل،	 ا	)	َيْعِني:	َجاِفًيا	�َسيَِّئ	اخْلُ 	ُت�ْسِرْع	اإليهم	بالغ�سب،	(	َوَلْو	ُكْنَت	َفظًّ اْحِتَماِلَك،	َومَلْ
ا	يِف	اْلَقْوِل	َغِليَظ	اْلَقْلِب	يِف	اْلِفْعِل،	(	اَلْنَف�سُّوا	ِمْن	َحْوِلَك	)	اأَْي:	 (	َغِلي���َظ	اْلَقْل���ِب	)	َقاَل	اْلَكْلِبيُّ:	َفظًّ
اَوْز	 ُتُهُم	َفاْنَف�سُّوا،	اأَْي:	َفرَّْقُتُهْم	َفَتَفرَُّقوا	(	َفاْعُف	َعْنُهْم	)	جَتَ �سْ َلَنَفُروا	َوَتَفرَُّقوا	َعْنَك،	ُيَقاُل:	َف�سَ

َعْنُهْم	()3(.

وهكذا	ينبغي	اأن	يكون	الدعاة	واملربون	والقادة	وامل�سلحون،	اأحوالهم	بني	الرحمة	واللني،	
والعفو	والتجاوز،	وال�سفح	واالإح�سان.....				

واأما عن امل�ست�ى الرابع: م�ست�ى اخلطباء وال�عاظ فيتمثل فيما يلي:
• الرتكي���ز	يف	خط���ب	اجلمع���ة	عل���ى	اأهمية	ال�سحب���ة	ال�ساحل���ة	و�سم���ات	االأ�سدقاء		

ال�ساحل���ني،	والثم���رات	الت���ي	تثمرها،	وخطورة	�سحب���ة	ال�سوء	يف	الدني���ا	واالآخرة،	

راجع	يف	ذلك:	ال�سحبة	ال�سيئة:	الوقاية	والعالج	خلالد	القحطاين. 	)1(
اآل	عمران:	159. 	)2(

معامل	التنزيل	يف	تف�سري	القراآن	للبغوي	1/	526	بت�سرف. 	)3(
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واآثارها	ال�سلبية	التي	ال	تعد	وال	حت�سى.	

• اأن	يكثفوا	املحا�سرات	والندوات	التي	تو�سح	اأ�سرار	ال�سلوك	غري	ال�سوي	-	وال	�سيما		
ْح�َسُن	َقْواًل	مِمَّْن	َدَعا	 �سحبة	ال�سوء	-	واأثرها	على	الفرد	واملجتمع)1(،	قال	c:	(	َوَمْن	اأَ

ا	َوَقاَل	اإِنَِّني	ِمَن	امْلُ�ْسِلِمنَي	)2(). احِلً 	َوَعِمَل	�سَ اإِىَل	اهللَِّ
واأما عن امل�ست�ى اخلام�س: م�ست�ى املجتمع باأكمله فن�جزه فيما يلي:

• اأن	يتعاون	املجتمع	كله	على	اإ�سالح	ال�سباب	اأيا	كان	عمره،	واأيا	كان	حاله،	فهم	عماد		
املجتمع،	و�سواعد	االأمة،	ونه�سة	امل�ستقبل،	قال	f:	(	َوَتعاَوُنوا	َعَلى	اْلرِبِّ	َوالتَّْقوى	)3().

• ا�ستخ���دام	و�سائ���ل	االت�سال	اجلدي���د،	من	في�س	ب���وك	وتويرت	وغريهما	م���ن	اأدوات		
الع�س���ر	التي	فر�ست	علينا	وعانينا	كثريا	من	بع����س	ممار�سات	مرتاديها	اخلاطئة،	
ف���ال	باأ�س	اأن	يتم	تطويعه���ا	لتوجيه	�سبابنا،	واإر�ساد	فتياتن���ا،	وخدمة	جمتمعاتنا	مبا	

يعود	علينا	-	جميعا	-	باخلري	والر�ساد،	والنفع	وال�سداد)4(.			

• اأن	يت���م	تفعي���ل	الربامج	العامة	واالأن�سط���ة	املدر�سية	يف	جميع	املوؤ�س�س���ات	التعليمية،		
والت���ي	يج���ب	اأال	يقت�سر	دورها	-	قط	-	على	تلقني	طالبه���ا	العلم	مبا	يحذر	ال�سباب	

واالأفراد	من	�سحبة	ال�سوء	واالأ�سرار	التي	تنتج	عن	ذلك.

• اإقامة	مراكز	م�سائية	وخميم���ات	�سيفية	جتذب	ال�سباب	اإليها،	وتقدم	برامج	مفيدة		
ونافعة	ل�سغل	اأوقات	فراغهم،	واإبعادهم	عن	�سحبة	ال�سوء.

ويف	اخلت���ام:	ينبغ���ي	اأن	يتذكر	ال�سب���اب	-	جميعا	-	قول	الر�س���ول	ملسو هيلع هللا ىلص:	" املرء	على	دين	
خليله،	فلينظر	اأحدكم	من	يخالل	")5(.

مقال	بعنوان	م�ساحبة	رفقاء	ال�سوء	االأ�ستاذ	/	عمر	اللحيان 	)1(
ف�سلت:	33. 	)2(
املائدة:	2. 	)3(

خطورة	رفقاء	ال�سوء	للدكتور	/	خالد	اخلاجة،	مقال	بجريدة	البيان	بتاريخ		2012/11/6م. 	)4(
اأخرج���ه	الرتمذي	يف	�سننه	ك	اأبواب	الزهد	باب	حدثنا	حممد	بن	ب�سار	589/4،	وقال:	َهَذا	َحِديٌث	َح�َسٌن	َغِريٌب،	 	)5(

وقال	العالمة	االألباين:	ح�سن.
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وم���ا	اأروع	و�سية	التابعي	اجللي���ل	علقمة	بن	قي�سملسو هيلع هللا ىلصاإذ	ين�سح	ابنه	قائ���ال:	)	َيا	ُبَنيَّ	اإَِذا	
ِحْبَتُه	َزاَنَك،	 اَنَك،	َواإِْن	�سَ َحْب	َمْن	اإَِذا	َخَدْمَت���ُه	�سَ ْحَبِة	الرَِّجاِل	َحاَجٌة	َفا�سْ ���ْت	َل���َك	اإِىَل	�سُ َعَر�سَ
ى	ِمْنَك	َح�َسَنًة	 	َمدََّها،	َواإِْن	َراأَ َحْب	َمْن	اإَِذا	َم���َدْدَت	َيَدَك	ِبَخرْيٍ وَنٌة	َماَنَك،	َوا�سْ َواإِْن	َقَع���َدْت	ِبَك	َموؤُ
َذا	�َساأَْلَتُه	اأَْعَطاَك،	َواإِْن	�َسَكتَّ	اْبَتَداَك،	َواإِْن	َنَزَلْت	ِبَك	 َحْب	َمْن	اإِ َعدََّها،	َواإِْن	َراأَى	�َسيَِّئًة	�َسدََّها،	ا�سْ
ْمًرا	اآَمَرَك،	َواإِْن	َتَناَزْعُتَما	اآَثَرَك	 دََّق	َقْوَلَك،	َواإِْن	َحاَوْلَت	اأَ َذا	ُقْلَت	�سَ َحْب	َمْن	اإِ َناِزَلٌة	َوا�َساَك،	ا�سْ

()1(،	وال	ريب	اأن	هذه	الو�سية	تعد	جماع	الو�سايا	يف	ال�سحبة	واآثارها.	

ن�س���األ	اهلل	-	ج���ل	جالله	-	اأن	يوف���ق	�سبابنا	اإىل	اختيار	ال�سحب���ة	ال�ساحلة	التي	تدلهم	
عل���ى	اخلريات،	وُتعيُنهم	على	الطاعات،	واأن	ي�سرف	عنه���م	اأهل	ال�سوء	وجمال�ستهم،	والتاأثر	

باأعمالهم	واأخالقهم،	اللهم	اآمني.

واأخ���ريا:	فه���ذا	هو	جهد	املقل،	اأ�س���األ	اهلل	-	جل	جالله	-	اأن	يكتب	ل���ه	التوفيق	وال�سداد،	
والقبول	والنفع؛	اإنه	على	ما	ي�ساء	قدير،	وباالإجابة	جدير.

	و�سل���ى	اهلل	و�سل���م	وب���ارك	واأنع���م	عل���ى	�سيدن���ا	حمم���د،	وعل���ى	اآل���ه	و�سحب���ه	و�سل���م.	

موعظة	املوؤمنني	من	اإحياء	علوم	الدين	�س:	128	،	129. 	)1(
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الخاتمة

احلمد	هلل،	وال�سالة	وال�سالم	على	ر�سول	اهلل،	وعلى	اآله	و�سحبه،	ومن	وااله.	،،	وبعد
فبعد	هذه	التطوافة	الرائعة	حول	البحث	يف	م�سكلة	من	اأهم	م�سكالت	ال�سباب	االجتماعية	
املعا�س���رة			-	وهي	م�سكلة	�سحبة	ال�سوء	-	وذك���ر	خماطرها	واآثارها	وحماولة	عالجها	يطيب	

لنا	اأن	ن�سجل	اأهم	النتائج	التي	تو�سلنا	اإليها،	والتو�سيات	التي	نراها،	وذلك	فيما	يلي:
اأول: اأهم النتائج:

1	 اأهمية	مرحلة	ال�سباب،	وخطورتها	البالغة	يف	حياة	االإن�سان..
2	 اأن	ال�سباب	اأق�سام	ثالثة،	وبحثنا	يعالج	م�سكلة	من	اأهم	م�سكالت	الق�سمني	املنحرف	.

واملرتدد	بني	بني.
3	 اأن	م�سكالت	ال�سباب	كثرية	وكثرية،	ال	ي�ستطيع	بحث	ح�سرها	وعالجها..
4	 اأن	البحث	يعالج	-	ح�سب	روؤيته	-	م�سكلة	من	اأهم	م�سكالت	ال�سباب	واأخطرها،	وهي	.

م�سكلة	�سحبة	ال�سوء.
5	 اأن	ديننا	االإ�سالمي	احلنيف	هو	االأ�سل	يف	عالج	اأي	داء،	وحل	اأي	م�سكلة..
6	 اأهمي���ة	توظي���ف	الدرا�سات	القراآنية	يف	عالج���ات	الق�سايا،	اأي���ا	كان	نوعها	وزمانها	.

ومكانها.
7	 اأن	يف	ا�ستقام���ة	ال�سب���اب	و�سالحه���م	تق���دم	املجتمع���ات	ونه�سته���ا،	ويف	انحرافهم	.

وف�سادهم	تاأخرها	وفناءها.
8	 اأهمي���ة	تنظي���م	املوؤمترات	الدولي���ة	التي	تعنى	بع���الج	الق�سايا	املعا�س���رة	-	ال	�سيما	.

ق�ساي���ا	ال�سب���اب	-	وحماولة	الق�ساء	على	�سلبياتها	اأوال	ب���اأول،	من	خالل	املقرتحات	
والتو�سيات	التي	تتقدم	بها	االأبحاث	العلمية.

ثانيا: اأهم الت��سيات:
نو�سي	بتناول	امل�سكالت	املعا�سرة	يف	مراحل	اأخرى	من	مراحل	حياة	االإن�سان	يف	موؤمترات	
قادمات			-	باإذن	اهلل	تعاىل	-	من	خالل	حماور	عدة،	تتعلق	بكل	م�سكلة	على	حدة،	وطباعة	ما	

يختار	منها؛	ليفيد	منه	االأفراد	وت�سلح	املجتمعات،	وتنه�س	االأمم.....
و�سلى	اهلل	و�سلم	وبارك	واأنعم	على	نبينا	حممد،	وعلى	اآله	و�سحبه	و�سلم.
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فهرس المراجع والمصادر)1(

1	 القراآن	الكرمي.
اأول: كتب تف�سري القراآن الكرمي:

2	 اأ�س���واء	البي���ان	يف	اإي�س���اح	الق���راآن	بالقراآن	ملحم���د	االأمني	ب���ن	حممد	املخت���ار	ال�سنقيطي	.
ت1393ه�،	ن�سر:	دار	الفكر	للطباعة	والن�سر	والتوزيع،	بريوت،	لبنان	1415ه�	-	1995م.

3	 اجلام���ع	الأح���كام	الق���راآن	الأب���ي	عبد	اهلل	حممد	ب���ن	اأحم���د	القرطبي	ت671ه����،	حت:	اأحمد	.
الربدوين	واإبراهيم	اأطفي�س،	ن�سر:	دار	الكتب	امل�سرية،	القاهرة،	الثانية	1384ه�	-	1964م.

4	 تف�س���ري	الق���راآن	العظيم	الأب���ي	الفداء	اإ�سماعيل	ب���ن	عمر	بن	كثري	ت774	ه����،	حت:	�سامي	بن	.
حممد	�سالمة،	ن�سر:	دار	طيبة	للن�سر	والتوزيع،	الثانية	1420ه�	-	1999م.

5	 تي�س���ري	الكرمي	الرحمن	يف	تف�سري	كالم	املنان	لعب���د	الرحمن	بن	نا�سر	ال�سعدي	ت1376ه�،	.
حت/	عبد	الرحمن	ابن	معال	اللويحق،	ن�سر:	موؤ�س�سة	الر�سالة،	االأوىل	1420ه�	-	2000م.	

6	 جام���ع	البي���ان	يف	تاأويل	القراآن	ملحمد	بن	جرير	الط���ربي	ت310ه�،	حت:	اأحمد	حممد	�ساكر،	.
ن�سر:	موؤ�س�سة	الر�سالة،	االأوىل	1420ه�	-	2000م.

7	 زاد	امل�سري	يف	علم	التف�سري	جلمال	الدين	اأبي	الفرج	عبد	الرحمن	بن	علي	بن	حممد	اجلوزي	.
ت597ه�،	حت:	عبد	الرزاق	املهدي،	ن�سر:	دار	الكتاب	العربي،	بريوت،	االأوىل	1422ه�.

8	 مفاتيح	الغيب	اأو	التف�سري	الكبري	الأبي	عبد	اهلل	حممد	بن	عمر	فخر	الدين	الرازي	ت606ه�،	.
ن�سر:	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت،	الثالثة	1420ه�.

ثانيا: كتب احلديث ال�سريف:
9	 اجلام���ع	املخت�س���ر	من	ال�سنن	ع���ن	ر�سول	اهلل	ومعرف���ة	ال�سحيح	واملعلول	وم���ا	عليه	العمل،	.

امل�سم���ى	ب�س���نن	الرتمذي	ملحمد	بن	عي�س���ى	بن	�َسْورة	بن	مو�سى	ب���ن	ال�سحاك	ت279ه�،	حت:	
ب�سار	عواد	معروف،	ن�سر:	دار	الغرب	االإ�سالمي،	بريوت	1998م.

وهي	مرتبة	ح�سب	العلوم	والفنون،	ثم	ح�سب	حروف	املعجم	-	حتتها	- 	)1(
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10	 اجلام���ع	امل�سند	ال�سحيح	املخت�سر	من	اأمور	ر�سول	اهللملسو هيلع هللا ىلصو�سننه	واأيامه،	امل�سمى	ب�سحيح	.
البخ���اري	ملحمد	ابن	اإ�سماعيل	اأبي	عبد	اهلل	البخ���اري،	حت:	حممد	زهري	بن	نا�سر	النا�سر،	

ن�سر:	دار	طوق	النجاة،	االأوىل	1422ه�.
11	 امل�ستدرك	على	ال�سحيحني	الأبي	عبد	اهلل	حممد	بن	عبد	اهلل	احلاكم	الني�سابوري	ت405ه�،	.

حت:	م�سطفى	عبد	القادر	عطا،	ن�سر:	دار	الكتب	العلمية،	بريوت،	االأوىل	1411ه�	-	1990م.	
12	 	�س���نن	اب���ن	ماجة	الأبي	عب���د	اهلل	حممد	بن	يزي���د	القزويني	ت273ه�،	حت:	حمم���د	فوؤاد	عبد	.

الباقي،	ن�سر:	دار	اإحياء	الكتب	العربية،	في�سل	عي�سى	البابي	احللبي.
13	 �سحيح	م�سلم	لالإمام	م�سلم	بن	احلجاج	الني�سابوري	ت261ه�،	حت:	حممد	فوؤاد	عبد	الباقي،	.

ن�سر:	دار	اإحياء	الرتاث	العربي،	بريوت.
ثالثا: كتب اللغة واملعاجم:

14	 ل�س���ان	العرب	ملحمد	ب���ن	مكرم	بن	على	بن	منظ���ور	االأن�ساري	ت711ه�،	ن�س���ر:	دار	�سادر،	.
بريوت،	الثالثة	1414ه�.

15	 خمتار	ال�سحاح	الأبي	عبد	اهلل	حممد	بن	اأبي	بكر	الرازي	ت666ه�،	حت:	يو�سف	ال�سيخ	حممد،	.
ن�سر:	املكتبة	الع�سرية	والدار	النموذجية،	بريوت،	�سيدا،	اخلام�سة	1420ه�	-	1999م.

16	 معج���م	مقايي����س	اللغة	الأحمد	ب���ن	فار�س	بن	زكري���اء	القزويني	ت395ه����،	حت:	عبد	ال�سالم	.
حممد	هارون،	ن�سر:	دار	الفكر	1399ه�	-	1979م.	

رابعا: كتب اأخرى متن�عة:
17	 بدائ���ع	الفوائد	ل�سم�س	الدين	حممد	بن	اأبي	بك���ر	بن	اأيوب	ابن	قيم	اجلوزية	ت751ه�،	ن�سر:	.

دار	الكتب	العلمية،	بريوت،	الثانية	1393ه�	-	1973م.	
18	 امل�ستط���رف	يف	كل	ف���ن	م�ستظ���رف	ل�سه���اب	الدين	حممد	ب���ن	اأحمد	بن	من�س���ور	االأب�سيهي	.

ت852ه�،	ن�سر:	عامل	الكتب،	بريوت،	االأوىل	1419ه�.
19	 ربي���ع	االأبرار	ون�سو����س	االأخيار	جلار	اهلل	الزخم�س���ري	ت583ه�،	ن�س���ر:	موؤ�س�سة	االأعلمي،	.

بريوت،	االأوىل	1412ه�.	
20	 م���ن	م�سكالت	ال�سب���اب	لل�سيخ	العالمة	حممد	بن	�سال���ح	العثيمني،	اإ�س���دار	موؤ�س�سة	ال�سيخ	.

حممد	بن	�سالح	العثيمني	اخلريية.		
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خام�سا: اأبحاث ومقالت:
21	 ال�سحبة	ال�سيئة	والبيئة	الفا�سدة	خلالد	البعداين،	مقال	باالإنرتنت..
22	 ال�سحبة	ال�سيئة:	الوقاية	والعالج،	مقال	خلالد	القحطاين..
23	 اأهمية	ال�سحبة	ال�ساحلة	د/	بدر	عبد	احلميد	همي�سه،	مقال	باالإنرتنت..
24	 حتديد	مفهوم	ال�سباب،	مقال	باالإنرتنت..
25	 م�س���كالت	ال�سباب	امل�سل���م	يف	ع�سر	العوملة:	احلل���ول	والعالج	للدكتور/	�سال���ح	بن	�سليمان	.

الوهيبي	بحث	باالإنرتنت.		
26	 م�ساحبة	رفقاء	ال�سوء	مقال	لالأ�ستاذ	/	عمر	اللحيان..
27	 مكانة	ال�سباب	يف	االإ�سالم	اأ.	د/	�سليمان	بن	قا�سم	بن	حممد	العيد،	بحث	باالإنرتنت..


