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 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر لألبحاث التخصصية

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

ُ
 امل

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

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

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

The aim of this study is to examine the effect of administrative innovation on 

improving the efficiency of the job performance of the leading departments in the 

governmental institutions. To answer these questions, the researcher used the 

descriptive quantitative approach. The questionnaire was designed to be a tool for 

collecting sample performance and the most important results of this study were: 

1- The reality of administrative innovation and the performance of the leadership 

in government institutions at a high level. 

2-  There is an impact of the administrative innovation in the administrative 

leadership of government to improve their competencies and abilities. 

3- There were no statistically significant differences between the respondents' 

answers on the relationship between administrative innovation and improving the 

efficiency of the job performance, due to (gender, age and scientific qualification). 

4- There are statistically significant differences between respondents' answers 

about the administrative innovation, due to (years of experience in favor of 

administrative leaders with less than five years of experience). 

5- There are statistically significant differences between respondents' answers 

about the job performance due to (current job for general director’s assistants). 

Keyword: administrative innovation, performance, governmental institutions 
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 الدراسة ملخص

 فقد الوظيفي، واألداء اإلداري اإلبداع جمال يف املتخصصة العلمية للدراسات احلكومية املؤسسات حلاجة نظرا  
 اإلدارات ىلد الوظيفي األداء كفاءة  حتسني يف اإلداري اإلبداع أثر اختبار إىل هدفت واليت الدراسة هذه صممت
 أداة لتكون ةاالستبان صممت حيث الكمي، الوصفي املنهج الباحث استخدم ولقد احلكومية، املؤسسات يف القيادية

 :الدراسة نتائج أهم وكانت فقرة،( 59) حتوى واليت البيانات، جلمع

 .مرتفع توىمبس احلكومية املؤسسات يف القيادية اإلدارات لدى الوظيفي واألداء اإلداري اإلبداع من كل    واقع -1

 قدراهتمو  كفاءهتم  حتسني يف احلكومية باملؤسسات اإلدارية القيادات لدى اإلداري لإلبداع تأثري يوجد -2
 .الوظيفية

 لصاحل خلربةا لسنوات)  تعزى اإلداري اإلبداع حول املبحوثني اجابات بني احصائية داللة ذات فروق يوجد -3
 (.سنوات مخس من األقل اخلرية ذات اإلدارية القيادات

 لصاحل حلاليةا للوظيفة)  تعزى الوظيفي األداء حول املبحوثني اجابات بني احصائية داللة ذات فروق يوجد -4
 (.املساعدين العموم املدراء

  احلكومية املؤسسات القيادية، اتاإلدار  الوظيفي، األداء اإلداري، اإلبداع :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة

يعترب اإلبداع أعلى مراتب التميز ملا له من دور و أثر على النفس، والعاملني، واملؤسسات يف رفع كفاءهتم 

 ،وحتفيزهم ورفع املستوى اإلنتاجي ،ويشمل اإلبداع جماالت متعددة وواسعة يف حياتنا منها اإلبداع يف اجملال اإلداري.

ة فيه لعدة والدراسومما ال شك فيه إن كثريا  من املؤسسات على مستوى العامل تنتهج جمال اإلبداع اإلداري  

 :أسباب منها

كومية وتطوير أداء القيادات اإلدارية، والعاملني مبا يواكب االحتياجات احلالية التطلع حنو االرتقاء باملؤسسات احل  -1

 واملستقبلية  وتقدمي افضل اخلدامات املطلوبة.

إثراء امليدان العملي ببعض الدراسات اليت تسهم يف تطوير األداء الوظيفي واالرتقاء به ووضع احللول إلبراز بعض املفاهيم  -2

 املهمة.

ناسبة؛ وذلك استجابة للتقارير والتوصيات اليت صدرت من الدراسات السابقة واملؤسسات ذات العلقة، وضع احللول امل -3

واليت تشري إىل أن متطلبات العصر هو الدفع حنو تطوير األداء احلكومي، ومعاجلة بعض النقاط واليت متثل حتدي جيب 

 الوقوف عليه من أجل التخلص منه.

يد، وتصبح ، وتعمل على تقدمي اجلدأن حتقق األداء املتميز وتطور من إمكاناهتا وبناء  على ذلك ميكن للمؤسسة

واجهة أداء يشار إليها بالبنان، ولقد تبنت هذه الدراسة البحث يف بعض اجلوانب املتعلقة باألداء الوظيفي وهي ) جودة 

 ، وتقييم األداء(.وكمية اإلنتاج، وسرعة وكفاءة اإلجناز، وااللتزام الوظيفي، الوثوق واملثابرة
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 مشكلة الدراسة

يعد اإلبداع اإلداري وما حيويه من متطلبات العصر احلديث ملا ميثله من أثر بارز يف إحداث النقلة النوعية  

ع إىل ولتأكد من ذلك مت الرجو  ع اإلداري يف املؤسسات احلكومية،والتغيري، ولقد الحظ الباحث قلة ممارسة اإلبدا 

التقارير الصادرة من اجلهات املعنية يف تقييم األداء الوظيفي، وكذلك أوضح التقرير الفرتي الصادر من البنك الدؤيل 

( أن األداء الوظيفي بسلطنة عمان، واليت أشارت إىل وجود خلل وحاجة ماسة لتطوير اجلوانب اإلبداعية من 2014)

املة يف املؤسسات احلكومية، فمن خلل التقرير الذي أصدره البنك الدويل حول األداء احلكومي قبل اإلدارات الع

 ة.نقط 60نقطة إىل  70ء احلكومي من تبني اخنفاض كفاءة األدا 2013إىل  1996لسلطنة عمان يف الفرتة من عام 

( ودراسة العواد 1999) كما أوصت بعض الدراسات باالهتمام مبجال اإلبداع اإلداري مثل دراسة هيجان

 (.2015(، والنبهانية )2007(، ودراسة القحطاين )2007(، ودراسة الكلباين )2005)

ومن هذا املنطلق سوف يقوم الباحث بدراسة أثر اإلبداع اإلداري الذي متارسه القيادات اإلدارية يف املؤسسات 

ؤسسات سوف تشمل عينات خمتلفة من مجيع امل احلكومية بسلطنة عمان على حتسني كفاءة أدائهم الوظيفي، واليت

 ، واليت مت توضيحها.احلكومية مبحافظة الداخلية بسلطنة عمان

 أسئلة الدراسة

 ما واقع كل  من اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي لدى اإلدارات القيادية يف املؤسسات احلكومية. -1  

 اإلدارية باملؤسسات احلكومية على حتسني كفاءهتم وقدراهتم الوظيفية ؟ما تأثري اإلبداع اإلداري لدى القيادات  -2

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات املبحوثني حول كل  من اإلبداع اإلداري وحتسني كفاءة األداء  -3

 الوظيفي تعزى للمتغريات الدميوغرافية ؟
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 أهداف الدراسة

 اإلداري واألداء الوظيفي لدى اإلدارات القيادية يف املؤسسات احلكومية.التعرف على واقع كل  من اإلبداع  -1

تأثري اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية باملؤسسات احلكومية على حتسني كفاءهتم وقدراهتم  دراسة مدى -2

 الوظيفية.

وحتسني   بني اإلبداع اإلداريتفسري مدى وجود فروق ذات داللة احصائية بني اجابات املبحوثني حول العلقة  -3

 كفاءة األداء الوظيفي تعزى للمتغريات الدميوغرافية.

 أهمية الدراسة

 لتطوير املؤسسي ورفع القدرات اإلنتاجيةإن أمهية الدراسة احلالية تنبع من حاجة املؤسسات احلكومية 

ة األبرز هو على ذلك فإن األمهي للمؤسسات العمانية مبا يتناسب مع التطور والتقدم التكنولوجي السريع، علوة

إثراء امليدان اإلداري مبراجع ومعلومات قيمة ميكن االستفادة منها يف تطوير اجلوانب اإلبداعية، وتوضيح مدى 

مسامهة اإلبداع اإلداري املتمثل بالعناصر الباعثة لإلبداع اإلداري، و تأثري املتغريات الدميوغرافية يف حتسني قدرات 

حتسني و  مانية ورفع كفاءة اإلنتاج لديهم، وهذا ما سوف ينعكس على انتاج املؤسسة بشكل عاماإلدارات الع

 .أدائها

 فرضيات الدراسة

ال يؤثر اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية باملؤسسات احلكومية مبحافظة الداخلية على حتسني كفاءهتم  -1

 وقدراهتم الوظيفية..
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داللة احصائية بني اجابات املبحوثني حول كل  من اإلبداع اإلداري وحتسني كفاءة األداء ال توجد فروق ذات  -2

 الوظيفي تعزى للمتغريات الدميوغرافية.

 منهج الدراسة

سوف يقوم الباحث يف دراسته بتطبيق املنهج الوصفي للحصول على وصف الظاهرة بصورة كمية والذي يعمل 

 وذلك باستخدام االستبانات وحتليلها للوصول إىل ،حلصول على االستنتاجاتعلى وصف الواقع احلايل كما هو وا

 .النتائج من أجل حتقيق أهداف الدراسة

 المبحث األول: مفهوم اإلبداع اإلداري

إن التعريف الدقيق لإلبداع اإلداري أمر يف غاية الصعوبة كون اإلبداع عملية معقدة وميكن تطبيقها يف كافة 

باملؤسسات كما ميكن أن خيتلف بصيغته الوصفية من شخص إىل أخر ومن مؤسسة إىل أخرى والبد  اجلوانب املختلفة

لنا من اخلوض يف بعض املفاهيم اخلاصة به ودراستها بصورة دقيقة ،كما أن اإلحجام ملفهوم واحد يتعارض مع فكرة 

 اإلبداع وإطلق اجملال للتفكري.

متعددة اجلوانب خيتلف نشاطها من مرحلة إىل أخرى، كما يتطلب وهبذا فإن اإلبداع اإلداري هو عمليات 

 . (1)ذلك القيام بأكثر من نشاط يف املرحلة الواحد

كما مت التطرق إىل مفهوم اإلبداع اإلداري من جانب ميثل تطوير وتطبيق األفكار اجلديدة املبدعة من قبل 

 .(2)األفراد الذين يتعاملون مع بعضهم البعض يف تنظيم مرتب

                                                           

 (1) Kanter, R. M. (1988). When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social 
Conditions for Innovation in ./33Xs Research in Organizational Behaviour, Vol. 10, pp 169  221. 
 (2) Richard W. Woodman, John E. Sawyer and Ricky W. Griffin The Academy of Management 
Review  Vol. 18, No. 2 (Apr, 1993), pp. 293-321. 
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وتوسعت املفاهيم حول اإلبداع اإلداري فهو ميثل شئ أصيل مل يكن موجودا  من قبل، سواء  كان ذلك اجملال 

 .(3)امليكانيكي أو الفين أو اإلنتاجات العلمية

كما ميكن تعريفه على أنه دمج جمموعة من القدرات اليت تعني الفرد على إنتاج فكرة جديدة متميزة وقابلة 

مشكلة معينة أو تطوير النظام القائم أو إجياد مفهوم أو أسلوب عملي حديث لتنفيذ أعمال املؤسسة لتطبيق هبدف حل 

بطريقة تكفل حتقيق األهداف بكل فاعلية وكفاءة، وهنا يقصد بالقدرات ) األصالة، الطلقة، املرونة، احلساسية 

 . (4)للمشكلت، االحتفاظ باالجتاه، قبول املخاطر، والتحليل والرتابط(

كما تطرق إليه بعض الباحثني على أنه االستغلل األمثل ملا هو متوفر لدى اإلنسان من القدرات العقلية 

والفكرية واليت تنتج عنها أفكار وأساليب جديدة مبدعة وخلقة تتميز باألصالة واملرونة والطلقة واحلساسية للمشكلت، 

حتسني  دريب بناء على إمكانات الفرد واملنظمة للستفادة منها يفباعتبار قابلية تطوير هذه القدرات وتطويرها بالت

 .(5)وتفعيل أداء املؤسسة

ومن خلل سرد املفاهيم السابقة ميكن لنا تعريف اإلبداع اإلداري بأنه تظافر اجلهود املشرتكة بني األفراد يف 

سة كافة نتاجية وحتقيق أهداف املؤساملنظمة من أجل التغيري والتجديد واخلروج عن املألوف هبدف رفع مستوى اإل

 اجلوانب وبشكل متكامل.

 

  

                                                           

 . 13املكتبة اجلامعية. ص(. رعاية املوهوبني و املبدعني. مصر. اإلسكندرية: 2002القذايف، رمضان.)( 3(

 (."واقع اإلبداع ومعوقاته لدى مديرات املدارس  مبدينة الرياض". رسالة ماجستري. جامعة امللك سعود.2004العساف، وفاء عبدالعزيز.) ( 4(

 يل.رسالة ماجستري. جامعة اخلل(." دور اإلبداع اإلداري يف حتسني األداء الوظيفي يف اهليئات احمللية الفلسطينية". 2009اجلعربي، عدنان.) ( 5(
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 المبحث الثاني : المتغيرات التنظيمية الباعثة لإلبداع اإلداري

ميثل املناخ التنظيمي احملرك الرئيسي، واملدخل املهم إلدخال اإلبداع اإلداري يف املؤسسة بكل ما حيويه من أبعاد،        

كما أنه الطريق احلقيقي إلدخال اإلبداع يف اجملاالت األخرى، واملمارسة الصحيحة لتهيئة املناخ التنظيمي يف املؤسسة، 

 ثبيت توجهاهتم اإلجيابية حنو اإلجناز. يعمل على تغيري سلوك العاملني وت

وقد عرفه بعض الباحثني على أنه جمموعة من العوامل واخلصائص والقواعد واألساليب اليت توجه وحتكم سلوك األفراد 

 . (6)داخل التنظيم ومتيزه عن غرية من التنظيمات

ا سوف تلف من دراسة إىل أخرى وهنولقد تطرقت كثري من الدراسات هلذا اجلانب،  وخلصت بنتائج متعددة قد خت 

 نشري إىل املتغريات الباعثة لإلبداع اإلداري واملتمثلة يف:

 اهليكل التنظيمي وتأثريه على اإلبداع اإلداري:  -1

وهو اإلطار العام الذي يوضح تسلسل اإلدارات واألقسام داخل املؤسسة وطريقة انسيابية السلطة، ومن خلله 

لطة وانسياهبا بني الوظائف، كذلك ميكن من خلله التعرف على اهليكل التنظيمي لكل يتم التعرف على خطوط الس

املؤسسة ومبختلف تقسيماهتا، والشكل الذي ميثل اهليكل التنظيمي للمؤسسة هو الذي حيدد منط السلطة وأسلوب 

 اختاذ القرارات .

ض السلطة، على اللمركزية ويتم خله تفوي وجيب يف اهلياكل التنظيمية أن تكون حمرك إجيايب داخل املؤسسة يقوم

واملشاركة بني العاملني يف اختاذ القرارات، ويهيئ فرص واسعة وكبرية لدى العاملني هبدف اإلبداع واالبتكار، حيث يتيح 

                                                           

. األردن: دار العلوم 1. العدد26(. املناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملني يف أجهزة الرقابة املالية واإلدارية باألردن. اجمللد1999الذنيبات. حممد حممود) )6(
 اإلدارية.
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 ىهلم اهليكل التنظيمي املرن فرصة تنفيذ أعماهلم بكل سهولة ويسر وحبرية واستقللية يف اختاذ القرار مما يشجع عل

 .(7)التنافس

 تأثري أسلوب القيادة على اإلبداع اإلداري -2

والذي يتمثل يف األسلوب القيادي الذي ميارسه املسؤولني على موظفيهم، ومن خلل األسلوب املتبع على  

وف سالعاملني ينعكس األداء، ومثال ذلك األسلوب الدميقراطي يتيح اجملال أمام العاملني للمشاركة وابدأ الرأي وهذا ما 

يشجع املوظف على روح املبادرة بينما األسلوب االستبدادي يعمل على تنفري العاملني وعدم رغبتهم يف املبادرة واالبتعاد 

عن موقع السلطة ، ومن خلل أسلوب القيادة يستطيع القائد أن يؤثر على املوظفني لديه وترغيبهم يف العمل، وبذلك 

 منه. ترتفع نسبة تقبلهم لألوامر اليت تصدر

لذلك على القائد خلق جو أبداعي وممارسة حكيمة للقيادة يشعر فيها العاملون باالنتماء للمؤسسة، ويشركهم يف اختاذ 

 (.8)القرارات، هبدف خلق أجواء اجيابية يشعر املوظفني باالنتماء مما يأخذ باملناخ التنظيمي حنو اإلجيابية

الناجح، ويتقبل التجديد واألفكار الواردة إليه من العاملني، كما أنه يرفض إن القائد املبدع من يبحث عن األسلوب 

التقليد والعمل الروتيين، ويوظف ذكاءه بشكل إجيايب ويبعد عن اإلجراءات العقيمة، ويبحث عن اجلديد واألفكار 

 . (9)النادرة

 تأثري احلوافز والرتقيات على اإلبداع اإلداري -3

                                                           

 ت. عمان. األردن: زهران للنشر والتوزيع.(. السلوك التنظيمي وسلوك األفراد يف املنظما1997حرمي، حسني.) )7(

 (." أثر املناخ التنظيمي على اإلبداع اإلداري يف املؤسسات الصغرية   واملتوسطة:. رسالة ماجستري"، جامعة قاصدي مرباح.2016بلكو . مصطفي. )  )8(

 والتوزيع.(. إدارة املوارد البشرية. عمان: دار وائل للنشر 2002نصر اهلل. حنا. )  )9(
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بل الرئيسي لتحفيز أداء املوظفني من خلل العلوات والرتقيات اليت يتمتع هبا كل موظف مقامتثل احلوافز الداعم 

اإلجناز الذي حيققه، واالهتمام هبا يؤثر على أداء املوظفني والذي ينعكس اجيابيا  داخل املؤسسة، وشعور املوظفني 

املزيد من  ة واالنتماء للمؤسسة، ويشجع على بذلبنظام احلوافز والرتقيات وارتباطها مبعدالت األداء يزيد لديهم الثق

 .(10)اجلهد، ويغري يف سلوكهم العملي ويزيد من حتمل املسؤولية ويرفع من معنوياهتم حنو احلرية يف التجريب

وأثبتت كثري من الدراسات أن التحفيز يعزز من قابلية األفراد إىل اإلبداع، وبذلك البد من ربط نظام احلوافز 

هداف، وباألداء الذي حيققه املوظف، أما اذا مل يكن هناك ربط بني احلافز واهلدف تصبح ال فائدة منها، بتحقيق األ

ومن الطبيعي عندما تقدم املكافأة لشخص ما مقابل أفكاره اإلبداعية سوف يعمل جاهدا  على تقدمي أفكار أكثر 

اإلحباط ل والتحفيز فإن املوظف سوف يصاب بوأفضل، والعكس يف ذلك اذا مل تقابل األفكار بالرتحيب واالستقبا

 والكسل واخلمول. 

 التأهيل والتدريب -4

ويقصد به تطوير الكوادر البشرية والعمل على رفع قدرات العاملني للرتقاء بالعمل، وتعترب التدريب يف 

تدريبية داخل جات الاملؤسسات احلديثة هو األداة الناجحة واالستثمار املستقبلي إذا ما أحسن توظيفه وفق االحتيا

 املؤسسة ووفق حاجة العاملني فيها، وهذا ما سوف يعزز من رفع قدرات األفراد ويرفع مستوى وكفاءة االداء واإلنتاج.

كما يعترب التدريب أحد األركان اهلامة والضرورية يف اإلبداع اإلداري؛ والسبب يف ذلك أن املنظمات 

ك ديثة واملتتالية وهو ما يتطلب منها تأهيل وتدريب العاملني ملواكبة ذلواملؤسسات تواجه التطورات والتغريات احل

 التطوير.

                                                           

 (." دور أبعاد املناخ التنظيمي يف تعزيز اإلبداع اإلداري يف املنظمات الصناعية".: جملة تكريت للعلوم اإلدارية.2014أثري حسو إسحاق.)(   10(
.100جامعة تكريت. ص   
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وتتم عملية التدريب من خلل استطلع االحتياجات التدريبية للعاملني وكذلك من خلل التقارير املستمرة وامللحظات 

 املباشرة من قبل املسؤول املباشر وللتدريب فوائد كثرية ومتعددة منها:

 از املهام الوظيفية بشكل أفضل أكثر جودة.اجن -1

 تقدمي اخلدمات للمستفيد بطريقة أفضل ووفق احتياجات املستهلك. -2

 استخدام التقنيات والتكنلوجيا احلديثة بصورة أكثر فاعلية. -3

 يعد التدريب استكماال  ملسار التعليم وذلك بعد التوظيف واملمارسة العملية لرفع القدرات. -4

 خلل رفع كفاءة األفراد يف التعامل مع اجملتمع وتقدمي بعض اخلدمات لذلك اجملتمع. تنمية اجملتمع من -5

كما أن التدريب يطور من طرق العمل لتمكني املوظفني من أداء وتنفيذ عملهم بشكل أفضل، وضرورة الربط بني 

وفائدة، وكذلك االستفادة  ثرالتدريب النظري، والتطبيق العملي حىت تثبت تلك املهارات لدى املتدربني ويكون هلا أ

 . (11)من الدولة املتقدمة واليت متلك اخلربة يف جمال التدريب

 المبحث الثالث: األداء الوظيفي وعناصره

 المطلب األول: مفهوم األداء الوظيفي

يعرب األداء الوظيفي عن اجلهود اليت يبذهلا العاملون كل  يف جمال ختصصه مبا حيقق أهداف ومضامني املؤسسة 

اليت يعمل فيها، ويتوقف ذلك على اإلمكانات املتاحة والتجهيزات ومدى توفر األجهزة واألدوات احلديثة اللزمة 

كتسبوها، ملؤهلت العلمية اليت حيملوهنا، واخلربات اليت ا لتحقيق اإلجناز، كما يتوقف كذلك على تأهيل املوظفني وا

 ومدى ممارسة العمل بشكل صحيح حتت إشراف كوادر وهيئات مؤهلة وحمرتفة.

                                                           

ألكادميية احلكومي بالعراق". رسالة ماجستري غري منشورة، ا(." أثر اسرتاتيجيات التدريب لتطوير املوارد البشرية يف القطاع 2010السامرائي، مهدي.)  )11(
 العربية بالدمنارك.
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وقد عرف األداء الوظيفي بأنه قيام الفرد باملهام املختلفة اللزمة ألداء عمله من خلل بذل جهد ذو نوعية معينة 

حويل املدخلت إىل خمرجات ذات مواصفات حمددو بأقل جهد ووقت، وميكن لنا أن ووفق منط معني، وهو ما يتيح لت

 . (12)منيز ثلث طرق لقياس األداء هي كمية اجلهد املبذول، ونوعية ذلك اجلهد، ومنط األداء

كما عرف ايضا  بأنه جمموعة من السلوكيات اإلدارية املعربة عن قيام املوظف بعمله، وتتضمن جودة األداء 

ن التنفيذ واخلربة الفنية يف جمال الوظيفة، واالتصال والتفاعل مع بقية أعضاء املؤسسة وااللتزام باللوائح اإلدارية وحس

 .(13)املنظمة للعمل والسعي حنو االستجابة هلا بكل حرص

ملهام املتعلقة بوظيفة ا وهبذا ميكن تعريف األداء الوظيفي بأنه املستوى املتقن من اجلهود الفنية واملهارات املبذولة ملمارسة

 الفرد داخل املؤسسة مبا حيقق األهداف املطلوب إجنازها. 

 وهبذا فاألداء الوظيفي ميثل وسيلة مهمة لتحقيق األهداف وال ميكن بأي حال من األحوال اعتباره هدف مستقل.

 المطلب الثاني: عناصر األداء الوظيفي

 وهي:( 14)(1994مهمة جدا  كما حددها )احلسيين،  ميكن حصر عناصر األداء الوظيفي يف عدة عناصر

  رفة املعرفة مبتطلبات الوظيفة: وتتمثل يف جمموعة املعارف واملعلومات و املهارات الفنية واملهنية اليت ميتلكها املوظف، واملع

 الشاملة حول الوظيفة والوظائف األخرى املرتبطة هبا.

 ا يقوم به وما ميتلكه من رغبة ومهارات وقيم واجتاهات والقدرة على نوعية العمل: وتشمل اداراك املوظف لعمله وم

 التنظيم والقيام بالعمل وتنفيذه دون الوقوع يف األخطاء.

                                                           

 .26 – 25املنظمات. اإلسكندرية.: دار املعرفة اجلامعية. ص يف (. السلوك اإلنساين  2005عاشور، أمحد صقر. )   )12(

 .31ية والعوملة". دراسات العلوم اإلنسانية. اجمللد (." األداء اإلداري يف املؤسسات العامة بني اإلقليم2004العوامله. نائل. )   )13(

(. "علقة اإلشراف اإلداري بأداء العاملني: دراسة تطبيقية على املستشفيات العسكرية بالرياض"، أكادميية نايف 1994احلسيين. أمحد بن عبداهلل. )  )14(
 للعلوم االمنية.
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  .كمية العمل املنجز: مقدار العمل الذي ينجزه املوظف حتت الظروف العادية ومقدار سرعة هذا اإلجناز 

 ية يف حتقيق ف يف أداء مهامه الوظيفية وبذل اجلهد وحتمل املسؤولية واجلداملثابرة والوثوق: وتتمثل يف مقدار تفاين املوظ

 أهداف العمل يف الوقت احملدد ومبا حيقق إجناز متميز ، ومقدار حاجة املوظف لإلرشاد والتوجيه من قبل املسؤولني. 

 خلية فهي اليت تؤئر ما العوامل الدابيئة العمل: والبيئة تتكون من عوامل خمتلفة تتمثل يف العوامل الداخلية واخلارجية، أ

على هيكل املؤسسة واألداء الفعال والتنظيم وأهداف األداء وموارده ومركزه االسرتاتيجي واإلجراءات املتبعة، أما العوامل 

ية داخلارجية تتمثل يف البيئة التنظيمية اليت تؤثر على فعالية األداء وهي العوامل االجتماعية و التكنولوجية واالقتصا

 والسياسية واحلضارية والقانونية.

ويتخذ حتديد مستوى أداء العاملني أساسا  لتحديد األهداف اليت حتققت يف املؤسسة، وقد يتعرف هذا التقييم على 

عجز بعض األفراد عن النهوض بواجبات وظائفهم، األمر الذي يفرض على املؤسسة نقلهم إىل وظائف أكثر اتفاقا  

 . (15)اهاهتم احلقيقيةمع قدراهتم أو اجت

وبذلك جند أنه من املهم وضع سياسة تقييم أداء العاملني مبا يتناسب مع املؤسسة نفسها واحتياجات العاملني هبا ومبا 

يتناسب مع مهامهم الوظيفية، وهذا ما سوف حيقق مبدأ معرف قدرات كل موظف داخل املؤسسة، واذ يعترب ذلك 

 جزء من اإلبداع التنظيمي.

 ومن خلل البحوث والدراسات السابقة، ميكن إمجال العناصر اليت حتدد وتقيس األداء الوظيفي يف :       

جودة وكمية األداء املنجز وذلك إدراكا  ألمهية استغلل الوقت واجلهد واإلمكانات الفردية من املعارف واملهارات  -

 ودة عالية.يف مقدار ما ينجز من عمل داخل املؤسسات وجبيف تنفيذ املهام الوظيفية بكل جودة وإتقان واليت تتمثل 

                                                           

(15)  Dissler, Gary.  (2003).  Human Resource Management, 9th edition New Jersey: Prentice-
Hall. 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 

 
 
 
15 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

سرعة وكفاءة اإلجناز واملتمثل يف قدرة القيادات على تنفيذ أعماهلم بكل كفاءة وإتقان وقدرهتم على التخطيط  -

 وحتمل املسؤولية وإدارة فرق العمل اليت يديروهنا.

 يري واألنظمة واالستمرارية يف العمل" .االلتزام الوظيفي وهو "قدرة القيادات على االلتزام باملعا -

الوثوق واملثابرة وهو "مقدار ثقة الفرد باملؤسسة اليت يعمل هبا، وحبه ومقدار اجنذابه  هلا، والدفاع عنها، وتقدمي  -

 العون واملساعدة مىت ما طلبت منه".

 المبحث الرابع : تقييم األداء الوظيفي وأهميته

 اء الوظيفيالمطلب األول: قياس وتقييم األد

تعرف هذه املرحلة بأهنا العملية اليت يتم خلهلا معرفة كيف يؤدي املوظف مهامه الوظيفية والعمل على وضع  

خطط واضحه لتطوير اداءه، وعملية تقييم األداء ال تركز فقط على معرفة مستوى أداء الفرد ولكن تستمر إىل أبعد من 

فراد ف بعد التقييم ووضع اخلطط التدريبية والتأهيلية وفق احتياج األذلك لتشمل عملية حتسني وتطوير أداء املوظ

العاملني، كلك التغلب على بعض املعوقات اليت تؤثر على األداء واليت قد تكون سببها املؤسسة مثل توفري أداوت 

 . (16)العمل، ورفع األجور، واملكافأة والرتقيات

ومقدار ما اجنز من عمل، وقياس على ذلك ميكن احلكم على مدى قدرة وتقييم األداء تعىن بقياس كفاءة املوظف 

 .(17)املوظف للرتقية وتقليده مناصب أعلى

                                                           

 (. "دليل اإلدارات الذكية لتنمية املوارد البشرية يف املنظمات املعاصرة". عمان. األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع. 2007املغريب، عبداحلميد.)  )16(

 نشر والتوزيع.(. إدارة املوارد البشرية. عمان: دار وائل لل2002نصر اهلل. حنا. )  )17(
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تتم عملية قياس األداء الوظيفي من خلل استخدام األدوات والوسائل والتجريب العملي وفق املعايري واملؤشرات 

 األداء واملستوى الذي  اليت مت وضعها يف هذا اخلصوص واليت تعترب وسيلة للحكم على

وصل إليه، وختتلف املعايري بني الكمية واليت تقيس كم العمل املنجز والنوعية واليت تقيس مواصفات وجودة املنتج 

والزمنية واليت تقيس الفرتة الزمنية إلهناء العمل واملعنوية واليت تقيس الرضى الوظيفي واإلخلص وتقبل العمل، كما جيب 

  مبشاركة كل الفئات املستهدفة وذلك حىت تساعد يف رفع قابليتهم لإلنتاج وتكون وفق قدراهتم، كماأن تصاغ املعايري

 جيب أن تتسم باملرونة وقابلية التطبيق يف بيئة العمل اليت سوف تنفذ عليها.

 المطلب الثاني: أهمية تقييم األداء الوظيفي

ما ساعد املسؤول يف املؤسسة التعرف على طبيعة أداء املوظف، و يعترب األداء الوظيفي ذو أمهية كبرية، كونه ي       

حققه من اجناز يف سبيل حتقيق األهداف احملددة، ونستنتج من خلل الدراسات السابقة تكمن أمهية تقييم األداء 

, 2001والسلمي ) (18)(88 - 87، ص 2005الوظيفي حسب اتفاق كثري من الباحثني مثل شاويش )

 يف: 20(289، ص2004ن )، و حس(19)(2017ص

 لتعرف على مدى قدرة الفرد يف حتقيق مهامه الوظيفية. يإنه ميثل املعيار احلقيق -1

 إنه يسهم برنامج تقييم األداء للتعرف على اسهام العاملني يف املؤسسة. -2

ترقية و من خلل جودة األداء الوظيفي وحتقيق األهداف يستطيع املسؤول يف اختاذ القرار الصحيح حنو النقل  -3

 املوظف.

                                                           

 (. إدارة املوارد البشرية. عمان. األردن: دار الشرق األوسط للنشر والتوزيع. 2005شاويش، مصطفي.)  )18(
 

 (. إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية. القاهرة. مصر: دار غريب.2001السلمي، علي. )  )19(
 

 مصر: الدار اجلامعية. (. السلوك يف املنظمات. اإلسكندرية.2001حسن، راوية. )(  20(
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 ربط نظام احلوافز باألداء الوظيفي هبدف رفع كفاءة اإلنتاج ودافعية املوظف لتحقيق أداء أفضل. -4

يعني األداء الوظيفي املتميز على استقرار املوظف املتميز يف عمله أما العاملني ذو األداء املنخفض يكون مهدد  -5

 باالستغناء عنه.

 البشرية ومعرفة االحتياج والعمل على توفريه.يساعد على التخطيط اجليد للموارد  -6

يوفر معلومات واقعية وحقيقية تساعد على معرفة املوظفني وأوضاعهم ومشاكلهم والعمل على وضع احللول املناسبة  -7

 هلا.

 يُعني املسؤولني على رسم السياسات والقرارات والتطوير يف املؤسسة بشكل عام. -8
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 النتائج والتوصيات

  جأواًل: النتائ

 أظهرت الدراسة أن مستوى كل  من اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي باملؤسسات احلكومية مبستوى مرتفع. -1

توجد علقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات الباعثة لإلبداع اإلداري وحتسني األداء الوظيفي لدى  -2

 اإلدارات القيادية باملؤسسات احلكومية مبحافظة الداخلية

اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية باملؤسسات احلكومية مبحافظة الداخلية على حتسني كفاءهتم يؤثر  -3

وقدراهتم الوظيفية، وأن العوامل املؤثرة يف ذلك هي )واقع اإلبداع اإلداري، وأسلوب القيادة، والتدريب 

 والتأهيل(

زى إلبداع اإلداري واألداء الوظيفي تعال توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات املبحوثني حول ا -4

 ملتغري اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي.

 توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات املبحوثني حول اإلبداع اإلداري تعزى ملتغري سنوات اخلربة. -5

حلالية ا توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجابات املبحوثني حول األداء الوظيفي تعزى ملتغري الوظيفة -6

 لصاحل املدراء العموم املساعدين.

 ثانياً: التوصيات

أوال : ضرورة رفع مستوى وثقافة اإلبداع اإلداري لدى اإلدارات القيادية، حىت تتكامل املنظومة بني اجلانب النظري، 

 واجلانب العملي.

تعامل مع األفراد جوانب املؤسسة، ويف الثالثا : االستفادة من األسلوب القيادي الذي يتمتع به القادة، يف تطوير كافة 

 ضمن البيئة الداخلية للمؤسسة وخارجها.
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 رابعا : احلوافز والرتقيات

مراجعة األسس واملعايري املتبعة يف نظام احلوافز والرتقيات باملؤسسات احلكومية، وصياغته مبا يتناسب مع  -1

 املستجدات احلديثة وطبيعة العمل.

 ر، ووفق آلية واضحة، ومبا يتناسب مع املؤهلت العلمية، والكفاءة العملية.ترقية املوظفني بشكل مستم -2

مكافئة املوظفني املبدعني، وأصحاب األفكار التطويرية، والذين هلم أثر بارز يف تطوير وحتسني املؤسسات  -3

 احلكومة.

 خامسا : التأهيل والتدريب

افة أثر واضح، ومباشر، وملموس لدى كربط مسار التدريب والتأهيل باملسار الوظيفي حىت يكون له  -1

 املوظفني وال يفقد مصداقيته.

حتديد ميزانية خاصة لكل مؤسسة حكومية وفق عدد املوظفني، االحتياجات التدريبية، هبدف تأهيل  -2

 وتدريب املوظفني، ورفع كفاءهتم العملية.

ة هبا؛ حىت قسيمات اإلداريووضوح اخلطط والربامج املختصة بنظام التأهيل والتدريب، وإبلغ كافة الت -3

 يتمكن املوظفني االلتحاق هبا بكل سهولة ويسر.

 : منح املزايا واملكافئات جلميع العاملني مقابل كمية وجودة األداء الذي حيققوه يف املؤسسات.سادسا  

 خامسا : تقييم األداء

 لبات العصرية.املستجدات، واملتطمراجعة األسس واملعايري اخلاصة بنظام تقييم األداء، والتحديث فيها وفق  -1
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املوضوعية والدقة يف تقييم أداء املوظفني، واالستفادة منها يف جمال الرتقية والرتفيع حىت يكون هلا أثر،  -2

ويبحث كل موظف للرتقاء بأدائه وحتقيق أفضل النتائج العملية، حىت يتمكن من حتقيق أهدافة يف جمال 

 الرتقية.

ء يف تطوير املؤسسات احلكومية بشكل عام، ووضع اخلطط السنوي، واالستفادة توظيف نتائج تقييم األدا -3

 من نقاط القوة، ووضع احللول املناسبة لنقاط الضعف.
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ABSTRACT 

Who studied the works of the pre-Islamic Al-Jahiliyyah, he will find that they had 

no learned sciences but were illiterate because of their instability. But the open 

nature in their hands gave them the innate mind. They knew the stars, their positions, 

the angles, and some simple medicine. They were intelligent and knowledgeable. 

The article on the exchange of money in which the people of ignorance treated and 

not created by Islam, but the people themselves have pictures of financial 

transactions as it is located in the Arab pre-Islamic, and the methodology of this 

article will be a method of analysis and criticism, To historical data collection. This 

article aims at the position of Islam as the position of a polite, reformed critic. What 

he saw as an interest in keeping him, and what he saw as harm or harm or contrary 

to the legitimate interest of preventing and depriving him, was one of the most 

important results of this article: The Jahiliyyah defined financial transactions and 

contracts as other societies, and that their treatment was laws that were not issued by 

a legislative authority but were customs and customs they took from the countries 

that lived next to them such as Syria, Yemen and Iraq. 
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 ملخص البحث

يني بسبب م  وا أ  علوم مكتسبة بل كان هلمكن املتأمل يف أعمال اجلاهلية املتعلقة باملعامالت قبل اإلسالم, جيد أنه مل ت
ا واألنواء ومواقيتها، فعرفوا النجوم ومواقعه عدم استقرارهم، لكن الطبيعة املفتوحة بني أيديهم أهدت إليهم العقل الفطري،

على صور التبادل يف قال هذا امل يف الباحث ركز وقد, زون بالذكاء وحضور البديهةكانوا يتمي  , و وبعض الطب البسيط
ملعامالت املالية  ا ولكن الناس أنفسهم لديهم صور من ,اإلسالمها مل ينشئاجلاهلية يتعاملون هبا و اليت كان أهل األموال 

واملنهج تدالل االسوستكون منهجية هذا املقال منهج التحليل والنقد و  اجلاهلي, كما هو املوجود يف اجملتمع العريب
، فما رأى بموقف اإلسالم موقف الناقد املصلح املهذ  , ويهدف هذا املقال إىل أن جلمع املعلومات التارخيية :التارخيي

, وقد كان من الشرعية منعه وحرمه املصلحةفيه مصلحة أبقاه، وما رأى فيه ضررًا أو يؤدي إىل الضرر أو ينايف حتقق 
هم كانت من اجملتمعات, وأن معاملت أن جمتمع اجلاهلية عرف التصرفات املالية والعقود كغريه أهم نتائج هذا املقال:

قوانني مل تصدر من سلطة تشريعية ولكنها كانت أعراف وعادات أخذوها من البلدان اليت كانوا يعيشون جبوارها مثل 
  الشام واليمن والعراق.
 , التهذيب.اإلسالم , اإلقرار,املعامالت, اجلاهلية ,أعمال: الكلمات المفتاحية
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 المقّدمة
نها ساروا عليها منها ما أقر ها اإلسالم وم عماالً قراءتنا ألحوال اجلاهلية التشريعة قبل اإلسالم, جند أن هلم أمن خالل 

بد ألن ملعامالت دين وتعفا عمال,ما هذ هبا ونق اها ومنها ما أبطلها, وإذا نظرنا إىل ما أقره اإلسالم وهذبه من هذه األ
يف كان العرب قد  , و ويكفل تربية الضمري الروحي والوازع الديين ات اإلميانالتمسك بأحكام التعامل املايل من مقتضي

م بالرقية والرهن وغريها من املعامالت األخرى كالتداوي فيما بينه واملضاربة الوكالةواإلجارة و السََّلم  يعرفون عقداجلاهلية 
, فجاء  ش املعامالت الربوية واالحتكار والغبطل أو  فأقر ها وهذ ب ما حيتاج اىل هتذيب, اإلسالمواحلجامة والَكي 

, وسأتطرق يف هذا الباب لألعمال املتعلقة باملعامالت اليت أقرها االسالم وهذهبا, مع األدلة اليت تثبت أن واالستغالل
البعض سوء الفهم من  :يف تكمن هذه الدراسة مشكلة فإن   وعليه, أهل اجلاهلية كانوا يتعاملون بتلك العقود واملعامالت

سالم ة, وهلذا فإن األعمال اليت كانت عند اجلاهلية حق ما دام واإلأن أعمال اجلاهلية كلها تربج وعصبية وتشريعات باطل
 قد أقرها واعرتف هبا, وهذا املقال قد قس مته إىل أحد عشر مبحثاً:

 عقد السََّلمالمبحث األول: 
ان يغطي هذا العقد ك قبل اإلسالم يف عصور اجلاهلية، وهذا دليل على أن موجوداً , وكان عقد مشروع قدمي السََّلم إن

التقدمي  :ةيف اللغ, والسََّلم منضبطاً  عقداً  جعلهو م هذا العقد حاجيات اجملتمع بشكل جيد، فلما جاء اإلسالم نظ  
 اً ، فاملبيع يسمى مسلم  آجاًل ، وللمشرتي يف الثمن والتسليم، ويف الشرع: اسم لعقد يوجب امللك للبائع يف الثمن عاجالً 

يَاأَيَُّها ﴿, قال اهلل تعاىل: (1)ملَ واملشرتي يسمى: رب الس   ,إليه به، والثمن يسمى: رأس املال، والبائع يسمى: مسلماً 

َسم ًّى فَاْكتُبُوهُ  كل معاملة كان أحد العوضني "كما قال القرطيب:   ن  ي  الدَّ و  (2)﴾الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل مُّ
 وقد بنيَّ  ,، والدين ما كان غائباً ، فإن العني عند العرب ما كان حاضراً ، واآلخر يف الذمة، نسيئة أي مؤجالً فيها نقداً 

َسم ًّى﴿ احلق:اهلل هذا املعىن بقوله  أشهد "خاصة، كما قال ابن عباس:  ملَ نزلت يف بيع السَّ الدَّين وآية , (3)"﴾إِلَى أََجٍل مُّ
نتُم بَِدْيٍن يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا تََدايَ ﴿ ، مث قال:"أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه، وأذن فيه

                                                           

  .م1983-هـ1403,لبنان -دار الكتب العلمية بريوت  ,120,اجلرجاين, علي بن حممد بن علي الزين الشريف, التعريفات (1)
 .282, آية:البقرةسورة ( 2)
دار الكتب  ,3/377,فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدينأبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن , القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (3)

 .م1964-هـ 1384,القاهرة -املصرية 
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َسم ًّى فَاْكتُبُوهُ  ما  ن بيعهنى عقد وإن كان  سالماإل, فبيع من البيوع اجلائزة باتفاق :ملَ السَّ عقد و , (5()4)﴾إِلَى أََجٍل مُّ
 ,للحرج بني الناس عاً م رفلَ ص مع ذلك يف بيع السَّ فقد رخَّ  ,وألنه يفضي إىل الشقاق ,ليس عندك ألنه غري مقدور عليه

 .(6)فإن صاحب رأس املال حمتاج إىل أن يشرتي الثمرة، وصاحب الثمرة حمتاج إىل مثنها قبل ظهورها، لينفقه عليها
عن ابن عباس , (7)هم عليه الرسول عليه الصالة والسالماجلاهلية وأقر  العرب يف  - ملَ عقد السَّ  -ه فرَ فقد عَ 

َلَف " املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث، فقال: صل ى اهلل عليه وسلمرضي اهلل عنهما، قال: قدم النيب  َمن  َأس 
ٍء َففيي َكي ٍل َمع ل وٍم َوَوز ٍن َمع ل وٍم إيىَل َأَجٍل َمع ل ومٍ  "فقد أقرهم  على هذا احلديث بقوله: ق السرخسيوقد عل  , (8)"يفي َشي 

م يف العادة مبا ليس لَ على أصل العقد وبني شرائطه، فذلك دليل جواز العقد وإمنا يقبل السَّ  صل ى اهلل عليه وسلمالنيب 
يع املعدوم أوىل فبمبوجود يف ملكه، والقياس يأىب جوازه، ألنه بيع املعدوم وبيع ما هو موجود مملوك للعاقد باطل، 

زن بضوابط الكيل والو  مل يكن منضبطاً  اجلاهليةم يف لَ السَّ عقد إن و  ,(9)بالبطالن ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة
بذلك وعدم استغالل حاجة اآلخرين، وأن هذه القيود العملية واألخالقية أدخلها  وكذلك باألجل، وضبطه اإلسالم

اجلاهلية،  يف فجاءت الشريعة اإلسالمية جبواز هذا النوع من البيوع مع أنه كان معروفاً  ,ميعلى هذا العقد القد اإلسالم
 .إال أهنا اشرتطت شروطا للحكم جبوازه

 الرهن المبحث الثاني:
والديات إىل أن يقع دفعها، فرمبا رهنوا أبناءهم،  (10): فقد كانوا يرهنون يف احلماالتاجلاهلية الرهن شائع عندكان 

 أخذ رهائن من أبنائهم: أرادقال األعشى يذكر أن كسرى  ,(11)ورمبا رهنوا واحداً من صناديدهم

                                                           

 .282, آية:البقرةسورة  (4)
 -هـ 1403,دمشق، بريوت -املكتب اإلسالمي , 8/182,البغوي, أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي, شرح السنة (5)

 .م1983
اهليئة العامة لشئون املطابع  1/486,جمموعة من العلماء بإشراف جممع البحوث اإلسالمية باألزهر, الوسيط للقرآن الكرميالتفسري  (6)

 .م1993م=1973األمريية,
 بدون تاريخ., 56,خالد بن إبراهيم الصقعيب, شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي (7)
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2240رقم: 3/85,أبو عبداهلل البخاري اجلعفيالبخاري, حممد بن إمساعيل , صحيح البخاري (8)

 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
 .م1993 -هـ 1414 ,بريوت –دار املعرفة  ,12/124,حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة, السرخسياملبسوط,  (9)
مد رواس قلعجي  حامد صادق , حممعجم لغة الفقهاء حيمله من الغرم "كالدية وحنوها" عن الغري إصالحًا لذات البني,( احلمالة: بفتح احلاء، ما 10(

 .م1988 -هـ 1408,دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ,186,قنييب
َش رَاف وأكابر النَّاس,11(  بن فتوح بن يدي, ابن أيب نصر حممد بن فتوح بن عبد اهللاحَلمي , تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم ( الصناديد, األ 

 م.1995 – ه1415,مصر -القاهرة  -مكتبة السنة  ,383,محيد األزدي امليورقي
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 ليت ال أعطيه من أبنائناآ
 

 *** 

 

 (12)نًا فنفسدهم كمن قد أفسداً ه  ر  
الرهن يف اإلسالم وثيقة حلفظ , و (13)وين أبناءكمومن حديث كعب بن األشرف أنه قال لعبد الرمحن بن عوف: ارهن 

َوإِن ُكنتُْم ﴿ :تعاىلو  ، وهلذا يقول سبحانهعند الدَّينبدل الشهود وبدل الكتابة , ويعترب الرهن ين الذي على الراهنالدَّ 

ْقبُوَضةٌ  للمعامالت، وسداً للحاجات، وتوثيقاً شرع اإلسالم الرهن تيسرياً و  (14)﴾َعلَى َسفَرٍ َولَْم تَِجُدواْ َكاتِبًّا فَِرَهاٌن مَّ
باب  الرهن شأنه عظيم يف, فألصحاب احلقوق حىت يستوفوها من الرهن، حينما يعجز أصحاب الرهن عن الوفاء

سنة على مشروعية ل ت القد دف, أن جيعل شيء من متاع املدين بيد الدائن توثقة له يف دينه :الرهن, واملعامالت املالية
يقول صاحب د رر  ,فأقر هم على ذلك صل ى اهلل عليه وسلملناس يف اجلاهلية يرهنون، وجاء رسول اهلل الرهن، وقد كان ا

لك أي عث إىل الناس وهم يتعاملون بالرهن وقد أقرهم على ذب   صل ى اهلل عليه وسلمهو أنه  :وتقرير الرسولاحل كَّام: "
, (15)هنقد حصل إمجاع األمة على مشروعية الر فوإمجاع األمة:  ",بعد أن بعث بالرسالة مل مينع الناس من الرهن واالرهتان

ن  " :صل ى اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه عن أيب هريرة و  قال . (16)"ن م ه  َوَعَلي هي غ ر م ه  َله  غ   اَل يـ غ َلق  الرَّه 
صل ى فقال  ,ال إىل وقت كذا، وإال فالرهن لكويقولون: إن جئتك بامل -يف اجلاهلية  - إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون

ن "اهلل عليه وسلم ويف هذا رد على ما كان عليه العرب يف اجلاهلية من أن املرهتن كان يتملك الرهن  ,(17): "اَل يـ غ َلق  الرَّه 
ا يتعاملون بالرهن كانو وخنلص مما سبق أن أهل اجلاهلية  اإلسالم, فأبطله  إذا مل يؤد إليه ما يستحقه يف الوقت احملدد,

 .فجاء اإلسالم وأقره وهذ به كما مر  معنا

 الوكالةالمبحث الثالث: 
فقد كاتب "عبد  الرمحن بن عوف" "أميَة بن خلف" أن حيفظه يف صاغيته مبكة، وأن اجلاهلية, فت الوكالة عند ري ع  قد 

أال ترى إىل عبد  ,الوكالة معروفة يف اجلاهلية واإلسالم"و قال اإلمام القرطيب: , حيفظ "عبد الرمحن" صاغية "أمية" باملدينة
مية من حيفظهم، وأمية مشرك، التزم عبد الرمحن أل :ل أمية بن خلف بأهله وحاشيته مبكة أيالرمحن بن عوف كيف وكَّ 

                                                           

  ., بدون تاريخ8/2,ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو َبصرياألعشى, ديوان األعشى,  (12)

  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب 2/584,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, عاشورابن , التحرير والتنوير (13)
 .283, آية:البقرةسورة  (14)
 .م1991 -هـ 1411,دار اجليل ,2/62,علي حيدر خواجه أمني أفندي, درر احلكام يف شرح جملة األحكام (15)
 ,258 /13,حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمع بَد، التميمي أبو حامت الدارمي الب سيت, انب  بن حي ا, ابن بلبانصحيح ابن حبان برتتيب  (16)

 م.1993- ه1414 , بريوت,مؤسسة الرسالة, 5934رقم:
از الذهيبالذهيب, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن , تنقيح كتاب التحقيق يف أحاديث التعليق للذهيب (17) , دار الوطن ,2/107,عثمان بن قَامي 

 .م2000-هـ1421, الرياض
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ية أمكاتبت " ، قال:-رضَي اهلل عنه  -عبد الرمحن بن عوف عن  ,(18)"حفظ حاشيته باملدينة مثل ذلك جمازاة لصنعه
قال: ال أعرف الرمحن،   "، بأن حيفظين يف صاغييت مبكة، وأحفظه يف صاغيته باملدينة، فلما ذكرت الرمحنبن خلف كتاباً 

وكانوا يوكلون وكالء عنهم يف إجراء  ,(19). وذكر احلديث..عبد عمرو كاتبين بامسك الذي كان يف اجلاهلية، فكاتبته:
املنَّة  وملا جاء وفد "هوازن" إىل رسول اهلل، يسأله ,السلم، إذا كانوا خمولني العقود والتوقيع على العهود، وعلى شروط

عليه برد أمواهلم وسبيهم، سأل رسول اهلل من كان عنده من أصحابه من الناس من املقاتلني يف أمر رد السيب، فتنازلوا 
 :صل ى اهلل عليه وسلم عن حقهم فيه طيبًة لرسول اهلل، فقال رسول اهلل

َنا ع َرفَاؤ ك   ع وا َحىتَّ يـَر فـَع وا إيلَيـ  ، فَار جي ريي َمن  أَذيَن مين ك م  يفي َذليَك مميَّن  ملَ  يَأ َذن  رَك م ""إينَّا الَ َند  فرجع الناس , (20)م  أَم 
وكله مقبول وفيه أن  إقرار الوكيل عن م ,فكلمهم عرفاؤهم، مث رجعوا، وقد طيبوا وأذنوا لرسول اهلل أن يرد السيب إليهم

، ففيها هن حماسنوجعلها م أقر مبدأ الوكالةو إلسالم , ولقد جاء ا(21)ألن العرفاء مبنزلة الوكالء فيما أقيموا له من أمرهم
, هرعاية مصاحل الناس، وسد حاجاهتم، ودفع احلرج عنهم، فقد تتوفر القدرة واخلربة والكفاءة عند إنسان دون غري 

، فإنه ال ميكن كل واحد فعل ما حيتاج إليه ,ة يف اجلملة، وألن احلاجة داعية إىل ذلكوأمجعت األمة على جواز الوكال
 .(22)فدعت احلاجة إليها

 الشفعةالمبحث الرابع: 
روفة يف من العقود اليت كانت مع ولذلك تعترب الشفعة ,فجاء اإلسالم وأقر ه حق الشفعة معروف من أيام اجلاهلية،

لوجود املصاحل املرتتبة على إجازهتا وحلها، وكذلك ترتب درء املفاسد على اعتبارها والعمل  ,اجلاهلية وأقرها اإلسالم
بسنة  ةروعمش الشفعة, و وقد أقرها اإلسالم ,حبق الشفعة يف شراء امللك، كالدور واألرض ةاجلاهليأهل وقد أخذ , هبا

َعةي يفي ك ل  َشريَكٍة  لمصل ى اهلل عليه وسول  اللَّهي َقَضى َرس  : "قالرضي اهلل عنه عن جابر  ، صل ى اهلل عليه وسلمالنيب  بيالشُّف 

                                                           

دار الكتب  ,10/376,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين, القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (18)
 .م1964-هـ 1384,القاهرة -املصرية 

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2301رقم: 3/98,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (19)
 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

عن السلطانية بإضافة ترقيم  دار طوق النجاة )مصورة, 2307رقم: 3/99,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (20)
 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 ,، املطبعة الكربى األمريية، مصر4/161:أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالنالقسطالين, , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (21)
  .هـ1323

هـ 1388 ,مكتبة القاهرة, 5/63,أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبليأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن , ابن قدامة, املغين (22)
 .م1968 -
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َذا بَاَع وملَ  يـ ؤ ذين ه  فـَه َو أَو  َحائيٍط، اَل حيَيلُّ َله  َأن  يَبييَع َحىتَّ يـ ؤ ذيَن َشرييَكه ، فَإين  َشاَء َأَخَذ، َوإين  َشاَء تـََرَك، فَإي  ملَ  تـ ق َسم  َربـ َعةٍ 
فتبني مما سبق أن أصل الشفعة كان موجوداً عند اجلاهلية، لكن مل تكن هبذه الطريقة اليت كانت عليها  ,(23)"َأَحقُّ بيهي 

يف اإلسالم، وإمنا كان هلا شروط وضوابط يف اإلسالم، واحلكمة منها والغرض منها دفع الضرر عن الشريك، وإزالة 
 ".ال ضرر وال ضرارحتت قاعدة: "الضرر عن الشريك، فهي تندرج 

 المضاربةالمبحث الخامس: 
مى وكانت قريش أهل جتارة يعطون املال مضاربة ملن يتجر به جبزء مس ,شائعة بني العرب زمن اجلاهلية كانت املضاربة

به يف  كان نظامًا معموالً   فالقراض, ب أحكامهاوهذ  , ذلك يف اإلسالم صل ى اهلل عليه وسلممن الربح، وأقر الرسول 
امة، فرتكه  يف املدينة، ونظر إليه على ضوء املصلحة والقواعد العصل ى اهلل عليه وسلم اجلاهلية، وظل حىت وجده الرسول 

كما هو يتعامل الناس به دون حرج، وهو موجود يف كتب الفقه اآلن على األسس اليت كان عليها يف اجلاهلية على 
الم، وصارت فبعض املعامالت الصاحلة اليت كانت يف اجلاهلية أقرَّها اإلس, قد أقر ه صل ى اهلل عليه وسلماعتبار أنَّ الرسول 

 .تشريعاً إسالمياً مساوياً بعد إقرارها
وأمجعوا  ,وال خالف بني املسلمني يف جواز القراض، وأنه مما كان يف اجلاهلية فأقره اإلسالميقول ابن رشد: "

ل املال على أنه يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال، أي جزء  ل الرج  الرج   على أن صفته أن يعطي
وضع ، وأن هذا مستثىن من اإلجارة اجملهولة، وأن الرخصة يف ذلك إمنا هي مل، أو نصفاً ، أو ربعاً كان مما يتفقان عليه ثلثاً 

ومل ينه عنه وهو  أقره صل ى اهلل عليه وسلموأن النيب  مشهوراً كان القراض يف اجلاهلية , وقال بن حزم: "(24)"الرفق بالناس
 ن النيبأ بدليلواملضاربة معمول هبا يف اجلاهلية,  ,(25)يف قريش وكانوا أهل جتارة وال عيش هلم إال منها يعلمه فاشياً 

ب لكن هذ  و  عامالتتاجر مبال خدجية يف اجلاهلية، وجاء اإلسالم ومل ينكر هذا النوع من امل صل ى اهلل عليه وسلم
ضي اهلل عنها ر يقول ابن هشام يف سريته: قال ابن إسحاق: وكانت خدجية بنت خويلد , أحكامه، فكانت سنًة تقريرية

، اراً جت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال يف ماهلا، وتضارهبم إياه بشيء جتعل هلم منه، وكانت قريش قوماً 
ه، ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخالقه، بعثت إلي ى اهلل عليه وسلمصل  فلما بلغها عن رسول اهلل 

                                                           

  , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,4213, رقم:5/57,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (23)

 -هـ 1425, القاهرة,دار احلديث, 4/21,أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيبابن رشد احلفيد, , بداية اجملتهد وهناية املقتصد (24)
 .م2004

, بريوت, دار اآلفاق اجلديدة ,2/95أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري:, ابن حزم, اإلحكام يف أصول األحكام (25)
 .بدون تاريخ
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 ه:إىل الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غريه من التجار، مع غالم هلا يقال ل فعرضت عليه أن خيرج يف ماهلا تاجراً 
, (26)، وخرج يف ماهلا، ذلك ومعه غالمها ميسرة، حىت قدم الشام صل ى اهلل عليه وسلم، فقبله منها رسول اهلل "ميسرة"

يف  والرفق قبل النبوة, "الشَّريَكةي واملضاربة, "أي: يف حبسن املعاملة صل ى اهلل عليه وسلمالسائب املخزومي له  وقد شهد
َاهيلي " :صل ى اهلل عليه وسلم عن السائب، قال للنيب اجلاهلية, َر َشرييٍك، اَل ت َداريييني يَّةي َفك ن تَ ك ن َت َشرييكيي يفي اجل  َواَل   َخيـ 

َاريييني  شريع لم ينههم عنها وأقرهم عليها، وهذا توثيق وتفاملضاربة قائمة والناس يتعاملون هبا جاء اإلسالم و  :نإذ ,(27)"ُت 
د أقرها اإلسالم طريقها، وقبالتقرير على وجودها واستمراريتها، ومع هذا احلال ال حنتاج إىل نصوص ألهنا مستمرة يف 

 على ما هي عليه.

 اإلجارة المبحث السادس:
وقد  ,االعمل هبالناس  وقد تعارف ,على العرف حلاجة الناس إليها مبني اً  استحساناً  اإلجارةأجاز جاء اإلسالم و  لقد

عث رسول اهلل وقد ب   (28)﴾فَآتُوُهنَّ أُُجوَرهُنَّ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم ﴿ :تعاىل وبالسنة املطهرة, قال اهلل أجيزت بالكتاب
صل ى اهلل  فهم قائم على ذلك فأقرهم رسول اهللر  يؤاجرون ويستأجرون وع  يف اجلاهلية ، والناس  صل ى اهلل عليه وسلم

 ل النجارةف، مثرَ منهم من يشتغل يف احلي , واسعة تشمل نواحي متعددة من فروع االستئجاراإلجارة وعليه وسلم, 
قوافل، جل، مثل خدمة الواحلدادة والبناء وأمثال ذلك، ومنهم من يشتغل يف الزراعة، ومنهم من يستأجر ألداء أعمال ألَ 

بلغ من م واملاشية مقابل مغنبرعي الأحدهم كأن يقوم ,  أو حراسة زرع, وما شابه ذلك، فإذا انتهى األجل انتهى العمل
 .مال أو شيء آخر يتفق عليه

صل ى النيب  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن, رعى غنم قريش على قراريطصل ى اهلل عليه وسلم ر ويَي أن الرسول  فقد
 م  ك ن ت  أَر َعاَها َعَلى قـَرَارييطَ "نـَعَ  فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "َما بـََعَث اللَّه  نَبييًّا إيالَّ َرَعى الَغَنمَ "قال:  اهلل عليه وسلم

لي َمكَّ  َه  ه ل من ذلك استئجار النيب "عبد اهلل بن أريقط" من "بين الديل"، مث من "بين عدي" ليكون هادياً و  ,(29)َة"ألي
كانوا يتبعون طريق   ألن أهل مكة, لطريق يوصله إىل يثرب، فساحل به وبأيب بكر وبعامر بن فهرية، حىت بلغ يثرب

                                                           

شركة مكتبة ومطبعة  ,1/187,188,عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدينابن هشام, , السرية النبوية البن هشام (26)
 .م1955 -هـ 1375,مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

فيصل عيسى  ,دار إحياء الكتب العربية, 2287رقم: ,2/768,اسم أبيه يزيدأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة , ابن ماجة, ةسنن ابن ماج (27)
 .م1952,البايب احلليب

 .6, آية:الطالقسورة ( 28)

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2262رقم: 3/88,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (29)
 .ه1422,فؤاد عبد الباقي(ترقيم حممد 
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َتأ َجرَ  :قالت عائشة رضي اهلل عنهاعن  "بدر" إىل املدينة، فأراد التخلص بذلك من تعقيبهم له ُّ "َواس  صل ى اهلل عليه   النَّيبي
ر يًتاوسلم ، مث َّ مين  َبيني َعب دي ب ني َعدييٍّ َهادييًا خي يلي ٍر َرج اًل مين  َبيني الد  ل ٍف يفي آلي الَعاصي ب ني َقد   ، َوأَب و َبك   َغَمَس ميَينَي حي

َلتَـي هيَما، َوَواَعَداه  َغاَر ثـَو ٍر بـَع َد َثاَلثي لَ َوائيٍل، َوه َو َعَلى دييني   َناه  َفَدفـََعا إيلَي هي رَاحي َلتَـي هيَما ك فَّاري قـ َري ٍش، فََأمي َا بيرَاحي  ُ َياٍل، فَأَتَا
ي رََة، َوالدَّلييل  الد  َة َوه َو َطرييق  لييُّ َصبييَحَة لََياٍل َثاَلٍث، فَار حَتَاَل َوان طََلَق َمَعه َما َعامير  ب ن  فـ َهيـ  َفَل َمكَّ ، فََأَخَذ هبييم  َأس 

" لي سفر الت جارة،  يف, خلدجية بنت خويلد بن أسد ,وآجر نفسه قبل النبوة وعمره إذ ذاك مخس وعشرون سنة, (30)السَّاحي
كانت و وكانت خدجية تاجرة ذات شرف ومال كثري وجتارة  تبعث هبا إىل الشام، فتكون عريها كعام ة عري قريش، 

 كما سبق.  جر نفسه قبل النبوة يف رعاية الغنمآفظ عنه أنه وإمنا حي  , (31)تستأجر

 الرقيةالمبحث السابع: 
ديغ، كانت هلم ون اللَّ رق  فكان أناس معروفون يَ  ,كانت معروفة عند العرب يف اجلاهليةو  الرقية قدمية يف تاريخ البشرية،

نها مشوبة لكن كانت رقاهم يف كثري م ومن العني وحنو ذلك، - لدغهامن  - ، يرقي بعضهم بعضاً هبا من العقربىرق
  قال: جلاهلية حديث عوف بن مالك األشجعياومما يدل على أن الرقية كانت موجودة يف  بكالم فيه من الشرك ما فيه

 بَأ َس بيالرَُّقى َما ملَ  َيك ن  ، اَل اع ريض وا َعَليَّ ر قَاك م  : "كيف ترى يف ذلك؟ فقالاهلل:   كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا يا رسول
ر ك   كانت موجودة يف اجلاهلية وأهنا كانت مشوبة بالشرك، وأهنم ملا سألوا قى  فواضح من هذا احلديث أن الرُّ , (32)"فييهي شي
عن الرقي واستمرار العمل هبا يف اإلسالم، طلب منهم أواًل عرض ما عندهم عليه ليميز  صل ى اهلل عليه وسلمالرسول 

 ، قال: -رضَي اهلل عنه  - عن جابر, و هلم الشرك من غريه
فقالوا:  هلل عليه وسلمصل ى افجاء آل عمرو بن حزم إىل رسول اهلل  ",َعني الرَُّقى صل ى اهلل عليه وسلمنـََهى َرس ول  اهللي "

َما أََرى " سول اهلل إنه كانت عندنا رقية نرقي هبا من العقرب، وإنك هنيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال:يا ر 
َفع ه   َفَع َأَخاه  فـَل يَـنـ  َتطَاَع مين ك م  َأن  يـَنـ  هذا احلديث هني عما فيه شرك من الرقى، وعلى هذا حيمل  , ففي(33)"بَأ ًسا، َمني اس 

ن الرقى من الشرك بدليل أهنم ملا عرضوا عليه ما عندهم م شيءيقر من الرقى ما ليس فيه  يث، وأنهالنهي الوارد يف احلد
رك من الرقي، وأكد من الش شيءمقرراً االنتفاع مبا ليس فيه  "َما أََرى بَأ ًسا: "أقرهم عليه وأباحه قائاًل هلم عندما مسعه

                                                           

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 3226رقم: 3/88,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (30)
 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 ,3/161,عبد اهلل بن سعيد بن حممد عبادي الل حجي احلضرمي  املكي, وآله وسلممنتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول صلى اهلل عليه  (31)
 .م2005 -هـ 1426,جدة -دار املنهاج 

  , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,5862, رقم:7/19,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (32)

 .5861 , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,1586, رقم:7/19,مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأبو احلسني , صحيح مسلم (33)
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َتطَاعَ َأن  يـَنـ  " :احلديث ذلك مبا قال يف َفع ه  َمني اس   ,ذون منهم الرقى والتعاويذوقد جلأ العرب إىل اليهود يأخ", َفَع َأَخاه  فـَل يَـنـ 
فهذه الرقى اليت كانت موجودة يف اجلاهلية، فما كان منها موافقاً للتوحيد قبله، وما كان منها خمالفًا له بدعاء غري اهلل 

ودية ترقيها ، دخل على عائشة ويه-رضَي اهلل عنه  -ق ن ابا بكر الصدي: أفقد ورد يف موطأ َمالك, عز وجل فإنه يرده
هم مل يغريوا ف, فإن التوراة تتضمن األخبار واألحكام وأيضاً الرقى ، أي التوراة غري احملرفة،(34)فقال: ارقيها بكتاب اهلل

ارف برقية املريض عوالبحث عن , يعرفون الرقى كانوا   هل اجلاهليةأن أوهذا كله يدل على , على فائدهتا الرقى حفاظاً 
ضَي اهلل عنه ر  -عن أيب سعيد اخلدري , عادة عربية ورد ذكرها يف حديث السرية الذين أتوا على حي من أحياء العرب

أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ  صل ى اهلل عليه وسلممن أصحاب النيب  أن ناساً  -
فجعلوا  ،قرونا، وال نفعل حىت جتعلوا لنا جعالً م من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم مل ت  هل معك لدغ سيد أولئك، فقالوا:

من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، وجيمع بزاقه ويتفل، فربأ فأتوا بالشاء، فقالوا: ال نأخذه حىت نسأل النيب  هلم قطيعاً 
مٍ َوَما أَد رَاَك أَنَـّهَ " ، فسألوه فضحك وقال:صل ى اهلل عليه وسلم وقد وردت كلمة  ,(35)"ا ر قـ َية  خ ذ وَها َواض ريب وا يلي بيَسه 

 الرقية يف كالم العرب, قال عروة ابن حزام:
 فما تركا من حيلة يعرفاهنا

 
 (36)وال رقية إال هبا رقياين ***

صل ى اهلل عليه  سولمبا أقره ر  :جواز الرقية مبا ليس فيه شرك مما كان موجوداً يف اجلاهلية أيمما سبق على  تبني  يوهكذا  
ر وثبت عنه ثتعاىل كالفاحتة واملعوذات وغريها مما فعله وأقر الناس عليه، وكذلك مبا أ  اهلل مما أخذه هو من كتاب  وسلم

من األذكار واألدعية اليت ثبت نسبتها إليه مما صح أو حسن من هذه اآلثار، فكل هذا جائز ومباح ومشروع ما دام 
 .قق به اخلري لعامة املسلمني، وسواء أكان ذلك من العني أو النظرة أو احل مَّة أو لدغ العقرب وما يف معناهاالنفع، ويتح

 الِحَجامةالمبحث الثامن: 
, ،وال زالت معروفة عند األعراب وأهل القرى واملدن إىل اليوميف اجلاهلية, معروفة  قد كانتقدمياً و ع ريفت إن احلجامة 

 عرف العرب الطب قبل امليالد بزمن طويل, وكان طبهم مقتصراً  , وقداملعروفة يف ذلك الزمن العالجاتمن ألوان وهي 

                                                           

 -هـ 1406 ,لبنان -دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ,11, رقم:2/943,مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين, موطأ اإلمام مالك (34)
 .م1985

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5736رقم: ,7/131,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ,صحيح البخاري (35)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 -دار الفكر املعاصر  ,2/933,التاديل اجلر اوي, أبو العباس أمحد بن عبد السالم, خمتصر كتاب صفوة األدب وخنبة ديوان العرب - احلماسة املغربية (36)
  .م1991,بريوت
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رب هبذه ، وقد تأثر العشائعةوظلت هذه األعمال اجلراحية  ووصف بعض احلشائش والنباتات ي  على احلجامة والكَ 
د احلجامة والعمل ومما يدلُّ على وجو , به أمته العملية وانتشرت بينهم وجاء النيب ليقر ذلك العالج، ويعمل به ويوصي

 يفم كانت تتكرَّ   يشاً أن قر " عبد الرمحن بن أىب الزناد عن أبيه أنه قال أخربنا الثقة:والتداوي هبا يف اجلاهلية ما ورد عن 
احلجامة قال حكيم بن حزام: مما علمنا من طب العرب يف اجلاهلية ترك وقد  ,(37)...".اماجلاهلية عن كسب احلجَّ 

 .(38)وعن سعيد بن املسيب أنه يكره احلجامة للشيخ الكبري ويقول: تذهب بنفس الشيخ ,للشيخ
الذين  امنيومن احلجَّ  ,احلرف اليت شاعت بني الرقيق، وقد كان سادهتم يأخذون أجورهم منها احلجامة منو 

 ,(40)به اليت فيها دم الرسول تربكاً وقد حجم الرسول وشرب دم احملجمة  ،(39)ورد امسهم يف الكتب "سامل احلجام"
نصوص تعني  وجدت عند العرب يف اجلاهلية وال شعبياً  الشائعةاألحاديث النبوية أن احلجامة من الطرق العالجية  وتفيد

حيث عاصر كثري من  ،النبوي يف العهد االستطبابياتذات  ولكن يغلب على الظن أهنا استطباباهتا يف العهد اجلاهلي،
قد حجم الرسوَل رجل  امسه "أبو طيبة"، وأعطاه أجره عليه, عن أنس بن ف, من العهد اجلاهلي جزءاً  األوائلاملسلمني 

َله  َأن  فََأَمَر َله  بيَصاٍع مين  "، صل ى اهلل عليه وسلمحجم أبو طيبة رسول اهلل  ، قال:-رضَي اهلل عنه  -مالك   َُت ٍر، َوأََمَر أَه 
هي  دليل على جواز االحتجام وقوله حجمه أبو طيبة وامسه نافع وقيل دينار وقيل ميسرة موىل , فيه (41)"خي َف ف وا مين  َخرَاجي

: ن عباسعلى معىن اإلجارة وقال عبد اهلل ب "بصاع من ُتر صل ى اهلل عليه وسلمفأمر له رسول اهلل " :حميصة وقوله
شرع و فجاء اإلسالم  ,(42)مل يعطه إياه كان حراماً ولو   "فأعطى احلجام أجره صل ى اهلل عليه وسلماحتجم رسول اهلل "

 قال بن بط ال: ،وأجاز أجرة احلجام ال كما كان أهل اجلاهلية ال يأخذوهنا وأقرها احلجامة
حلجام، اجلاهلية كانت تتكرم عن كسب ا يف هنيه عنه على سبيل التنزه، ألن قريشاً و أن أجر احلجام حالل "

, ويقول (43)"وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خسة وضعة، فأراد عليه السالم أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة

                                                           

ردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي, السنن الكربى (37) َرو جي دار الكتب العلمية، , 19522رقم: ,9/569,البيهقي, أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل س 
  .م2003 -هـ  1424ن,لبنا -بريوت 

 ,19,أبو مروان عبد امللك بن َحبييب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطيب, العالج باألغذية واألعشاب يف بالد املغرب - خمتصر يف الطب (38)
 .م1998, بريوت,دار الكتب العلمية

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,14/152,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (39)
 .ه1415, بريوت,دار الكتب العلمية ,3/11,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, ُتييز الصحابةاإلصابة يف  (40)
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2102رقم: ,3/63,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (41)

 .ه1422,فؤاد عبد الباقي(ترقيم حممد 
جبوار حمافظة  -مطبعة السعادة , 7/298,الباجي, أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب, املنتقى شرح املوطإ (42)

 .ه1332,مصر

 .م2003 -هـ 1423الرياض,, الرشدمكتبة , 6/233,أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك, بن بطال, اشرح صحيح البخارى البن بطال (43)
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 أشار النيبقد و  ,(44)وهذا قول ابن عباس، قال: أنا آكله, ليحجمه، وأجره مباح وجيوز أن يستأجر حجاماً ابن قدامة: 
اس، عن النيب عن ابن عب, ، وأهنا من أنفع األدويةامما يعاجل هب احلجامة يف نصوص كثرية إىل أن سالمعليه الصالة وال

ى أ مَّيتي َعن  قال: "الش َفاء  يفي َثاَلثٍَة، يفي َشر طَةي حمي َجٍم، أَو  َشر بَةي َعَسٍل، أَو  َكيٍَّة بيَناٍر، َوأَنَا أَنـ هَ  صل ى اهلل عليه وسلم
 :ل ى اهلل عليه وسلمصيف اليافوخ، فقال النيب  صل ى اهلل عليه وسلمعن أيب هريرة، أن أبا هند، حجم النيب و  ،(45)ال َكي "

ن ٍد، َوأَن كيح وا إيلَي هي " ٍء مميَّا َتَداَوو َن بيهي َخيـ  "قال: و  "يَا َبيني بـََياَضَة أَن كيح وا أَبَا هي ، فَاحل يَجاَمة  إين  َكاَن يفي َشي  جامة فاحل, (46)"ر 
مشروعة ومسنونة وهلا فضل بشرط أن يوجد من يعرفها ويتقنها ويعرف مواضع احلجامة منها، وال جيوز أن يسلم نفسه 

  ., وقد أباح االسالم أخذ أجرة احلجام ال كما تكر مت عنها اجلاهليةملن يتطبب ومل يعرف منه طب

 الَكي   المبحث التاسع:
فظ احلياة، البشر حىت يف بداوهتا غريزة ح الطبيعية لدى اإلنسان، وأن جلماعات ن معاجلة املرضى وُتريضهم من األمورإ

وأن حاجتها لتسكني آالمها وأوجعها جتربها على البحث عن العالج الالزم ألدوائها وأوجاعها  فكان البد من أن 
يف  عربية البدوية القبائل الفقد ظهر وشاع طب من هذا القبيل بني ,ينشأ بينها نوع من الطب والعالج البدائي وقد كان

ا اإلسالم وهذهبما وعمل هبما ا مما أقرَُّ  والَكي   ,اجلاهلية, فمن هذه العالجات احلجامة وقد مر ت معنا, والَكي  بالنار ُو
، ولذلك ي  وإذا عجز الطبيب من إشفاء مريضه مبا عنده من وسائل جلأ إىل الكَ , يتداوون به يف اجلاهليةوا كانمما  بالنار 

وكان أهل اجلاهلية يرون أنه حيسم الداء بطبعه فيبادرون إليه قبل حصول االضطرار إليه , "الَكي  جاء: "آخر الدواء 
"، الَكي  "، و"آخر الطب الَكي  ومن األمثلة املشهورة القدمية حىت اليوم: "آخر الدواء , (47)ويعاجلون به أكثر األمراض

ا، مع امرأة خانت زوجه قد ذكر الزخمشري سبب ضرب "لقمان" له، وأورد له كالماً و  وأنه من أمثلة "لقمان بن عاد",
مها داللة على قد  لقمان بن عادويف نسبتهم هذه املعاجلة إىل ,(48)مع زوجها وكيف عرفه فأرشده إىل خيانتها له وكالماً 

 رتخباب بن األ: وقد ورد أن ,هموهي معاجلة ال زال األعراب يستعملوهنا يف مداواة أمراض عديدة عند ,عند العرب

                                                           

 ,مكتبة القاهرة, 5/399,398,أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي, ابن قدامة, املغين (44)
 .م1968 -هـ 1388

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5681رقم: ,7/123,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (45)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

تاين ,أبو داود, سنن أيب داود (46) س  دار الرسالة  ,2102رقم: ,441 /3,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس جي
  .م2009 -هـ  1430,العاملية

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,16/24,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (47)
 -دار الكتب العلمية  ,1/3,الزخمشري جار اهلل, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, املستقصى يف أمثال العرب (48)

 .426-97:1م:1988)العسكري,;م1987,بريوت
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لى قيل: إنه حاز ع ,مي، من تيم الربابذابن ح من األطباء طبيب يقال له: ركي ذ  قد و  ,(49)اتاكتوى يف بطنه سبع كي  
 ، وأنه ذكر يف شعر ألوس بن حجر، هو:يف الطب شهرة واسعة بني اجلاهليني

 ينفإنَّ  فـََهل  َلك م  فييَها إىَلَّ 
| 

***  

 

ميََ ط بيب   ذ  يَّ حي َا أع َيا الن طَاسي  امبي

 
 

 

:ري حىت ض   ميَي ذ  قال األلوسي: "كان للعرب حظ  ,(50)هو رجل من أطباء العرب ب بطب ه املثل، فقيل: اََطبُّ ميني اب ني حي
 ...وافر من معرفة الطب املبين يف غالب األمر على جتربة قاصرة على بعض األشخاص متواترة عن مشايخ احلي وعجائزه

وكذلك يف معاجلة اجلروح والعاهات, وقسم يعاجلون أدوائهم بالَكي  فيحصل هلم الربء مما يشكون بأقل زمن وأيسر 
..وقد كان يف اجلاهلية من العرب موسومون باحلذاقة, منهم "ابن حذمي" كان له قدم راسخة يف علم الطب, وله .وقت

يف معاجلة أمراض املفاصل،  ي  الكَ  عملَ واست  يقول جواد علي:  ,(51)"حذمي من ابن الَكي  يف  اطب فيقال فيه أطول باع,
وطريقتهم  ،وقد برع يف ذلك األعراب بصورة خاصة وهو معاجلة أخذ هبا أطباء أهل الوبر أيضاً  - الروماتزم -مثل الَرثـ َية 

, (52)وجع الرأسيف معاجلة اجلروح والقروح و  أيضاً  ي  عمل الكَ وقد است   ,اجلزء املريض حبديدة حمماة، أو حبجر حممى ي  هي كَ 
فلما جاء اإلسالم أباح الَكي  بالنار لقطع النزيف من اجلروح وعند الضرورة حني ال يكون الشفاء إال بالتداوي به, وإذا 

ىل وردت أحاديث كثرية يف مسألة الكي ، وقسمها أهل العلم إوقد  احتاج املريض إىل ذلك، وي رجى أن ينفعه اهلل به,
زَابي عَ "قال:  -رضَي اهلل عنه  -ما يدل على اجلواز، كحديث جابر : منها أقسام: أربعة َم اأَلح  َى أ ىَبٌّ يـَو  َحليهي ر مي َلى َأك 

 .(53)صل ى اهلل عليه وسلم" َفَكَواه  َرس ول  اللَّهي 
يقول:  ليه وسلمهلل عصل ى امسعت النيب  ما يدل على عدم حمبته له كحديث جابر رضي اهلل عنه قال : ومنها:

ر  َففيي َشر َطةي حمي َجٍم، أَو  شَ  ٍء مين  أَد وييَتيك م  َخيـ  ٍء مين  أَد وييَتيك م  َأو  َيك ون  يفي َشي  َعٍة بيَناٍر "إين  َكاَن يفي َشي  ر بَةي َعَسٍل، َأو  َلذ 

                                                           

 ,، املطبعة الكربى األمريية، مصر8/356:أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالنالقسطالين, , صحيح البخاريإرشاد الساري لشرح  (49)
  .هـ1323

 ;م1984=م1965,دار اهلداية ,31/449,مرتضى الزَّبيدي, حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيضي , تاج العروس من جواهر القاموس (50)
 –مؤسسة الرسالة، بريوت  ,3/1,حممد بن حممد حسن ش رَّاب, الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية "ألربعة آالف شاهد شعري"شرح 
  .م2007 - هـ1427,لبنان

, مطبعة دار السالم ,346-3/336,335,األلوسي, أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الثناء, بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب (51)
 ه.1414ه=1413,بغداد = دار الكتاب املصري

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,16/26,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (52)
  بريوت, بدون تاريخ., دار األفاق اجلديدة ,5877, رقم:7/22,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (53)
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َتويَي" بُّ أَن  َأك  اَء، َوَما أ حي ما يدل على الثناء على تاركه كحديث عمران بن حصني قال نيب اهلل  ومنها:, (54)تـ َوافيق  الدَّ
َسابٍ ": صل ى اهلل عليه وسلم َنََّة مين  أ مَّيتي َسبـ ع وَن أَل ًفا بيَغري ي حي خ ل  اجل  ه م  الَّذييَن "م  يَا َرس وَل اهللي؟ قَاَل: ، قَال وا: َوَمن  ه  "يَد 

تَـر ق وَن َوعَ  تَـو وَن َواَل َيس  كحديث ابن عباس رضي اهلل   ي  ما يدل على كراهة الكَ  ومنها:, (55)"َلى َرهب يم  يـَتَـوَكَّل ونَ اَل َيك 
ر بَةي َعَسٍل، أَو  َكيٍَّة "الش َفاء  يفي َثاَلثٍَة، يفي َشر َطةي حمي َجٍم، َأو  شَ  قال: صل ى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس، عن النيب  ,عنهما

"بيَناٍر، َوأَنَا أَنـ َهى أ   فعله  وأحاديث هبذا يتم اجلمع بني األحاديث، فالنهي عنه يدل على كراهته،, و (56)مَّيتي َعن  ال َكي 
دليل ال معارض وغريه إال ب الَكي  فال جيب أن ميتنع من التداوي ب"قال ابن عبد الرب: , تدل على جوازه إذا احتاج إليه

  يرون بأساً أهنم ال وعليه مجهور العلماء ما أعلم بينهم خالفاً من اإلباحة مبا هو أقوى  الَكي  له وقد عارض النهي عن 
ل من الصحيح لئال يعتل فهذا الذي قيل فيه مل يتوك َكي  وقال ابن قتيبة: الَكيُّ نوعان:   ,(57)"عند احلاجة إليه الَكي  ب

ي يشرع اجلرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذ : َكي  والثاين ,اكتوى ألنه يريد أن يدفع القدر والقدر ال يدافع
 .(58)ألمر حمتمل فهو خالف األوىل ملا فيه من تعجيل التعذيب بالنار ألمر غري حمقق الَكي  التداوي به فإن كان 

النهي عن الَكي  م نصَّب على املغاالة يف الَكي  ودون وجود استطباب, وقد ذكر بعض  فيفهم من هذا أن
قبل  هنم كانواإمنا هنى عنه من أجل أ" بقوله: , وقد خلَّصها ابن األثرياألمور اليت حيتمل من أجلها هن يَي الَكي  العلماء 

مون أمره ويرون أنه حيسم الداء وإذا مل يكو العضو عطب وبطل فنهاهم إذا كان على هذا عظ  ي  االسالم يف اجلاهلية" 
وهذا أمر تكثر فيه  ,والدواء الَكي  ة له فإن اهلل هو الذي يربئه ويشفيه ال للشفاء ال عل ل سبباً عي الوجه وأباحه إذا ج  

إذا استعمل  لَكي  اشكوك الناس يقولون: لو شرب الدواء مل ميت ولو أقام ببلده مل يقتل وقيل: حيتمل أن يكون هنيه عن 
وجيوز , ةاوي والعالج عند احلاجعلى سبيل االحرتاز من حدوث املرض وقبل احلاجة إليه وذلك مكروه وإمنا أبيح للتد

والتوكل درجة  "هم الذين ال يسرتقون وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون"أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل كقوله: 

                                                           

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5683رقم: ,7/123,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (54)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 .546من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب, رقم:مسلم بن احلجاج, صحيح مسلم, اإلميان, باب الدليل على دخول طوائف  (55)

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5681رقم: ,7/123,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (56)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

وزارة , 24/65,أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب, بن عبد الرب, األسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين وا (57)
 .ه1387املغرب,, عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .ه1379, بريوت,املعرفةدار , 10/155,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, فتح الباري شرح صحيح البخاري (58)
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دويتهم يف أن تعيد أمته النظر يف استعمال أ صل ى اهلل عليه وسلمب رسول اهلل رغ  فقد  ,(59)أخرى غري اجلواز واهلل أعلم
 ليت ميارسون تطبيقها دون استشارة طبيب، وأن يبعدوا عنها املغاالت، وأن يقتصروا يفمثل الَكي  واحلجامة, ا, الشعبية

البد  :تطبيقها على جماالت معينة حيث تفيد، فنبههم إىل أن الدواء، إمنا يشفي بإذن اهلل تعاىل، إذا وافق الداء، أي
صل ى اهلل  عن جابر، عن رسول اهللفقد ورد ، قةدار وبطريقة موافمن تشخيص والبد من اختيار دواء مالئم يستعمل مبق

 أنه قال: عليه وسلم
اءي بـَرََأ بيإيذ ني اللَّهي َعزَّ َوَجلَّ " يَب َدَواء  الدَّ السالم ذكر األدوية الصالة و وأورد عليه  ,(60)"ليك ل  َداٍء َدَواء  فَإيَذا أ صي

ا طبيًا جيب أن إىل أن استعماهل هَ والعسل، فاعرتف بأن هلا فوائدها، ولكنه نب  الشعبية يف زمانه وهي احلجامة والكي 
ا دون مهلوذلك لشدة الشطط يف استعما قىيكون موافقًا للداء أي تابعًا لوجود استطباب، وكرر النهي عن الكي والرُّ 

أن اإلسالم جاء وأباح العالج بالَكي  على ما كان يف اجلاهلية لكنه هذَّبه, بأن جعل  ويتبني  مما سبق, مربر علمي
ن أالعالج بالَكي  سبباً للشفاء ال على ما كانوا يعتقدون به أن الَكي  هو الذي يشفي وحيسم الداء, ويتبني لنا أيضاً: 

وأما  ,اركهتركه أرجح من فعله وكذا الثناء على تالفعل يدل على اجلواز وعدم الفعل ال يدل على املنع بل يدل على أن 
حىت تدفع الضرورة  الشفاء, وأن يؤخر العالج به إىل النهي عنه فإما على سبيل االختيار والتنزيه وإما عما ال يتعني طريقاً 

 .ي  كَ الإليه وال يوجد الشفاء إال به، ملا فيه من استعمال األمل الشديد يف دفع أمل قد يكون أضعف من أمل 

 الهبةالمبحث العاشر: 
لقد كان هناك نوع من أنواع اهلبات يتعامل هبا أهل اجلاهلية, عرف عندهم بالعمرى والرقىب, فجاء اإلسالم فأمضاها  

" العمرى والرقىب"وأما كهبة صحيحة, تأخذ حكم اهلبات فال جيوز الرجوع فيها, ويقول األسيوطي يف كتابه اجلواهر: 
" ض أو اإلبلأعمرتك هذه الدار أو األر "فقد كانت العرب يف اجلاهلية تستعمل يف مقصود اهلبة لفظني أحدُا قوهلم: 

ومثلها "الرقىب" نوعان من اهلبة، كانوا يتعاطوهنما يف  العمرى:, و (61)جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت :أي
كانوا يرقبون ف, أعمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري بقوله:اجلاهلية، فكان الرجل يعطى الرجل الدار أو غريها 

ته،  الشرع اهلبة، وأبطل الشرط املعتاد هلا، وهو الرجوع، ألن العائد يف هب فأقر, موت املوهوب له، لريجعوا يف هبتهم

                                                           

, 4/212,أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري, جمد الدين ابن األثري, النهاية يف غريب احلديث واألثر (59)
 .م1979 -هـ 1399 بريوت,, املكتبة العلمية

 .5871التداوي, رقم:( مسلم بن احلجاج, السالم, باب لكل داء دواء واستحباب 60)

, دار الكتب العلمية ,212,مشس الدين حممد بن أمحد بن علي بن عبد اخلالق ,املنهاجي األسيوطي, جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود (61)
 .م1996-هـ 1417 ,لبنان –بريوت 
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ونبههم , قبه من بعدهعبالعمرى ملن وهبت له ول صل ى اهلل عليه وسلمكالكلب، يقيئ مث يعود يف قيئه، ولذا قضى النيب 
 إىل حفظ أمواهلم بظنهم عدم لزوم هذا الشرط وإباحة الرجوع فيها فقال:  صل ى اهلل عليه وسلم

َرى  د وَها فَإينَّه  َمن  َأع َمَر ع م  َواَلك م  َواَل تـ ف سي ك وا َعَلي ك م  أَم  هذا , (62)َرَها َحيًّا َوَمي ًتا َوليَعقيبيهي"أ ع مي  يليلَّذي  َفهييَ "أَم سي
لكن  ,ما مل يصرح الواهب بأهنا للموهوب له ما عاش فقط، فاملسلمون على شروطهم، ويكون حكمها، حكم العارية

, (63)ال يرجع الواهب فيها وال بعد وفاة املوهوب له، ألن الوفاء بالوعد واجب، واإلخالف من صفات املنافقني احملرمة
ها فجاء ملفسرون أن هتب املرأة نفسها للنكاح وكان واجباً ملن و هيبت له أن يتزو جومما كانوا يَهيبونه يف اجلاهلية كما ذكر ا

عرتضة بني ﴾ مجلة مإِْن أََراَد النَّبِيُّ أَن يَْستَنِكَحَها﴿ :تعاىل قولهاإلسالم وهذبه فلم جيعله واجباً, ويدل على ذلك  
ال حاجة إىل ذكر إرادة نكاحها فإن هذا معلوم من  للتقييد إذ وليس مسوقاً  ﴾َخالَِصةًّ ﴾ وبني ﴿إِن َوَهبَتْ مجلة ﴿

عرف أهل  عليه كما كان معىن اإلباحة، وإمنا جيء هبذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجباً 
ا للرجل هوفائدة االحرتاز هبذا الشرط الثاين إبطال عادة العرب يف اجلاهلية وهي أهنم كانوا إذا وهبت املرأة نفس, اجلاهلية

تعني عليه نكاحها ومل جيز له ردها فابطل اهلل هذا االلتزام بتخيري النيبء عليه الصالة والسالم يف قبول هبة املرأة نفسها 
صحة هبة "العمرى" وأهنا من منح , يتبني مما سبق (64)له وعدمه, ولريفع التعيري عن املرأة الواهبة بأن الرد مأذون به

 سالم وهذهبا مبنع الرجوع فيها، ملا يف الرجوع من الدناءة والبشاعة.اجلاهلية اليت أقرها اإل

 الوصيةالمبحث الحادي عشر: 
 املصريني، وقدماء والصينيني، واهلنود، والفرس واليونانيني، الرومانيني، لدى اإلسالم، جميء قبل األمم لدى الوصية ع رفت
 للمال فهمهم باختالف األمم هذه عند ختتلف كانت ولكنها, واجلديد القدمي التشريع يف واليهود اجلاهلية وعرب

 تكن ومل الرغبة، مبقتضى يعمل أن املال فلصاحب املال، مالك حرية على يتفقون لكنهم, والورثة واملرياث والوصية
 وفق ,اإلسالم جميء قبل فيها شائعة كانت الوصية فكرة أن   جيد العربية اجلزيرة لتاريخ املتتبع فإن   ,معي نة بشروط مقي دة
، الوصية نظام قدمي، لكنه اقرتن يف بعض العهود بالظلم واإلجحاف, يقول وهبة الزحيلي: "خمتلفة وأهداف معي نة قواعد

فعند الرومان: كان لرب العائلة حق التصرف بطريق الوصية تصرفاً غري مقيد بشيء، فقد يوصي ألجنيب، وحَي ريم أوالده 

                                                           

 , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,4283, رقم:5/68,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, ( صحيح مسلم62(
مكتبة الصحابة، األمارات , 544,أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد البسام, تيسري العالم شرح عمدة األحكام (63)

 .م2006 -هـ 1426,مكتبة التابعني، القاهرة -

- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,21/295,294,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, والتنويرالتحرير  (64)
  .م2000
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ى األمر إىل وجوب االحتفاظ لألوالد بربع مرياث أبيهم، بشرط أال يكونوا قد أتوا يف سلوكهم مث انته ,من حق املرياث
وعند العرب يف اجلاهلية: كانوا يوصون لألجانب تفاخرًا ومباهاة، ويرتكون , مع مورثهم ما يوغر صدره إيغارًا شديداً 

يستحفظون وصاياهم عند املوت إىل أحد يثقون به من وقد كان العرب يف اجلاهلية  ,(65)"األقارب يف الفقر واحلاجة
ى نزار بن فقد أوص, أصحاهبم أو كرباء قبيلتهم أو من حضر احتضار املوصي أو من كان أودع عند املوصي خرب عزمه

ي وقد وردت كلمة الوصية يف  ,(66)أن يبني هلم تفصيل مراده منها معد وصية موجزة وأحال أبناءه على األفعى اجلُر
 ار اجلاهلية.أشع

 يوصي ابنه: يعسقال جريبة بن أشيم الفق  
 يا سعد إما أهلكن فأنين

 
***  

 

 (67)أوصيك إن أخا الوصاة األقرب
 ,على الوصية وأمر هبا، فكانت معروفة متداولة منذ عهد بعيد من اإلسالم صل ى اهلل عليه وسلمحرص رسول اهلل وقد  

وصية ورثته وقرابته فال يقع نزاع بينهم بعد موته مع ما يف النفوس من حرمة الوكان املرء يوصي ملن يوصي له حبضرة 
حلق امليت إذ ال سبيل له إىل حتقيق حقه، فلذلك استغىن القرآن عن شرع التوثق هلا  واحلرص على إنفاذها حفظاً 

ا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن  ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوتُ  ﴿قال اهلل تعاىل:  ،(68)باإلشهاد إِن تََرَك َخْيرًّ

ألن  ,استئناف ابتدائي لبيان حكم املال بعد موت صاحبه فإنه مل يسبق له تشريع (69)﴾بِاْلَمْعُروِف َحق ًّا َعلَى اْلُمتَّقِين
د تنبيه حيتاج فيها إىل مزي الوصية كانت معروفة قبل اإلسالم فلم يكن شرعها إحداث شيء غري معروف، لذلك ال

لتلقي احلكم، ومناسبة ذكره أنه تغيري ملا كانوا عليه يف أول اإلسالم من بقايا عوائد اجلاهلية يف أموال األموات فإهنم  
جاء اإلسالم فصحح وجهة الوصية قد و , (70)ما مينعون القريب من اإلرث بتوهم أنه يتمىن موت قريبه لريثه كانوا كثرياً 

احلق والعدل، فألزم الناس أصحاب األموال قبل تشريع املرياث بالوصية للوالدين واألقربني، فكانت الوصية  على أساس
َرَك ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِن تَ  ﴿ يف مبدأ اإلسالم واجبة بكل املال للوالدين واألقربني بقوله تعاىل:

                                                           

 .بدون تاريخ(, دمشق, دار الفكر, 7438،10,وهبة بن مصطفى الزَُّحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته (65)
  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,5/244,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, التحرير والتنوير (66)
  .م1948,القاهرة -مكتبة اخلاجني  ,135,اليمين ينشوان بن سعيد احلمري , احلور العني (67)
  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,5/243,عاشور التونسي حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن, ابن عاشور, التحرير والتنوير (68)
 .180, آية:البقرةسورة  (69)
  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,2/144,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, التحرير والتنوير (70)
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ا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوا وحينما نزلت آيات سورة النساء بتشريع  (71)﴾لَِدْيِن َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحق ًّا َعلَى اْلُمتَّقِينَخْيرًّ
 املواريث تفصياًل، قيدت الوصية املشروعة يف اإلسالم بقيدين:

إينَّ اهللَ َقد  " :يف خطبة عام حجة الوداع صل ى اهلل عليه وسلمللوارث إال بإجازة الورثة، لقوله الوصية عدم نفاذ  :األول 
يََّة ليَواريثٍ  أما الوالدان فصار هلما نصيب مفروض من الرتكة، وصارت الوصية , (72)"أَع َطى ك لَّ ذيي َحقٍّ َحقَّه ، َفاَل َوصي

قاص الذي أراد اإليصاء و  لسعد بن أيب صل ى اهلل عليه وسلمحتديد مقدارها بالثلث: لقوله  :الثاني, مندوبة لغري الوارثني
، َوالثُـّل ث  َكثيري  ، إينََّك َأن  َتَذَر َوَرثـََتَك َأغ  " بثلثي ماله أو بشطره، إذ ال يرثه إال ابنة له: ر  مين  َأن  َتَذَره م  اَل، الثُـّل ث  نيَياَء، َخيـ 

, مينفذ تصرف املورث فيه إال مبوافقتهم ورضاهأما الزائد عن الثلث فهو من حق الورثة، ال  ,(73)"َعاَلًة يـََتَكفَّف وَن النَّاسَ 
لك الوصية اجلاهلية، ومن ذ يفكانت معروفة   اليتاملال  يفمما سبق: أن اإلسالم أقر أول األمر بعض نظم اخلالفة  ظهر

كانت لكفار إذا  أن املعامالت اليت عند او ال حيف فيه  عادالً  تشريعاً جعلت منها  اليتغري أنه أدخل عليها بعض القيود 
 .موافقة للشرع يؤخذ هبا

 
 

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

 , وهو كالتايل: وأصل العمل به يف اجلاهلية وموقف اإلسالم منه واحلكم الشرعي لهاإلسالم أو هذبه 
  
 المتعلقة بالمعامالتالجاهلية عمال أ

 الحكم الشرعي موقف اإلسالم منه أصله في الجاهلية مسمى العمل م

به اإلسالم بأن ضبطه بالكيل  ع رف قدمي . عقد الّسَلم1 هذ 
 والوزن وباألجل

 مباح وجائز شرعاً 

به اإلسالم بإبطال ُتل ك املرهتن  الع ر ف . الرهن2 هذ 
 للرهن

 مباح وجائز شرعاً 

                                                           

 .180, آية:البقرةسورة  (71)
فيصل عيسى  ,دار إحياء الكتب العربية, 2713رقم: ,2/905,أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد, ابن ماجة, ةسنن ابن ماج (72)

 .م1952,البايب احلليب
 , بريوت, بدون تاريخ.اجلديدةدار األفاق  ,4296, رقم:5/71,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (73)
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 مباحة أقر ها اإلسالم الع ر ف الوكالة .3

هذ هبا اإلسالم بأن جعل هلا شروط  الع ر ف . الُشفة4
 وضوابط

 مباحة

 مباحة أقر ها اإلسالم ع رف مشهور . المضاربة5

 مباحة أقر ها اإلسالم الع ر ف . اإلجارة6

 مباحة اً شركهذ هبا اإلسالم بأن ال تكن  تأث راً باليهود وعادة قدمية . الرقية7

هذ هبا اإلسالم بأن أباح للحج ام  حرفة وع رف قدمي . الحجامة8
 أخذ األجرة

 مباحة

به اإلسالم بأن جعله سبباً  غريزة وع رف مشهور قدمي  . الكيّ 9 هذ 
للشفاء ال على أنه يشفي وحيسم 

 الداء

 مباح عند احلاجة وقيل مكروه

شرط هذ هبا اإلسالم بأن منع  الع ر ف . الهبة10
 الرجوع فيها

 مباحة

هذ هبا اإلسالم بأن جعلها يف  ع رف ونظام قدمي . الوصية11
 الثلث فما دونه لغري الوارث

مندوبة يف وجوه اخلري وواجبة يف حق من عنده ودائع 
 أو عليه ديون

 الخاتمة
أعمال اجلاهلية اليت أقرها االسالم وهذهبا يف جانب املعامالت, خنلص إىل أن اإلسالم جاء فوضع قواعده وبعد معرفة 

وشروطه وحدوده, حىت يبقي على الصاحل النافع ويلغي الباطل الفاسد من تلك التصرفات, ومن ضروب املعامالت اليت 
ث يف وقد توص ل الباحوغريها مما ذكر يف هذا املقال,  أقرها اإلسالم وهذهبا: عقد السلم واملضاربة والرهن واإلجارة

 مقاله للنتائج التالية:
أن جمتمع اجلاهلية عرف التصرفات املالية والعقود كغريه من اجملتمعات, فبتلك القواعد والعقود يكون بقاء  .1

 الشخص واجملتمع, ألن احلياة العملية ال تقوم بدوهنا.
كانت حتكم حياة اجلاهليني ومعاملتهم قوانني مل تصدر من سلطة تشريعية ولكنها كانت أعراف وعادات أخذوها   .2

 من البلدان اليت كانوا يعيشون جبوارها مثل الشام واليمن والعراق.
, وكذلك دفع لأن اإلسالم مل يبقي على األعمال املتعلقة باملعامالت إال ليحافظ على حقوق العباد يف تلك األموا .3

 الضرر عن الغري يف تلك املعامالت. 
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دار  ,أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري, ابن حزم, اإلحكام يف أصول األحكام. 1

 بدون تاريخ., بريوت, اآلفاق اجلديدة
املطبعة  ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالينالقسطالين, , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 2

 . هـ1323 ,الكربى األمريية، مصر
, ار الكتب العلميةد ,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, اإلصابة يف ُتييز الصحابة. 3

 .ه1415بريوت,
دار , أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيبد احلفيد, ابن رش, بداية اجملتهد وهناية املقتصد. 4

 .م2004 -هـ 1425, القاهرة,احلديث
مطبعة  ,األلوسي, أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الثناء, بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب. 5

 ه.1414 ه =1413,بغداد = دار الكتاب املصري, دار السالم
دار  ,مرتضى الزَّبيدي, حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيضي , تاج العروس من جواهر القاموس. 6

 .م1984=م1965,اهلداية
, اريخ العريبمؤسسة الت, حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, التحرير والتنوير. 7

 .م2000- هـ1420بريوت,
-هـ 1403,نلبنا -دار الكتب العلمية بريوت  ,اجلرجاين, علي بن حممد بن علي الزين الشريف, التعريفات. 8

  .م1983
ئة العامة لشئون اهلي ,جمموعة من العلماء بإشراف جممع البحوث اإلسالمية باألزهر, التفسري الوسيط للقرآن الكرمي. 9

  (.م1993هـ =  1414) -م( 1973هـ = 1393, )املطابع األمريية
فتوح بن  احَلمييدي, ابن أيب نصر حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن, تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم. 10

 م.1995 – ه1415,مصر -القاهرة  -مكتبة السنة  ,محيد األزدي امليورقي
د الرب بن عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عب أبو, بن عبد الرب, االتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد. 11

 .ه1387املغرب,, وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية, عاصم النمري القرطيب
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ن عثمان بن الذهيب, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ب, تنقيح كتاب التحقيق يف أحاديث التعليق للذهيب. 12
از الذهيب  .م2000 -هـ 1421, ضالريا, دار الوطن ,قَامي 

أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد , تيسري العالم شرح عمدة األحكام. 13
 .م2006 -هـ 1426,مكتبة التابعني، القاهرة -مكتبة الصحابة، األمارات , البسام

نصاري اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األأبو عبد , القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب. 14
  .م1964 -هـ 1384,القاهرة -دار الكتب املصرية  ,اخلزرجي مشس الدين

ن مشس الدين حممد بن أمحد بن علي ب ,املنهاجي األسيوطي, جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود. 15
  .م1996-هـ 1417 ,لبنان –بريوت , دار الكتب العلمية ,عبد اخلالق

لسالم اجلر اوي, أبو العباس أمحد بن عبد ا, خمتصر كتاب صفوة األدب وخنبة ديوان العرب - احلماسة املغربية. 16
  .م1991,بريوت -دار الفكر املعاصر  ,التاديل

  .م1948,القاهرة -مكتبة اخلاجني  ,اليمين ينشوان بن سعيد احلمري , احلور العني. 17
  .م1991 -هـ 1411,دار اجليل ,علي حيدر خواجه أمني أفندي, يف شرح جملة األحكام درر احلكام. 18
  .بدون تاريخ ,ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو َبصرياألعشى, . ديوان األعشى, 19

 ,ب العربيةدار إحياء الكت, يزيدأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه , ابن ماجة, ةسنن ابن ماج. 20
 .م1952,فيصل عيسى البايب احلليب

تاين ,أبو داود, سنن أيب داود. 21 س  دار  ,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس جي
 .م2009 -هـ  1430,الرسالة العاملية

ردي اخلراساين، أبو بكر البيه البيهقي, أمحد بن احلسني بن علي بن موسى, السنن الكربى. 22 َرو جي دار , قياخل س 
  .م2003 -هـ  1424ن,لبنا –الكتب العلمية، بريوت 

 ,عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدينابن هشام, , السرية النبوية البن هشام. 23
 .م1955 -هـ 1375,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

 -إلسالمي املكتب ا, البغوي, أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي, شرح السنة. 24
 .م1983 -هـ 1403,دمشق، بريوت

 ,حممد بن حممد حسن ش رَّاب, شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية "ألربعة آالف شاهد شعري". 25
  .م2007 - هـ1427,لبنان –مؤسسة الرسالة، بريوت 
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, دمكتبة الرش, أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك, بن بطال, اشرح صحيح البخارى البن بطال. 26
 .م2003 -هـ 1423الرياض,

 بدون تاريخ. , خالد بن إبراهيم الصقعيب, شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي. 27
تميمي حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمع بَد، ال, انب  بن حي ا, برتتيب ابن بلبانصحيح ابن حبان . 28

 م.1993 - ه1414 , بريوت,مؤسسة الرسالة, أبو حامت الدارمي الب سيت
 دار طوق النجاة )مصورة عن, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري. 29

 .ه1422,بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(السلطانية 
, بد الباقيحممد فؤاد ع, حتقيق: أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم. 30

  , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة
, دار املعرفة, علي بن حممد بن أمحدأبو الفضل أمحد بن , بن حجر العسقالينا, فتح الباري شرح صحيح البخاري. 31

 .ه1379بريوت,
 .بدون تاريخ(, دمشق, دار الفكر, وهبة بن مصطفى الزَُّحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته. 32
 .م1993 -هـ 1414 ,بريوت –دار املعرفة  ,حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة, السرخسي. املبسوط, 33
بيب بن أبو مروان عبد امللك بن َحبييب بن ح, غذية واألعشاب يف بالد املغربالعالج باأل - خمتصر يف الطب. 34

 .م1998, بريوت,دار الكتب العلمية ,سليمان بن هارون السلمي القرطيب
 -لمية دار الكتب الع ,الزخمشري جار اهلل, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, املستقصى يف أمثال العرب. 35

 م.1987,بريوت
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مطبعة  ,الباجي, أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب, املنتقى شرح املوطإ. 39

 .ه1332,جبوار حمافظة مصر -السعادة 
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ن عبد أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد اب, جمد الدين ابن األثري, النهاية يف غريب احلديث واألثر. 42
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Abstract 

 A few years ago, the world witnessed a tremendous development in the digital information 

systems at various levels, which requires their introduction, use and application in the 

governmental administrative bodies in the Arab countries, which is one of the core resources of 

these devices and their strategic weapon in dealing with the current conditions of rapid change 

with The intensification of competition not only at the local level, but also at the international 

level, so that these devices can overcome all the obstacles of routine in terms of twinning with the 

nature of the era and the shift to digital technologies to save time and effort and work to enhance 

performance and The efficiency of the professional. 

 The present article focuses on the study and knowledge of the impact of digital 

transformation in the professional competence of senior administrative leaders. As the originality 

of the current issue in being one of the most thorny and innovative topics, which many countries 

stressed the need to activate in all institutions to overcome the professional problems faced by 

employees in state institutions and facilitate dealing and save time and effort and organization of 

work, so it had to be highlighted . 

Keywords: Digital transformation, professional competencies, Senior Administrative Leaders. 
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  ملخص البحث: 

يشهد العامل منذ سنوات قليلة ماضية تطور هائل يف نظم املعلومات الرقمية على مستويات عدة، األمر الذي يستلزم  

األخذ هبا واستخدامها وتطبيقها يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف الدول العربية، حيث تعترب أحد املوارد األساسية لتلك 

سة ليس مع الظروف احلالية اليت تتصف بالتغري السريع مع اشتداد حدة املنافسالحها االسرتاتيجي يف التعامل و األجهزة 

فقط على املستوى احمللي وإمنا أيضًا على املستوى الدويل وحىت تستطيع تلك األجهزة التغلب على كافة املعوقات 

ى تعزيز األداء العمل علجلهد و التقنيات الرقمية لتوفري الوقت واو الروتينية من جهة التوأمة مع طبيعة العصر والتحول حن

إلدارية دراسة ومعرفة تأثري التحول الرقمي يف الكفاءة املهنية لدى القيادات ا قالة احلالية علىتركز امل، و والكفاءة املهنية

ت العديد من أكثر املواضيع الشائكة واملستحدثة واليت أكدوضو  احلايل يف كون  تتمحور األصالة يف امل. حيث العليا

من الدول على ضرورة تفعيلها يف كافة املؤسسات للتغلب على املشكالت املهنية اليت تواج  املوظفني يف مؤسسات 

 الدولة وتيسري التعامل وتوفري الوقت واجلهد وتنظيم األعمال، لذلك كان ال بد من تسليط الضوء عليها. 

 العليا الكفاءات املهنية، القيادات اإلدارية ،التحول الرقمي :ت مفتاحيةكلما
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 مقدمة:

تسخري تلك ب ةملتخصصني يف اإلدارة التكنولوجيمع التطورات يف التكنولوجيا احلديثة واحلاسبات اآللية قام اخلرباء ا

حيث برزت منظومة جديدة تسمى التحول الرقمي واليت بدورها ساندت اإلدارة واملنظمة  ،الطاقات خلدمة البيئة اإلدارية

يف مجيع عملياهتا اإلدارية وفرضت تلك املنظومة على املديرين وحىت القائمني باألعمال اإلدارية أن ميتلكوا املهارات 

م األعمال ع البيانات واسرتجاعها وتنظيواملعارف اجليدة هبذه التقنية واليت تساعدهم على القيام بأعماهلم من مج

الوقت والصورة  لوبة يفوالتخطيط بأنواع  وحل املشاكل واختاذ القرارات من خالل تزويدهم باملعلومات الدقيقة واملط

 .(1)املناسبني

ما و  وهينوتستخدم التقنيات الرقمية مجيع أنوا  التكنولوجيا لتشغيل ومعاجلة وختزين ونقل املعلومات يف شكل إلكرتو 

يعرف بتكنولوجيا املعلومات اليت تشمل شبكات الربط ما بني األجهزة واملعدات لتشغيل البيانات وتقدميها 

واملهام  ءللمستخدمني، والعديد من النظم مستخدمة ما زالت تستخدم األشكال الروتينية يف العمل مما يزيد من األعبا

 .(2)الوظيفية على املوظفني

هنية يربز من خالل املساعدة على لحليل اجلهد الذي سيبذل  الفرد يف نشا  معني ومقدار الصالبة إن أثر الكفاءة امل

واملثابرة يف مواجهة العقبات والصعاب ويؤكد على أن  كلما زاد اإلحساس بالكفاءة زاد اجلهد واملثابرة والصالبة ويشري 

 .(3)كالت واألنشطة الصعبة هبدوء أكثرالكفاءة املهنية املرتفعة يتعاملون مع املشو بأن األفراد ذ

                                                           
 .2007، دراسات العلوم اإلدارية، األردن، 2،  34األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصل العزام، مجدور شبكات نظم املعلومات ودعم اإلدارة العليا يف لحسني وتطوير  )1(

م(، جملة القراءة واملعرفة، مصر، 4(1)20دور نظم املعلومات يف رفع مستوى أداء العاملني يف القطا  العام يف ظل الثورة الرقمية، صربي، سوىل، ))2(

( 1)57. 

م(، جملة العلوم 2009ة الذاتية األكادميية املدركة لدى طلبة اجلامعة األردنية يف ضوء متغري اجلنس والكلية واملستوى الدراسي، الزق، أمحد، )الكفاء (3(

 .2والنفسية،    الرتبوية
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وتفرتض النظرية املعرفية االجتماعية أن األفراد لديهم قوة داخلية تتمثل يف الكفاءة املهنية واليت تؤدي إىل السلوك 

املستقبلي والذي يرتبط بثالثة عوامل وهي: التأثريات البيئية والسلوك واملقومات الشخصية الداخلية مثل العمليات 

املعرفية والعاطفية والبيولوجية وأن هذه القوى الثالث تؤثر على ما يفعل  الفرد وهذا يعين أن السلوك املستقبلي للكفاءة 

  (4)نتاج التفاعل الديناميكي بني القوى الداخلية واخلارجية للفرد.و املهنية ه

 -ألكادميية د وهي: املعلومات: مثل )اجملاالت اأن مفهوم الكفاءة املهنية مفهوماً متسعاً ويشتمل على ثالثة أبعا ذكروي  

ل أداء مهارات نفس حركية( االجتاهات: مثل )مي -القيم( املهارات: مثل )التفاعل مع اآلخرين  -العالقات املتداخلة 

 .(5)االستعداد للتعرف املهين( –اطفي التزام ع –ممارسة املهنة و ذايت حن

أن اإلدارة القائمة على الكفاءة  (kaushiki& Agrawal, 2014: p354)وقد أكدت نتائج دراسة   

 ولحقيق نيأخذت يف االنتشار سريعًا بوصفها هنجًا جديدًا لتحقيق نسبة عالية أكرب يف لحسني األداء املهين للعامل

 .(6)خمرجات األداء للمنظمة

  

                                                           
موك: األردن، واإلداريني، رسالة دكتوراه غري منشورة، رميا حممد يونس، األردن: كلية الرتبية، جامعة الري التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة الريموك وعالقت  بالكفاءة املهنية لدى القادة األكادمييني  (4)

2013. 

 م(، الرياض2003طفى حممد، )يل، مصمهنة التعليم يف دول اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، عبد اجلواد، نور الدين حممد، ومتو ( 5)

(6) Kaushiki .T , Agrawal .M " Competency Based Management In Organizational Context: A 

Literature Review" Global Journal of Finance and Management.Vol.6. No.4 .P(349 - 356) 
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 المبحث األول: مصطلحات الدراسة

 المطلب األول: مفهوم التحول الرقمي

يش، واملواد ذات الشكل امليكروفو املخزنة على امليكروفيلم أو التحول الرقمي على أن : عملية لحويل املواد املطبوعة، أيعرف 

إعادة اإلدخال إىل مواد و املرئية عن طريق املسح الضوئي، أو التناظري، واليت من مناذجها األشرطة الصوتية، وأشرطة الفيدي

ع احلاسب التعامل مع ، وذلك بتنظيمها إىل وحدات منفصلة من البيانات الشكل الذي يستطيو ذات شكل رقمي، وه

خارجية كاألقراص املليزرة، وأقراص و ، وختزينها على وسائط داخلية كاألقراص الصلبة، أ"Bytes "يطلق عليها

 (.7)وإتاحتها على شبكة اإلنرتنت، أالرقميةو الفيدي

 المطلب الثاني: مفهوم الكفاءة المهنية

املعارف، واملهارات  إىل أن مفهوم الكفاءة املهنية يتضمن (Kaslow et al, 2007الباحثة مع ما أشار إلي  )تتفق 

لسمات الشخصية، او التصرفات، و القيم، و املواقف، واملعتقدات، و االسرتاتيجيات، و السلوكيات، و القدرات املتكاملة، و 

 (.8)دد ال حيصى من النتائج احملتملةاملهام مع وجود عالدوافع اليت تكمن وراء أداء و التصورات الذاتية، و 

 

 

 

                                                           
، دار النخلة -، جملة املكتبات واملعلومات14للدورياتالتحول الرقمي و دراسة لواقع مبادرات املكتبات ومؤسسات املعلومات العربية، يس، جنالء أمحد، حن(7) 

 .119، ص 2015للنشر: ليبيا. 

 )8()Kaslow,N; Rubin,N; Forrest,L; Elman,N. Horne,B.; Jacobs, S et al, Recognizing, Assessing, and 

Intervening With Problems of Professional Competence. Professional Psychology, 38(5), Research 

and Practice. 2007, p 479-492. 
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 المطلب الثالث: مفهوم القيادات اإلدارية

داري على اإلشراف اإلو إصدار األوامر و وإصدار القرار  وتعرف: بأهنا النشا  الذي ميارس  القائد اإلداري يف جمال اختاذ 

األخرين باستخدام السلطة الرمسية وعن طريق التأثري واالستمالة بقصد لحقيق هدف معني، فالقيادة اإلدارية جتمع يف 

 .(9يق اهلدف)استمالتهم للتعاون لتحقو هذا املفهوم بني استخدام السلطة الرمسية وبني التأثري على سلوك األخرين 

 الرقميالمبحث الثاني: التحول 

مع التطورات احلديثة يف التكنولوجيا واحلاسبات اآللية قام اخلرباء املتخصصني يف اإلدارة التكنولوجية إىل تسخري تلك 

الطاقات خلدمة البيئة اإلدارية، حيث برزت منظومة جديدة تسمى التحول الرقمي، واليت بدورها ساندت اإلدارة واملنظمة 

 رضت تلك املنظومة على املديرين، وحىت القائمني باألعمال اإلدارية أن ميتلكوا املهاراتيف مجيع عملياهتا اإلدارية، وف

واملعارف اجليدة هبذه التقنية، واليت تساعدهم على القيام بأعماهلم من مجع البيانات، واسرتجاعها، وتنظيم األعمال 

والصورة قت املعلومات الدقيقة واملطلوبة يف الو والتخطيط بأنواع ، وحل املشكالت، واختاذ القرارات من خالل تزويدهم ب

 (.10)املناسبني

 المطلب األول: أهمية التحول الرقمي، وأهدافه

 أهمية التحول الرقميالفرع األول: 

 أن التحول الرقمي ل  أمهية بالغة تتمثل يف اآليت:

 إجراءات العمل.ساعد التحول الرقمي يف زيادة سرعة إجناز األعمال، واألنشطة، وتوحيد، وتبسيط  .1

                                                           
 .2001، 46تنمية املهارات القيادية للمديرين اجلدد، عليوة، السيد، دار السماح: القاهرة، ص    )9(

ص ، 2007، دراسات العلوم اإلدارية، األردن، 2،  34دور شبكات نظم املعلومات ودعم اإلدارة العليا يف لحسني وتطوير األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصل العزام، مج(10) 

319. 
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 أسهم التحول الرقمي يف التفاعل االجتماعي بني األفراد، باإلضافة إىل ضمان جودة العمل، ومواكبة التطور. .2

ساعد التحول الرقمي يف جتويد عملية التدريب، واخلدمات املقدمة لألفراد. عالوة على اكساهبم املهارات املختلفة  .3

 ومات.يف إطار االستثمار األمثل لتقنية املعل

التعامل مع العمل مبثابة العنصر الثالث الفعال، والذي إن مل يراعى لحسين ؛ فإن تطبيق التقنية قد يصبح زيادة يف  .4

 العبء على العمل اليدوي.

ساهم التحول الرقمي أيضًا يف أمن املعلومات، وحفظها، وسهولة ختزينها، واسرتجاعها، واتاحة االطال  عليها  .5

 يف ن يتم من حفظ الوثائق، والبيانات يف ارشيفات ورقية قد تأخذ حيزاً كبرياً، وتتطلب وقتاً طويالً للجميع بداًل مما كا

 (.11)البحث عن الوثائق املطلوبة

 أهداف التحول الرقميالفرع الثاني: 

 يهدف التحول الرقمي إىل ما يلي:

 .العادي عند قيام  بعمل لحسني مستوى اخلدمات: عن طريق جتاوز األخطاء اليت قد يقع فيها املوظف  .1

 التقليل من التعقيدات اإلدارية: وذلك من خالل التقليل من البريوقراطية يف اإلدارة، واختصار مراحل إجناز املعامالت. .2

ختفيض التكاليف: مما يتيح لألفراد إمكانية التوصل للمعلومات، والبيانات اليت تلزمهم للحصول على خدمة معينة  .3

 نت دون أن يكلف نفس  مراجعة املؤسسة.عن طريق شبكة اإلنرت 

لحقيق اإلفادة القصوى يف املؤسسة: وذلك من خالل اتبا  أسلوب موحد للتعامل مع مجيع املوظفني يف املؤسسة مبا  .4

 (.12)رتونية بالعمل على مدار الساعةحيقق املساواة يف تقدمي اخلدمة، وكذلك قيام نظام اخلدمات اإللك

 .التحول الرقميو االنتقال نحالمطلب الثاني: أسباب 

                                                           
 .271، ص 2011ية الرتبية: مصر. (، كل33)14النحول الرقمي للجامعات املصرية، املتطلبات واآلليات،علي، أسامة عبد السالم، (11) 

 .404، ص2014(، عامل الرتبية: مصر، 48) 15متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات، قنرب، معتز ابراهيم، (12) 
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التحول الرقمي، ومن أهم تلك األسباب اليت و هناك العديد من األسباب اليت تقف جسدًا عاجزًا أمام االنتقال حن

 لتطبيق منظومة التحول الرقمي هي:املنظمة و تدع

ور حوهلا دتلك التعقيدات الشائكة يف األعمال، واليت أصبح من الضروري على اإلدارة التعرف على ما ي .1

 أكثر من أي وقت مضى.

ا إىل بناء تنافسها يف السوق احمللي، والعاملي قد دفع هبو التوسع يف األعمال، ووجود هياكل تنظيمية كبرية،   .2

قاعدة معلوماتية، ونظام أكرب للتفاعل اإلجيايب املنظم لتحقيق أهدافها، ولكن لعدم العمل بتلك اآللية أدى 

من التعقيدات املهنية، واالعباء الوظيفية، واستخدام النظام الورقي يف العمل،  إىل اثقال املوظف بالكثري

 (.13)القطا  اخلاصو والذي يهدد باهنيار األجهزة اإلدارية سواء يف القطا  احلكومي أ

 المطلب الثالث: أبعاد التحول الرقمي 

أبعاد تتمثل يف  يرى أن للتحول الرقمي أربعةللتحول الرقمي جمموعة من األبعاد اليت تباينت بني الباحثني، فمنهم من 

 Changes In Value، والتغريات يف انتاج القيمة Use Of Technologiesاستخدام التكنولوجيا 

Creation والتغريات اهليكلية ،Structural Changes واجلوانب املالية ،Financial Aspects ويعاجل ،

التكنولوجيا اجلديدة، فضاًل عن قدرهتا على استغالل هذه التكنولوجيا، استخدام التكنولوجيا موقف املؤسسة إزاء 

وبالتايل فإن  حيتوي على الدور االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات للمؤسسة، وطموحها التكنولوجي يف املستقبل، وهنا 

خدام التكنولوجيا ن حيث استلحتاج املؤسسة إىل أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تصبح رائدة يف اجملال اليت تعمل ب  م

وسيلة ما إذا كانت تفضل اللجوء إىل املعايري املعمول هبا بالفعل كو مع القدرة على خلق املعايري التكنولوجية اخلاصة، أ

لتحقيق العمليات التجارية، يف حني أن كوهنا رائدة يف السوق التكنولوجية ميكن أن تؤدي إىل مزايا تنافسية، وميكن أن 

                                                           
 (13)Koushanfar, Farinaz& Potkonjak, Miodrag, CAD- based Security, Cryptography, and Digital 

Righta Management ECE and Depts, Rice University6100 S, Main st. MS- 380. 2007, p 268. 
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تطلب ياً للمؤسسات األخرى اليت أصبحت تعتمد على املعايري التكنولوجية، وبالتايل قد يكون أكثر خطورة، و تنتج فرص

 (.14)بعض الكفاءات التكنولوجية

 : الكفاءة المهنيةالثالثالمبحث 

الرياضي، و تعد الكفاءة أحد املتغريات البحثية اليت جذبت انتباه الباحثني يف العديد من اجملاالت املخلفة، كاجملال الرتبوي، 

رية فوائد متعددة، تتمثل يف جمملها يف اجملال اإلداري االهتمام بالعملية اإلداو غريه ملا هلذا املفهوم من أمهية و اإلداري، و 

 النهوض بالعمل.و 

 ، وأهميتهالب األول: مفهوم الكفاءة المهنيةالمط

 مفهوم الكفاءة المهنيةالفرع األول: 

 على : القدرةهياملهنة" فالكفاءة و عند التطرق إىل مفهوم الكفاءة املهنية، نرى أن هذا املفهوم يتكون من" الكفاءة 

 من تتكونو  األقوال،و أ األفعالو أ احلركاتو أ التصرفات من عنها مبجموعة يعربو  معينة مبهام يرتبط معني سلوك أداء

 اإلتقان من معني مبستوى تؤدى و ، معني مبجال مباشراً  اتصاالً  تتصل اليت االجتاهات،و ، املهاراتو  من املعارف، جمموعة

 (.15)فعال بشكل األهداف لحقيق يضمن

                                                           
 (14)Matt, c; Hess, H; Benlian, A, Digital Transformation Strategies, 57(5), Bus Inf Eng. 2015, p 339. 

، عيسى، جابر حممد عبداهلل "مقارنة دراسة"والسعودية  مصر من كل يف للمعايري العاملية بصرياً طبقاً  املعاقني الطالب ملعلمي املهنية الكفاءة تقييم (15)

 . 438-353، ص 2012، دراسات تربوية ونفسية ) جملة كلية الرتبية بالزقازيق (: مصر. 75وعماشة، سناء حسن، 
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هبا الفرد من خالل ممارسات أما املهنة فتعرف على أهنا: جمموعة من األعمال لحتاج إىل مهارات معينة يقوم 

يف العمل،  توظيف املهاراتو استقاللية، و كما تعرف على أهنا: مدى القدرة على تقدمي اخلدمات بفاعلية، (16)تدريبية.

 (.17)ب  الفرد من واجبات أعمال إضافيةما يقوم و حن مدى االلتزامو 

 أهمية الكفاءة المهنية الفرع الثاني:

 بة للمؤسسة:فيما يلي توضيح أمهية الكفاءة املهنية بالنسو املؤسسة، و إن للكفاءة املهنية أمهية كبرية بالنسبة للفرد، 

 بالنسبة للمؤسسة فتتضح أمهية الكفاءة فيما يلي:

 تقليص اجلوانب السلبية قدر اإلمكان.و تدعيم القوى اإلجيابية يف املؤسسة،  .1

 الرتجيح بني اآلراء.و حسم اخلالفات، و حلها، و السيطرة على مشكالت العمل  .2

 رعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة، كما أن األفراد يتخذون من القائد قدوة هلم.و تدريب، و تنمية،  .3

 (18)توظيفها خلدمة املؤسسة.و مواكبة املتغريات احمليطة،  .4

 خصائصهاو المطلب الثاني: أبعاد الكفاءة المهنية 

 أبعاد الكفاءة المهنية الفرع األول:

 يشري زار  إىل أن الكفاءة املهنية تتضمن ثالثة أبعاد تتمثل يف اآليت:

 قيم (. -عالقات متداخلة  -مثل ) جماالت أكادميية  المعلومات: .1

                                                           
 .27أخالقيات العمل، السكارنة، بالل، دار املسرية للنشر والتوزيع: عّمان. د.ت، ص  (16)

 باألردن، اخلتاتنة، الكرك حمافظة يف مدارس نظرهم وجهة من املهنية بالكفاءة وعالقتها تكنولوجيا املعلومات ملهارات الرتبويني املرشدين امتالك مدى (17)

 . 458-429، ص 2015. مصر: مشس عني - الرتبية كلية (، جملة4)39شاهر،  سالم جربيل والعرود، حمسن سامي

 بن حسني مقرتح، حسن، منوذج  :السعودية العام التعليم التعلم مبؤسسات جمتمعات معايري لتطبيق املدرسية القيادات لدى املنشودة املهنية الكفايات (18)

 .32، ص 2016مصر.  :والتنمية (، الثقافة103)16قاسم، 
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 أداء مهارات نفس حركية (. -مثل ) التفاعل مع اآلخرين  المهارات: .2

 .(19)االستعداد للتعرف مهنياً ( -التزام عاطفي  -ممارسة املهنة و مثل ) ميل ذايت حن االتجاهات: .3

 أن الكفاءات املهنية تنقسم إىل ما يلي: يرى الشمريو هذا 

ب القدرة الطرق اليت يلجأ إليها القائد يف ممارسة مهمات ، وتتطلو  ،هي اليت تتعلق باألساليبو  الكفاءات الفنية:. 1

كتابة و  ،وعقد االجتماعات ،تنظيم االتصاالتو  ،وإعداد امليزانية ،رسم السياسات يف بيئة العملو  ،علي التخطيط

 وتوزيع العمل داخل املؤسسة. ،التقارير

 تتعلق بالطريقة اليت يستطيع هبا القائد التعامل بنجاح مع اآلخرين، أي كيف يستطيع أنو  الكفاءات اإلنسانية:. 2

 العطاء.و يزيدون من قدرهتم على اإلنتاج و  ،العملخيلصون يف و  ،جيعلهم يتعاونون مع و  ،جيذب اآلخرين إلي 

 ،اإلحساس هباو  ،التعرف على املشكالتو  ،تتمثل يف درجة كفاءة القائد يف ابتكار األفكارو  الكفاءات التصورية: .3

 حماولة البحث عن احللول اليت من شأهنا تطوير مؤسست .و 

األهداف املنشودة،  لحقيقو العاملني مع  لدفعهم حنتتمثل يف متكن القائد من التأثري على و  الكفاءات القيادية: .4

مارها يف ثقدرت  على التعرف على قدرات العاملني مع  الستو ق، يالتنسو ، التخطيطو كذلك قدرت  على التنظيم و 

 (.20)لحقيق األهداف

 خصائص الكفاءة المهنيةالفرع الثاني: 

 التايل: وتوضيحها على النحاليت ميكن و تتسم الكفاءات املهنية مبجموعة من اخلصائص، 

                                                           
  "األساسي التعليم شعبة الطالب املعلمني لدى االجتماعية املهاراتو  املهنية الكفاءة التواصلية لتنمية النظرية مهارات على قائم مقرتح برنامج فاعلية(19)

 . 567-507، ص 2015مصر.  :بأسيو  الرتبية كلية جملة (،4)31أمحد،،  زار  أمحد الرتبية زار ، بكلية "اجتماعية مواد

  "األساسي التعليم شعبة الطالب املعلمني لدى االجتماعية املهاراتو  املهنية الكفاءة التواصلية لتنمية النظرية مهارات على قائم مقرتح برنامج فاعلية(20)

 .567 -507، مرجع سابق، ص 2015أمحد،.  زار  أمحد الرتبية زار ، بكلية "اجتماعية مواد
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مدجمة، وهي أمشل من اهلدف اإلجرائي يف شكل  السلوكي امليكانيكي. و فالكفاءة شاملة،  االندماج:و الشمولية  .1

 مهارات مرتابطة، فكل كفاية هي وليدة جمموعة منو إن الكفاءات صياغات ذات طابع توليفي، تتألف من قدرات، 

 (.21)اصالتصرف إزاء موقف خو مشكل طارئ أو مواجهة صعوبة أو عية معينة أالقدرات اليت يقتضيها التكيف مع وض

منها و ن، مكتسب اآلو تتميز الكفاءة بطابعها النمائي، فهي تشكيلة من العناصر، منها ما ه :الطبيعة النمائية .2

ها من التحكم بشكل تدرجيي لتمكن صاحبو ما مت اكتساب  يف مواقف وجتارب ماضية كعناصر تتجمع شيئا فشيئا، 

 (.22)املستجداتو املواقف، و يف بعض الوضعيات، 

  

                                                           
فالح،  فخري ربيع عجلون. املومين، حمافظة يف املدارس لدى معلمي املهنية الكفايات تطوير يف االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا دبلوم برنامج فاعلية (21)

 .33، مرجع سابق، ص2013

فالح،  فخري ربيع عجلون، املومين، حمافظة يف املدارس لدى معلمي املهنية الكفايات تطوير يف االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا دبلوم برنامج فاعلية(22)

 .33ص
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 العليا المبحث الثالث: القيادات اإلدارية

 وعواملها. مفهوم اإلدارة وعناصرهاالمطلب األول: 

 مفهوم اإلدارةالفرع األول: 

ملا و  من دور أساسي يف الوصول لألطر واألهداف،لقد تناولت الباحثة جمموعة من التعاريف اخلاصة باإلدارة ملا هلا 

 يما يأيت:لحقيق هذه األهداف، وستعرض الباحثة التعريفات فو األفراد حن دألمهيتها البالغة يف تنظيم وتوجي  جهو 

األهداف شكل حيقق تنسيقها بو  ،عملية استغالل املوارد املتاحة عن طريق تنظيم اجلهود اجلماعية :تعرف اإلدارة على أهنا

مستفيداً و لتنظيم أا كان عضواً يفأبوسائل إنسانية مما يساهم يف لحسني حياة اإلنسان سواء و  ،فاعليةو  ،احملددة بكفاية

 (.23) كان اجملال الذي متارس في   أياً و خدمات ،  من

ة لكل تكلفة ممكنة لتحقيق أقصى درجات السعادو فن احلصول على أقصى النتائج بأقل جهد  :كما تعرف على أنها

 (.24)لني مع تقدمي أفضل خدمة للمجتمعالعامو من أصحاب األعمال 

 عناصر وعمليات اإلدارةالفرع الثاني: 

 :اليت تتمثل يف اآليتو العمليات و لإلدارة جمموعة من العناصر 

 .واإلجراءات املتخذة لتحقيقها ،األهدافو  ،يشمل التخطيط اختيار املهامو  التخطيط: .1

 املنظمة يفذلك اجلزء من اإلدارة الذي ينطوي على إنشاء هيكل متعمد لألدوار اليت يقوم هبا األشخاص و ه التنظيم: .2

 .مقصود على أن يتم تعيني مجيع املهام الالزمة لتحقيق األهداف بشكل

                                                           
 32، ص 2013التوزيع. و التطبيق . العجمي، حممد حسنني، عمان  : دار املسرية للنشر و التخطيط االسرتاتيجي النظرية و اإلدارة  (23)

 . 9، ص 2014الربزجني، حيدر شاكر، و مبادئ علم اإلدارة احلديثة.اهلواسي، حممود حسن  (24)
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تعيني، و  ،عاملةذلك بتحديد متطلبات القوة ال يتمو  ،يتضمن االحتفاظ بالوظائف يف اهليكل التنظيمي :التوظيف .3

 ،ر كل من املرشحنيخالف ذلك تطويو التعويض، والتدريب أو واختيار، ووضع، وتعزيز، وتقييم، والتخطيط الوظيفي، 

 (.25)كفاءةو والوظائف احلالية إلجناز مهامهم بفعالية 

يكون املديرون  جيب أن بالتايلو  ،واألهداف ،تساهم يف تنظيم اجملموعاتو  ،هي فن التأثري على األفراد القيادة: .4

 .االتصاالتو  ،النهجو  ،أساليب القيادة الناجحةو بالدافع،  ايتسمو أن و  ،الفعالون قادة فعالني

كل وظيفة من و ة، لحقيق أهداف اجملموعو جوهر العملية اإلدارية لتحقيق االنسجام بني اجلهود الفردية حنو ه التنسيق: .5

جلهود او ألن األفراد غالبا ما يفسرون مصاحل مماثلة بطرق خمتلفة،  .ممارسة تسهم يف التنسيقالوظائف اإلدارية هي 

بالتايل تصبح املهمة و اليت تبذهلا بعض األفراد لتحقيق األهداف املتبادلة ال تتشابك تلقائيا مع جهود اآلخرين، 

ة للمسامهة يف مواءمة األهداف الفرديو الفائدة، و اجلهد أو التوقيت، و املركزية للمدير هي تسوية اخلالفات يف النهج، 

 (.26)لحقيق األهداف التنظيمية

 المطلب الثاني: أهمية إعداد القادة اإلداريين

 والقيادة وظيفة هامة وضرورية لتحقيق األهداف اخلاصة باملؤسسة واملديرون سواء أكانوا من مستوى اإلدارة العليا أ

 (.27إحباطهم) وسلباً على املرؤوسني، كما باإلمكان تشجيعهم أو جياباً أن أن يؤثر إالوسطى فإن  من املمك

                                                           
(25) Ibraheem , S . ;Mohammad , S . ;AL-Zeaud , H . & Batayneh , A, The relationship between 

transformational leadership and employees’ satisfaction at Jordanian private hospitals . BEH - 

Business and Economic Horizons , 5 ( 2 ). 2011, p . 34-35. 

(26) Olum , D, Modern Management Theories And Practices . The 15th East African Central 

Banking Course , Held On , 1-25 . 2004, p . 8 

 .73، ص 2001اإلدارة ولحديات التغيري، سعيد، يس، القاهرة، مركز وايد سرفيسس لالستشارات والتطوير اإلداري،  (27)
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 جلانبا املدير( واملرؤوس ومدى تقبل املرؤوسني لسلطة الرئيس تعتمد على ثالثة جوانب وهي:) والعالقة بني الرئيس

 (.28اجلانب النفسي) ،اجلانب القانوين ،األخالقي

 بسلطنة عمان، ومسارات التنمية اإلدارية به.: مكونات الجهاز اإلداري الثالثالمطلب 

 مكونات الجهاز اإلداريالفرع األول: 

 اهليئات التالية:و  ،اجملالسو  ،املؤسساتو  ،يتكون اهليكل التنظيمي للجهاز اإلداري للدولة من السلطات

د موار و  ،الشئون املاليةجملس ، جملس الدفا ، جملس الوزراء، املعظم سعيد بن قابوس السلطان اجلاللة صاحب حضرة

 (.29)اهليئات العامةو  ،اجملالس الفرعيةو  ،اللجان العليا، اجمللس األعلى للقضاء، الطاقة

 : النظريات المفسرة لإلدارةالرابعالمطلب 

 يف هذا املقال ومها:نظريتني ب هناك العديد من النظريات املفسرة لإلدارة، وسأكتفي

 Contingency Theoryالنظرية الموقفية  الفرع األول:

يؤكد من خالل تلك النظرية أن القائد اإلداري الناجح و  ،" Fiedler , 1984ر " دلفيو مؤسسة النظرية املوقفية ه

القائد يف  يؤكد فيلدر يف نظريت  أن النمط اإلداري الذي يتبع و حبكمة مع املواقف اليت تواجه ،  القادر على التعاملو ه

يف تلك النظرية يتم قياس فعالية القيادة لدى القائد و  ،(30)التواصل معهمو  ،يؤثر على التفاعل املرؤوسنيتعامل  مع 

  :اإلداري من خالل ما يلي

 أسلوب القيادة اليت تركز على اإلنتاج والعمل .1

  أسلوب القيادة اليت تركز على العاملني. .2

                                                           
 .  39، ص1971رة، السلمي، علي، دار املعارف: القاهرة. خواطر يف اإلدارة املعاص (28)

 .2000التحديات. و اإلجنازات و العريب، جتربة سلطنة عمان يف التنمية اإلدارية احملاور  ىف الوطن اإلداري اإلصالحو  التنمية جتارب (29)

 .213 – 212، ص  2004حامد: عمان. سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال، حرمي، حسن،  السلوك التنظيمي: دار  (30)
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ألسلوب اتفرتض نظرية فيدلر املوقفية أن  ال توجد طريقة واحدة أفضل للقادة، فاملوقف ميلي على القائد اإلداري  

 (.31)ستخدم اإلداري املناسب ال

 نظرية تالكوت بارسونز  الفرع الثاني:

 ما يلي: لحقيق املنظمات االجتماعية على ضرورة  من اليؤكد "بارسونز" أن

 .تكييف النظام االجتماعي لتلبية املطالب احلقيقية للبيئة اخلارجيةيقصد ب  و التكيف:  .1

  .لك األهدافالوسائل للوصول إىل لحقيق تو  ،تعبئة مجيع اإلمكاناتو  ،يقصد ب  لحقيق األهدافو لحقيق اهلدف:  .2

 ،ينهمحبيث تضمن التنسيق ب ،تنظيم جمموعة من العالقات بني أعضاء املؤسسةو  ،يقصد هبا إرساءو التكامل:  .3

 . توحيدهم يف كل متكاملو 

   يقصد ب  أن لحافظ املؤسسة على االستمرار يف تقدمي احلوافز مع احملافظة على اإلطار الثقايفو :  ينونةالك .4

 المبحث الرابع: المنظور اإلسالمي للدراسة

 المطلب األول: مكانة العلم في اإلسالم

ما اكتسب رجل مثل عقل يهدي صاحب  إىل هدى ورده عن ردى، وما مت اميان وسلم: "رسول اهلل صلى اهلل علي  قال 

وعلى مدى الثالثة والعشرين عاماً حيث كانت آيات القرآن الكرمي تتنزل  ،(32")عبد وال استقام دين  حىت يكمل عقل 

واقعًا حياتيًا نعيش   تحول املعريفعلى النيب بني احلينة واألخرى، استمر التأكيد لتعميق االجتاهات، وتعزيزها وجعل ال

من هنا نستنتج بأن اإلسالم ال يسوي بني الذي يعلم والذي ال يعلم، لذا جعل اإلسالم العلماء ورثة  (،33)يوماً بيوم.

                                                           
 . 547 -545، ص 2003إدارة املوارد البشرية، ديسلر، جاري، ترمجة حممد سيد أمحد، دار املريخ: الرياض.  (31)

 .819كتاب األدب، بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، باب ما جاء يف العقل، حديث رقم   (32)

 .- املوصل، امعةج الرتبية، كلية". والتوقف االزدهار وعوامل املعطيات يف دراسة. خليل الدين عماد"التطبيقية، العلوم اإلسالم، حضارة من صفحات (33)

 . 134 ص
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األنبياء، وقد فضل الرسول صلى اهلل علي  وسلم جمالس العلم على جمالس الذكر، وقد ورد عن  علي  الصالة والسالم: 

 (.34اً سهل اهلل ل  طريقاً إىل اجلنة")طريقاً يلتمس في  علممن سلك "

 أسس القيادة اإلدارية في اإلسالمو المطلب الثاني: القيادة اإلدارية في ضوء الكتاب والسنة، 

 القيادة اإلدارية في ضوء الكتاب والسنة الفرع األول:

يكون قدوة هلم، من خالل بذل السعي للوصول القيادة ما هي إال عملية اقنا  جملموعة من األشخاص من قبل شخص 

 إىل تقيق أهداف منشودة، وحىت تكون القيادة ناجحة جيب أن يتتبع األفراد أوامر القائد عن اقتنا  وينفذوهنا.

القيادة أساسها العدل، الصدق، األمانة، فإذا ما أراد الفرد القائد العدل داخل املؤسسة وج  اإلسالم النظر إىل أن 

ى ٰ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإلَ " أمان  ومسئولية شخصية لدي ، فيقول اهلل تعاىل: وظيفت 

 (.35")ر اِصيبَ  َسِميع ا َكانَ   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   ِبهِ  يَِعُظُكم نِِعمَّا اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  بَ ْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل 

 الفرع الثاني: أهمية وجود القيادة في اإلسالم.

اهتم اإلسالم اهتماماً كبرياً بالقيادة، حيث أن اإلسالم قد أخرج بتعاليم  الواضحة قيادات كان وما زال هلم وزن تارخيي، 

فيما روي عن الرَّسول  روضرورية القيادة تظه، استطاعوا تغيري مفهوم العامل ووجهت  العلمية، كانوا نرباسًا حيتذى هبم

                                                           
 القشريي احلسنيو الذكر، رقم مسلم, مسلم بن احلجاج أبكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتما  على تالوة القرآن وعلى   (34)

 .2074، ص 4، مج2699النسابوري، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان, بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. احلديث: 

 58، اآلية سورة النساء (35)
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كما   ،(36)"ال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم": حممد صلى اهلل علي  وسلم حيث قال

 .(37")ثة يف سفر فليؤمروا عليهم أحدهمإذا خرج ثال: "قال علي  الصالة والسالم

الفردية، ة، ودميومتها لتحقيق أهدافها يف إشبا  احلاجات اجلماعية و فالقيادة مثلما نرى يقتضيها اإلسالم لتماسك اجلماع

 :يف النقا  التالية أمهية وجود القيادة يف الفكر اإلسالميوتربز 

 حلقة وصل بني العاملني وبني خطط املؤسسة وتصوراهتا املستقبلية. .1

 تدعم القوى اإلجيابية يف املؤسسة، وتقلص اجلوانب السلبية فيها. .2

 على مشكالت العمل وتتوصل إىل حلول مناسبة هلا.تسيطر  .3

تنمي قدرات األفراد، وهتتم بتدريبهم ورعايتهم، باعتبارهم املورد األساسي للمؤسسة، كما أن القائد يعترب القدوة  .4

 الرئيسية للعاملني.

 قوي على الضعيف.لتنظم حياة العاملني؛ مبا حيقق مصاحلهم، ويضمن لحقيق العدل بينهم، واحليلولة دون استبداد ا .5

وقت وجبهد   وضع اخلطط واالسرتاتيجيات املناسبة، لشغل األفراد وتشجيعهم؛ لتحقيق األهداف املنشودة يف أسر  .6

 (.38أقل)

 سمات القائد اإلداري المسلم الفرع الثالث:

 :ونذكر من أمههايتميز القائد اإلداري املسلم بصفات محيدة، واليت رمسها القرآن الكرمي  

                                                           
 -هـ 1413، 1تح:عصام الدين الصبابطي، مصر، دار احلديث،    نيل األوطار، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين، (36)

 .294، ص8، مج3872م،كتاب األقضية واألحكام، باب وجوب نصب والية القضاء واإلمارة وغريمها، رقم احلديث: 1993

، 8، مج3873ريمها، رقم احلديث: كتاب األقضية واألحكام، الشوكاين، نيل األوطار، مرجع سابق، باب وجوب نصب والية القضاء واإلمارة وغ  (37)

 .294ص

أمحد، اجلامعة  األسطل، حممود حبث مقدم الستكمال درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن،القيادة يف ضوء اآليات القرآنية ) دراسة موضوعية(   (38)

 .13 – 12م، ص 2012اإلسالمية: غزة.  
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كمة، فات احلهي صفة قد حددها القرآن لقادة األمم، مبا فيهم األنبياء حيث وهبهم بأعظم ص: احلكمة .1

َنا ل ْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشك ْر لِلَّ ِ : "حيث قال جل جالل  َنا آَل "، كما قال عز وجل: (39")َوَلَقْد آتـَيـْ فـََقْد آتـَيـْ

َقْد أ ويتَ يـ ْؤَت احلِْْكَمَة فَـ  َوَمن ۚ  يـ ْؤيت احلِْْكَمَة َمن َيَشاء  "قول  تعاىل: ، أيضًا (40")ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ 

رًا َكِثريًا ، واحلكمة تأتيها يف معناها احلقيقي املنع بغرض االصالح، فاحلكيم من يستطيع التحكم (41")َخيـْ

يف سورة  اهلل سبحان  وتعاىلبنفس  ومنعها عن هواها، وهي بذلك تشتمل على العلم والعمل معاً، وقد ذكر 

ِلَك ممَّا أَْوَحىَٰ ِإلَْيَك َربَُّك مِ ": اإلسراء بيانًا لألخالق واألوامر واملمنوعات معقبًا على ذلك بقول  َن ذََٰ

 .(42")احلِْْكَمةِ 

ية، وقد جاء يف احلديث الشريف: الشجاعة: وهي من أعظم صفات القائد املسلم، سواء أكانت مادية أم معنو  .2

مواجهة الكثرة عندما تكون على و ، ومن أفضل وأقوى أنوا  الشجاعة ه(43ا يف املرء شح هالع وجنب خالع")ر مش"

اللحظة احلرجة  وحيد ضمن القليل، فالقرار الشجا  يفو حق، ولقد واج  النيب علي  الصالة والسالم قوم  قريش، وه

 (.44)قد تنقذ املوقف

                                                           
 .14 -1212: سورة لقمان، اآلية (39)

 54: سورة النساء، اآلية (40)

 269: سورة البقرة، اآلية (41)

 39: سورة اإلسراء، اآلية (42)

كتاب ،  www.almeshkat.net/books/index.phpمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، موقع املشكاة اإلسالمية، القاري، املال على،  (43)

: العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جممو  الفتاوى، تحو . وينظر: بن تيمية، تقي الدين أب166، ص 1الزكاة، باب اإلنفاق وكراهية اإلمساك، مج

 .234، ص17م، مج2005هـ،  1426، 3أنور الباز،   عامر اجلزار، دار الوفاء،  

 م2014/ 9/ 22كرمي، جملة مركز تفسري الدراسات القرآنية، العبدة، حممد، تاريخ النشر من صفات القادة كما عرضها القرآن ال (44)

http://www.almeshkat.net/books/index.php


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 71 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

لقائد ما يرد ومن أمهها األهداف، ومنها لحصيل النتائج، لذا وجب على اويعترب وسيلة تعني القيادي لتحقيق : العلم .3

َناه  ِمن ك لِّ َشْيٍء َسَبًبا: "، قال تعاىل(45)بذل اجلهد الوفري لتحصيل العلم الذي حيقق ل  متطلبات عمل   .(46)"َوآتـَيـْ

 (47).واالقنا  القدرة على احلوارجيب أن يكون القائد مستمعاً جيدا، يتقن فن االتصال مع املوظفني ول  : االستما  .4

 :كما أن هناك مسات شخصية أخرى للقائد تشتمل على مصادر عدة، وهي كالتايل

ام مسة خاصة توجب على املرؤوسني احرت و يكون ذلك بسبب مركزه االجتماعي، أوقد : بالقائد واحرتام  عجاباإل .5

 .بسبب املهارات اليت يتميزون هبا ووتقدير رؤسائهم، أ

قائد، ويكسب  لاالستمرار يف املثابرة والعمل على تنفيذ املهام لتحقيق االهداف، مما يدفع املرؤوسني لألعجاب بشخصية ا

 (.48)احرتامهم وتقديرهم

 .: نظرة اإلسالم إلى التطورالثالثالمطلب 

 نظرة اإلسالم إلى التطورالفرع األول: 

درات  األفراد واستطاعتهم هلا، حىت ال يكلف اإلنسان مبهام أكرب من قإن عملية التطوير ال بد أن يراعى فيها مدى تقبل 

ن يكون للتحسني أوتفوق استيعاب ، وبالتايل لن لحقق النجاح املطلوب، هنا أيضًا راعى اإلسالم بأن التطوير ال بد و 

 (.49والرقي والزيادة )

                                                           
(45) post.html-blogpost.html#!/2016/02/-speech.blogspot.my/2016/02/blog-http://valuable مرجع سابق ،

 م.2018مارس  27

 .84سورة الكهف، اآلية  (46)

 ، بتصرف. 1430مهسات يف أسرار القيادة والتأثري، السيد، عبدالرمحن حممد، صيد الفوائد،  (47)

 . 146-145أساسيات اإلدارة احلديثة دار املستقبل للنشر والتوزيع: الزعيب، فايز؛ عبيدات، حممد، عمان.) بدون(، ص  (48)

 .75، ص 2006.دراسة يف إشكالية التعليم والتنمية يف العامل اإلسالمي، مركز البحوث، اهلنداوي، حسن إبراهيم، اجلامعة اإلسالمية العاملية: ماليزيا (49)

http://valuable-speech.blogspot.my/2016/02/blog-post.html#!/2016/02/blog-post.html
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فض  للمجتمع القرشي ر  لفكر اجلاهلي، فكانأحدث النيب صلى اهلل علي  وسلم تطوراً هائاًل وكبرياً يف تغيري ا 

دراك وتطوير للمجتمع، وذلك عند إعالن  ملبدأ التوحيد، وإجياد فهم مستحدث ومتطور لإلبدا ، وكان حلظة وعي وإ

 (.50خطاب جديد وخمتلف عما ألف  الناس)القرآن الكرمي مبثابة 

 إمكانية التطور الفرع الثاني: 

االسالمية بكافة مظاهرة التطور، وهي على مقدرة يف كل زمان ومكان على التكييف والتجديد، لقد أنعم اهلل على األمة 

وهلا من العلماء واجمليدين ما يعينها على ذلك، والدليل على ذلك أهنا ما تزال قائمة ومؤثرة يف باقي األمم، حىت وإن 

 )51(أصاهبا ما أصاهبا فهي راسخة رغم أنف املغرضون.

ِلَك َجَعْلَناك ْم أ مًَّة وَ "قال اهلل تعاىل يف حمكم تنزيل :  سالمية حقيقة ال ينكرها أحد، حيثاألمة اإل َسطًا لَِّتك ون وا وََكذََٰ

َهْوَن َعِن اْلم نكَ " ، كما قال:(52")ش َهَداَء َعَلى النَّاسِ  َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َوتـَنـْ  َوتـ ْؤِمن وَن رِ ك نت ْم َخيـْ

 .(54)"مثل أميت كاملطر، ال يدرى أول  خري أم آخرهلنيب علي  أفضل الصالة والتسليم: "، وكذلك قول ا(53")بِاللَّ ِ 

 الخاتمة: 

 من خالل كتابة هذه املقالة ظهرت لنا عدة نتائج، منها: 

 املستحدثة دوليا.موضو  التحول الرقمي يف الكفاءة املهنية يعترب من أكثر املواضيع  .1

 مالحظة التطور اهلائل الذي أحدث  نظم املعلومات الرقمية. .2

                                                           
ع، دمشق: يالنهضة واحلداثة، حفريات يف مفهوم الكتابة والدولة الوطنية والشرعية الدولية، الكسيب، حممد علي، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوز يف  (50)

 .22-20، ص 2007سوريا. 

 . 10،ص 2000، مكتبة النهضة: القاهرة. 3األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم، القرضاوي، يوسف،   (51)

 143لبقرة، اآلية سورة ا (52)

 110سورة آل عمران، اآلية (53)

 رواه املنذري يف الرتغيب واِلرتهيب (54)
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يجي يف التعامل وسالحها االسرتات اإلدارية واحلكومية يف الدول العربية، ألجهزةلأحد املوارد األساسية يعترب هذا األمر  .3

 الدويل.و  ملستوى احملليمع الظروف احلالية اليت تتصف بالتغري السريع مع اشتداد حدة املنافسة على ا

 اهتمام اإلسالم بالقيادة يظهر من خالل نصوص القرآن والسنة.  .4

 صفات القائد اإلداري السديد مستخلصة من القرآن والسنة. .5

 اإلسالم يراعي التطور والتقدم مراعاة بالغة. .6
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 والمراجع المصادر  

 القرآن الكريم

 :المصادر العربية

، 2،  34اإلدارة العليا يف لحسني وتطوير األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصل العزام، مج دور شبكات نظم املعلومات ودعم -1

 .2007دراسات العلوم اإلدارية، األردن، 

دور نظم املعلومات يف رفع مستوى أداء العاملني يف القطا  العام يف ظل الثورة الرقمية، صربي، سوىل،  -2

 .57(1عرفة، مصر،  )م(، جملة القراءة وامل4(1)20)

الكفاءة الذاتية األكادميية املدركة لدى طلبة اجلامعة األردنية يف ضوء متغري اجلنس والكلية واملستوى الدراسي،  -3

 .2م(، جملة العلوم الرتبوية والنفسية،   2009الزق، أمحد، )

نشورة، رميا حممد ألكادمييني واإلداريني، رسالة دكتوراه غري مالتخطيط االسرتاتيجي يف جامعة الريموك وعالقت  بالكفاءة املهنية لدى القادة ا -4

 .2013يونس، األردن: كلية الرتبية، جامعة الريموك: األردن، 

لدين حممد، ومتويل، امهنة التعليم يف دول اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، عبد اجلواد، نور  -5

 .2003، ، الرياضمصطفى حممد

التحول الرقمي و لواقع مبادرات املكتبات ومؤسسات املعلومات العربية، يس، جنالء أمحد، حندراسة  -6

 .2015، دار النخلة للنشر: ليبيا. -، جملة املكتبات واملعلومات14للدوريات

 .2001تنمية املهارات القيادية للمديرين اجلدد، عليوة، السيد، دار السماح: القاهرة،  -7

، 2،  34ت ودعم اإلدارة العليا يف لحسني وتطوير األداء يف وزارة املالية يف األردن، زياد فيصل العزام، مجدور شبكات نظم املعلوما -8

 .2007دراسات العلوم اإلدارية، األردن، 
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(، كلية الرتبية: 33)14النحول الرقمي للجامعات املصرية، املتطلبات واآلليات،علي، أسامة عبد السالم،  -9

 .2011مصر. 

(، عامل الرتبية: مصر، 48) 15دارة اإللكرتونية يف اجلامعات، قنرب، معتز ابراهيم، متطلبات اإل -10

2014. 

اإلدارة اإللكرتونية وجودة اخلدمات، خليفة، هاين عبد املنعم حممد؛ السعيد، هاين حممد؛ الكتيب،  -11

 .2012 ،للدراسات التجارية والبيئية: مصر(، اجمللة العلمية 1) 3حمسن علي عبده، 

والسعودية  مصر من كل يف للمعايري العاملية بصرياً طبقاً  املعاقني الطالب ملعلمي املهنية الكفاءة متقيي -12

، دراسات تربوية ونفسية ) جملة كلية 75جابر حممد عبداهلل وعماشة، سناء حسن،  ،، عيسى"مقارنة دراسة"

 .2012الرتبية بالزقازيق (: مصر. 

 .دار املسرية للنشر والتوزيع: عّمان. د.تأخالقيات العمل، السكارنة، بالل،  -13

 وجهة من املهنية بالكفاءة وعالقتها تكنولوجيا املعلومات ملهارات الرتبويني املرشدين امتالك مدى -14

 (، جملة4)39شاهر،  سالم ،جربيل والعرود حمسن سامي باألردن، اخلتاتنة، الكرك حمافظة يف مدارس نظرهم

 .2015. مصر: مشس عني - الرتبية كلية

 التعليم التعلم مبؤسسات جمتمعات معايري لتطبيق املدرسية القيادات لدى املنشودة املهنية الكفايات -15

 .2016مصر.  :والتنمية (، الثقافة103)16قاسم،  بن حسني مقرتح، حسن، منوذج : السعودية العام

 االجتماعية املهاراتو  املهنية الكفاءة التواصلية لتنمية النظرية مهارات على قائم مقرتح برنامج فاعلية -16
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Abstract 

This study aims at the role of religious neuroticism in the establishment of Islamic states based on 

the state of the Al Moahideen as a model for clarification. It is known that states are based on a 

number of factors and reasons. Religious advocacy is one of these factors and reasons, especially 

with regard to the Al Moahideen state. This was not new in the history of political Morocco, which 

witnessed the emergence of many countries that carried in the beginning of reform calls that soon 

turned to the goals and political goals aimed at reaching power. Based on this, the study will 

explain the beginning of the state of the Al Moahideen and how it was used by Mohammad ben 

Tumrat to use the religious call to overthrow the Al Murabiteen State, with a focus on his birth, 

genesis and his scientific journey to the Orient Lands, through which he achieved his political 

project after acquiring many sciences and knowledge. The political situation in most Muslim 

countries, indicating his use of all possibilities and means to undermine the Al Murabiteen State, 

and it will be through the historical narrative approach to the presentation of events and historical 

facts of that period. 

Keywords : Religious Nervousness - The State of the Al Moahideen - The Political History of 

Morocco - Mohammad Ben Tumart 
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 البحث ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة  دور العصبية الدينية يف قيام الدول اإلسالمية مع االعتماد على دولة املوحدين منوذجاً 

فمن املعروف أن الدول تقام نتيجة لتوفر جمموعة من العوامل واألسباب، وتعترب الدعوة الدينية أحد أهم هذه للتوضيح، 

العوامل واألسباب وخاصة فيما يتعلق بدولة املوحدين، فقد كانت من أقوى األسباب لقيامها وإن كان ذلك ليس باألمر 

 ما يد  من الدول اليت محلت يف بدايتها دعوات إصالحية مثاجلديد يف تاريخ املغرب السياسي والذي شهد ظهور العد

 لبثت إن حتولت إىل غايات وأهداف سياسية هدفها الوصول إىل سدة احلكم.

لدعوة اسوف توضح الدراسة بداية دولة املوحدين وكيف استطاع داعيها حممد بن تومرت من استخدام ؛ بناء على ذلك

الهلا ع الرتكيز عن مولده ونشأته ورحلته العلمية إىل بالد املشرق واليت استطاع من خالدينية يف إسقاط دولة املرابطني، م

البلدان  ووقوفه على األوضاع السياسية يف أغلب حتقيق مشروعه السياسي بعد اكتسابه العديد من العلوم واملعارف

ون من خالل اتباع ، وذلك سيكملرابطنياإلسالمية، مبيناً استخدامه لكافة اإلمكانيات والوسائل يف سبيل تقويض دولة ا

 يف عرض األحداث والوقائع التارخيية يف تلك الفرتة. السردي  املنهج التارخيي

  العصبية الدينية_ دولة املوحدين_ التاريخ السياسي للمغرب_ حممد بن تومرت.  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة.

 فال ملل له ومن ، من يهده اهللن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنااحلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل م

 يللل فال هادئ له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد عبده ورسوله وبعد: 

اعترب اإلسالم منذ ظهوره احملرك األساسي الذي استطاع أن جيمع العرب على قلب رجل واحد، وأن يطهر قلوهبم من 

 والذي عرف عند ابن خلدون باالجتماع الديين فاستقامت به حياة املسلمني.الغل والبغلاء 

عامل اإلسالمي ظهور وقد عرف ال األيف القلوب بني أتباعهالوحدة وت يف حتقيق ا دورهل وة الدينيةمن املسلم به أن الدعو 

، واليت متكنت من بسط (1)ين من بينها ول وكانت دولة املوحدالعديد من الدعوات الدينية واليت كان هلا دوراً يف قيام الد

نفوذها حىت مشل املغرب واألندلس معاً، وأن تعمر ألكثر من قرن ونيف من الزمن قدمت خالهلا خدمات جليلة 

 (2)لإلسالم واملسلمني.

                                                           
 ،وانظر :176_175ص، (دون مكان: المطبعة الشرقية، بدون تاريخ)بابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  المقدمة،  (1)

مجلة العلمية للمجلس األوروبي لإلفتاء ال )حمد فاضل، ، مفيالل( ا )المبادئ النظرية وشروط التجديد الديني اإلسالميالخطاب 

أفول الدول اإلسالمية ، العصبية الدينية دورها في قيام و م167_ 166ص  (،م2005والبحوث، العدد السادس، بيروت: 

 .28ص (،م2012لجزائر: جامعة وهران، )اعدة، الشيخ، رسالة ماجستير غير منشورة،"المرابطية نموذجا"، 

 ،2019الشرق األوسط، العدد )بدون مكان :، عبد الوهاب، محمد حلمي المهدي بن تومرت "مؤسس دولة الموحدين"،  2)

 .1، ص(م2011
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عتمدت فدولة املوحدين ا (3)الدين إما عن طريق نبوة أو دعوة حق،وقد اعترب ابن خلدون أن الدول عظيمة امللك أصلها 

من أهم مسات  اعتربت  اليتو يف تكوينها على دعوة دينية قام هبا حممد بن تومرت وعلى عصبية قبيلة مصمودة وفروعها، 

 )4(بالد املغرب واملفتاح األساسي لفهم تقلب الدول وحتول الوالءات فيه.

قبائل اليت كانت تغلبوا على غريهم من الو  وعصبيتهم  البن تومرت تلاعفت قوهتم_ أي قبيلة مصمودة_  فبانلمامها

بداوة وعصبية، وهذا ما عرب عنه ابن خلدون بقوله: " فقد كان باملغرب من القبائل كثري من يقاومهم يف منهم  أشد 

   )5(العدد والعصبية أو يشف عليهم، إال أن االجتماع الديين ضاعف من قوة عصبيتهم باالستبصار واالستماتة ".

العصبية الدينية روح التنافس والعداء الذي كان بينهم وسادت بينهم نفس املطامع والغايات وجعلت منهم قوة فأذهبت 

 فكانت بذلك  من أقوى الروابط اإلنسانية . ملاعفة مكنتهم من حتقيق النصر،

على ختفيف مظاهر  لعالقة تآزر وتعاضد وتكامل، فالدين يعم ية الدينية والعصبية القبلية  هي فالعالقة بني العصب

  )6(بينما تكون القبيلة الدرع احلامي هلذه الدعوة. باألنساب،التعصب واألنانية وروح التطبع واالعتداد 

خلليفة ا رد دعوة إىل ملك ودولة استمرت يف لتف املصامدة حول دعوة ابن تومرت ومتكنوا من حتويلها من جماوبذلك 

  من بعده . عبد املؤمن وأبنائه

                                                           
 .175، صالمقدمة  (3) 

نة رخ الصغير ،الس،)بدون مكان :كان التاريخية ،المؤنويوة ،واعظ،رابطة العصبية وانتماء الشخص إلى قبائل المصامدة  (4)

 ..41م(،ص2011لحادي عشر ،الرابعة ،العدد ا

 .176ص،المقدمة  (5)

مد لجابري ،محابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي  وأنظر :فكر ،176المقدمة ،ص      (6)

 .189،صم(1992، 5:مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،)بيروت عابد
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يف إبراز العصبية الدينية ودورها يف إقامة الدول "دولة املوحدين منوذجاً" وبيان أثر اخلطاب الدراسة ا تأيت أمهية ومن هن

هذه الدراسة  لتوضيح مباحث  سيم هذه الدراسة إىل عدة، وبذلك سيتم تقالديين يف مجع القلوب وتوحيد األهداف

 .ارخيية والدينيةالت اوإبراز أمهيته

 الدراسة :مشكلة 

الشك أن قيام الدول مرهون  بتوفر عدة عوامل والريب من أن العصبية الدينية تعترب أهم تلك العوامل وأقوها  وخاصة 

 يف العصور الوسطى .

والدارس للتاريخ اإلسالمي واملتتبع ألحداثه يلتمس بوضوح تأثري هذا العامل يف تتويج قيام العديد من الدول ،وتعترب 

 ها .من بينها فقد اعتمدت على العصبية  واليت ُعدت سبباً رئيسا يف قيامها ومتكني اإلسالمين يف املغرب دولة املوحد

يداً دولة املوحدين يف قيام الدول حتد ودورها  ويف ضوء ذلك تسعى هذه الدراسة ايل تسليط اللوء على العصبية الدينية

 دت هذا العامل على حتويل الدعوة الدينية ايل دولة وكيانوذلك من خالل توضيح لكافة الظروف واألسباب اليت ساع

 سياسي قائم بذاته.

 أهداف الدراسة:

 تتمحور أهداف الدراسة يف اإلجابة على التساؤالت التالية :

الدعوي  بعد قدومه من رحلته العلمية من املشرق القيام مبشروعهع كيف أستطا و  داعيهاريف بدولة املوحدين ومن هو التع

ي أشهر القبائل اليت انلمت ايل دعوته؟ وكيف أستطاع حتويل دعوته ايل تطبيق على أرض الواقع؟ وماهي األسس ؟وماه

 اليت قامت عليها حىت أصبحت دولة هلا كياهنا؟
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 أهمية الدراسة:

 يق الوحدة وتألف القلوبيف حتق  اتكمن أمهية الدراسة يف معرفة مدى تأثري العصبية الدينية يف قيام الدول  ومدى تأثريه

دولة  متكنت  وكيف. لغايات يف سبيل حتقيق هدف مشرتكوتوجيه كافة ا اواذابة كافة الفوارق واخلالفات بني اتباعه

التغلب على دولة قوية بادعائها االصالح والعودة ايل مبادئ الدين الصحيح والتشدد يف من  عن طريقها املوحدين 

عوامل ذلك ب اقوى القبائل واكثرها عصبة فاندجمت العصبية الدينية مع العصبية القبلية فاكتملت  التطبيق فلمت اليها

 حتويل الدعوة الدينية الراغبة يف االصالح ايل دولة وملك.بعد ايل واليت أدت يف ما قيامها 

 

 منهج الدراسة :

 ارخيي هلا.الوقائع واألحداث وفق االطار الت سوف اتبع يف هذه الدراسة املنهج التارخيي السردي والذي يقوم على سرد

 تقسيمات الدراسة:

 تتكون هذه الدراسة من التقسيمات التالية :

 ملخص الدراسة باللغتني اإلجنليزية والعربية.-

 املقدمة .-

 مشكلة الدراسة.-

 أهداف الدراسة.-

 أمهية الدراسة.-

 منهج الدراسة.-

 املوحدين.املبحث األول :التعريف بدولة -

 املبحث الثاين :التعريف بالداعية حممد بن تومرت .-
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 املبحث الثالث: رحلة حممد بن تومرت ايل املشرق.-

 املبحث الرابع: شروعه يف مهمته الدعوية.-

 املبحث اخلامس :االنتقال من مرحلة الدعوة ايل مرحلة التطبيق.-

 املبحث السادس: مركز دعوة ابن تومرت .-

 بع :انلمام قبيلة  املصامدة  لدعوة ابن تومرت.املبحث السا-

 املبحث الثامن: األسس اليت قامت عليها دعوته .-

 اء العصمة.ادعية و و إعالن فكرة املهد-اوالً 

 احلملة الدعائية .-ثانياً 

 بعث الثقة يف النفس .-أ

 التحريض على املرابطني .-ب

 عناصر الدعوة .-ثالثاً 

 احلريب.املبحث التاسع :مشروعه 

 اخلامتة .-

 قائمة املصادر واملراجع.-

 

 م (.1269_  1147هـــــ /  668_ 541) : التعريف بدولة الموحدين  األولالمبحث 

م ( وبقيامها شهد املغرب 1147_  1056هـــــ /  541_ 448قامت دولة املوحدين على أنقاض دولة املرابطني )

 فيه.فرتة عدت من أخصب الفرتات  اإلسالمي
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فقد قامت على أرضه دولة اعتربت من أعظم الدول قوة وسلطاناً وأكربها مساحة، فقد ضمت مناطق شاسعة من 

 (7)الشمال األفريقي باإلضافة إىل األندلس.

وعسكرياً ياً لعبت دوراً سياسهرة لإلسالم واملسلمني، و كما كان هلا دوراً بارزاً يف حتقيق العديد من االنتصارات البا

 (8)وحلارياً وفكرياً ليس يف تاريخ املغرب فحسب وإمنا يف تاريخ األندلس أيلاً.

ة قيق دولكانت غايتها التجديد وحترك القوي يف قيام الدولة واليت  واحملقد كان الطابع الديين هو العامل األساسي و 

ن د داعية ديين يدعى حممد بمن الرعيل األول يف اإلسالم، كل ذلك كان على يإسالمية موحدة على خطى أسالفها 

 (9)تومرت.

 

 

 

 

                                                           
 .32،(ص م1980القاهرة: مكتبة اخلاجني، )، حسن، علي حسناحللارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس " عصر املرابطني واملوحدين"، ( 7)

 م(1984)نابلس :دار الفرقان  ية والدول اإلسالمية يف األندلس ،أبو رميلة ،هشام،عالقات املوحدين باملمالك النصران( 8)

 .31،ص

حممد  نهو حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن هود بن خالد بن متام بن عدنان بن سفيان بن جابر بن حيي بن عطاء بن رياح بن يسار بن العباس ب (9)

بو حممد حسن أابن القطان املراكشي، ، نظم اجلمان لرتتيب ما سلف من أخبار الزمانانظر : = بن احلسن بن علي بن أيب طالب _ رضي اهلل تعاىل عنهم" 

املعجب يف تلخيص أخبار  ،67ص (،م1990دار الغرب اإلسالمي،  :)بدون مكان مكي  حممود عليحتقيق بن عبد امللك الكتامي، بن علي بن حممد

األعيان وأنباء أبناء ات وفي ،136ص، م(2006رية، عصاملكتبة ال صالح الدين اهلواري، شرح)بريوت:  ي، املراكشي، أيب حممد عبد الواحد بن علاملغرب، 

 (،دار صادر، بدون تاريخ ،)بريوت:  إحسان عباسحتقيق ه(،681_608حممد بن أيب بكر ) ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن الزمان،

5/45_46. 
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 : التعريف بالداعية محمد بن تومرت.المبحث الثاني 

 بعلمه عرف ل،القلياال   من الطعام لعصا، وال يأكل أشتهر باملهدي بعد ذيوع دعوته، كان زاهداً ال حيمل يف يده إال ا

 وقد وقع جدل كبري بني املؤرخني حول نسبه فتارة جنده ينحدر  (10)الغزير، وهو من قبيلة هرغة إحدى بطون املصامدة،

، (12)جند من املؤرخني من اعتربه مدعى هلذا النسب وأنه يعود إىل بالد املغرب آخريوتارة  (11)يف نسبه إىل البيت النبوي 

 (13)يف حني جند من قام بذكر النسبني معاً دومنا ترجيح ألي منهما.

عنان يف اعتبار ابن تومرت مدعي للنسب النبوي، من أجل دعم صفة املهدوية اليت  اهللولعلي اتفق مع الدكتور عبد 

 (14)أطلقها على نفسه واختذها شعاراً إلمامته وزعامته الدينية والسياسية فيما بعد.

 

 

                                                           
 ابن خلدون، ،عاصرهم من ذوي السلطان األكربن وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم م تاريخ ابن خلدون املسمى العرب ( 01)

 املوحدينبني املرابطني و وانظر: ، 6/301 (،م2006دار الفكر ،  ضبط املنت ووضع احلواشي واهلوامش خليل شحادة ، سهيل زكار، مراجعة)بريوت :

 .9ص (،م2018قصة اإلسالم،)بدون مكان :السرجاين، راغب، ،

 .46_5/45،وفيات االعيان ، 136ص،املعجب . وانظر: 67صنظم اجلمان، (11)

 حتقيقم(، 1374ه _748م.الذهيب، مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد )ه ( ، 550ه _  501تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ) (21)

 .11/408 (،م2003، دار املغرب اإلسالمي، )بريوت  بشار عواد معروف

ر للطباعة والوراقة، اط: صو الرب) ،  زرع، علي بن عبد اهلل الفاسيابن أيب،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس   (31)

 .172ص (،م1972

عنان، دين"، ابطني وبداية دولة املوحدولة اإلسالم يف األندلس العصر الثالث عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس القسم األول " عصر املر  (41)

 .157ص (،م1990، ا2تبة اخلاجني، طالقاهرة: مك)حممد عبد اهلل، 
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ه بكما هو معروف من خالل األحاديث الواردة عن الرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ يف صفة املهدي هي انتساف

، ويلرب لنا التاريخ صوراً مماثلة ألشخاص استغلوا اجلانب الديين لتحقيق مطامع ومكاسب سياسية، (15)إىل آل البيت

 (16)وخري مثااًل عل ذلك الدولة العبيدية أو الفاطمية يف مصر.

 : رحلة محمد بن تومرت إلى المشرق.المبحث الثالث

 للعلم منذ صغره حىت لقب "بأمغار" وهي تعين العامل أو الفقيه، وأيلاً من أكثر ما ورد عن سرية ابن تومرت هو حبه 

 (17). املساجد بغية القراءة على نورهعرف " بأسافو " ومعناها السراج بسبب إبقائه السراج يف

 هم بأهنم: " كانوا أهل نسككما أن أسرته كانت توصف بالعلم واملكانة الدينية فقد ورد عن ابن خلدون وصف

وكانت نتيجة حبه وشغفه بالعلم أن شد رحاله إىل بالد املشرق أسوة بغريه من العلماء الذين كانوا جييبون  ،(18)"ورباط

م( 1107هـــــ /  500سائر البالد بغية اكتساب العلم والنهل من مناهل املعرفة يف خمتلف األقطار، فكانت رحلته سنة ) 

 الهلا على أقطاب املدارس الفكرية، وإىل العديد من العلماء، واليتواليت استغرقت قرابة مخس عشرة عاماً تعرف من خ

يبدوا أهنا أثرت يف أفكاره ومعتقداته الدينية، فجاءت عقيدته متنوعة املشارب فتارة يوصف بتأثره باألشاعرة وأحياناً 

 (19)هدافه السياسية.ق غاياته وأ، ويبدوا  هذا التنوع يف األفكار واملعتقدات ساعده على حتقياألماميةباملعتزلة أو  آخري

                                                           
 مع الكبري،اجلاانظر: = . " قال رسول اهلل _صلى اهلل عليه وسلم_ : ال تذهب الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل البيت يواطئ امسه أمسي"،  (51)

، 2230 رقم احلديث  باب ما جاء يف املهدي، (،م1996، دار الغرب اإلسالمي، )بريوت بشار عواد معروف قيقحت بو عيسى بن عيسى،الرتمذي، أ

4/52. 

 (،م1997ة، ات مكتبة الثقافة الدينيالقاهرة: منشور )حسني مؤنس،  حتقيقأيب حممد عبدالواحد بن علي ، املراكشي، وثائق املرابطني واملوحدين،   (61)

 .69ص

 .6/301وديوان املبتدأ واخلرب ،العرب  71)
 .6/301العرب وديوان املبتدأ واخلرب ، (81)
املهدي بن   وانظر: ،43م، ص1988دار الغرب اإلسالمي،  بريوت:)م(،  1151_  1116ه / 546_  510) عصر الطوائف الثاين(، )دندش، عصمت عبد اللطيف، ، األندلس يف هناية املرابطني ومستهل املوحدين  (91)

 .91_67م(،ص1982القاهرة: دار الغرب اإلسالمي، )النجار، عبد اجمليد، ، حياته وآراؤه وثورته الفكرية واالجتماعية وأثره باملغرب،  م( 1129ه_ 524) املتويف مد بن عبد اهلل املغريب السويسي تومرت أبو عبد اهلل حم
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كما مكنته من الوقوف على معرفة أوضاع األنظمة السياسية القائمة يف البالد اإلسالمية عن كثب وما حتويه من مظاهر 

 (20)سلبية.

 : شروعه في مهمته الدعوية.المبحث الرابع 

يقها وكان ب من أجل حتقواألسالي متيز ابن تومرت بذكاء حاد وموهبة حقيقية وأهداف سياسية، سعى بكل الوسائل

 بتنفيذ مشروعه السياسيفبدأ عقب عودته  (21)بوابة أوصلته إىل حتقيق مشروعه السياسي يف الوصول للحكم،العلم عنده 

بتقويض دولة املرابطني، مستخدمًا الدعوة إىل اإلصالح رافعًا شعاراً براقًا وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد  

له إضافة إىل حجته الناس حو  والتفافصاحته إضافة إىل الورع والنسب الذي أظهرمها دوراً كبرياً يف جناح دعوته كان لف

حوله الرببر فأصبحوا  فوالتالقوية يف الدعوة، وهي استشراء املعاصي يف بالد املرابطني، فالقت دعوته أصداًء بني الناس 

  (22)ال يعصونه يف أمر.

 

 نتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة التببي..: االالمبحث الخامس 

بعد أن شعر ابن تومرت بكثرة اتباعه ومدى تأثرهم بدعوته بدأ يف مرحلة التطبيق، وكان شديداً يف إنكار املنكر واألمر 

أينما راقة اخلمر إقام بسر املزامري واآلالت اللهو، كما فعمل على  كام بتغيريه، ملعروف، فكان كلما مر على منكر قبا

وجد، ومل يستثىن من األمر حىت األمري علي بن يوسف "أمري املرابطني آنذاك" وآل بيته، فذاع صيته حىت وصلت أنبائه 

، وخاصة بعد أن (23)فيها على علماء دولة املرابطني إىل أمري املرابطني وقام باستدعائه ومناظرته واليت استطاع التفوق 

                                                           
 .106،صاملهدي بن تومرت     (02)

 .204م(، ص 2004بدون مكان: دار الرشاد ، )مؤنس، حسني،  معامل تاريخ املغرب واألندلس،  (12)

 .8ص،بني املرابطني واملوحدين  ، وانظر: 41ص،االندلس يف هناية املرابطني ومستهل املوحدين   (22)

 .98،صاملهدي بن تومرت، وانظر: 41ص،:االندلس يف هناية املرابطني ومستهل املوحدين . وانظر 101،145املعجب، ص (32)
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كن بوسع املرابطني إال أن وهنا مل ي ،من املعتزلة أثناء رحلته إىل بغداد على يد العقالنينيتبحر يف فنون احملاورة واجملادلة 

 (24)اهتموه بأنه خارجي خيشى على الناس منه، فقام أمري املرابطني بطرده من مراكش.

 : مركز دعوة ابن تومرت.المبحث السادس 

من ؤ بعبد املما لقائه الدولة فيما بعد أوهل وإقامةالبن تومرت أمران كان هلما الفلل الكبري يف جناح دعوته  تعاىل قيض اهلل

وتصبح  ،ومرتفتها بعد وفاة ابن توليه خالتوهلا الدولة لح تدور يتوالذي سيصبح من أهم الشخصيات ال (*) بن على

شهدت  واليت  للتنمنة وته يف مديلدع مميزاً  موقعااختياره  يف الثاينواألمر  ،فلكه وفلك أسرته من بعده يفة تدور الدول

إال ليه إيسلك  ال اجلبال يفموضع غائر  يفمن أمنع الدول لوقوعها  بأنهت أحلاهنا فوصف يفغ قيام هذه الدولة بزو 

مدى ذكاء املوقع يدرك  اهلذ، فالناظر (25)وفيه قرى ومزارع يسكنها الرببر ،يتسع لغري فارس واحد عن طريق ممر ضيق ال

عب الوصول اليه إضافة موقع يص اختيارل على فعم ،خصومه من املرابطني خبطورةملعرفته التامة  هاختيار  يفتومرت ابن 

  .لتوفر مصادر الرزق فيه

 

 

 

                                                           
 .175،االنيس املطرب  ( 42)

م(ينسب ايل كومية من الرببر ولد يف مدينة تاجرت 1163-1094ه/558-487عبد املؤمن بن علي بن خملوف بن يعلي بن مروان الكومي ) ( * )

ستعربني واملستشرقني .ينظر : ا=ومرت باملغرب انتقلت إليه اخلالفة بعد وفاة ابن ت
ُ
الزركلي ،خري ،العالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من املغرب وامل

 .170م(ص2002، 2ط،بريوت: دار العلم للماليني )،الدين 

دار بريوت : )البجاوي  علي حممد  قيقحته (، 739صفي الدين، عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي )م  على أمساء األمكنة والبقاع،  االطالعمراصد  (52)

: دار بريوت)الرومي البغدادي،  احلموي، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلمويمعجم البلدان، وانظر:  ،1/288 (،م1954املعرفة، 

  .74، وانظر: وثائق املرابطني واملوحدين، ص1/69 (،صادر، بدون تاريخ
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 : انضمام قبيلة المصامدة لدعوة ابن تومرت.المبحث السابع 

 حيث من طارهاوأق مبمالكها النازلون هبا القائمون بأمر مرهون بقائها فرتة وطول الدول تساعا عظم نإ خلدون ابن يرى

 سميتهمت أصل ماأ ،الرببر من الربانس إيل نسبها يف ترجع اليت و (26)املصامدة قبيلة مع احلال كان  وهكذا ،الكثرة و القلة

  أمم بأهنم ووصفوا  املغرب سكان من األكرب النسبة يشكلون كانوا  وقد برنس، بن مصمود األعلى جدهم إيل فتعود

 اختاذ و ستقراراال حبياة يتميزون  كانوا  وقد ،درن وأهل وغمرة برغواطة بطوهنم ،ومن خالقهم إال أحد حيصيهم ال كثرية

غزو  أي ضد هاعلي مدافعني بأرضهم ارتباطاً  أكثر وكانوا والقصور املباين تشييد على عملوا كما،واحلصون املعاقل

 (27).أجنيب

 لسهولا ومجيع األطلس جلنوب املواجهة اجلهة و دكالة فشمل ،العبيد وادي ىلإ ةححا يف امتداداهم جمال كان  قد و

 تامسنا وخاصة املواطن هذه كانت، وقد  مراكش وناحية وجزولة وسوس حاحة : هي أقاليم أربعة تشملاليت   ،اجملاورة

يتجانسوا مل من أقحاح الرببر الذين اعتربوا  ، وقداملتكررة للغزوات عرضة جعلها مما املغربية البالد أغىن و أخصب من

 (28)مع غريهم إال نادراً.

 وال بأمره أمتروني له قوياً  سنداً  صبحواأ و ،به والتحموا حوله املصامدة لتفا حىت دعوته تومرت بن حممد بدأ أن وما

  (29).تأخري أو ابطأ دون لفعل ابنه أو أخيه أو أبيه بقتل أحدهم أمر أن ذلك بلغ لو حىت ،أمر يف يعصونه

                                                           
 .181_180املقدمة، ص  (62)

 1145_1056ه /   540_480املغرب واألندلس يف عصر املرابطني دراسة اجتماعية واقتصادية ) وانظر: ،6/275ن املبتدأ واخلرب، وديواالعرب  (72)

 .18_17ص (،م2009جلزائر: جامعة اجلزائر، )ارسالة دكتوراه غري منشورة، الذيب، عيسى، بن م(، 

 ،32ص ،(بريوت: دار الطليعة، بدون تاريخ)بوتشيش، إبراهيم القادري، للمغرب واألندلس خالل عصر املرابطني،  االجتماعيمباحث يف التاريخ  (82)

 .1/371 (،م1968الرباط: املطبعة امللكية، ) نصور، عبد الوهاب،بن ماقبائل املغرب، وانظر: 

وانظر: ، 33_32صم(،1928،)باريس :ترمجة اليف بروفنسال نهاجيلصا بن على البيذق، أيب بكرأخبار املهدي بن تومرت وابتدأ دولة املوحدين ، (92)

 .259صاملعجب ،، 148ص ،نظم اجلمان 
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 قبائل افةك  على ينطبق ال االمر نإ أال ،وسندها الدولة علد صبحواأ و املوحدين دولة يف عظيمة مكانة فاكتسبوا

 يف وسارعت تجابتاس اليت القبائل تومرت ابن خص فقد ،املوحدين عهد يف املكانة بنفس مجيعها تكن فلم ،املصامدة

 .متكنها وقبل انطالقها بداية منذ دعوته ىلإ االنلواء

والذين  ب أهل السابقةقمراكش و أطلق عليهم لمدينة  فتح  وتهدع ىلإالتمكن  وعالمة ذلك يف الفارق جعلقد و  

 يملراكشاامة يف كافة وظائف الدولة وقد حددهم كما تقلدوا العديد من املناصب اهل  ،متتعوا مع ابنائهم مبكانه مرموقة

    (30).رون بأمرهماملصامدة رعية يأمت يف مثانية من قبائل وأعتربهم اجلند واألعوان واألنصار ومن سواهم من باقي الرببر و

امسها الرببري أرغن، وهي قبيلة إمام املوحدين ابن تومرت، حظيت مبكانة كبرية النتساب اإلمام  قبيلة هرغة: .1

ريها من القبائل إال أهنا كانت من أشد القبائل بالء يف القيام بدعوته، كان وعلى الرغم من قلة عددها مقارنة بغإليها، 

ون والذي يلي جملس العشرة من حيث األمهية يف النظر يف شؤ  مسني موطنها جببل درن، شكل بعض أفرادها جملس اخل

  (31)الدولة.

تنسب جلدهم هنتات، ويدعى ينيت بلسان املصامدة، وقد كانوا ينقسمون إىل تسع بطون،  :قبيلة هنتاتة .2

وكانت تسكن  (32)"ويف بعلها رياسة وشرف يف الدهر القدمي"، وأكثرها مجعاً  وصفت بأهنا من أعظم قبائل املصامدة

 (33)اجلبال الشاخمة الواقعة خلف مراكش.

                                                           
 .302_301صاحللارة اإلسالمية يف املغرب واالندلس ،وانظر: ،424_423ص،نظم اجلمان (03)

قبائل  ، 21ص املغرب واالندلس يف عصر املرابطني ، ، 423، صاحللارة اإلسالمية يف املغرب واالندلس ،وانظر :6/301ديوان املبتدأ واخلرب،  العرب  (13)

 .1/326،، املغرب 

 املغرب واالندلس يف عصر املرابطني، 30ص،مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واالندلس خالل عصر املرابطني ، وانظر: 423، صاملعجب  (23)

 .21ص،

-ه594)،عبدامللك بن صاحب الصالة ندلس يف عهد املوحدين ،ااملن باإلمامة تاريخ املغرب واال. وانظر: 37ص، خبار املهدي بن تومرت ا (33)

 .199(،صم1964ار الغرب اإلسالمي ،،) بريوت :دحتقيق عبداهلادي التازي م(،1198
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بن حيي من العشرة املقربني من ابن تومرت، وكان فيهم أعلاء من  هنتاتة يدعى الشيخ أبو حفص عمروكان زعيم 

حلكم إال بعد االذي مل يتمكن من الوصول إىل و جملس اخلمسني، وقد استمرت مكانتهم يف عهد عبد املؤمن بن علي، 

ا مع ابناء عبد و أن سانده أبو حفص، فكان مبثابة الرجل الثاين يف الدولة، وأصبحت ذات املنزلة ألبنائه من بعده، فكان

  (34)وإقامة الدولة احلفصية بعد سقوط دولة املوحدين. بأفريقيةاملؤمن رؤساء وأشراف حىت متكنوا من االستقالل 

هي جمموعة من قبائل شىت، استقرت يف هذا الوضع فنسبت إليه وصار جيمعها اسم هذا املوضوع،  تينملل: .3

لاهنا لدعوة ابن تومرت وإقامة املهدي بينهم، فاختذ مسكنه وتتكون من إحدى عشر بطنا، وتكمن أمهيتها يف احت

ومسجده هبا، ومنها انطلقت دعوته فاكتسبت مكانة مرموقة بني سائر قبائل املصامدة، وقد ضم جملس اخلمسني عددا 

   (35)منهم.

ئل اتقع مواطنها يف مشال وادي سوس، قيل بأهنا تتكون من عشرون بطنا، وعرفت بأهنا من القب جنفيسة: .4

 ( 36).املنيعة، وضم جملس اخلمسني عددا من أفرادها

 ، وكانت تتبع هنتاتة لقرب مواطنها منها وكانت تشمل ستة وأربعونعند املراكشي جدميوه ورد ذكرهاكدميوه:  .5

  (37)بطنا منقسمة إىل كدميوه اجلبل وكدميوه الفحص، وكان هلا أفرادا يف جملس اخلمسني.

األطلس الكبري إىل اجلنوب الشرقي من مراكش على حافيت وادي وريكة احلامل  تقع مواطنها يف جبال وريكة: .6

 (38)ألمسها.

                                                           
، مغرب واالندلس خالل عصر املرابطني مباحث يف التاريخ االجتماعي لل . وانظر:2/29مؤنس، حسني موسوعة تاريخ املغرب واالندلس ،   (43)

 .403ص

 .1/325،.وأنظر: قبائل املغرب 423، صاملعجب  (53)

 .1/325،قبائل املغرب وأنظر:،423ص، املعجب (63)

 .199،صاملن باإلمامة ( 73)

 .1/327قبائل املغرب ،  (83)
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وقد اعتربهم ابن  39كانت هلم مكانة عظيمة بسبب كثرهتم وكانت جبال درن مناطق حدودهم، هسكورة: .7

حروب دارت وما كان من ليسوا من أهل السابقة، ملخالفتهم لإلمام أول األمر وعدم الدخول يف طاعته،  خلدون

  (40)بينهم.

مل تكن  ، (41)ا قدميا بعطفورة وأبناءهم زناتهالبرت، عرفو وهي ال تنتمي إىل الصامدة، وإمنا من الرببر كومية:  .8

فيهم رياسة من قدمي أو حديث" وكانوا أصحاب فالحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبتعون فيها اللنب واحلطب وسوى 

     (42)ذلك من سقط املتاع".

أن أحواهلم تبدلت بعد قيام اخلليفة عبد املؤمن بن علي _الذي كان ينتمي إليهم _ بنقلهم من املغرب األوسط إىل  إال

نية بالدعوة الدي القبليةالعصبية  اقرتنتوبذلك  (43)خدمة خلفاء املوحدين. فقاموا على املغرب األقصى، ومتكينهم فيه 

صامدة مع دعوة ابن تومرت فلبست الدعوة ودافعت دوهنا وقدمت من امل نما كاوهذا  شيءفاصبح اليقف يف وجهها 

 الكثري من التلحيات يف سبيلها .

 : األسس التي قامت عليها دعوته.المبحث الثامن 

 دعاء العصمة.ية واو إعالن فكرة المهد اوال :

و  ائل يف األصولرسعدة   على تأليف بل عمل فحسب   مل يقتصر ابن تومرت يف دعوته على ثورة دينية وسياسية

فعمل على تأليف عقيدة ألتباعه والذين أطلق  (44)السياسة، لتكون دعوته أوضح يف النفوس وأبقى يف التاريخ، الفقه و

                                                           
 .22ص املغرب واالندلس يف عصر املرابطني ،304ص،دلساحللارة اإلسالمية يف املغرب واالن. وانظر: 6/371العرب وديوان املبتدأ واخلرب،  ( 93)

  .6/271، العرب وديوان املبتدأ واخلرب  (04)

 . 6/195، العرب وديوان املبتدأ واخلرب   (14)

 . 423ب، عجامل ( 24)

  .305ص ،احللارة اإلسالمية يف املغرب واالندلس  (34)

 .7ص (،م2007جلزائر: وزارة الثقافة، )ا طاليب، عمارحممد بن تومرت،  بما يطلأعز   (44)
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كما عمل   ب،عرفت باسم أعز ما يطلالرببري  م بلساهن -يف ما بعد صبح امسا للدولةوالذي سي-عليهم اسم املوحدين 

 (45)عربية والرببرية.على تأليف العديد من الكتب بال

وبعد أن استوثق له األمر أدعى أنه املهدي املنتظر املعصوم، وتلك كانت من بني األفكار السياسية اليت تبناها وبين 

كان منهم إال ميف كسب أنصار لدعوته وضمان والئهم الدائم له، ف عليها مشروعه اإلصالحي واليت كان هلا دورا كبرياً 

  (46).يعه طاعة عمياءتط من املصامدة ةالطاعة وأصبحت سلطته إلزامية مطلقة بني مجاعته الكبري أن بايعوه على السمع و 

 الحملة الدعائية.ثانيا  :

 بعث الثقة في النفس. .أ

على  مستنداً ق، بأهنم على حعميقا ً  عمل ابن تومرت على ترسيخ مبادئ عميقة يف نفوس اتباعه وغرس فيهم إمياناً 

ا احلق عن طائفة تقوم يف أخر الزمان يف بالد املغرب يقام هبأحاديث ادعى نسبها لرسول اهلل _عليه الصالة والسالم_ 

 (47)ملقاتلة أعدائهم من املرابطني. قوياً  يف البالد، فكان ذلك دافعاً 

 

 

 

 

                                                           
 .38_37ص،عالقات املوحدين باملمالك النصرانية  ، 141، املعجب، ص81ص،نظم اجلمان انظر: =منها كتاب التوحيد ومساه باملرشدة، والقواعد واإلمامة، وموطأ املهدي،  ( 54)

Look: mohammed taumertet, Goldziher Ignaz   ,  ia theologiede Itslam dans ienord de ia afriaue au 

xiesiecie, siecie, alger, 1903, p8. 

 ، 114ص،املهدي بن تومرت  ، وانظر: 141املعجب، ص (64)

Look: govering the empire prorincial adminis tration in the almohad  ,  pascal buresi and hicham elaaaoui, 

caliphate 1224_1269, p33. 

 .119ص ،املهدي بن تومرت  ( 74)
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 التحريض على المراببين. .ب

إشارة  ، وخاصة بعد أن أطلق على أصحابه لقب املوحدين،الطعن يف املرابطني وبيان أهنم أهل باطلب بدأ ابن تومرت 

ن ال ر كل مفباجملسمني، واعتبار جهادهم واجب وك  ني، كما قام بنعت املرابطني ليسوا مبسلم  قوية إىل أن غريهم كفاراً 

  (48).يؤمن مبهدويته واستحل دمه وماله

 

 عناصر الدعوة. ثالثا :

فعمل على  ،متباع ويعمل على مراقبتهاأل حيصر هؤالء تنظيميضرورة انشاء جهاز  أدرك ابن تومرت هكثر اتباعن  أبعد 

 ،وسلم هاهلل علي ل صلىعهد الرسو  يفأشبه باجلماعة االسالمية االوىل  وعسكرياً  دينياً  تنظيماوتنظيمهم مهم يستق

 ولدعوة جابة سرعة االستيكون باملهاجرين واألنصار حسب أولوياهتم من حيت  فقسم اصحابه اىل طبقتني أشبه ما

  (49).عشر طبقة كانت تتكون من ثالثة  واليت اإلخالص،

 ،بة املهاجرينوبأنه املهدي املنتظر وهم مبثا ،وآمن بهبايعته مبوهم أول من قام  ،وائل هم طبقة العشرةحابه األأصفكان 

 تباعابقات الط بقية تأى مث ،ية من اتباعهاملرتبة الثان يف وهى تأيت" اخلمسني  قة "نصار فعرفت طبقتهم باسم طبا األأم

 (50).ر او حلرفس يف  هال تتعدا ،عن غريها ً خمتلفا دوراً كان لكل منها   واليت أدوراهاحسب 

 املشورة، وأهل اخلمسني والسبعني واحلفاظ والطلبة و اخلدمة، وأهل اجلماعة للتفاوض و لالمتهانفجعل أهل الدار "

، وهكذا استطاع إنشاء أجهزة تتماشى مع احتياجات دولته  (51)"القبائل ملدافعة العدو التلقي، وسائر حلمل العلم و

                                                           
 .39، صاملصامدة  العصبية وانتماء الشخص ايل قبائل وانظر :رابطة، 10ص،بني املرابطني واملوحدين  (84)

  .89_2/88، موسوعة تاريخ املغرب واالندلس ،، وانظر:116صاملهدي بن تومرت ،  (94)

 .141املعجب، ص (05)

 .57م(، ص1898تونس: املطبعة العمومية للنشر،  ) حممد بن عبداهلل بن سعيد بن عبداهلل بن سعيد ، بن اخلطيب،ا رقم احللل يف نظم الدول، (15)
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تعميقها، وجهاز  وو جهاز تربوي حلفظ املبادئ الثة من جهاز سياسي يقرر مصريها الناشئة وتليب مطالبها األساسية الث

 (52)وامتدادها.  حلماية اجلماعة الناشئة ويساعد على قيامهاحريب

 : مشروعه الحربي. تاسعالمبحث ال

 إقامة دولته، يف بعد أن قطع ابن تومرت بأصحابه مرحلة التكوين و التنظيم، وأصبح معه من الرجال ما يعتمد عليه

عمل على إرسال البعوث والرسائل إىل املرابطني من أجل إقناعهم للدخول يف دعوته، إال أن حماوالته باءت بالفشل، 

نهم كان ابن من الزمن، مشلت عدة مواقع بي دحاً مما دعاه إىل القيام مبشروعه احلريب فدارت رحى احلرب بني الطرفني ر  

نها، كما تعرض يف كثري من األحيان لإلصابة فيها، كل ذلك بغية بث روح املقاومة تومرت على رأس تسع معارك م

   (53)ورفع املعنويات يف صفوف مقاتليه.

ين فيها املوحدين هبزمية نكراء،  م (، واليت مُ 1130ه _  524ة سنة )ملعارك الدائرة بينهما معركة البحري وكان أشهر ا

العزائم  م وفنجده استمر يف شحذ اهلم ،ف منهن أصحابه إال أهنا مل تلعكانت تأيت عليهم وقتل فيها مجع عظيم م

ر اورفع الروح املعنوية جليوشه، واصفا األمر بالفجر بتقدمه الُفجر الكاذب ومن بعده ينبلج الصبح ويستعلى اللوء، واعتب

هتم ضد جيشه وتواصل محالعلى دين اهلل ومظهرون لسنته، مما أدى إىل رفع معنويات  نذابو ، ألهنم قتالهم شهداء

 (54)أعدائهم من املرابطني.

وقد استمر ابن تومرت على هنجه الدعوي حىت قبل وفاته، فنجده خيطب يف أتباعه حبثهم على الصرب والثبات ضارباً 

بسرية الرسول الكرمي _صلى اهلل عليه و سلم_ والصحابة من بعده _ رضى اهلل عنهم_ مثاال يف ذلك ويعدهم بالنصر 

 ؤزر على أعدائهم املرابطني، والذي لن يكون إال باجتماع كلمتهم على رجل واحد وهو عبد املؤمن بن علي.امل

                                                           
 .117ص،املهدي بن تومرت  (25)

 .123، 76، صأخبار املهدي بن تومرت (  35)

 .13ص،بني املرابطني واملوحدين . وانظر: 57، ص بار املهدي بن تومرت خأ (45)
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م ( بعد أن وضع أسس الدولة وأحكم أمورها ووضع كافة 1130ه _  524بن تومرت سنة ) توىف حممد  وهكذا

 (55)عبد املؤمن بن على ويستكمل باقي مسريته، وينتقل من مرحلة الدعوة إىل مرحلة الدولة والتأسيس. ليمليتدابريها 

 .ةـــــاتمـــــالخ

 يف هذه الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية: مما تقدم

هلا استطاع ال. العصبية الدينية عامل مهم وأساسي يف قيام الدول، وتعترب دولة املوحدين منوذجا لذلك، فمن خ 1

الداعية ابن تومرت إذابة كافة الفوارق واخلالفات وتوحيد الصف وتوجيه كافة القدرات يف سبيل الوصول إىل مطامعه 

 السياسية واليت متخلت عن قيام دولة املوحدين فيما بعد.

ومتكنها، فاجتماع  دولةال الدينية مع العصبية القبلية املتمثلة يف قبيلة مصمودة، ساعد على قيام. اندماج العصبية  2

يف اإلطاحة بأعدائهم املرابطني، وإقامة دولتهم خاصة بعد أن ناضلت هذه القبيلة  قوياً  كان عامالً   الدين مع القبيلة 

 من أجل نشر فكر ابن تومرت ونصرته، وبذلت كافة إمكانياهتا لذلك.

ه إضافة إىل لناس دعوته من خالل زهده وعلمه ونسبيف تقبل ا. التأثري الديين لشخصية ابن تومرت كان له انعكاسه  3

يف جناح  ا كبرياً دورً مة العص وادعاءيف دولة املرابطني بقوة وحزم، كما كان لفكرة املهدية  املتفشيةحماربته ملظاهر الفساد 

 دعوته وكثرة أنصاره.

اص ألشخهبا ابن تومرت، واختياره لل على مدى الذكاء والفطنة اليت كان يتمتع . التنظيم الديين والسياسي د    4

 يف جناح دعوته. واألماكن املناسبة سببا رئيساً 

   

 

                                                           
 .15_14صبني املرابطني واملوحدين ،  ( 55)
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 ع.ــــــادر والمراجــــــــالمص فهرس

ري الدين، لزركلي، خاالعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من املغرب واملستعربني واملستشرقني، ا    .1

 .م2002، 15بريوت: دار العلم للماليني، ط

_  1116ه / 546_  510رابطني ومستهل املوحدين ) عصر الطوائف الثاين(، )امل األندلس يف هناية    .2

 .م1988بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ، ت عبد اللطيفم(، دندش، عصم 1151

ن عبد اهلل ابن أيب زرع، علي باألنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس،     .3

 م.1972الرباط: صور للطباعة والوراقة، ،الفاسي 

ة: بروفنسال هاجي ترمجبن على الصن أخبار املهدي بن تومرت وابتداء دولة املوحدين، البيذق، أيب بكر     .4

 .2007 الثقافة، وزارة: اجلزائر عمار، طاليب، تومرت، بن حممد يطلب ما أعز اليف، باريس

 من عاصرهم منو  والرببر والعجم العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب املسمى خلدون ابن تاريخ      .5

 حلواشيا ووضع املنت ضبط زكار، سهيل: ،مراجعة حممد بن الرمحن عبد خلدون، ابن األكرب، السلطان ذوي

 . م2006 ، الفكر دار: ،بريوت شحادة خليل واهلوامش

 حممد اهلل عبد أيب الدين مشس الذهيب، ،(ه 550_  ه 501) واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ    .6

 .م2003 اإلسالمي، املغرب دار: بريوت معروف، عواد بشار: حتقيق ،(م1374_ ه 748) أمحد بن

 الغرب دار :بريوت معروف، عواد بشار: حتقيق عيسى، بن حممد  عيسى أبو ،الرتمذي، الكبري اجلامع     .7

 .م1996 اإلسالمي،

: قاهرةال  حسن، علي حسن، ،"واملوحدين املرابطني عصر"  واألندلس املغرب يف اإلسالمية احللارة      .8

 م1980 اخلاجني، مكتبة
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 عصر" الثالث مالقس واألندلس املغرب يف واملوحدين املرابطني عصر الثالث العصر األندلس يف اإلسالم دولة .9

 .م2،1990،ط اخلاجني مكتبة: ،القاهرة عبداهلل ،حممد ،عنان" املوحدين دولة وبداية املرابطني

: تونس ، سعيد، بن اهلل عبد بن سعيد بن اهلل عبد بن حممد اخلطيب، ابن الدول، نظم يف احللل رقم .10

 .م1898 للنشر، العمومية املطبعة

 ماجستري رسالة ،الشيخ عدة، ،"منوذجاً  املرابطية" اإلسالمية الدول وأفول قيام يف دورها الدينية العصبية .11

 .م2012، وهران جامعة: ،اجلزائر منشورة غري

 دار: لس،ناب ،هشام رميلة ،أبو األندلس يف اإلسالمية والدول النصرانية باملمالك املوحدين عالقات .12

 .م1984 الفرقان

 عابد، مدحم اجلابري، اإلسالمي، التاريخ يف خلدونية نظرية معامل والدولة العصبية خلدون ابن فكر .13

 . م1992 العربية، الوحدة دراسات مركز: بريوت

 .م1968، امللكية املطبعة: ،الرباط ، الوهاب ،عبد منصور ،ابن املغرب قبائل .14

 القادري اهيمإبر  بوتشيش،  املرابطني عصر خالل واألندلس للمغرب االجتماعي التاريخ يف مباحث .15

 .تاريخ ،بدون الطليعة دار: ،بريوت

 م) ديالبغدا احلق عبد بن املؤمن عبد الدين، ،صفي والبقاع  األمكنة أمساء على االطالع مراصد .16

 .م1954 املعرفة، دار: بريوت البجاوي، حممد علي: حتقيق ،( ه739

 لبغداديا الرومي احلموي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أيب الدين شهاب احلموي، البلدان، معجم .17

 .تاريخ بدون صادر، دار: ،بريوت

 واعتىن شرحه : بريوت ، علي بن الواحد عبد حممد أيب ،املراكشي، املغرب أخبار تلخيص يف املعجب .18

 .م2006 العصرية، املكتبة اهلواري، الدين صالح: به
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 .م2004 ، الرشاد دار: مكان بدون ،حسني مؤنس واألندلس، املغرب تاريخ معامل .20

 .تاريخ ،بدون الشرقية املطبعة: مكان ،بدون حممد بن ،عبدالرمحن خلدون ابن ، املقدمة .21

-ه594)،عبدامللك، الصالة صاحب ابن ، املوحدين عهد يف واالندلس املغرب تاريخ باإلمامة املن .22

 .م1964، اإلسالمي الغرب ،دار التازي عبداهلادي حتقيق: بريوت ،(م1198

 ،( م 1129_ه 524) املتوىف السويسي، املغريب اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو تومرت بن املهدي .23

 اإلسالمي، الغرب دار: القاهرة اجمليد، عبد النجار، باملغرب، وأثره واالجتماعية الفكرية وثورته وآراؤه حياته

 .م1982

 الدينية، افةالثق مكتبة: القاهرة حسني، مؤنس، وتراث، وحلارة وتاريخ فكر األندلس تاريخ موسوعة .24
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Abstract  

The roots of the diplomatic relations between the Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, 

dating back more than half a century, were founded in 1961. The two countries are also important 

international and regional, which encourages the study of bilateral relations between the two 

countries. This article aims to identify the level of bilateral relations between the two countries in 

the political, economic, social, cultural, religious and educational fields. The study adopted 

Siyasah Syar'iyah perspective to reveal the extent to which relations between the two countries 

serve the shari’ah interests of the two peoples and the Islamic nation as well. The study used 

descriptive and inductive methods to reveal the level of relations between the two countries in all 

fields. The results of the study showed that the bilateral relations between Saudi Arabia and 

Malaysia had embodied the objectives of the Siyasah Syar'iyah through cooperation on 

righteousness and piety, closer brotherhood between the two peoples, and the pursuit of Islamic 

solidarity among the Islamic countries. 
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 ملخص:

جذور العالقات الدبلوماسية بني اململكة العربية السعودية وماليزيا تعود ألكثر من نصف قرن، حيث تأسست 

هذا و م. كما أن البلدين يشكالن ثقالً دولياً وإقليميا يشجع على دراسة العالقات الثنائية بني البلدين. 1961يف العام 

البحث يهدف إىل التعرف على مستوى العالقات الثنائية بني البلدين يف اجملاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

والثقافية، والدينية، والتعليمية. وتبنت الدراسة منظور السياسية الشرعية للكشف عن مدى خدمة العالقات بني البلدين 

  واألمة اإلسالمية. واستددم البحث املنهج الوفيي واالستقرائي، للكشف عنللمصاحل الشرعية على مستوى الشعبني

مستوى العالقات بني البلدين يف اجملاالت كافة. وأظهرت نتائج البحث أن العالقات الثنائية بني اململكة العربية السعودية 

 الشعبني، وتوثيق أوافر األخوة بني وماليزيا قد جسدت مقافد السياسة الشرعية من خالل التعاون على الرب والتقوى،

 والسعي لتحقيق التضامن اإلسالمي بني الدول اإلسالمية.

 الدبلوماسية، السياسية الشرعية، اململكة العربية السعودية، ماليزيا. ،العالقات الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

شكل بتعد الدبلوماسية الوسيلة اليعالة يف بناء العالقات بني اجملتمعات والشعوب منذ القدم، وقد برزت أمهيتها 

فعال يف احلياة املعافرة، حيث تلعب الدبلوماسية يف وقتنا احلاضر دورًا مهمًا يف حل النزاعات القائمة بني الدول، 

وتعترب األداة الرئيسية لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية للتأثري على الدول واجلماعات. كما أن الدبلوماسية تعىن بتعزيز 

كومات مجيع اجملاالت، وذلك لتحقيق مصاحلها الوطنية والشعبية يف اخلارج، ومتثيل احل العالقات بني الدول وتطويرها يف

 يف املناسبات واألحداث.

والسياسة الشرعية باب من أبواب العلم، واليقه يف الدين، ويف قيادة األمة وحتقيق مصاحلها الدينية والدنيوية،  

وجيه، يث، فهي إفالح واستصالح، بوسائل متعددة من اإلرشاد والتوأفرده مجاعة من العلماء بالتصنيف يف القدمي واحلد

 والتأديب والتهذيب، واألمر والنهي، تنطلق من خالل قدرة تعتمد على الوالية أو الرئاسة. 

لقد أفبح للدبلوماسية ميداهنا الرحب يف عامل السياسة اليوم علميًا وعملياً، تندرج حتتها كل تلك املياهيم و 

اإلجراءات، واملراسم، واملؤسسات، واألعراف الدولية اليت تنظم العالقات بني الدول واملنظمات الدولية، والقواعد، و 

واملمثلني الدبلوماسيني، هبدف خدمة املصاحل العليا األمنية واالقتصادية، ورسم السياسات العامة، وللتوثيق بني مصاحل 

 وعقد االتياقات، واملعاهدات الدولية. الدول بواسطة االتصال والتبادل، وإجراء املياوضات 

م بيتح سيارة للملكة يف ماليزيا، وفتح سيارة ملاليزيا يف 1961كانت بداية العالقات السعودية املاليزية يف عام 

اململكة، مث شهدت العالقات الدبلوماسية تطورات بني البلدين، ومتيزت يف أواخر الستينات بعد تأسيس منظمة املؤمتر 

ي، واستمرت العالقات بني الدولتني تتطور يف مجيع اجملاالت. وتنبع أمهية الدراسة احلالية من الرغبة يف الوقوف اإلسالم

على بداية العالقات الدبلوماسية بني اململكة وماليزيا، ومراحل تطورها, ومعرفة العوامل املؤثرة سلباً أو إجياباً يف العالقات 

 ودراسة سبل تعزيز العالقات الدبلوماسية السعودية املاليزية. الدبلوماسية السعودية املاليزية,
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 مشكلة البحث:

العالقات بني اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا كأية عالقات بني الدول ختضع ملؤثرات تتعلق باملصاحل  

احليوية والتوجهات الدولية وبناءًا على ذلك جيد الباحث أن هدر اليرص احملتمله قد يؤثر على العالقة بني السعودية 

دمتها أية خماطر هتددها واحلياظ على الروابط احلضارية العريقة ويف مقوماليزيا والعمل على تعزيز هذه العالقة وجتنب 

الرابطة اإلسالمية،مما جيعل تناول هذه العالقات بدراسة أكادميية جتلي مكامن القوة، وفرص التقدم من األمهية مبكان, 

سعودية ومملكة ة العربية الوميكن تلديص مشكلة الدراسة يف اآليت: هل اطرد تطور العالقات الدبلوماسية بني اململك

 ماليزيا؟ وهل حتققت الغايات واملقافد املنشودة؟

 تساؤالت البحث:

مىت نشأت العالقات الدبلوماسية بني اململكة السعودية وماليزيا؟ وكيف تطور التعاون الدبلوماسي بني  .1

 اململكتني؟

 كيف أثر تطور العالقات الدبلوماسية على اململكتني؟ .2

 أهداف البحث:

 ان كييية تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكتني.بي (1

 الكشف عن أثر تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكتني. (2

 حدود البحث:

تقتصر  املاليزية يف ضوء السياسية الشرعية. أما زمنياً، فإن الدراسة –موضوعياً، تتناول الدراسة العالقات السعودية 

 ومكانياً، فإن الدراسة تشمل اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا.. 2017و  1960على اليرتة بني 
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 منهجية البحث:

يعتمد البحث املنهج املركب الذي يشمل كاًل من االستقراء والتحليل، وذلك بتتبُّع جزئيات املوضوع يف اململكة 

البلدين منذ  ليط الضوء على العالقات بنيالعربية السعودية ومملكة ماليزيا. فضاًل عن املنهج التارخيي، من خالل تس

 وذلك للمقارنة بني الدبلوماسية السعودية والدبلوماسية املاليزية. ،استقالل ماليزيا وحىت اليوم، فضالً عن املنهج املقارن

 ويتضمن البحث ثالثة مباحث، كاآليت:

 :وفيه مطلبان .السياسية اإلقليمية والدوليةاملبحث األول: اململكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا يف اخلارطة 

املطلب األول: اململكة العربية السعودية يف اخلارطة السياسية اإلقليمية والدولية. واملطلب الثاين: موقع ماليزيا يف اخلارطة 

 السياسية اإلقليمية والدولية.

املطلب األول:  الشرعية. نظور السياسةاملبحث الثاين: تطور العالقات الدبلوماسية بني اململكة وماليزيا من م

 تطور العالقات بني البلدين. واملطلب الثاين: تطور العالقات الدبلوماسية بني البلدين من منظور السياسة الشرعية.

طالب: املطلب األول: وفيه مخسة ماملبحث الثالث: اآلثار املرتتبة على تطور العالقات الدبلوماسية بني البلدين. 

سياسية واألمنية. واملطلب الثاين: اآلثار االقتصادية والعلمية. واملطلب الثالث: األثر الثقايف. واملطلب الرابع: اآلثار ال

التعاون االجتماعي بني السعودية وماليزيا ودوره يف تعزيز العالقات. واملطلب اخلامس: أثر رحالت احلج والعمرة والزيارات 

  لدين.يف تعزيز التعاون االجتماعي بني الب
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 المبحث األول: المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا في الخارطة السياسية اإلقليمية والدولية.

 المطلب األول: المملكة العربية السعودية في الخارطة السياسية اإلقليمية والدولية.

 مجلس التعاون الخليجي: (1

 والتضامن اخلليج من كوهنا سياسة تأيت يف إطار املصري العريبتنطلق سياسات اململكة العربية السعودية إزاء منطقة 

. وقد لعبت اململكة منذ وقت مبكر دورا بارزا يف إجياد فيغة )1(اإلسالمي إىل جانب ما تيرضه عوامل اجلغرافيا والتاريخ

 للوحدة اخلليجية.

 عضوية المملكة في األمم المتحدة: (2

يف منظمة األمم املتحدة وشاركت يف مؤمتر سان فرانسيسكو الذي اململكة العربية السعودية هي عضو مؤسس 

مت خالله إقرار ميثاق منظمة األمم املتحدة بوفد رأسه جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز رمحه اهلل عندما كان وزيرا 

لدول د من ا. ومنذ مثانينات القرن املاضي، قدمت اململكة العربية السعودية مساعدات أجنبية للعدي)2(للدارجية

 واملنظمات.

مليون دوالر. حيث  930كما دعمت اململكة العربية السعودية جهود األمم املتحدة اإلنسانية يف اليمن بقيمة 

، 2018مليار دوالر املطلوب لتنييذ خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  2.96تغطي هذه األموال حوايل ثلث مبلغ 

ائها من املساعدة يف ختييف معاناة ماليني األشداص الضعياء يف مجيع أحناء واليت ستمكن األمم املتحدة وشرك

 )3( .اليمن

                                                           
 .13م(، ص2010"، )مكتبة دار العلوم للنشر والتوزيع، دور اململكة العربية السعودية يف العامل اإلسالمي)( حممد فادق حممد إمساعيل، "1

(. العامل حيتيل بالذكرى اخلامسة والستني للمنظمة الدولية: اململكة العضو املؤسس والياعل يف األمم املتحدة. 24. أكتوبر. 2010. )فحيية الرياض 2 ()
 http://www.alriyadh.com/570742من الرابط:  18/5/2018اسرتجاع بتاريخ 

UN News. (2018. March. 28). UN receives nearly $1 billion from Saudi Arabia and UAE for humanitarian response  ()3

https://news.un.org/en/story/2018/03/1006131to Yemen crisis. Retrieved on 18/5/2018 from  

http://www.alriyadh.com/570742
https://news.un.org/en/story/2018/03/1006131
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ومن خالل جهودها اإلنسانية يف اليمن مت التوقيع على اتياقية مباليني الدوالرات بني امليوضية العليا لالجئني 

 عم النازحني يف اليمن. التابعة لألمم املتحدة ومركز امللك سلمان للمساعدات اإلنسانية واإلغاثة لد

ومت ختصيص ستة ماليني دوالر لتقدمي مواد اإلغاثة واالستجابة للطوارئ للمدنيني املتأثرين باحلرب. وهتدف 

ألف نازح ميين مبواد اإلغاثة األساسية، وجمموعات املأوى وغريها من عنافر املعونة. ويأيت هذا  126االتياقية إىل دعم 

 )4( .ت املنتدى اإلنساين الدويل األول يف اململكة العربية السعوديةاالتياق ضمن تنييذ توفيا

( اتياقيتني مع املنظمة KS Reliefوخالل هذا املنتدى أيضًا وقع مركز امللك سلمان للمساعدات اإلنسانية )

دوالر  مليون 1.1مليون دوالر ملساعدة الالجئني الروهينجا يف بنغالديش و  2.3( بقيمة IOMالدولية للهجرة )

 )5(.ملساعدة الالجئني السوريني يف اليونان

 املطلب الثاين: موقع ماليزيا يف اخلارطة السياسية اإلقليمية والدولية.

 قوات حفظ السالم الماليزية ضمن بعثات األمم المتحدة: -1

مإىل تكريس قناعاهتا بتسوية الصراعات بالوسائل 1957لقد أدى انتقال ماليزيا السلمي إىل االستقالل عام 

السلمية.ويف هذا الصدد، وافلت ماليزيا دعم عمليات حيظ السالم التابعة لألمم املتحدة. وقد شاركت ماليزيا يف 

الم من القوات املسلحة املاليزية والشرطة من قوات حيظ الس 29 000عملية حليظ السالم بنشر  30أكثر من 

 )6(.املاليزية امللكية

 

                                                           
() The National. (2018. February. 28). Saudi Arabia Increases Aid Effort in Yemen. Retrieved on 18/5/2018 from 4

https://www.thenational.ae/world/gcc/ 
Arab News. (2018. February. 28). KSRelief extends a helping hand to Rohingya, Syrian refugees. Retrieved on () 5

.arabia-http://www.arabnews.com/node/1255901/saudi18/5/2018 from  

of Foreign Affairs of Malaysia. (n.d). Malaysia priorities: Strengthening UN Peacekeeping Operations. () Ministry 6

-s-unsc/malaysia-the-at-http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysiaRetrieved on 17/5/2018 from: 
operations-peacekeeping-un-the-commitment/strengthening 

https://www.thenational.ae/world/gcc/
http://www.arabnews.com/node/1255901/saudi-arabia
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
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 العضوية غير الدائمة لماليزيا في مجلس األمن الدولي: -2

لقد دفع التزام ماليزيا بالسالم واألمن الدوليني إىل طرح ترشيحها للعضوية غري الدائمة يف جملس األمن التابع 

، مت انتداب ماليزيا جمللس األمن للمرة 2014أكتوبر  16. يف 2016-2015( لليرتة UNSCلألمم املتحدة )

 الرابعة. 

م )باالشرتاك 1965لقد حظيت ماليزيا بشرف العمل يف جملس األمن الدويل يف ثالث دورات سابقة، أي يف عام 

مت عضوية . أسه2000-1999و 1990-1989(، 1964مع تشيكو سلوفاكيا حينذاك اليت خدمت يف عام 

(، يف تعزيز جهود األمم املتحدة يف حيظ السالم، من خالل 2016-2015ماليزيا غري الدائمة يف جملس األمن )

تبادل خرباهتا املكتسبة من خالل مشاركتها يف العديد من عمليات حيظ السالم التابعة لألمم املتحدة وكذلك تدريب 

 )7(.قوات حيظ السالم من خالل مركز حيظ السالم

، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2017ديسمرب  8(، بتاريخ 68وخالل جلستها الثانية لالجتماع الـ )

فوتا مقابل  135(، املقرتح املاليزي حول "االعتدال" الذي قدمه ممثل ماليزيا، بتصويت بأغلبية A/72/L.21)الوثيقة

 أي عضو عن التصويت.فوتني ضدمها )إسرائيل والواليات املتحدة(، دون امتناع 

ومبوجب ذلك دعت اجلمعية العامة اجملتمع الدويل إىل تعزيز االعتدال بوفيه قيمة ترتكز على السالم واألمن 

والتنمية. ومن بني أمور أخرى، دعا اجلهاز اجملتمع الدويل إىل دعم مبادرة"احلركة العاملية للمعتدلني"، التيطورهتا حكومة 

 )8(.ضديم أفوات االعتدال على أفوات التطرف العنيفماليزيا، كمنرب مشرتك لت

 

                                                           

Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. (n.d). Malaysia priorities: Strengthening UN Peacekeeping Operations.  ()7

Retrieved on 17/5/2018 from: http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-
commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations. 

ieved on 17/5/2018 The General Assembly of The United Nations. (2017). Resolution Promoting Moderation. Retr ()8

fromhttps://www.un.org/press/en/2017/ga11989.doc.htm 

http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
http://malaysiaunsc.kln.gov.my/index.php/malaysia-at-the-unsc/malaysia-s-commitment/strengthening-the-un-peacekeeping-operations
https://www.un.org/press/en/2017/ga11989.doc.htm
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 عضوية ماليزيا في مجموعة اآلسيان: -3

. وقد ترأست ماليزيا اجملموعة ألربع دورات  1961يوليو  31( يف ASIANتأسست رابطة شعوب شرق آسيا )

لتابع األمن الدويل ا ، حيث تزامن هذا التاريخ مع فوز ماليزيا مبقعد غري دائم يف جملس2015كان آخرها يف سنة 

لألمم املتحدة. بالتايل، فقد منحت هذه الوضعية الدور اإلقليمي والدويل ماليزيا. وخالل رئاسة ماليزيا لرابطة اآلسيان، 

( اليت هتدف إىل تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي. يأيت هذا الدور AECمت تأسيس اجملموعةاالقتصاديةلالسيان )

آلسيان أكثر حتديا بسبب قضايا مثل النزاعات البحرية بني أعضائها مع الصني، والضغط على يف وقت أفبحت وجه ا

 )9(.ميامنار لتسريع اإلفالحات، وتسوية سلمية لقضية أقلية الروهينغيا، ومستويات اإلنتاجية املنديضة نسبيا يف املنطقة

 وماليزيا من منظور السياسةالشرعية.المبحث الثاني: تطور العالقات الدبلوماسية بين المملكة 

 المطلب األول: تطور العالقات بين البلدين:

، بعد سنغافورة، انضمت 1957أغسطس  31بدأت العالقات الدبلوماسية بني البلدين بعد استقالل ماليزيا يف 

، وتركزت ثر تنظيماً . حيث فارت العالقات بني ماليزيا واململكة العربية السعودية أك1963فباح وساراواك يف عام 

بشكل كبري على املسائل السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية. وقد تعزز ذلك من خالل إنشاء سيارة للمملكة العربية 

، وتعيني تونكو عبدالرمحن، أول رئيس 1964وانشاء سيارة ماليزية يف الرياض عام 1961السعودية يف كواالملبور عام 

 )10(.1970ام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف عام وزراء ماليزي، وأول أمني ع

 عالقات ماليزيا مع المملكة العربية السعودية في عهد تونكو عبد الرحمن: (1

كانت عالقات ماليزيا مع اململكة العربية السعودية خالل بداية فرتة تونكو عبد الرمحن، عالقة ذات روابط تقليدية 

أو قدمية بني البلدين. وكانت العالقات الدينية بني ماليزيا واململكة العربية السعودية قدمية، واليت مت التياعل معها منذ 

                                                           

The Star Online. (2014. November. 12). Spotlight on Malaysia’s role in Asean and UN. Retrieved on 17/5/2018  ()9

from https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/ 

2003. University Malaysia Sabah.-aysa’s Relations with Saudi Arabia 1957() Idris, Asmady, (2015) Mal10 

https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/
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رجع هذه العالقة الدينية إىل أن احلج والتعليم مها النشاطان الرئيسيان اللذان عهد سلطنة َملقا أو يف وقت سابق، وت

حافظا على ارتباط كال البلدين ليرتة طويلة حىت فرتة االستقالل املبكر. وذكر داتو عبد اهلل أنه كان هناك قنصلية مالوية 

 ليزيا يف القاهرة مبصر. لرعاية احلجاج املاليو، وكانت مسؤولة عن سيارة ما 1958فقط يف جدة عام 

. وقد )11(1963ومتت ترقية القنصلية الحقاً إىل سيارة احتاد ماليزيا املقابلة إلنشاء ماليزيا يف األول من سبتمرب 

بذل تونكو عبد الرمحن جهوداً عديدة لتعزيز عالقات ماليزيا مع اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك ترقية القنصلية 

سيارة، وشارك يف العديد من احللقات الدراسية، منها مؤمتر القمة اإلسالمي، واليت عززت العالقات بشكل املاليزية إىل 

 غري مباشر بني ماليزيا والسعودية. 

كانت هذه هي اللحظة األكثر تارخيية لتونكو عبد الرمحن واحلكومة املاليزية عندما قام   1970يونيه  7وبتاريخ

م. وقد دعا امللك فيصل علنا تونكو عبد الرمحن إىل 1970بزيارة ملاليزيا ملدة أربعة أيام عام امللك فيصل بن عبد العزيز 

 OIC()12( .أن يصبح أول أمني عام لألمانة اإلسالمية، ُعرف فيما بعد باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي )

 عالقات تون عبد الرزاق السياسية واالقتصادية مع المملكة العربية السعودية: (2

تون عبد الرزاق بعض الربامج التنموية اليت قد توسع العالقات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية بني ماليزيا  بدأ

واململكة العربية السعودية. وقام تون عبد الرزاق برحالت رمسية إىل جمموعة من دول اخلليج، مبا فيها اململكة العربية 

 )13(.االستثمارية من هذه الدول البرتولية.السعودية، وذلك جلذب اليرص االقتصادية، و 

كما لعب تون عبد الرزاق دورًا جنبا إىل جنب مع اململكة العربية السعودية يف تعزيز العالقات بني الدول 

، ترأس تون عبد الرزاق قمة إسالمية أخرى يف كواالملبور مباليزيا. وىف هذه القمة 1974يونيو  23اإلسالمية. فيي 

                                                           
 (.1083/1963)(أرشيف ماليزيا الوطين )11

Sejagat: Peranan Malaysia dalam Politik Antarabangsa, Kuala Lumpur: Dewan  A. Kadir. (1991). Keamanan () Mokhtar12

Bahasa dan Pustaka. 
 (.1151/1974، 1150/1974، األرشيف الوطين املاليزي )1974مارس  19ارجية"، "مالحظات رمسية"، )( وزارة اخل13
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الرزاق اجملتمع اإلسالمي والعامل على مساعدة الشعب اليلسطيين، واقرتح أيضا إقامة ممثل ملنظمة التحرير حث تون عبد 

 )14(.اليلسطينية يف كواالملبور

 العالقات الثنائية في عهد تون حسين أون: (3

 16خرى يف ألأفبح تون حسني أون ثالث رئيس وزراء ملاليزيا، وقد زار اململكة العربية السعودية ودول اخلليج ا

م ملناقشة القضايا السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية. كما أعرب رئيس الوزراء املاليزى عن أمله ىف زيادة 1976مايو 

. وتعهدت احلكومة السعودية بالتعاون الكامل، واملساعدة املالية لعدد )15(مشاركة السعودية ىف برامج التنمية ىف ماليزيا

 )16( .مليون دوالر إىل ماليزيا، 194.6طة ماليزيا الثالثة بقيمة من املشاريع يف إطار خ

 :العالقات في عصر مهاتير (4

. أحدث 1981فرتة الدكتور مهاتري كانت أطول فرتة لرئيس وزراء ملاليزيا. حيث أفبح رئيسًا للوزراء يف عام 

وثق مع الدول الدويل. وأقام عالقات أُ  الدكتور مهاتري تغيريات ديناميكية للعالقات اخلارجية املاليزية على املستوى

 )17( .اإلسالمية، وخافة مع نظرائهم من الشرق األوسط

هذه اليرتة الطويلة أتاحت له املزيد من اليرص لتعزيز عالقات ماليزيا مع البلدان األخرى، وخافة اململكة العربية 

مارس  7إىل  5اململكة العربية السعودية من  السعودية. ومبجرد أن أفبح رئيس الوزراء ذهب إىل اخلليج مبا يف ذلك

 )18( .. وناقش اليرص االجتماعية، واالقتصادية، وقضايا فلسطني والعامل العريب1982

                                                           

1980): Dari Perspektif -Negara Arab (1957-() Musa, Wan Mohd. (1985/1986) "Dasar Luar Malaysia Dengan Negara14

Malaysia", Latihan Ilmiah, Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 .1976مايو  17، فحيية ذا ستار، 1976مايو  25)( أخبار من اململكة العربية السعودية،  15
 (.G .14448، 2001/0043836)( أرشيف ماليزيا الوطين ) 16
آسيا رقم -"، ورقة آسيا1994-1981)( ديييد كامروكس، "نظرة الشرق والداخل: العوامل الداخلية يف العالقات اخلارجية املاليزية خالل عهد مهاتري، 17

 .29-14(، ص1994)جامعة غريييث: كلية الدراسات اآلسيوية والدولية، مركز دراسة العالقات بني اسرتاليا وآسيا، تشرين األول / أكتوبر  72
 .1982يناير  24/26)( النشرة السعودية، 18
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ومن بني دول اخلليج اليت زارها الدكتور مهاتري اململكة العربية السعودية، والبحرين، وعمان، واإلمارات العربية 

 توقيع اتياقيات جديدة يف جمال التعاون االقتصادي والتقين. ومنذ عهد تون عبد املتحدة. وكانت الزيارة هي توسيع

مليون دوالر من  248وما بعده تلقت ماليزيا ستة قروض بقيمة  1976وتون حسني يف عام  1975الرزاق يف عام 

ة، ة الوطنية املاليزيمن هذه القروض يف مشاريع تنمية األراضي يف اجلامع ٪62اململكة العربية السعودية. واستددم 

 والتكنولوجيا الوطنية يف ماليزيا، وكلية العلوم مارا. 

م متكن الدكتور مهاتري من احلصول على قروض من اململكة العربية 1982وأيضا خالل زيارته لدول اخلليج عام 

 )19( .السعودية

 الشرعيةاملطلب الثاين: تطور العالقات الدبلوماسية بني البلدين من منظور السياسة 

استندت العالقات بني اململكة العربية السعودية وماليزيا يف األساس على مبدأ وحدة العقيدة والدين، ويف هذا 

 الصدد فإن البلدين قد أسهما بشكل كبري يف تعزيز التضامن بني دول العامل اإلسالمي. 

متقدم  بأشكال خمتلية حتقيق مستوىوالتضامن اإلسالمي مظهر من مظاهر السياسة الشرعية، وقد أسهم البلدان 

ليت يعترب الركيزة األوىل للسياسة اخلارجية السعودية، فهو من أهم الركائز ا اإلسالمي يف التضامن اإلسالمي. فالتضامن

 لرفع شأن املسلمني يف أقطارهم، وتقوية أوافر التعاون بينهم.  قامت عليها السياسة

قد أولت كل من السعودية وماليزيا اهتمامًا خافًا بقضية فلسطني، اإلسالمي، ف ومن خالل الدعوة للتضامن

 إلعادة احلقوق املسلوبة لشعب فلسطني، واستعادة األراضي العربية احملتلة، وإلعادة احلق املغصوب. 

 وأبرز مظاهر التضامن اإلسالمي بني البلدين متثلت يف العديد من القضايا يف العامل اإلسالمي، وفيما يلي أبرز

 هذه القضايا:

                                                           

Asia Barat Sehingga 1985", Latihan Ilmiah, -Hubungan Malaysia() Ahmad Ramli, Fariza Hanum. (1991/1992) "Sejarah 19

Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 
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 قضية فلسطين: -1

أوىل البلدان اهتمامًا خافًا للقضية اليلسطينية باعتبارها القضية احملورية للعامل اإلسالمي. ويعد موقف اململكة 

م املعروف 1935من قضية فلسطني من الثوابت الرئيسية لسياسة الدولة منذ عهد املؤسس بدءا من مؤمتر لندن عام 

 )20(.املستديرة ملناقشة القضية اليلسطينية، إىل عهد خادم احلرمني الشرييني امللك سلمان بن عبد العزيزمبؤمتر املائدة 

. فقد جذبت احلرب يف فلسطني انتباه 1957كما برز االهتمام املاليزي بقضية فلسطني بعد االستقالل يف عام 

مة املميزة دومًا على دعم اليلسطينيني باعتبارها الس العديد من فانعي السياسة املاليزيني، فقد أكد القادة املاليزيون

لسياسة ماليزيا اخلارجية. وقد اجتذب موقف ماليزيا بشأن فلسطني انتباه العامل ملبادراهتا لدعم اجلهود الدولية يف اإلحاطة 

 )21(.ريغعلماً باحرتام حقوق الشعب اليلسطيين. وقد أظهر ذلك أن سياسة ماليزيا جتاه فلسطني ثابتة مل تت

وتشكل قضية فلسطني حمور اهتمام اململكة العربية السعودية من منطلق مسؤولياهتا الدينية اليت وضعتها يف فدارة 

قيادة العامل اإلسالمي. وقد متيزت سياسة اململكة جتاه القضية اليلسطينية بالثبات واالستمرار. وبرز ذلك من خالل 

 ليوم بالدفاع عن القضية اليلسطينية يف كافة احملافل الدولية.التزام مجيع امللوك منذ التأسيس وحىت ا

 قضية أقلية الروهينجا: -2

أسهمت كاًل من اململكة العربية السعودية وماليزيا يف الدفاع عن حقوق أقلية الروهينجا، وقدما الدعم املادي 

تحدة اضطهاد ا، وقد رفضت يف األمم املوالعيين لالئجني الروهنيجا. وقد أكدت اململكة على دورها جتاه أقلية الروهينج

أبناء الروهينجا املسلمني. وأبدت قلقها البالغ، وأدانت بشدة سياسة القمع، والتهجري القسري الذي متارسه حكومة 

ميامنار ضد طائية الروهينجا. ودور اململكة مل يقتصر فقط على إبراز قضية مسلمي الروهينجا، بل قدمت املساعدات 

                                                           
 20/52018(. القضية اليلسطينية تصدرت اهتمامات السعودية منذ عهد املؤسس. اسرتجاع بتاريخ 10، ديسمرب، 2017)( فحيية الشرق األوسط. )20

 /https://aawsat.com/home/article/1109041من الرابط: 
() Saleh et al. (2017). The Role of Malaysian NGOs on Palestinian Issues: Aqsa Syarif Berhad. Pertanika J. Soc. Sci. & 21

Hum. 25 (S): 133 – 142. Retrieved on 20/5/2018 from http://www.pertanika.upm.edu.my/ 

https://aawsat.com/home/article/1109041/
http://www.pertanika.upm.edu.my/
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مليون دوالر ملهّجري الروهينجا خالفاً  15ط على املواطنني يف األماكن املنكوبة، وذلك بتدصيص لتدييف الضغ

الستضافة ما يزيد على نصف مليون مواطن منهم يف اململكة. وقد وضعت اململكة ملف قضية الروهينجا على رأس 

ما حكومة ى الدول اجملاورة مليامنار السيأولوياهتا، فقد تدخل خادم احلرمني الشرييني امللك سلمان بن عبدالعزيز لد

 )22(.بنجالديش مطالباً بيتح املعابر للروهينجا لتدييف اخلناق، وتوفيل املساعدات بصورة آمنة

أما فيما يتعلق باجلهود املاليزية حنو قضية أقلية الروهينجا املسلمة، فقد أكدتاحلكومة املاليزية مراراً التزامها بالقيام 

 حل أزمة الروهينجا وتقدمي الدعم لبنجالديش، اليت تستضيف معسكرات الالجئني الروهينجا، يف املنتدياتبدور بناء يف 

اإلقليمية والدولية. وعلى فعيد املساعدات، فقد أنشأت القوات املاليزية املسلحة مستشيى ميدانيًا لعالج الالجئني 

 )23(.شالروهينجا القادمني من ميامنار إىل املعسكرات يف بنغالدي

أظهرت كاًل من اململكة العربية السعودية وماليزيا التزاماً واضحاً حنو أزمة أقلية املسلمني الروهينجيا، حيث بذلتا 

جهودًا  كبرية لدفع اجملتمع الدويل لالطالع مبسؤولياته بالضغط على حكومة ميامنار لوقف اإلبادة اليت متارسها قواهتا 

 األمنية ضد الروهينجيا.

 :ات الثنائية بني البلدين تعزيز لقوة األمة اإلسالميةالعالق

سيما أن قوة  تعزز قوة األمة اإلسالمية. -كدولتني إسالميتني-العالقات بني اململكة العربية السعودية وماليزيا، 

ماً تقوم ئاملسلمني ووحدهتم أهم مقصد من مقافد السياسة الشرعية املعافرة. ويف هذا السياق فإن السياسة الشرعية دا

 بني املهاجرين واألنصار. ملسو هيلع هللا ىلصعلى التوازن والتواؤم، وثبت هذا عندما آخى النَّيب

                                                           

(. المملكة تضع قضية الروهينجا على رأس اهتماماتها وُتواصل توجيه المساعدات. استرجاع 27، سبتمبر، 2017قناة العربية اإلخبارية. ) 22()
 http://alekhbariya.net/ar/node/32863من الرابط:  20/5/2018بتاريخ 

()Dhala Tribune. (2018. February. 28). Malaysia to Play its Role in “Resolving Rohingya Crisis”. Retrieved on 23

affairs/2018/02/28/-https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign20/5/2018 from  

http://alekhbariya.net/ar/node/32863
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/2018/02/28/
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وهبذا فقد عززت العالقات بني البلدين مستوى من الوحدة بني دول العامل اإلسالمي، سيما أن كالمها يؤدي 

 دوراً حمورياً على مستوى األمة اإلسالمية.

 على تطور العالقات الدبلوماسية بين البلدين.المبحث الثالث: اآلثار المترتبة 

 المطلب األول: اآلثار السياسية واألمنية.

 أواًل: اآلثار السياسية.

تستند عالقات ماليزيا الثنائية مع اململكة العربية السعودية على أساس قوي جدا يقوم على القيم املشرتكة 

زيارة مللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التارخيية إىل والطموحات يف تعزيز وحدة األمة اإلسالمية. وقد شكلت 

 عالمة فارقة يف العالقات بني البلدين. 2017مارس  1فرباير إىل  26ماليزيا يف اليرتة من 

وأسهمت الزيارة يف تعزيز التعاون بني البلدين يف مجيع اجلوانب مبا يف ذلك اجملاالت االقتصادية، واألمنية، 

افة إىل شؤون احلج والعمرة، فقد ناقش الطرفان خالل الزيارة مسائل أخرى مثل اإلرهاب، وكراهية والسياسية. وباإلض

اإلسالم، وفورة اإلسالم واملسلمني، وموقف الالجئني املسلمني، وكيف ميكن للبلدين تعزيز االعتدال ومنع الصراعات، 

 )24( .فضالً عن قضايا التعليم، واجلوانب االجتماعية والسياحة

 )25(. هذه الزيارة التارخيية مت التوقيع على العديد من مذكرات التياهم واالتياقيات بني البلدينويف

وانتهج البلدان يف عالقاهتما السياسية أسلوب احلكمة لتحقيق مصاحل شعبيهما واألمة اإلسالمية على وجه 

اإلقليمية، لتأمني شرتكة يف احملافل الدولية و العموم. ويف هذا الصدد حرفت قيادة البلدين على تنسيق الرؤى واملواقف امل

 مصاحل األمة اإلسالمية.

                                                           
. [online] Available Saudi Arabia bilateral relations built on strong foundation-Malaysia ()Thesundaily.my. (2018).24

at:http://www.thesundaily.my/news/2175017 [Accessed 9 May 2018]. 
(. السعودية وماليزيا لتعزيز التعاون العسكري وتكثيف جهود مكافحة اإلرهاب. استرجاع من الرابط: 1، مارس، 2017صحيفة الحياة. )25()

http://www.alhayat.com/article/813763/  (.2018مايو  11)تاريخ الوصول 

http://www.alhayat.com/article/813763/
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 املواقف الدولية املشرتكة:

تتيق وجهات النظر السياسية بني ماليزيا واململكة العربيه السعوديه يف العديد من القضايا الدولية ذات االهتمام 

ة اليلسطينية ة التوفل إىل حل دائم وشامل وعادل للقضياملشرتك مثل القضية اليلسطينية. فقد شدد اجلانبان على ضرور 

وفقاً ملضامني مبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. فضاًل عن ضرورة إجياد حل لألزمة السورية 

، وكذلك، احملافظة على وحدة اليمن، وحتقيق أمنه 2254(، وقرار جملس األمن رقم 1على أساس بيان )جنيف

واستقراره، وأمهية احلل السياسي لألزمة على أساس املبادرة اخلليجية، وخمرجات احلوار الوطين اليمين، وقرار جملس األمن 

 ، مع التأكيد على دعم السلطة الشرعية يف اليمن، وتسهيل وفول املساعدات إىل املناطق اليمنية كافة. 2216رقم 

 ثانياً: اآلثار األمنية.

هناك تعزيز التعاون الثنائي يف اجملال األمين فيما يتصل بالعديد من القضايا اليت هتم الطرفني. و  يعمل البلدان على

تعاون بني البلدين يف جمال مكافحة اإلرهاب، كما أن ماليزيا عضو يف التحالف اإلسالمي الذي تقوده اململكة حملاربة 

ملتطرف، والذي مت تدشينه يف مدينة الرياض خالل اإلرهاب، وهي أيضًا عضو يف مركز "اعتدال" حملاربة اليكر ا

اجتماعات القمة العربية واإلسالمية مع الواليات املتحدة األمريكية، يضاف إىل ذلك أن ماليزيا هي مقر "مركز امللك 

سلمان العاملي للسالم" والذي من ضمن أهدافه إرساء قيم السالم والتسامح، وترسيخ ميهوم الوسطية واالعتدال، 

كوين وتعزيز الصورة الذهنية اإلجيابية عن اإلسالم، وإيضاح حقيقة الشبهات السلبية املثارة عليه، مع تعميق الوعي وت

الديين لدى املسلمني، والتصدي إليديولوجية التطرف واإلرهاب، كما أن املركز سوف يكون له نشاط عاملي لرتسيخ 

 )26(.مياهيم السالم

                                                           

من الرابط:  10/5/2018، تاريخ الوصول 23/2017صحيفة الرياض، المملكة وماليزيا تتفقان على تقوية التعاون العسكري واالقتصادي،  26()
http://www.alriyadh.com/1574820 

http://www.alriyadh.com/1574820
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 وماليزيا سياسة الوسطية واالعتدال يف مواجهة اإلرهاب واألفكار املتطرفة، حيث تبنت اململكة العربية السعودية

 أن لكال البلدين جتارب يف إعادة تأهيل احملكومني يف جرائم تتعلق باإلرهاب.

 المطلب الثاني: اآلثار االقتصادية والعلمية.

 أواًل: األثر االقتصادي.

ع مخسة ية السعودية وماليزيا يف االتياقات التجارية، حيث مت توقيمتثل التعاون االقتصادي بني اململكة العرب

م. واتياق التعاون الثقايف والعلمي عام 1975اتياقات رئيسية، فضاًل عن اتياق التعاون االقتصادي والتقين عام 

 كة العربيةم. واتياقات ضمان االستثمار، واتياق انضمام اململ1993م، واتياق جتنب االزدواج الضرييب عام 1976

 WTO(2000) ()27( .السعودية إىل منظمة التجارة العاملية )

، كما )28(يف العالقات التجارية اخلارجية ملاليزيا 27وعالوة على ذلك، فإن اململكة العربية السعودية حتتل املرتبة 

 تعد اململكة العربية السعودية ثاين أكرب شريك جتاري ملاليزيا يف منطقة الشرق األوسط.

وترتكز العالقات االقتصادية بني اململكة وماليزيا على قاعدة التبادل املشرتك فيما يتعلق باالستثمارات والتبادل 

 التجاري. فقد عمل البلدان على إزالة كافة الصعوبات اليت من شأهنا إعاقة التعاون االقتصادي.

 ثانياً: األثر العلمي

علمية اإلسالمية، وذلك انطالقا من واجبها اإلسالمي، وتلبية قدمت اململكة الدعم للعديد من املؤسسات ال

للنداءات اليت توجهها منظمة املؤمتر اإلسالمي من وقت آلخر عرب املؤمترات اإلسالمية، حيث بلغ إمجايل ما تربعت به 

                                                           
() Ministry of Commerce and Investment. (2003). Trade cooperation between Saudi Arabia and Malaysia. Retrieved 27

https://mci.gov.sa/Pages/default.aspxon 10/5/2018 from  
2000). Trade Perfomance. Retrieved on -() Malaysia External Trade Development Corporation “MATRAD”. (199928

10/5//2018 from 
ww.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrhttp://w

ase=all 

https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
http://www.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrase=all
http://www.matrade.gov.my/en/component/search/?searchword=Saudi%20Arabia&ordering=newest&searchphrase=all
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( 138.569.000)اململكة لتلك املراكز واملؤسسات التعليمية اإلسالمية املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي مبلغ 

 ألف لاير سعودي. ومن بني هذه املؤسسات يف ماليزيا ما يلي:

 معهد اقرأ لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. .1

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. .2

 املعاهد والكليات اإلسالمية. .3

 املساجد واجلمعيات اخلريية. .4

طة األداء العلمي من خالل تبادل املنح الدراسية، وتنظيم األنشوقد أسهم التبادل العلمي بني البلدين يف إثراء 

 العلمية واألكادميية.

 المطلب الثالث: األثر الثقافي.

م، مبجهودات ومبادرات من سعادة 1991هـ املوافق 1411السعودية يف كواالملبور عام  أُنشئت املدرسة

التعليم املاليزية مبوجب قبل وزارة الرتبية و  االعرتاف الرمسي هبا منخادم احلرمني الشرييني آنذاك يف دولة ماليزيا، ومت  سيري

لتعترب مدرسة رمسية نظامية معرتف هبا بناء على التوجيه السامي الكرمي  م23/5/1991( بتاريخ 1166الرتخيص رقم )

 هـ. 6/12/1420/م وتاريخ 5/2297رقم 

وإيياد مدير  بإمداد املدرسة باملناهج والكتب الدراسية، وديةوتقوم وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السع

 )29(. فيها ووكيل للمدرسة، ومعلمني للتدريس

وهتدف املدرسة يف األساس إىل خدمة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ونشرها يف املنطقة. وتنظم املدرسة سنوياً 

 .اللغة العربية لغري الناطقني هبافضالً عن معهد  مسابقة تاج الوقار حليظ القرآن الكرمي.

                                                           
حي والعلوم . ماليزيا. قسم التاريخ، كلية معارف الو العالقات السعودية املاليزية املعافرة: دراسة وثائقية حتليلية(. 2016)(الشهري، خالد عبدالرَّمحن فايز، ) 29

 .94اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا. رسالة ماجستري غري منشورة. (، ص
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 المطلب الرابع: التعاون االجتماعي بين السعودية وماليزيا ودوره في تعزيز العالقات

وقع البلدان على مذكرة تياهم يف جمال العمل واملوارد البشرية، واليت سيكون من شأهنا تكثيف برامج التدريب 

 املهنية، واملعلومات واإلحصاءات ذات الصلة بسوق العمل يف البلدين. فضالً وتبادل اخلربات يف جمال السالمة والصحة 

عن مذكرة تياهم أخرى يف جمال التنمية االجتماعية، واألسرة واملرأة. كما وقع الطرفان اتياقًا لتعزيز التَّعاون بني وكالة 

 األنباء السعودية )واس( ووكالة األنباء املاليزية )برناما(.

 مس: أثر رحالت الحج والعمرة والزيارات في تعزيز التعاون االجتماعي بين البلدين.المطلب الخا

فندوق احلج الذي يطلق عليه رمسيا "إدارة احلج واالدخار الشركات"، أنشأت أساسا إلدارة رأس املال االدخار 

لذين سوف يؤدون للمسلمني اواالستثمار، فضالً عن توفري خدمات احلج للمجتمع املسلم يف ماليزيا، وخافة بالنسبة 

احلج يف األماكن املقدسة من اململكة العربية السعودية. وحيظى فندوق احلج أيضا بتقدير كبري من قبل اململكة العربية 

 )30( .السعودية كمثال على اإلدارة اجليدة يف فناعة احلج يف العامل اإلسالمي

أما املسامهات الدينية السعودية األخرى ملاليزيا فهي كثرية، وتتم عرب مكتب املستشار الديين يف كواالملبور التابع 

للسيارة السعودية يف ماليزيا. وميكن اعتبار االنتماء الديين إحدى السمات اهلامة اليت تربط "دينيا" ماليزيا واململكة 

 العربية السعودية. 

 ل على النتائج اليت خرج هبا البحث، وبتوفيات من الباحث.وتشتم الخاتمة:

 أواًل: النتائج.

: النتيجة الرئيسية للدراسة متثلت يف أن العالقات الثنائية بني اململكة العربية السعودية وماليزيا قد حققت أوالً 

ن التعاون المية. وذلك ممقافد السياسة الشرعية، ليس للشعبني السعودي واملاليزي فحسب، بل أيضًا لألمة اإلس

 على الرب والتقوى، وتوثيق أوافر األخوة بني الشعبني، والسعي لتحقيق التضامن اإلسالمي بني الدول اإلسالمية. 

                                                           

 31املرجع السابق ص 30()
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حيتل البلدان مكانة مميزة وذات تأثري يف اجملالني اإلقليمي والدويل، وكما أن اململكة العربية السعودية تؤدي ثانياً: 

 لس دول تعاون اخلليج العربية، فإن ماليزيا، يف املقابل تؤدي دوراً فاعالً يف رابطة دول جنوب شرق آسيا.دوراً رائداً يف جم

: جسدت العالقات الثنائية بني اململكة العربية السعودية وماليزيا مقافد السياسة الشرعية من خالل قيم ثالثاً 

مة يف ه اخلصوص، قضييت فلسطني وأقلية الروهينجيا املسلالتضامن اإلسالمي، ودعم قضايا العامل اإلسالمي، وعلى وج

 ميامنار.

انعكست متانة العالقات بني البلدين يف اجملاالت السياسية واألمنية من خالل تنسيق املواقف الدولية،  رابعاً:

كذلك و  وتنسيق اجلهود يف التصدي لإلرهاب. فضاًل عن تعزيز التعاون االقتصادي حيث توجد استثمارات مشرتكة.

اجملال العلمي من خالل برامج االبتعاث يف جامعات كال البلدين. كما أن التنسيق يف ما يتعلق باحلج والعمرة أسهم يف 

 تعزيز العالقات الثنائية.

 ثانياً: التوصيات.

 يوفي الباحث باآليت:

ىل جانب إنشاء يف ماليزيا، إتعزيز العالقات يف جمال التعليم العايل من خالل بناء فروع للجامعات السعودية  (1

 برامج ثنائية بني جامعات البلدين.

تعزيز التعاون يف جمال مكافحة اإلرهاب، ونشر قيم الوسطية واالعتدال، والعمل على القضاء على ظاهرة  (2

 اخلوف من اإلسالم أو ما يعرف باإلسالموفوبيا.

ية ومشاريع الطاقة ل تنييذ مشاريع البىن التحتتوسيع اليرص االستثمارية بني البلدين من خالل التعاون يف جما (3

 واملياه.

تكثيف التعاون يف اجملال الثقايف من خالل تنظيم األنشطة الثقافية املشرتكة، وتوظيف املناسبات الوطنية يف  (4

 البلدين لصاحل التبادل وتعميق العالقات الثقافية.
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Abstract 

One of the most destructive effects of colonization of the Muslim world is the marginalization of 

Islamic learning institution (Madrasa) and its original approach to knowledge and learning. 

Unfortunately, after independence, Muslim countries did little to restore authentic Islamic learning 

and its institutions. However, some intellectual figures work hard to address the issue of Islamic 

learning and revive its role in shaping the new generation and the future of Muslim community. 

Perhaps, among these figures who deserve some attention the famous Algerian thinker Mouloud 

Kasim Nait Belkasim who devoted his life the Madrasa institution. This research is an attempt to 

explain the major guidelines of Belkasim’s integrated project of reform Algerian education system. 

This project includes reviving Islamic pedagogy, establishing public university, and the eradication 

of illiteracy. The researcher use both historical and analytical methodology which are more 

appropriate to address the questions of the research.  The later, concludes that the efforts of 

Belkasim were very effective in making positive change in history of Algerian education system 

regardless the challenges and obstacles it faces which most of them are created by political 

tendencies that adopt the colonial Francophonie ideology and culture. The research emphasizes on 

continuity of Belkasim’s educational reform for its effectiveness in solving many problems the 

Algerian education system is facing today.  

Keywords: Madrasa, Islamic education, Algeria, colonialism, integrated education 
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 :ملخصال

ألسف لالسعي إىل اإلجهاز على املدرسة اإلسالمية األصيلة، و  لعامل اإلسالميلاالحتالل الغريب  أخطر خمططاتمن إّن 

إعادة إحياء  ويعّد مولود قاسم من الرّواد الذين سعوا إىل !"سنن" االحتالل الغريب اتبعت دول ما بعد االستقاللفإن 

 مشروع  املدرسة اإلسالمية األصيلة عند مولود قاسم؟ وكيف متكن من ترمجة ، فما هواملدرسة اإلسالمية األصيلة

 مشروعه إىل جتربة تربوية متكاملة؟ وهلذا فإّن هذه الدراسة هتدف إىل معرفة املدرسة اإلسالمية األصيلة عند مولود قاسم،

؛ ملختلط"وقد اتبعت الدراسة "املنهج ا ،وحمو األميةاجلامعة الشعبية، و ، مبعرفة دعائمها، وهي: التعليم األصلي وذلك

من رواد املدرسة  ود قاسمأّن مول هااستخلصتومن أهم النتائج اليت  ،املنهج التحليليو ، املنهج التارخيي الوصفيفاختارت 

 انت جتربة منوذجيةأكلها، وك آتتو أينع مثرها  اإلسالمية األصيلة، الذين متكنوا من ترمجة مشروعهم إىل جتربة عملية، وقد

  أصاب هذا املشروع يف مقتل. ، إال أن تعرضها إىل اإلجهاضناجحة

مولود قاسم نايت بلقاسم، التعليم األصلي، اجلامعة الشعبية، حمو األمية، املدرسة اإلسالمية  الكلمات المفتاحية:

  األصيلة.

 :قدمةم

حبق جتربة رائدة ُيمكن  بالدراسة والعناية، وهو جدير مشروع 1مولود قاسمعند  مشروع املدرسة اإلسالمية األصيلة إنّ 

ة وحجر األساس للتعليم األصلي ومِضع بعد أن أصدرت اللجن ان يعنينا حاضر األّمة ومستقبلها.االستفادة منها إذا ك

                                                           

اجلزائر،  تلقى تعليمه القاعدي يف وطنه يشهد كّل من ترجم له بـ"موسوعيته"،  ، مثّقف وسياسي جزائري،م(1992م/1927مولود قاسم نايت بلقاسم )ـ  1 

ولكن نضاله يف  ا وأملانيامنها فرنس جامعة القاهرة مبصر، وسجل الدكتوراه مرارا يف أكثر من جامعة أوروبيةبعدها انتقل إىل مث التحق جبامع الزيتونة بتونس، و 

تبوأ بعد اسرتجاع اجلزائر استقالهلا مناصب سياسية عديدة أمهها وزير التعليم األصلي والشؤون  حال دون إمتامها. م(1962م/1954ة )صفوف الثورة التحريري

، وكّله إحباط بعد أن أمجهز على كّل مشاريعه اإلصالحية واليت أمهها مشروع "التعليم األصلي". م08/1992/ 27تويف يف  .م(1976م/1970الدينية )

     م(2016ومواقف ـ )د.ط ـ برج الكيفان ـ اجلزائرـ دار النعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهاداتـ ن أمحد بن نعما ينظر:
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م توصياهتا واليت كان من أمهها إنشاء التعليم األصلي، وبالفعل ففي 1969العليا إلصالح التعليم اليت تكونت سنة 

ت إىل الوزارة : "دعيمولود قاسم، ويف هذا الصدد يقول التعليم األصلي والشؤون الدينية إىل أمسندت وزارةم 1970سنة 

م، وكانت آنذاك تسمى وزارة األوقاف، وحيث إّن اسم وزارة 1970سنة  2من قبل الرئيس الرّاحل هواري بومدين

تدمار ن مل تعد لنا أوقاف، إذ صادرها االساألوقاف يعين االهتمام بالزوايا، والتكايا، والصدقات، والفقراء ... اخل وحن

... فقد اقرتحت على بومدين إذا استلمت هذه الوزارة أن أمسيها وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية.  3الفرنسي كّلها

ا. هلألن التعليم هو األساس، وهو الوسيلة األوىل يف بناء األمة، وعلى كل هو شرط عمل هذه الوزارة وإال فال معىن 

فقال بومدين: رمبا سيعرتض البعض، فقلت له: وافقين أنت على هذه التسمية وأنا سأجيب على املعرتضني ... فوافقين 

 .4بومدين على ذلك"

ل تعدته إىل ب التعليم األصلي، فإّّنا مل تنحصر يف هذا اجملال، هو وإذا كان العمود الفقري للمدرسة اإلسالمية األصيلة

مارية بغية انتشال اجملتمع اجلزائري من مستنقع "التجهيل" الذي أتقنت فرنسا االستع ،قل حيوية وأمهيةجماالت أخرى ال ت

  صنعه، وأحكمت على مدار قرن ونيف خمّططه.

 اإلرهاصات إلى المأساة: من التعليم األصلي: المبحث األول

 التعليم األصلي فكرة: ـــــ المطلب األول

استلهم مولود قاسم فكرة التعليم األصلي من التكميلي إىل اجلامعة من جتارب الشرق اإلسالمي والغرب املسيحي،       

عّض عليها  افحيث وجده ال جنسية هلا بني األضداد واملتناقضات، فـاحلكمة عنده علمناوال غرابة يف ذلك أْن جيمع 

                                                           

 
الدينية والثقافية  ماتـ ولكن ملاذا مل يطلق مولود قاسم "مشروع" استعادة األوقاف اليت صادرها االحتالل الفرنسي؟ ومن املعلوم أّن األوقاف كانت متول "اخلد 3

  والتعليمية واالجتماعية للمسلمني اجلزائريني"، وهلذا صادرها االحتالل الفرنسي ليقطع مصادر التمويل.  
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  ـ مولود 4 

 وما بعدها.  176 صنعمان ـ 
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ألصلي أْن فهو يريد من مؤسسات التعليم ا يساق املاء إىل األرض اجلرز، وساقها  إىل وطنه لالنتفاع هبا كما ،بالنواجذ

ن تكون "على شكل اجلامعة األزهرية احلديثة، واجلامعتني الكاثوليكيتني الفرنسيتني يف باريس وسرتاسبورغ، وجامعيت لوفا

بية، وتسلي  األجيال علميا ، والرت وبروكسل الكاثوليكيتني يف بلجيكا: باجلمع بني الدين والدنيا يف التعليم، والتكوين

وأخالقيا. وهي الرتبية احلقيقية مبعناها الكامل، وما يسمى يف العصر احلديث بالرتبية الوطنية، ومسيناه حنن باألصلي، 

زي، اإشارة إىل التعليم كما كان يف العهود الزاهرة يف اإلسالم، ويف عهد ابن سينا، وابن رشد، وابن اهليثم، والبريوين، والرّ 

 .5واخلوارزمي، وغريهم، حيث كان العلم بأسرار الكون والّتحكم يف الطبيعة واجبا دينيا يعلم مع الدين"

 برنامج التعليم األصلي ـــــ المطلب الثاني

إّن مؤسسات التعليم األصلي "تعّلم مجيع املواد اليت تدّرس يف مثيالهتا من التعليم العام. لكنها فضال عن ذلك       

تتميز عنها بتدريس العلوم اإلسالمية، والتعمق يف مواد اللغة العربية، والعناية بالتاريخ اإلسالمي، وتاريخ اجلزائر بشكل 

، "حبيث أّن ما نطبقه اليوم يف التعليم التكميلي والثانوي من اجلمع بني مواد التعليم العام واملواد العربية 6خاص"

 .7صلي"واإلسالمية، ومسيناه بالتعليم األ

 تطور التعليم األصلي ـــــ المطلب الثالث

إّن مولود قاسم كان خيتزن يف جعبته مشروعا تربويا كامال متكامال، يبدأ من التعليم التكميلي وينتهي عند التعليم      

ة التعليم ياجلامعي، وشرع يف جتسيده وتنفيذه بتدرج ومرحلية، ومن اخلطوات اليت خطاها يف هذا الطريق أْن "رّسم أهل

األصلي بنص قانوين، وجعلها معادلة ألهلية التعليم العام، مث أنشأ بكالوريا التعليم األصلي ذات الشعب الثالث: 

                                                           

 .429ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ إنية وأصالة ـ  5 
 .224 صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ن: "ـ املأمون القامسي ـ مولود قاسم ... الوزير املسؤول ـ ع 6 
 .429ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ إنية وأصالة ـ ص  7 
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، وهكذا سار 9أن يفتك املعادلة العاملية لبكالوريا التعليم األصلي مولود قاسم، واستطاع 8األدبية، والعلمية، والرياضية"

 ة ومدروسة أينع مثرها، وبدا صبحها.التعليم األصلي خبطوات سريع

(، إال أّن نتائجه كانت مذهلة، 1976م/1970ورغم أّن التعليم األصلي مل يعّمر طويال، إذ عّمر سّت سنوات )      

مؤسسة، وبدأ عدد  43م إىل 1976مؤسسة بني إكمالية وثانوية ليصل العدد سنة  17م بـ 1970فقد بدأ سنة 

، وهذا اإلقبال الكبري 10ألف تلميذ 30م إىل 1976تلميذا ليصل عددهم سنة  6828م بـ 1970التالميذ سنة 

على مؤسسات التعليم األصلي يؤكد مدى حاجة اجلزائريني املاسة إىل مؤسسات التعليم والرتبية اليت تعّّب عن "إنيتهم" 

واليت أوصد االحتالل الفرنسي أبواهبا يف وجوه اجلزائريني، فإقبال أبناء اجلزائر على هذه املؤسسات يعين فشل املخططات 

 ليت حاولت بكل السبل صد اجلزائريني عن دينهم ولغتهم ومسخ شخصيتهم احلضارية. االستعمارية ا

، عرف سّر تفوقهم 11وإذا عرف املرء أّن تالميذ التعليم األصلي هم يف الغالب من أبناء الفقراء، واليتامى، والّريفيني      

عليم ثر تفوق وجناح تالميذه، ولو كان التوجناحهم الدراسي، وعرف أّن الذين ثاروا على التعليم األصلي أزعجهم أك

األصلي يعاين على مستوى اإلقبال، والتالميذ يزهدون يف التوجه إليه، ويتخبط على مستوى النتائج، ويتجرع مرارة 

ضعف النتائج الدراسية، لكان هلم رأي آخر، ورمبا ختلوا عن فكرة اإلجهاز عليه ألّن الّزمن كفيل بذلك، ولكن جناح 

األصلي جتاوز حدود الوطن ذلك "أّن كثريا من أبناء القارتني اإلفريقية واآلسيوية زاولوا تعليمهم يف هذه الثانويات  التعليم

                                                           

 .224 صأمحد بن نعمان ـ ومواقف" ـ مجع: د. مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ املأمون القامسي ـ مولود قاسم ... الوزير املسؤول ـ عن: " 8 
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  9 

 .177 صنعمان ـ 

 28ـ  27اسم )قـ ينظر:  حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بل 10 
عة العشرين م(  مبناسبة خترج الدف1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس  29ـ
 وما بعدها.  74م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  11 

 .178 صنعمان ـ 
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تلميذ  200، وقد بلغ عدد التالميذ األجانب غري اجلزائريني 12أسوة مبعهد عبد احلميد بن باديس يف زمن االستعمار"

 13م1974م/1973بالنسبة للعام الدراسي 

 الجامعة اإلسالمية الحلقة التتويجية في مشروع التعليم األصلي ـــــ الرابع المطلب

 ال تقف حلقات التعليم األصلي عند التعليم التكميلي والثانوي، وإمّنا تستكمل حلقاته بالتعليم العايل، فـ"سيكتمل      

لتشع  14العايل يف قسنطينة نواة" األوىل للتعليم)التعليم األصلي( ليؤيت مثرته كاملة بتتوجيه بالتعليم العايل"، وتكون "ال

كبرية متتد فروع كلياهتا املتعددة من اهلندسة والطب والزراعة   15على باقي أحناء الوطن، فيتم إنشاء "جامعة إسالمية

ات ي...اخل. إىل سائر أحناء البالد، وهذا زيادة طبعا على الكليات التقليدية املوجودة يف العامل اإلسالمي وهي كل

 .16الشريعة، وأصول الدين، واللغة العربية"

فمؤسسات التعليم األصلي التكميلية والثانوية هي مبثابة "الرّافد الطالبـي" الذي يصّب يف اجلامعة اإلسالمية،       

    وتتمثل مهام هذه اجلامعة فيما يأيت:

 طلق تعريب اجلامعات األخرى.ـ أّّنا تكون اجلامعة املعربة األوىل تعريبا كليا واليت منها ين 1"

                                                           

 29ـ 28ـ  27ـ حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بلقاسم ) 12 
شرين م(  مبناسبة خترج الدفعة الع1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس 

 . 73م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
ـ اجمللد السادس ـ دون تاريخ ـ منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ـ اجلزائر ـ )تلمسان  17/18ـ انظر: جملة األصالة )عدد خاص ـ التعريب( ـ  العدد  13 

 .428م( ـ ص 2012م( ـ )د.ط ـ الرغاية ـ اجلزائر ـ املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ـ 2011ية عاصمة الثقافة اإلسالم
التعليمية اليت و  ـ قسنطينة: هي والية )حمافظة( من واليات اجلزائر، وتعد عاصمة الشرق اجلزائري، ومنها انطلق عبد احلميد بن باديس يف حركته اإلصالحية 14 

 ماء املسلمني اجلزائريني.توجت بتأسيس مجعية العل
هـ/ 1392: )ةـ أعلن الرئيس هواري بومدين عن إنشاء هذه اجلامعة يف خطابة جبامع عقبة بن نافع بالقريوان يف تونس مبناسبة املولد النبوي الشريف سن 15 

م( ـ عن: 1992اسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي وما بعدها، ومولود قاسم نايت بلق 428م( ـ انظر: مولود قاسم نايت باقاسم ـ إنية وأصالة ـ ص 1972
 .178 صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات "

ومواقف" ـ مجع:  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992فيفري  02مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جريدة الشعب ـ عدد ) ـ 16 
 . 164 صد.أمحد بن نعمان ـ 
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ـ أّنا تكوِّن بدرجة الليسانس وحىت الدكتوراه خرجيي ثانويات التعليم األصلي كأئمة خطباء ممتازين للمساجد الكّبى  2

 .17واملتوسطة للبالد

ساهم ... على تـ أّنا بكلياهتا األخرى العلمية )طب، زراعة، هندسة والكرتونيك ... اخل( املنتشرة يف أحناء البالد  3

 تزويد اخلرّيج من الكلّيات املذكورة بعنصرين أساسيني جوهريني زيادة على مادة التخصص ومها:

ـ انغراس الروح األخالقية اإلسالمية يف الطبيب واملهندس ...اخل، ومراعاة البعد األخالقي يف الطبيب واملهندس واملزارع  أ 

 وغريهم بتزويدهم بأخالقيات اإلسالم.

إشباع املهندس والطبيب ... بدور احلضارة اإلسالمية يف جمال ختصصه، وذلك بإنشاء كرسي احلضارة اإلسالمية ـ ب 

 .18الذي يدّرس يف كّل كلّية"

 إلغاء التعليم األصلي ـــــ المطلب الخامس

املصاحل  ...فإّن بعض"بومدين متحمسا هلذا العمل )التعليم األصلي(، لكن نظرا لنجاح هذا املشروع  بعد أْن كان      

وبعض الشخصيات )تطوعت( وقالت لبومدين: إّن التعليم األصلي شبكة لإلخوان املسلمني، شبكة رجعية ستطوق 

االشرتاكية وستخرب لك النظام، ألّنم عندما ينتشرون يف كليات الطب، واهلندسة، والزراعة، واجليش، والداخلية، 

، ولكن 19ظام ويقضون على االشرتاكية، خاصة أّنم يتلقون تدريبا عسكريا"سيتغلغلون يف املصاحل ويقلبون عليك الن

                                                           

أداء و ـ إّن "ختصص اإلمامة" الذي فتحته جامعة اجلزائر )بن يوسف بن خدة( مؤخرا والذي يهدف إىل ختريج أئمة يؤطرون املساجد بإمامة الصلوات 17 
  منه.قرة عّب التاريخ دائما يسبقون زمنهم، وغريهم يسابق ز اخلطب ...  يعين أّن أفكار مولود قاسم بدأت جتد طريقها إىل التجسيد، وتلك ميزة العبا

ومواقف" ـ مجع:  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992فيفري  02ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جريدة الشعب ـ عدد ) 18 
 وما بعدها. 164 صد.أمحد بن نعمان ـ 

ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992إلرشاد ـ عدد )ماي ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة ا 19 
 .178 صنعمان ـ 
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ألّن هذه املصاحل والشخصيات ال ُيكن أْن تمسّوق هذه املّبرات إللغاء التعليم األصلي، فإّنا حبثت عن مّبرات قابلة 

 .22التعليم" 21الذي مساه مرتمجنا "وخذة 20للتسويق فكان أن تذرعت بـ "وحدة التعليم"

واحلّق أّن هذه اخلدعة "وحدة التعليم" انطلت حىت على كبار املثقفني، مما يدل على أّنا نسجت بإحكام وسوقت       

بإتقان، "وأشهد أّنين شخصيا كنت من الذين آمنوا بتوحيد التعليم من أجل توحيد التفكري بني املواطنني واالنسجام 

 عماري إذ خترج اجلزائريون من مدارس خمتلفة، فكان ذلك سببا يفبينهم، تفاديا ملا حدث لنا حنن أثناء العهد االست

، 23التنافر والتباعد بيننا. ومل أكن وقتها أدرك األبعاد اليت يرمي إليها اخلصوم إذ كانوا يتخذون توحيد التعليم غطاء فقط"

الفرنكفونية معا، الشيوعية و واملسألة بكّل بساطة ووضوح "أّن مشروع التعليم األصلي قد أخذ يثري الرعب يف األوساط 

أال يعين جناح  املشروع تكوين كتائب من الشباب املتضلع يف احلضارة اإلسالمية، واملتضلع أيضا يف اللغة العربية، لغة 

، والسؤال املطروح: ملاذا يف اجتماع جملس الثورة 24التعليم األصلي؟ وذلك ما ال يريده وال يتحمله ال أولئك وال هؤالء"

؟ 25م( الذي ناقش هذا املوضوع تمرك مولود قاسم وحده، ومل يؤيده أحد إال عبد املالك بن حبيلس1975ة )واحلكوم

  !26رغم أّن يف جملس الثورة واحلكومة الكثري ممن جتمعهم مبولود قاسم "قرابة عقلية"

                                                           

 .178ـ املرجع نفسه ـ ص  20 
 ة" هي: كلمة  من "العامية اجلزائرية" وتعين: اهلالك، وبالتايل: وخذة التعليم أي: هالك التعليم.د  خْ ـ "و   21 
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي ـ مولود  22 

 .179 صنعمان ـ 
  . 205صبن نعمان ـ ومواقف" ـ مجع د.أمحد  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ أبو القاسم سعد اهلل ـ سي مولود ظاهرة فّذة ـ عن: " 23 

 .205ـ نفسه ـ ص  24 
اجمللس  سـ عبد املالك بن حبيلس: كان وزيرا للعدل يف تلك الفرتة، وهو سياسي جزائري شغل العديد من املناصب السياسية والدبلوماسية، آخرها رئي 25 

 الدستوري.
مولود قاسم  م( ـ عن: "1992م نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي ـ من بينهم: أمحد طالب اإلبراهيمي، وبوعالم بن محودة ـ انظر: مولود قاس 26 

 وما بعدها. 178 صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 140 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

"وألغي التعليم األصلي وقضي على اجلهود املبذولة وانتصر التغريبيون الذين كان يف قلوهبم مرض فزادهم اهلل مرضا       

 والذين يتقنون فن املراوغة واالحنناء للعواصف حىت متر، وألغي املشروع وقّب يف عنفوان شبابه وجّففت الّروافد اليت كانت

 .27عنها املتعددة الكليات الكاملة املتكاملة"ستمد اجلامعة اإلسالمية املعلن 

 آثار إلغاء التعليم األصلي ـــــ المطلب السادس

إّن إلغاء التعليم األصلي كانت له تداعيات سلبية وخطرية على حّد قول أنصاره ومؤيديه، فإلغاؤه أّدى إىل فقدان       

ما هو فسخ  لحدين، والالدينيني، والالئكيني، وكلشبابنا وشاباتنا شخصيتهم، وفت  الباب يف وجه املنفرين، وامل

، "وكان هلذا القرار املشؤوم )إلغاء التعليم األصلي( ما نعرفه يف واقعنا اليوم من ترد واختالل، يف كثري من 28ونسخ

ط على ، وهاهو أبو القاسم سعد اهلل يضع النقا29القطاعات، وال سيما يف اجملاالت الدينية والرتبوية والثقافية ..."

، كتبت منوها بدور سي مولود يف التعليم األصلي الذي 30احلروف إْذ يقول: "وعند تأسيس جامعة األمري عبد القادر

مهد الطريق، والذي لو جن  فيه ووجد املساندة، وسارت األمور بعقلنة وتوازن مدروس لتفادينا تشرذم شبابنا الذين 

 الشرق يف السعودية، وإيران، وأفغانستان، بل يف كتب يصدرها مفتون يفذهبوا يبحثون عن غذائهم املفقود يف بالدهم، 

والغرب، وقد بلغ سي مولود تنويهي بالتعليم األصلي يف عهده ودوره فيه، فارتاح لذلك، ولكن ماذا  يفيده ذلك وقد 

 .31رأى آماله تتحطم، وعاش حىت رأى بالده تتمّزق، مث تركها تبحث عن منظومة تربوية أخرى"

                                                           

 29ـ 28ـ  27لقاسم )قاسم نايت بـ حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود  27 
م(  مبناسبة خترج الدفعة العشرين 1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس 

 .76م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  مولود قاسم نايت ـ 28 

 .180صنعمان ـ 
 .225 صنعمان ـ ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ املأمون القامسي ـ مولود قاسم ... الوزير املسؤول ـ عن: " 29 
م، وتعود فكرة إنشائها إىل مولود قاسم، 1984ـ جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية تقع يف قسنطينة، عاصمة الشرق اجلزائري، تأسست سنة  30 

ومواقف" ـ مجع:  ار شهاداتمولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآث م( ـ عن: "1992فيفري  02انظر: مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جريدة الشعب ـ عدد )
 .164 صد.أمحد بن نعمان ـ 

    .205صومواقف" ـ مجع د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ أبو القاسم سعد اهلل ـ سي مولود ظاهرة فّذة ـ عن: " 31 
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 هل يتحّمل مولود قاسم مسؤولية إلغاء التعليم األصلي ـــــ طلب السابعالم

مل يمقّدر قوة "أعداء" التعليم األصلي، ومل يمبال بتحركاهتم هنا وهناك اليت سبقت اإلجهاز  مولود قاسميبدو أّن       

على آماله، ورمبا كان الرئيس هواري بومدين أكثر تقديرا لألمور منه، ألنه عندما اقرتح عليه مولود قاسم فكرة التعليم 

، فمرتمجنا  32"التسمية وأنا سأجيب على املعرتضني األصلي قال له: "رمبا سيعرتض البعض، فقلت له: وافقين أنت على

كان يعتقد أّن "أعداء" التعليم األصلي ثلة من املعرتضني، وباإلجابة على اعرتاضاهتم ينتهي كّل شيء، واحلقيقة أّن 

غرافيا "أعداء" التعليم األصلي ليسوا ثلة من املعرتضني .. إّنم تيار جارف يرفض "القبلة" اليت اختارها التاريخ واجل

 للجزائر، ويريد من اجلزائر أن تتبع "القبلة" اليت اختارهتا املخابر الكولونيالية.

وألّن مولود قاسم مل يمقدِّر قوة "أعداء" الّتعليم األصلي، فإنه مل يتوقع أْن تصل املؤامرة إىل حّد إلغاء التعليم       

اك يوما ما مؤامرة ضدّ  م عن 1976التعليم األصلي، وهلذا جنده يتحّدث يف فيفري  األصلي، بل لعله مل يتوقع أْن ُتم

حملم إلغاء "التعليم العام" واستبداله بـ"التعليم األصلي" عندما تتوّفر اإلطارات وتموجد اإلمكانات، ولعله مل يعلم وهو 

بدأ ة احلامسة و م أّن مشروع اإلجهاز على التعليم األصلي قد بلغ املرحل1976يتحّدث عن "حلمه اجلميل" يف فيفري 

العّد التنازيل للتنفيذ، "وعندما تتوفر لدينا اإلطارات، طبعا سيتوحد التعليم يف البالد يف يوم من األيام، ونرجو أْن يكون 

هذا النموذج )التعليم األصلي( هو الذي يطبق على التعليم العمومي يف البالد ... فنحن أيضا نرجو يف يوم من األيام، 

نا اإلطارات، أن يتوسع هذا النوع من التعليم )التعليم األصلي(، وأْن يتوحد التعليم يف البالد على هذا عندما تتوفر لدي

األساس، على هذه القاعدة، أْن ُيّد الطالب هبذه احلصانة املعنوية إىل جانب التكوين الفين العلمي املادي الضروري، 

 . 33الذي يتطلبه العصر"

                                                           

ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  32 
 .177صنعمان ـ 

 266م( ـ اجلزء األول ـ ص 1991هـ/1411ـ اجلزائر العاصمة ـ املؤسسة الوطنية للكتاب ـ  1ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ )ط. 33 
 وما بعدها.
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بإلغاء "التعليم العام" واستبداله بـ"التعليم األصلي"، وأما اخلصوم فما كانوا حيلمون بل   وهكذا كان الّرجل حيلم      

طط ال  ططون إللغاء "التعليم األصلي" واستبداله بـ "التعليم العام"، وقد قضت "حركة التاريخ" أّن الغلبة ملن خيم كانوا خيم

م يتحدث عن إجراء "دورات تدريبية" حلملة شهادة م لوجدنا أّن مولود قاس1976ملن حيلم، ولو عدنا إىل جانفي 

الليسانس من اجلامعة اإلسالمية قبل التحاقهم باإلمامة، "... وكذلك بالنسبة للذين سيتحّصلون على الليسانس من  

د عكلية الشريعة والقانون املقارن يف قسنطينة غدا، ومن كلية أصول الدين وتاريخ األديان املقارن يف وهران بعد غد، ب

، و"حىت الذين سيتخرجون من كلييت الشريعة وأصول الدين يف قسنطينة ووهران 35"34الليسانس سيمرون هبذه املدرسة

سيمرون كذلك بفرتة ما، فلصقل هذه املعلومات، ولرتتيبها، وإلعطائها البطاقة األخرية، بطاقة االنطالق يف العمل ال 

املدرسة الوطنية لإلطارات الدينية مبفتاح أّن أيام التعليم  اسم وهو يدّشن، ومل يدر مولود ق36بّد أن ُيروا هبذه املدرسة"

        األصلي باتت معدودة، وأما اجلامعة اإلسالمية فإّنا موءودة.

ولو انطلق مولود قاسم يف مشروع التعليم األصلي بعد دراسة واعية ومستفيضة للعراقيل والتحديات اليت ُيمكن أن       

سرية الرتبوية، فإنّه ال حمالة سيخرج خبطة ـ فالرجل ال تعوزه اإلمكانات اإلدارية والفكرية ـ يتمّكن من خالهلا تواجه هذه امل

من جماهبة العراقيل والوقوف يف وجه التحديات، ورمبا كان يف تسقيف عدد مؤسسات وتالميذ التعليم األصلي حال 

تسقيف صلي ال يثري حفيظة هؤالء املعرتضني، وال شك أّن هذا الوخمرجا، حبيث يكون عدد مؤسسات وتالميذ التعليم األ

ستكون له نتائج إجيابية على مستوى الكيف، إْذ سيتمكن من تأطري هؤالء التالميذ يف أحسن الظروف البيداغوجية، 

الميذ التعليم ت وال حيتاج إىل استرياد األساتذة من املشرق العريب الذين كان يف بّث الكثري منهم أليديولوجياهتم وسط

 األصلي آثار وخيمة على اجلزائر، ومنها دخل املغرضون للتشويش وإثارة الشغب على التعليم األصلي.

                                                           

 كيلومرت.  50ات الدينية الواقعة مبدينة مفتاح ـ والية البليدة، وتبعد عن اجلزائر العاصمة حوايل ـ املدرسة الوطنية لإلطار  34 
 . 236ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء األول ـ ص  35 
 وما بعدها.  233ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء األول ـ ص  36 
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ألّن الواض  أّن الرئيس هواري بومدين   !وعلى كّل لو أّن مرتمجنا مارس "فن املمكن" ما ألغي التعليم األصلي       

خيسر مولود قاسم، وهلذا كان الوحيد الذي ناداه بومدين أثناء مشاورات كان يريد حال توافقيا، أو كان ال يريد أْن 

م أربع مرّات، وعرض عليه عّدة عروض، ومن خالل نقاش الرئيس هواري بومدين مع 1977التعديل الوزاري سنة 

 وقدلدى الطرف األول وتصلب يف املواقف لدى الطرف الثاين،  37مولود قاسم نستشف أّن هناك مرونة يف النقاش

وأكاد أجزم أّن  !أومأ ـ من بعيد ـ الرئيس هواري بومدين إىل فكرة "التسقيف"، ولكن ما احليلة أمام موقف متصلب؟

مولود قاسم لو تلّقف هذه اللحظة التارخيية وطرح فكرة تقليص مؤسسات وتالميذ التعليم األصلي لوافقه الرئيس هواري 

س التقليص أوىل من اإللغاء؟ إّن الكثري من السياسيني تنقصهم "ثقافة بومدين على ذلك، وهذا هو فن املمكن .. ألي

 .38احلديبية"

وإذا عرفنا أّن مولود قاسم كان يرى أبناء ثقافته )الثقافة العربية ـ اإلسالمية( "كساىل ومشتتني وسطحيني وغري       

هدفون هدفا بعيدا كيف يتحركون وينسقون ويستمنظمني وال منتظمني، ومن مثة فوتوا على أنفسهم فرصا مثينة، لو عرفوا  

، وإذا كان الناس ال خيتلفون حول أمهية صناعة 39بوسائل فعالة لصنعوا هبا املعجزة اليت كان هو يريد ُتقيقها هبم ومعهم"

ملعجزة ال يف ااملعجزة، فإّن املعجزة ال معىن هلا إذا مل نتمكن من احملافظة عليها، وبصراحة فإّن البطولة يف احملافظة على 

إّن اخلطوة احلامسة هي: أن يسري التفكري يف "صناعة املعجزة"  !صناعة املعجزة، فكم من معجزات صنعناها وأضعناها

و"احملافظة على املعجزة" جنبا إىل جنب، فهل فّكر مولود قاسم وهو يضع "اسرتاتيجية بناء التعليم األصلي" يف وضع 

 م األصلي"؟ "اسرتاتيجية للمحافظة على التعلي

                                                           

مولود  م( ـ عن: "1992انظر النقاش الذي جرى بني الرئيس هواري بومدين ومولود قاسم يف: مولود قاسم نايت بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي  ـ 37 
 وما بعدها. 179صومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن نعمان ـ  قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات

 للهجرة، والذي عّده كتاب السرية النبوية اللبنة األوىل يف طريق فت  مكة. 6ذي القعدة سنة ـ إشارة إىل صل  احلديبية الذي وقع يف  38 
وما  197: صومواقف" ـ مجع د.أمحد بن نعمان ـ  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات ـ أبو القاسم سعد اهلل ـ سي مولود ظاهرة فّذة ـ عن: " 39 

  بعدها .
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 : الجامعة الشعبيةالمبحث الثاني

 حقيقة الجامعة الشعبية ـــــ المطلب األول

تمعّد اجلامعة الشعبية جزء ال يتجزأ من منظومة التعليم األصلي، وهلذا عندما يتحدث مولود قاسم عن العدد اإلمجايل      

لتالميذ التعليم األصلي يقول: "وصل عدد املنخرطني فيه )التعليم األصلي( إىل عشرة آالف طالب مسائيني، وثالثني 

 تالميذ التعليم األصلي إىل قسمني مها: ، وهكذا يقّسم مولود قاسم40ألفا نظاميني"

 ـ قسم التالميذ النظاميني. 1

 ـ قسم التالميذ املسائيني. 2

وإذا كان عدد تالميذ القسم النظامي ـ كما مّر معنا ـ بدأ حمتشما ولكن سرعان ما تضاعفت أعداده بشكل       

ليه، اعفت أعداده بشكل فاق توقعات القائمني عمذهل، فإّن عدد تالميذ القسم املسائي بدأ ـ كذلك ـ حمتشما مث تض

، ومن هنا فإّن اإلطار الرتبوي الذي استوعب تالميذ التعليم األصلي املنخرطني 41آالف تلميذ 10م 1976إذ بلغ سنة 

يف القسم املسائي أطلق عليه اسم: اجلامعة الشعبية، وهلذا مل تفتقر اجلامعة الشعبية إىل مؤسسات، إْذ أّن مؤسسات 

لتعليم األصلي يف النهار يدرس فيها تالميذ القسم النظامي، ويف املساء يدرس فيها تالميذ القسم املسائي، وهذا يعين ا

 أّن اجلامعة الشعبية وّفرت على القائمني عليها نفقات بناء اهلياكل واملؤسسات.

 

 

                                                           

ومواقف" ـ مجع: د.أمحد بن  مولود قاسم نايت بلقاسم حياة وآثار شهادات م( ـ عن: "1992بلقاسم ـ جملة اإلرشاد ـ عدد )ماي ـ مولود قاسم نايت  40 
 .178صنعمان ـ 

 .75ـ حممد الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( ـ ص:  41 
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 الجامعة الشعبية فكرة ـــــ المطلب الثاني

 فكرة التعليم األصلي من التجارب الرتبوية املبثوثة هنا وهناك يف الشرق والغرب، فقد إّن مولود قاسم كما استلهم      

أيّام  لمنا عاستلهم فكرة اجلامعة الشعبية من جتارب الدول األوربية اليت عرفها مناضال أثناء الثورة التحريرية، فقد ألقى 

كان ممثال للثورة يف أوربا وذلك يف أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات من القرن املاضي عشرات احملاضرات يف 

قد سأل  الّرجل أّن فإنه ال يرتاب يف مولود قاسماجلامعات الشعبية واملعاهد الرتبوية العليا يف السويد، وفلندا، ومن عرف 

 لنمط التعليمي، فالرجل كان يسأل عن كّل شيء إْذ ليس لظمئه املعريف حدود والعن كّل صغرية وكبرية تتعلق هبذا ا

قيود، وهاهو أحد رفاقه يناجيه قائال: "لقد كان ظمؤك يدفعك إىل طرح أسئلة دقتها تسبب أحيانا بعض اإلحراج ... 

 .42وكم كّنا نتعّلم من أسئلتك الدقيقة ..."

على جتربة اجلامعة الشعبية أيّام كان ممثال للثورة يف أوربا، فيقول: "واجلامعة وهاهو مولود قاسم يؤكد أنّه اطلع       

الشعبية معروفة ومشهورة، ولكن ختتلف وظيفتها حبسب البلدان ... وقد اطلعنا على هذه التجربة عن كثب يف ثالثة 

اخلمسينيات  ا التحريري يف أواخربلدان )وهي: أملانيا، السويد، فلندا( حيث ألقينا حماضرات وعرضنا أفالما عن كفاحن

يف هذه الدول، ومل يكتف مرتمجنا بذلك بل اطلع على "مرجع على أقصى األمهية عن دور اجلامعة  43وبداية الستينيات"

سنة  44الشعبية يف البلدان االسكندناوية يتمثل يف رسالة دكتوراه يف جامعة باريس قدمتها بالفرنسية باحثة سويدية"

1960 . 

 

                                                           

م( ـ عن "األستاذ مولود 2005مارس  29ـ 28ـ  27ـ عبد العزيز بوتفليقة ـ كلمة يف افتتاح امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بلقاسم ) 42 
 عبد م(" ـ مجع جامعة األمري2007هـ/1428م(  مبناسبة خترج الدفعة العشرين )1992م/1927قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )

 وما بعدها.  21القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 
 ومابعدها. 536ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ إنية وأصالة ـ ص  43 
 .537ـ املرجع السابق ـ ص  44 
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 الحاجة إلى الجامعة الشعبية ـــــ الثالثالمطلب 

إذا كانت هذه البلدان قد استعانت باجلامعة الشعبية لدفع العجلة التعليمية فاجلزائر أحوج البلدان لذلك، "هذا       

ليت ا يف أملانيا والدول االسكندناوية، اليت ال ُيكن أْن يقال إّن اجلهل فيها ضارب أطنابه فكيف ببلدان العامل الثالث

يف تلك البلدان، وكما  46، وخصوصا وأّن "هذه الطريقة جنحت كّل النجاح"45ترك فيها االستعمار الّتخّلف وأذنابه؟"

جنحت جتربة اجلامعة الشعبية يف تلك الدول فقد جنحت يف اجلزائر وأكّب دليل على ذلك أّن "نسبة الناجحني والناجحات 

ارسني ليال يف اجلامعة الشعبية هي نسبة الناجحني والناجحات من م( من هؤالء الكبار الد1974هـ/1394سنة )

 .47بني الصغار أي: النظاميني"

واجلامعة الشعبية كانت حال للكثري من اجلزائريني الذين فاهتم قطار التعليم لسبب أو آلخر، وإذا عرف املرء أّن       

، مث قفز هذا العدد سنة 48تلميذا 5402م بلغ 1973م/1972عدد تالميذ اجلامعة الشعبية يف املوسم الدراسي 

الشعبية أكثر من مذهل، ومهما قيل عن أّن التعطش إىل آالف تلميذ، عرف أّن اإلقبال على اجلامعة  10م 1976

ّتم علينا أن ال نغفل عامل البحث عن "الشهادة" وحنن  العلم واملعرفة وراء هذه القفزة املذهلة والكبرية، فإّن الواقعية ُتم

البحث عن  قنتحدث عن أسباب هذا اإلقبال املنقطع الّنظري، فالبحث عن "شهادة" اليت هي اخلطوة األوىل يف طري

"وظيفة" ال شك أّنا دفعت بالكثريين إىل االلتحاق باجلامعة الشعبية، وخاصة إذا عرفنا أّن املنتسبني إليها مل يثقل  

كاهلهم بالشروط كما هو حال املدرسة النظامية، ومبا أّن الّدراسة تكون يف الفرتة املسائية فإّنا ال تشّكل أّي عائق أمام 

 حاب االرتباطات.العمال أو غريهم من أص

                                                           

 ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها. 45 
 ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها. 46 
 ـ املرجع نفسه والصفحة نفسها. 47 
 .430ـ ص  17/18جملة األصالة )عدد خاص ـ التعريب( ـ  العدد ـ انظر:  48 
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 مقارنة بين التعليم األصلي النظامي والتعليم األصلي المسائي ـــــ المطلب الرابع

حىت تتض  حقيقة اجلامعة الشعبية جيب أْن نعقد مقارنة بني التعليم األصلي النظامي والتعليم األصلي املسائي،        

األصلي  مر أّن املقارنة بني التعليم األصلي النظامي والتعليمألّن باملقارنة تتض  األمور وتنجلي احلقائق، وخالصة األ

 املسائي جتعل املرء خيرج بالنتائج اآلتية:

ـ إّن اجلامعية الشعبية فتحت أبواهبا جلميع املستويات الدراسية دون مراعاة املستوى أو السن، وأما التعليم األصلي  1

 .49من حيث املستوى والسن النظامي فإنه يلتزم بالشروط الرتبوية الضرورية

، وأما التعليم 50ـ إّن اجلامعة الشعبية فتحت أبواهبا يف املساء من الساعة السادسة مساء إىل الّساعة التاسعة ليال 2

     ا جرت العادة يف التعليم العام.األصلي النظامي فإنه يفت  أبوابه يف الّنهار كم

، فتموّفر له فرصة 51لتعليم بسب السن أو كانت له رغبة يف إمتام معلوماتهـ إّن اجلامعة الشعبية مفتوحة ملن فاته ا 3 

الستدراك ما ُيكن استدراكه، وأما التعليم األصلي النظامي فهو مفتوح للذين مل يفتهم قطار التعليم، فهو يمراعي السن 

 القانونية لاللتحاق باملؤسسات الرتبوية.

، عبية هو ذات الّبنامج الدراسي املعمول به يف مؤسسة التعليم األصلي النظاميـ إّن الّبنامج الدراسي يف اجلامعة الش 4

، ولكن هل تكفي 52فـ "نفس الّبنامج املعمول به لدى التالميذ النظاميني يطّبق برمته على تالميذ اجلامعة الشعبية"

 ثالث ساعات يوميا الستيعاب برنامج ال يقل حجمه الّساعي عن سّت ساعات يوميا؟

                                                           

 .430ـ ص  17/18ـ  انظر: جملة األصالة )عدد خاص ـ التعريب( ـ  العدد  49 
 .430ـ املرجع نفسه ـ ص:  50 
 .430ـ املرجع نفسه ـ ص:  51 
 .430ـ املرجع نفسه ـ ص:  52 
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ـ ُيمكن القول أّن "الظروف االستثنائية" هي اليت كانت وراء نشأة اجلامعة الشعبية؛ إْذ ال خيفى على أحد سياسة  5

الّتجهيل اليت اقرتفها االحتالل الفرنسي يف حّق اجلزائريني، فما إن استعادت اجلزائر حريتها حىت اّنمر اجلزائريون على 

ون ن عار األمية، ويرفعون حجب اجلهل، وهلذا جاءت اجلامعة الشعبية عسى أْن تكاملؤسسات الّتعليمية والرّتبوية، ُيحو 

، وأما مؤسسة 53مفتاح حل لإلقبال املتزايد على مقاعد الدراسة، وتمساهم يف إرواء عطش اجلزائريني العلمي واملعريف

ي، واهلدف ي إىل الطور اجلامعالتعليم األصلي النظامي فهي عبارة على مشروع كامل ومتكامل يبدأ من الطور التكميل

من ورائه أْن يزود الوطن واألمة مبن حيقق أملها املشروع يف التقدم العلمي والتقين والفين مع احلفظ على مقوماهتا األساسية 

واإلنسانية يف نفس الوقت من أجل تكوين جمتمع متماسك ومتوازن ومرتابط ال تعصف به الرّي  ذات اليمني أو ذات 

 .54الشمال

 : مجال محو األميةالمبحث الثالث

م( أسرف يف تدمري املؤسسات الرتبوية والتعليمية من مدارس، ومساجد، 1962م ـ 1830إّن االحتالل الفرنسي )      

وزاويا ... لتجهيل اجلزائريني وحرماّنم من نور العلم واملعرفة حىّت ُتّولت األمة اجلزائرية إىل "أّمة أمّية" ال تعرف القراءة 

م( يف فراغ تربوي رهيب يصعب ملؤه، وهوة 1962وال الكتابة، وهلذا وجدت اجلزائر نفسها غداة اسرتجاع االستقالل )

 علمية سحيقة يتعذر ردمها. 

 

 

                                                           

 .430ـ انظر: املرجع السابق ـ ص  53 
 28ـ  27د الصغري بلعالم ـ جتديد املؤسسات الدينية وترقيتها )التكوين والتعليم( "امللتقى الوطين حول شخصية مولود قاسم نايت بلقاسم )ـ ينظر: حمم 54 
م(  مبناسبة خترج الدفعة العشرين 1992م/1927م(" ـ عن "األستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم املفكر املوسوعي والوطين الثائر )2005مارس  29ـ
 .73م(" ـ مجع جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية )قسنطينة( ـ ص: 2007هـ/1428)
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 أهمية محو األمية ـــــ المطلب األول

، 55هي: "اقرأ"مكافحة األمية بالصبورة ... مهمة كبرية جدا، وأول آية نزلت يف القرآن كما تعلمون "إّن        

فـ"مكافحة األمية اليت يمهملها الكثري منكم )األئمة(، وحيتقروّنا، وال يعبؤون هبا، ويظنون أّنا مسألة ثانوية، ومسألة بذخ 

، وإذا عرف املرء أّن من مهام اإلمام ُتفيظ القرآن 56وترف، كما يقول البعض منكم. ال، أبدا، بل هي يف الصميم"

ان أّن مهمة ُتفيظ القرآن الكرمي تدخل ضمن مهمة حمو األمية، فمّما هو معروف أّن اخلطوة الكرمي، ومن البداهة مبك

 األوىل يف طريق ُتفيظ القرآن الكرمي تعليم املقبل على حفظ القرآن الكرمي املبادئ األساسية للقراءة والكتابة، 

ضع صلي والشؤون الدينية حىت سارع إىل و وهلذه احليثيات فبمجرد اعتالء مولود قاسم هرم وزارة التعليم األ      

اسرتاتيجية وطنية ملكافحة األمية عّب كافة مساجد اجلمهورية، ووصل األمر أْن فرض إجراءات عقابية على الذين ال 

يقومون هبذه املهمة، وهاهو خياطب األئمة قائال: "ولكن ال حظنا أّن الكثري منكم ال يقوم هبذه املهمة )مهمة حمو 

رغم املنشورات، ورغم التقارير، ورغم التنبيهات، ورغم العقاب، ورغم اخلصم أحيانا من املرتب، ورغم اإلنذارات،  األمية(

 .57ال يزال بعضكم مع األسف خمال هبذه املهمة، وهي مهمة كبرية جدا"

 جهود وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية في محو األمية ـــــ المطلب الثاني

معرفة جهود وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية يف حمو األمية نعرض هذا "اجلدول اإلحصائي" الذي  من باب      

م، 1972على مستوى مساجد اجلمهورية، وعدد املستفيدين من هذه احلملة الوطنية سنة  58يبنّي عدد مراكز حمو األمية

 .أي بعد حوايل عامني من انطالقتها

                                                           

 . 239ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء األول ـ ص  55 
 .187ـ مولود قاسم نايت بلقاسم ـ أصالية أم انفصالية؟ ـ اجلزء الثاين ـ ص  56 
 .239ـ املرجع نفسه ـ ص  57 
  .253م ـ ص:1972ـ جوان، ماي 8ـ  حممد الصغري بلعالم ـ السلك الديين يف اجلزائر خالل العشر سنوات واجبات وحقوق ـ جملة األصالة ـ عدد  58 
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 الناجحون في شهادة االبتدائية واألهلية عدد المسجلين األميةعدد مراكز محو  الواليات

  4915 123 الجزائر
  1500 88 المدية

  507 50 الشلف
  1576 52 مستغانم

  2330 112 وهران
  2200 40 تلمسان
 06 900 35 تيارت
  1666 47 سعيدة
  1240 53 بشار

  2500 320 تيزي وزو
  4656 231 سطيف

 25 3200 160 قسنطينة
  1400 106 عنابة

 30 2299 54 األوراس
 112 2511 144 ورقلة

 173 35000 1615 المجموع
 

 وُيمكن للمرء بعد ُتليل هذا "اجلدول اإلحصائي" أْن خيرج بالقراءة الشكلية واملضمونية اآلتية:    

( مركزا، متقدمة يف ذلك 320ـ إّن تيزي وزو تربّعت على أكّب عدد من مراكز حمو األمية، إذ وصل عددها إىل: ) 1

( 112( مركزا، وعاصمة الغرب ـ وهران بـ )160( مركزا، وعاصمة الشرق ـ قسنطينة ـ بـ )123على اجلزائر العاصمة بـ )

 تيزي وزو وجدت حاضنة شعبية أدت إىل هبة مجاهريية، ولعل ذلك يعودمركزا، ويف هذا داللة على أّن محلة حمو األمية ب

إىل وفرة اإلمكانيات املادية، وإىل أّن تيزي وزو كانت معقال من معاقل احلركة اإلصالحية، ومركزا من مراكز احلركة 

 الوطنية، وال خيفى على أحد كثرة زاواياها ومساجدها.
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( مستفيدا، 4915عدد من املستفيدين من محلة حمو األمية إذ بلغ عددهم )ـ إّن اجلزائر العاصمة احتضنت أكّب  2

( مركزا إال أّن عدد 197ورغم أّن عدد مراكز حمو األمية بتيزي وزو يفوق عدد مراكز حمو األمية باجلزائر العاصمة بـ )

( 2415وزو بـ ) و األمية بتيزياملستفيدين من محلة حمو األمية باجلزائر العاصمة أكثر من عدد املستفيدين من محلة حم

 مستفيدا، وهذا ال شك راجع إىل أّن الكثافة السكانية باجلزائر أكثر من الكثافة السكانية بتيزي وزو. 

 1615مسجدا، وإمجايل عدد مراكز حمو األمية البالغ  4500ـ إذا عقدنا مقارنة بني إمجايل عدد املساجد البالغ  3

ثلث املساجد قد فتحت أبواهبا حملو األمية، وهذا مؤشر واض  على جناح هذه احلملة مركزا، أي: أّن ما يزيد على 

الوطنية اليت ال تزال يف بداية الطريق، بفضل جهود وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، والبعد الوطين الذي أمعطي 

تشجيع واألخرى من باب تفقد سريها، و هلذه احلملة، فقد كان الرئيس هواري بومدين يزور هذه املراكز بني الفينة 

 القائمني عليها واملنخرطني فيها.

 نتائج جهود محو األمية ـــــ المطلب الثالث

إّن محلة حمو األمية مّكنت املساجد من صناعة احلياة بعد أن كانت تعيش على هامش احلياة، فاخنراط املسجد       

يف حماربة حمو األمية جعله يستعيد رسالته الرتبوية والتعليمية، ويمسهم يف التعاون املثمر مع مؤسسات اجملتمع األخرى، 

 اجملتمع وخدمة الوطن. فيلتقي اجلميع على صعيد واحد .. صعيد نفع

وهذا الّبنامج الوطين ملكافحة األمية ساهم بشكل كبري يف نفض غبار األمية عن الكثري من شرائ  اجملتمع اليت       

حرمها االحتالل الفرنسي نور العلم واملعرفة، فقد كان اجلزائريون إبّان االستدمار الفرنسي ال جيدون من يقرأ هلم حىت 

ضطرهم إىل شّد الّرحال للبحث عمن يقرؤها، ويف الغالب فإّن الذين يتولون قراءهتا هم أئمة املساجد، "رسائلهم" مما ي

وهلذا فإّن برنامج حمو األمية الذي تبنته وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية مّكن هذه الشرحية من الناس من قراءة 
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نسية امج حّقق ـ على األقل ـ احلّد األدىن، وجعل ضحايا احلقبة الفر رسائلها، ومن القراءة يف املصحف ... اخل، فهذا الّبن

 يستدركون ما ُيكن استدراكه.

  خاتمة

 كن للمرء استنباط النتائج اآلتية:ُيم  املدرسة اإلسالمية األصيلة عند مولود قاسمبعد أن عرفنا 

ع هبا القاصي والّداين، وهي حبق مشرو يف إعادة إحياء املدرسة اإلسالمية األصيلة يشهد إّن جهود مولود قاسم       

ختلفون على "امليادين الـممجتمعية"، إذ ال خيتلف امل تربوي متكامل، ولو كتب له النجاح أللقى بظالله الوارفة على كلّ 

ا من وراء هذه أهم النتائج اليت ُيمكن اخلروج هب جملتمع إصالح التعليم، وفيما يأيتأّن اخلطوة األوىل يف طريق إصالح ا

  الدراسة:

يهدف إىل تكوين "الطالب املسلم" الذي يكون الّنواة األوىل لـ"الطبيب املدرسة اإلسالمية األصيلة  إّن مشروعـ  1

 مولود قاسم حيافظ بريـ وبتع املسلم" و"املهندس املسلم" ... فيحافظ اجملتمع على شخصيته اإلسالمية ومقوماته احلضارية

لكن أريد الطبيب : ال أريد الطبيب و وهلذا فإن مولود قاسم  دائما يردديف ظل تيار العوملة اجلارف،  اجملتمع على "إنيته" ـ

... ، و"التعليم العام" يضمن الطبيب واملهندس ... ولكن ال  املسلم، وال أريد املهندس ولكن أريد املهندس املسلم

سلم، واملهندس ضمن الطبيب املاملدرسة اإلسالمية األصيلة هي اليت تلم، واملهندس املسلم ... ، إّن يضمن الطبيب املس

، وهلذا أجهز عليه "يتامى الثقافة" على حّد قول مولود قاسم ألّنم أيقنوا أنه حماولة جادة إلرجاع األمة إىل  املسلم ...

 حلبة الشهود احلضاري.

رواد "اجلامعة اإلسالمية" اليت هي احللقة التتوجيية يف مشروع املدرسة اإلسالمية األصيلة، يمعّد مولود قاسم من ـــ  2

، خصصاتوالت و"اجلامعة اإلسالمية" من منظور مولود قاسم، تقوم على أمرين مها: أن تشمل وتستوعب كّل الكليات
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ال علميا ّبامج الدراسية، والثمرة تسلي  األجييف كّل املقرارات وال ،واحلضارية ،واإلسالمية ،وأن تسري الروح األخالقية

 .ومعرفيا، وُتصينهم أخالقيا وحضاريا، والعودة بالتعليم إىل العهود الزاهرة يف اإلسالم

 ائ  اجملتمع، وهي تقوم على متكني مجيع شر املدرسة اإلسالمية األصيلةإّن اجلامعة الشعبية جزء ال يتجزأ من مشروع ـ  3 

 اد فرص بديلة لكّل الذين ال يقبلهم أو ال يناسبهم "التعليم النظامي"، واملشرفون على القطاع الرتبويمن الّتعّلم، وإجي

 التعليميةو  جيب عليهم أن يفّكروا يف إجياد اسرتاتيجيات لدمج أكّب قدر ممكن من اجملتمع يف العملية الرتبوبة والتعليمي

 التعليم.يف طريق ّنضة اجملتمع هي ّنضة  األوىل ألن اخلطوة

ليل د ، فانتشار األمية يف جمتمع من اجملتمعاتاملدرسة اإلسالمية األصيلة إّن حمو األمية ركيزة أساسية يف مشروعـ  4

ختلف وتبعية، وهلذا فإن "األمية" من أهم املؤشرات على تطور اجملتمعات أو ختلفها، ولن جتد بلدا يف مصاف البلدان 

 رية.مية" عناية بالغة، وسّخر هلا إمكانات كبعلمنا قضية "حمو األ األمية، وهلذا أوىلاملتقدمة وجمتمعه يتجرع مرارة 

بأضالعه الثالثة )التعليم األصلي، اجلامعة الشعبية، حمو األمية( يهدف إىل  املدرسة اإلسالمية األصيلةإّن مشروع  ـ  5

تمع "املناعة الذاتية" اليت خصيته، فيكسب اجملوجعله يعتز هبويته، ويتمسك بأصالته، وال يفرط يف ش ُتصني اجملتمع،

 من خالهلا حيافظ على ثوابته احلضارية.

ــ إّن مؤامرة إلغاء املدرسة اإلسالمية األصيلة درس وأي درس لكل العاملني يف حقل إعادة األمة إىل حلبة الشهود  6

والواجب وآن األون  ،يف صناعة اإلجنازات ن يسبق التفكريجيب أ ،احلضاري، أّن التفكري يف احملافظة على اإلجنازات

 لالنتقال من "ثقافة البكاء" على ضياع اإلجنازات، إىل "فقه احملافظة على اإلجنازات".

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 154 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 المصادر والمراجع

م( املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر 1992ــ أصالية أم انفصالية؟ مولود قاسم نايت بلقاسم )املتوىف: .1

 وىل، اجلزء األول.م، الطبعة األ1991العاصمة،
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 م( .2012الوطنية للفنون املطبعية ـ 
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Abstract: 

Indeed, Prophet Mohamad, Messenger of Allah, Peace Be Upon Him (PBUH), is one of Allha 

blessings for this Ummah sent to them asa Bearer of Glad Tidings, and Warner. Allah, glorified 

and exalted be He (SwT) revealed the light of his Book the Holy Qur’an and facilitated its 

recitation to the illiterate people at that time in Seven (Ahruf) dialects or variants (Ahruf, single 

harf). In the recurrent Hadith of the Prophet (PBUH) narrated by Ubay ibn Ka’ab “Allaah has 

commanded you to recite the Qur’an to your people in Seven Ahruf, and in whichever harf they 

recite, they would be right”. Ubay ibn Ka’ab, also, narrated that once the Prophet (PBUH) met 

Jibreel, and said, “O Jibreel! I have been sent to an illiterate nation. Among them are old and young 

men and women, and those who have never read any writing!” Jibreel answered him, “O 

Muhammad, the Qur’an has been revealed in Seven Ahruf!” The wisdom behind the request of the 

Prophet (PBUH) was to seek easement and attenuation for the Ummah when reciting Qur’an. The 

permission to utilize the Seven Ahruf started at Medina era as the reason behind using the Seven 

Ahruf was not existing at Makkah era because the number of Muslims was few at that time and 

they all spoke one dialect, there were no different tribes with different dialects converted to Islam, 

yet. The purpose of this research is to demonstrate that in the final review of Qur’an by Jibreel 

some of the Seven Ahruf were superseded, with the will of Allah, and most of them were left as a 

bless and grace from Allah as well as an evidence of the diversified styles of the Qur’an and its 

linguistic and legislative abundance. The researcher focuses on the narrated Ahadith of the Seven 

Ahruf, their implications, the final review and its impact on the Ottomani copy of the Holy Qur’an 

(Ottoman Mushaf). The researcher implemented the inductive approach for the narrated ahadith, 

the descriptive approach for the results and the analytical approach for the criticism. The most 

crucial result of the research is that the Seven Ahruf were all sent by Allah glorified and exalted 

be He (SwT), and they represented the nuclear of the different Qira’at (readings) of the Qur’an. 

The narrated Ahadith of the Seven Ahruf were recurrent (mutwatirat) in their general meaning, 

irrevocably certain and have been narrated by more than Twenty Seven Companions of the Prophet 

(sahabi) and have been approved by the contemporary scholars and others, as well. The Seven 
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Ahruf will remain existing in the Qur’an and by them the Qura’n had been collected in the copy 

of Abi Bakr, May Allah be pleased with him. Moreover, the script of the Ottomani copy of the 

Quran was influenced by the Seven Ahruf, this script of the Ottoman Mushaf has been copied and 

distributed to the Islamic countries. 

Keywords: Seven Ahruf (dialect), Final Review, Ottomani Mushaf (Ottomani Scripts of the 

Qur’an).  
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 البحث لخصم

تالوته ألمته  رنوراً وكتاباً مبيناً، ويسرسوال مبشرًا ونذيرًا، وأنزل إليه إن من نعم اهلل على عباده أن أرسل إليهم 

يف  ى اهلل عليه وسلمصل النيبتوسعة منه وتيسرياً على أمة أمية، كما تواتر ذلك عن ؛ امتناناً منه وفضاًل بأحرف سبعة

 إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف قرءوا عليه فقد":  عنهرضي اهللحديث أيب بن كعب 

أيب بن كعب ديث حيف قراءات القرآن المكرمي التخفيف من ربه  صلى اهلل عليه وسلميف طلب النيب  مكمةاحل. و أصابوا"

ت إىل أمة أميني، ال: )يا جربيل: بعثفقعليه السالم جربيل  صلى اهلل عليه وسلمقال: لقي رسول اهلل  رضي اهلل عنه

واجلارية، والرجل الذي مل يقرأ كتابًا قط، فقال: يا حممد إن القرآن أنزل على  ،والغالم ،والشيخ المكبري ،فيهم العجوز

 يمكن ومل ،بداية الرخصة باألحرف السبعة ترجع إىل العهد املدين. و للتيسري والتهوين على هذه األمة ؛سبعة أحرف(

موجوداً مبمكة؛ ألن املسلمني كانوا قلة، لساهنم واحد، ومل يدخل بعد يف اإلسالم بالقراءة بأحرف سبعة  رخصةسبب ال

السبعة بعض ما أورد  من األحرففيها نسخ  األخريةعرضة ال ويهدف البحث إىل بيان أنقبائل خمتلفة، هلجاهتم خمتلفة. 

وقد ركز . التشريعيةليبه وثروته اللغوية و إعجاز القرآن يف تنوع أسا اهلل رفعه وبقي األكثر امتنانا منه ونعمة شاهدة على

مانية. وأثرها على املصاحف العث ،الباحث على دراسة مرويات حديث األحرف السبعة، ومدلوالهتا، والعرضة األخرية

نتائج . وأهم النقد يف ، والتحليلييف النتائج ، والوصفييف مجع املرويات وقد اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي

األوىل للقراءات  ةوكانت بداية نزوهلا هي النوا سبحانه وتعاىلحرف السبعة مبجملها منزلة من عند اهلل أن األ البحث

عشرين صحابياً كما عة و سبمبعناها العام متواترة قطعية الثبوت رواها أكثر من املروية عنها حاديث واأل ،القرآنية املختلفة

ضي اهلل ر األحرف السبعة باقية يف القرآن المكرمي وهبا مجع القرآن يف مصحف أيب بمكر  ، وأندثون ورريهمتره احملأقر بتوا

  .، مث على ضوئها جاء الرسم العثماين للمصاحف بنسخها املختلفة اليت وزعت على األقطار اإلسالميةعنه

 .نيةاألحرف السبعة، العرضة األخرية، املصاحف العثماالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة البحث

م فهمه وتالوته ، ويسر هلأنزل إليهم نورًا وكتابًا مبيناً إن من نعم اهلل على عباده أن أرسل إليهم بشريًا ونذيرًا و 

 النيبواتر ذلك عن ، كما تمة أمية، وتوسعة منه وتيسرياً على أحرف سبعة يقرؤها األعجمي والعريبامتناناً منه وفضاًل بأ

صلى ، وكان النيب تلقيناً و  صلى اهلل عليه وسلم، تعليماً من النيب قاصي والداين، وذاع خربها للله وسلمصلى اهلل عليه وآ

مضان من كل عام تثبيتاً يف ر  عليه السالم يعارض القرآن هبذه األحرف السبعة على سفري الوحي جربيل  اهلل عليه وسلم

، ليجيزه  رمضان مرتني على املعلم األمنينصاب الوحي عارضه يف، واكتمل لما أزف الرحيل إىل املأل األعلى، فوتلقيناً 

ْساَلَم ِديًنا اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلمُكمْ : ج بالشهادة، قال تعاىلويتو   [ 3] املائدة:  ِديَنمُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيمُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلمُكُم اإْلِ

ع إىل املدينة ومس صلى اهلل عليه وسلمملا هاجر النيب ، 1املدينباألحرف السبعة ترجع إىل العهد  بداية الرخصةو  

ألسنتهم متعددة و كثري من القبائل العربية ليسمعوا من القرآن   صلى اهلل عليه وسلمالناس بأخباره كان يفد على النيب 

 . وهلجاهتم خمتلفة

صعوبة أن  ه وسلمصلى اهلل عليوكان القرآن ينزل على النيب بأفصح هلجات العرب على لغة قريش فرأى النيب 

ن  تتحول كل قبيلة عن لساهنا وتلتزم بلغة قريش فتضرع إىل اهلل يطلب التخفيف والتيسري كما ورد يف احلديث عن أيب ب

: إن اهلل فقال السالم عليهفأتاه جربيل  رفاركان عند أضاءة بين   صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : "رضي اهلل عنهكعب 

ة، فقال أسال اهلل معافاته ومغفرته، وإن أميت ال تطيق ذلك، مث جاءه الثالث ،على حرفنيالقرآن أمتك  يأمرك أن تقرئ

أميت ال تطيق  ، وإن: أسال اهلل معافاته ومغفرتهثة أحرف، فقال: إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثالفقال

 . 2"د أصابواقبعة أحرف فأميا حرف قرءوا عليه فلقرآن على س: إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك االرابعة، فقال ، مث جاءذلك

 
                                                           

ح الباري وهو عند أضاءة بين رفار، انظر: فت صلى اهلل عليه وسلمهذا ما رجحه احلافظ ابن حجر بدليل حديث أيب بن كعب أن جربيل لقي النيب  1
 (. م1996ه  /  1416: دار الفمكر )، ط (10/34)
 ( وأخرجه أيضاً اإلمام الرتمذي والنسائي وأبو داود. 821أخرجه مسلم واللفظ له يف باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رقم ) 2
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 :المبحث األول

 وبيان مدى صحته السبعة يات حديث األحرفمرو 

جد فدخل رجل : كنت يف املسعن أيب كعب رضي اهلل عنه قال يف الفرتة املدنية كما يف حديث أيب بن كعب

اهلل  ءة صاحبه فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعا على رسوليصلي فقرأ قراءة أنمكرهتا عليه مث دخل آخر فقرأ سوى قرا

لى صفقلت إن هذا قرأ قراءة أنمكرهتا عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرمها رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم

جلاهلية يف ا شأهنما فسقط يف نفسي من التمكذيب وال إذ كنت صلى اهلل عليه وسلمفقرءا فحسن النيب  اهلل عليه وسلم

 اهلل عز وجل فرقا ظر إىلما قد رشيين ضرب يف صدري ففضت عرقاً وكأمنا أن صلى اهلل عليه وسلمفلما رأى رسول اهلل 

. أه على حرفنيفرد إيل الثانية اقر . حرف فرددت إليه أن هون على أميت : أن اقرإ القرآن علىيا أيب أُرسل إيل": فقال يل

سألنيها. فقلت ها مسألة تد إيل الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلك بمكل ردة رددتمك. فر ليه أن هون على أميتإفرددت 

. فدل هذا 3"ه السالمعلي. اللهم ارفر ألميت وأخرت الثالثة ليوم يررب إيل اخللق كلهم حىت إبراهيم اللهم ارفر ألميت

يه املسلمون تمع فك مسجد جياحلديث على أن اخلالف بني أيب ابن كعب والرجل قد حصل يف املسجد ومل يمكن هنا

 . ف السبعة مل تعرف إال يف املدينة. ويف ذلك داللة واضحة على أن ظاهرة األحر إال يف املدينة

 العقبة يف صلى اهلل عليه وسلمبن كعب خزرجي أنصاري وإن بايع رسول اهلل وكذلك من املعروف أن أيب 

رف السبعة خارج املدينة حىت يأخذ عنه هذه األح هلل عليه وسلمصلى االثانية إال أنه مل يثبت أنه عاش مع رسول اهلل 

  4.ينة بعد اهلجرةمما يدل على أن ذلك كان يف املد

د : إنه هو عببه عند اإلمام أمحد من وجه آخر وقد ورد اسم الرجل الذي اختلف مع أيب ابن كعب مصرحاً 

 . رضي اهلل عنهاهلل بن مسعود 

                                                           
القرآن أنزل على سبعة أحرف رقم احلديث ( وأخرجه مسلم يف صحيحه باب بيان أن 2419أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي رقم احلديث ) 3
(1936 .) 
   1/21االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب  4
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لنيب : قرأت آية وقرأ بن مسعود خالفها فأتيت ايب بن كعب رضي اهلل عنه قالعن أ :وروى اإلمام أمحد بسنده

فقلت أمل تقرئين آية كذا وكذا قال بلى فقال ابن مسعود أمل تقرئنيها كذا وكذا فقال بلى كالكما  صلى اهلل عليه وسلم

 . جل مصرحاً به عند اإلمام البيهقيوكذلك ورد اسم الر  ،5حمسن جممل .... ( احلديث

ويعترب كل من أيب وابن مسعود رمزًا بارزًا يف جيل القرآن والرعيل األول الذين تلقوا القرآن من يف رسول اهلل 

لى صوإن كان كل منهما طلع جنمه يف فرتة معينة يف الفرتتني املمكية واملدنية وقد مدح رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم

ة مكمسعود ميثل الرعيل األول الذين تلقوا القرآن من بداية نزوله يف م كال منهما يف شأن القرآن فابن  اهلل عليه وسلم

فاظ الفرتة بن كعب ميثل حيب ؛ لمكونه من السابقني األولني يف اإلسالم كما أن أوحىت قبل اإلذن باألحرف السبعة

قراءة ابن مسعود  الف. فقد يمكون ذلك هو السبب يف اختبعد اإلذن بقراءة األحرف السبعة املدنية الذين تلقوا القرآن

  .لك قراءة نزلت من عند اهلل تعاىلوأيب بن كعب وذلك قبل أن يعلما اإلذن باألحرف السبعة وكون كل ذ

 احلديث يف رضي اهلل عنهوقد حصل مثل هذا االختالف يف القراءة بني هشام ابن حمكيم وعمر بن اخلطاب 

 ضي اهلل عنهر : مسعت عمر بن اخلطاب ن بن عبد القاري أنه قالبد الرمحاملشهور املتفق عليه عن املسوَّر بن خمرمة وع

 ليه وسلمصلى اهلل ع: مسعت هشام بن حمكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على رري ما أقرؤها وكان رسول اهلل يقول

قلت إين ف  عليه وسلمصلى اهللأقرأنيها وكدت أن أعجل عليه مث أمهلته حىت انصرف مث لببته بردائه فجئت به رسول 

 ،اقرأ فقرأت :ال يلمث ق ،همكذا أنزلت :قال ،اقرأ فقرأ :مث قال له ،أرسله)) :مسعت هذا يقرأ على رري ما أقرأتنيها فقال يل

 . 6((سرإن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تي ،همكذا أنزلت :فقال

                                                           
   21187القاهرة يف مسند أيب بن كعب، رقم احلديث:  –مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ألمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة  5

   2/385وانظر: السنن المكربى، للبيهقي 
بيت األفمكار الدولية. وأخرجه مسلم يف   -( ط 2419 صحيحه كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف رقم احلديث )أخرجه البخاري يف 6

 بيت األفمكار الدولية.  -( ط 818كتاب صالة املسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رقم احلديث )
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ة لم إال بعد فتح ممكة مما يدل على أن القصبن حمكيم مل يسأن أحد طريف القصة وهو: هشام  احلديث: "والشاهد يف

  .لسبعة تعود إىل الفرتة املدنية"بني عمر وهشام مل حتصل إال بعد فتح ممكة مما يدل على أن ظاهرة األحرف ا

 هشام بن حمكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي األسدي أسلم يوم الفتح ومات: "قال ابن عبد الرب

 . 7"من فضالء الصحابة قبل أبيه وكان

ن بجاهتما لمكون هشام بن حمكيم وعمر : أن سبب االختالف مل يمكن بسبب اختالف هلوذلك يؤيد أيضاً 

هما أقرأ كال من حيث صلى اهلل عليه وسلماخلطاب قرشيان هلجتهما واحدة وإمنا بسبب اختالف أخذمها عن رسول اهلل 

 . سبعة باللغات أو اللهجات العربيةاألحرف ال . وهذا مما يضعف تفسريحرفاً من احلروف السبعة

 : ابة رضوان اهلل عليهم على طبقتنيوكان الصح

 . رضي اهلل عنهم: كابن مسعود وأيب بن كعب وعثمان وعلي وزيد )أ( طبقة أخذت عنه مباشرة

 . بن السائب رضي اهلل عنهما : كابن عباس وعبد اهلل)ب( طبقة أخذت عن الصحابة

مرتني خالف  مصلى اهلل عليه وسلعرض جربيل القرآن على النيب  صلى اهلل عليه وسلمالنيب وملا قُرب أجل 

ما كان يفعله يف كل رمضان، واستقر أمر القراءة على العرضة األخرية ونسخ يف هذه القراءة كثري من األحرف اليت أُذن 

 اهلل عليه وسلم صلىعرض جربيل على النيب : " كان يقال رضي اهلل عنهبقراءهتا أواًل كما ورد يف حديث ابن عباس 

 .8القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتني يف العام الذي قبض فيه ... " احلديث

 . لة وأثراً على املقروء واملسطورومن هنا ندلف إىل تفصل القول يف األحرف السبعة مفهوماً ودال

 

 

                                                           
   1/748االستيعاب يف معرفة األصحاب،  7
 (. 53 – 10/52(، وفتح الباري )4998أخرجه البخاري رقم ) 8
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 روايات حديث األحرف السبعة: المطلب األول

ن : مسعت هشام بن حمكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقاقال رضي اهلل عنهعن ُعمر بن اخلطاب : الرواية األوىل

صلى اهلل  فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثرية مل يقرئنيها رسول صلى اهلل عليه وسلميف حياة رسول اهلل 

ة اليت مسعتك تقرأ قال ك هذه السور أن أقر فمكدت أساوره يف الصالة فانتظرته حىت سلم فلببته فقلت م اهلل عليه وسلم

قرأين هذه السورة اليت أ صلى اهلل عليه وسلمفقلت له كذبت فواهلل إن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلمأقرأنيها رسول اهلل 

ن أ سورة الفرقا: يا رسول اهلل إين مسعت هذا يقر أقوده فقلت صلى اهلل عليه وسلممسعتك فانطلقت به إىل رسول اهلل 

لى صعلى حروف مل تقرئنيها وإنك أقرأتين سورة الفرقان فقال يا هشام اقرأها فقرأها القراءة اليت مسعته فقال رسول اهلل 

 همكذا أنزلت ه وسلمصلى اهلل عليمث قال اقرأ يا عمر فقرأهتا اليت أقرأنيها فقال رسول اهلل  همكذا أنزلت اهلل عليه وسلم

   .9"ى سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه: إن القرآن أنزل علوسلم صلى اهلل عليهمث قال رسول اهلل 

صلى رسول اهلل  إنقال: " صلى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل : الرواية الثانية

: لزهريا ن شهاب. قال ابتزيده حىت انتهى إىل سبعة أحرف"قال أقرأين جربيل على حرف فلم أزل أس اهلل عليه وسلم

 . 10 أن تلك السبعة إمنا هي يف األمر الذي يمكون واحداً ال تختلف يف حالل وال حرامينبلغ

أتاين جربيل وميمكائيل ال: "ق صلى اهلل عليه وسلمعن عبد الرمحن بن أيب بمكرة عن أبيه عن النيب : الرواية الثالثة

لى سبعة أحرف  قال اقرأه ع د فقال ميمكائيل استزدهاقرأ القرآن على حرف واح عليه السالمعليهما السالم فقال جربيل 

 . 11"ية رمحة بعذاب أو آية عذاب برمحةكلها شاف كاف ما مل ختتم آ

                                                           
بيت األفمكار الدولية. وأخرجه مسلم يف  -(، ط2419أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف رقم احلديث ) 9

 بيت األفمكار الدولية.  -(، ط818م احلديث )كتاب صالة املسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رق
(، وأخرجه مسلم كتاب صالة املسافرين 3219أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف رقم احلديث: ) 10

 (.  819وقصرها باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، رقم احلديث: )
بيت األفمكار الدولية، من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن محاد ابن سلمة عن علي بن  -(، ط20696مسنده، رقم احلديث: )أخرجه اإلمام أمحد يف  11

حلباب عن ازيد بن جدعان، وأخرجه أيضاً من طريق عفان بن مسلم عن محاد بن سلمة، قال: أخربنا علي بن زيد به. وأخرجه ابن جرير الطربي عن زيد بن 
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فقال  12ار املراءيل عند أحججرب  صلى اهلل عليه وسلملقي رسول اهلل عن أيب بن كعب قال: ": الرواية الرابعة

ارية والرجل منهم العجوز والشيخ المكبري والغالم واجلة أميني أمإين بعثت إىل : جلربيل صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

ويف رواية عن حذيفة أن رسول اهلل صلى اهلل  13"إن القرآن أنزل على سبعة أحرف الذي مل يقرأ كتابا قط قال يا حممد

والغالم واجلارية  ملرأةيا جربيل إين أرسلت إىل أمة أمية الرجل واقيت جربيل عند أحجار املراء فقال: ": لقال عليه وسلم

 . 14"إن القرآن نزل على سبعة أحرفيخ الفاين الذي ال يقرأ كتابا قط" قال: "والش

ن هذا إسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "ما جاء عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن ر :  الرواية اخلامسة

 .15"محة بعذاب وال ذكر عذاب برمحةر القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا وال حرج ولمكن ال ختتموا ذكر 

مكرهتا : كنت يف املسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكعب رضي اهلل عنه قالبن  عن أيب : الرواية السادسة

فقلت  عليه وسلم صلى اهللعليه مث دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعا على رسول اهلل 

قرءا فحسن ف صلى اهلل عليه وسلما عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرمها رسول اهلل إن هذا قرأ قراءة أنمكرهت

لى صشأهنما فسقط يف نفسي من التمكذيب وال إذ كنت يف اجلاهلية فلما رأى رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

                                                           

. وكذلك كثري من فضائل القرآن عن عبد الرمحن بن مهدي به. وهذا احلديث يدور على علي بن زيد بن جدعان بن عبد اهلل التميمي. قال محاد بن سلمة به
 فيه احلافظ ابن حجر: ضعيف من الرابعة. اه . 

 ين .. وقد أخرج اإلمام مسلم لعلي بن زيد مقرونا بثابت البنا340مؤسسة الرسالة، ص:  -تقريب التهذيب، ط
يء احلفظ وقد توبع. سوقال اهليثمي بعد أن أورد احلديث يف "اجملمع": رواه أمحد والطرباين بنحوه إال أنه قال: واذهب وأدبر. ويف علي بن زيد بن جدعان وهو 

دار إحياء  -اين، ط أمحد بن حنبل الشيبوبقية رجال أمحد رجال الصحيح اه . ينظر: أمحد عبد الرمحن البنا الساعايت، الفتح الرباين يف ترتيب مسند االمام 
 . إذا: فضعف علي بن زيد بن جدعان من قبل حفظه وقد توبع كما ذكره اهليثمي فيمكون حديثه على درجة احلسن لغريه. 18/50الرتاث العريب 

 موضع بقباء . 12
األفمكار الدولية من طريق شيبان عن عاصم عن زر بن  بيت -( ط 2944أخرجه هبذا اللفظ من حيث أيب بن كعب اإلمام الرتمذي يف سننه برقم: ) 13

بيت األفمكار الدولية. وأخرجه ابن جرير الطربي يف مقدمة التفسري بنفس  -(، ط 1478حبيش عن أيب بن كعب. وأخرج حنوه اإلمام أبو داود يف سننه برقم: )
 سند الرتمذي املقدم. وقد ورد هذا احلديث عن عدد من الصحابة، منهم حذيفة 

 ابن اليمان ورريه. واحلديث صحيح وصححه األلباين يف سنن أيب داود والشيخ أمحد شاكر يف تفسري ابن جرير. 
 وقال: حديث حسن صحيح. ،رواه أمحد والرتمذي 14
 1/567رواه النسائي  15
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رسل يا أيب أُ ":  عز وجل فرقا فقال يلظر إىل اهللما قد رشيين ضرب يف صدري ففضت عرقًا وكأمنا أن اهلل عليه وسلم

ليه أن هون إدت فرد. فرد إيل الثانية اقرأه على حرفني. حرف فرددت إليه أن هون على أميت : أن اقرإ القرآن علىإيل

. ميتبمكل ردة رددتمكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم ارفر أل . فرد إيل الثالثة اقرأه على سبعة أحرف فلكعلى أميت

 . 16"عليه السالموأخرت الثالثة ليوم يررب إيل اخللق كلهم حىت إبراهيم  ،رفر ألميتاللهم ا

فار رضاءة بين كان عند أ  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : "رضي اهلل عنهعن أيب بن كعب : الرواية السابعة

ومغفرته وإن  فاتهال اهلل معا: إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفني فقال أسفقال عليه السالمفأتاه جربيل 

أسال اهلل  :أمتك القرآن على ثالثة أحرف فقال: إن اهلل يأمرك أن تقرئ ، مث جاءه الثالثة فقالأميت ال تطيق ذلك

أحرف  : إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعةال تطيق ذلك مث جاء الرابعة فقالمعافاته ومغفرته وإن أميت 

 .17"ليه فقد أصابواحرف قرءوا عفأميا 

 بعةاألحرف السروايات بيان مدى صحة : المطلب الثاني

وى مجع من بل تواتر عنه تواتراً معنوياً حيث ر  صلى اهلل عليه وسلمحديث األحرف السبعة قد صح عن النيب 

ن اليمان باة وحذيف عثمان وأيب وابن مسعودو عمر : وعشرين صحابيًا منهم سبعةأصحابه أوصله علماء احلديث إىل 

ضي اهلل ر بن مالك اوعبد الرمحن بن عوف وأنس  بو سعيد اخلدري وعمرو بن العاصبن حمكيم وأبو هريرة وأاوهشام 

 ورريهم من الصحابة .   ،عنهم

اهلل ذكر : أقال يوما وهو على املنرب رضي اهلل عنه: أن عثمان أبو يعلى املوصلي يف مسنده المكبريوقد روى 

قاموا حىت مل ( ملا قام فحرف كلها كاٍف شافٍ إن القرآن أنزل على سبعة أ)ال: ق اهلل عليه وسلمصلى رجاًل مسع النيب 

                                                           
رقم  ،لقرآن أنزل على سبعة أحرف( وأخرجه مسلم يف صحيحه باب بيان أن ا2419أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي رقم احلديث ) 16

 (. 1936احلديث )
 ( وأخرجه أيضاً اإلمام الرتمذي والنسائي 821أخرجه مسلم واللفظ له يف باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رقم ) 17

 وأبو داود. 
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: ثمانآن على سبعة أحرف كلها شاٍف كاٍف" فقال عزل القر نأقال: " صلى اهلل عليه وسلمحيصوا فشهدوا أن رسول اهلل 

 . 18وأنا أشهد معهم

. وهبذا يظهر أن هذا احلديث 19اسم بن سالم واإلمام السيوطيمام أبو عبيد القوممن نقل تواتر هذا احلديث اإل

 . قطعي بنزول القرآن على سبعة أحرفمتواتر يفيد العلم ال

والرتكيب اإلضايف )سبعة أحرف( تمكرر ذكره يف الروايات السابقة وتمكرار هاتني المكلمتني يف حديث األحرف 

على أن عدد )السبعة( مقصود لذاته ويفهم من هذا أن صور السبعة على اختالف الرواة دال على تواتر هذا احلديث و 

 . سيأيتاالختالف بني القراءات منحصرة يف سبعة أمور ال تتجاوزها كما 

  روايات األحرف السبعةالوارد في  : معنى الحرفالمطلب الثالث

فَِإْن  ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرفٍ ي َ  َمن َوِمَن النَّاسِ  : رف الشيء وحافته ومنه قوله تعاىليطلق احلرف يف أصله على ط

ٌر اْطَمَأنَّ ِبهِ   . من الدين ومل يدخل يف الدين كله [ أي يعبد اهلل على طرف 11: ] احلج   َأَصابَُه َخي ْ

لى اهلل عليه صويطلق احلرف أيضاً على الواحد من حروف التهجي كما يف احلديث عن ابن مسعود عن النيب 

 حرف حرف والمْ  ولمكن ألفْ  حرف ملاتاب اهلل فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول من ك امن قرأ حرف: "وسلم

 20.حرف" وميمْ 

وصة حلرف على القراءة املخص. كما يُطلق اللهجة أو اللغة ومنه حرف قريش: أي هلجتهمكذلك يطلق احلرف على ا

يء طرفه : حرف كل شفقال أهل اللغة حلرف: "وأما معىن اعمرو. قال ابن اجلزري : حرف ابن كثري وحرف أيبفيقال

 .21"قطعة من المكلمة: حروف التهجي كأنه ناحيته والقطعة منه واحلرف أيضاً ه وحافته وحُده و هووج

                                                           
   1/28ابن اجلزري، النشر  18
 . 374بريوت )بدون( دار المكتب العلمية،  -وتدريب الراوي، ط 1/139ينظر: اإلتقان  19
( والبخاري يف التاريخ المكبري من طريق حممد بن كعب القرظي عن ابن مسعود، واحلديث 2910أخرجه اإلمام الرتمذي يف كتاب فضائل القرآن برقم ) 20

 (. 660صحيح. ينظر: الصحيحة لأللباين برقم )
   1/30النشر  21
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  .بأقوال خمتلفة وأحياناً متضاربة وأما لفظ احلرف الوارد يف حديث األحرف السبعة فاختلف يف املراد منه

 : هاهنا يتوجه على وجهني صلى اهلل عليه وسلماليت أشار إليها النيب : معىن األحرف قال أبو عمرو الداين

 عاىليراد به الوجه بدليل قوله ت واحلرف قد. تأن يعين أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغا: أحدمها : 

ٌر اْطَمَأنَّ بِِه  يَ ْعُبدُ  َمن َوِمَن النَّاسِ    اللََّه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخي ْ

 [ .  11: ] احلج

 ءالقراءات أحرفًا على طريق السعة كعادة العرب يف تسميتهم الشي : من معناها أن يمكون مسىه الثاينوالوج 

ملة باسم البعض هم اجلكتسميت  وتعلق به ضربا من التعلق ه وكان كسبب منهباسم ما هو منه وما قاربه وجاور 

 ه  ا22.حرفاً وإن كان كالماً كثرياً  القراءة فلذلك مسى

قوله  يف: وكال الوجهني حمتمل إال أن األول حمتمل احتماالً قوياً بعد أن نقل كالم أيب عمرو الداينقال ابن اجلزري 

يف  ضي اهلل عنهر احتمااًل قوياً لقول عمر حمتمل . والثاين : "سبعة أحرف" أي سبعة أوجه وأحناءصلى اهلل عليه وسلم

  23.ت كثرية. أي على قراءاصلى اهلل عليه وسلمكثرية مل يقرئنيها رسول اهلل مسعت هشاماً يقرأ أحرفاً  : احلديث

 :المبحث الثاني

 ب ذلكواختالفهم في داللته وبيان أسبا اهتمام العلماء بحديث األحرف السبعة

 أسباب اختالفهم في داللتهو  : جهود العلماء في دراسة حديث األحرف السبعةالمطلب األول

دميًا وحديثًا مع اختالف ختصصاهتم بدراسة حديث األحرف السبعة ويف بيان املراد منه لقد اهتم العلماء ق

 فمنهم من ألف كتاباً مستقاًل أو تناوله بدراسة مستفيضة من خالل شرحهم لألحاديث النبوية 

 أو تفسريهم للقرآن المكرمي . 

                                                           
   10/30ينظر: فتح الباري، البن حجر  22
   1/03النشر  23
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ه ( وحممد بن 224)ت: بيد القاسم بن سالم ( وأيب عه 276ت: عبد اهلل بن قتيبة الدينوري ) : أبو حممدومن هؤالء

من علماء  م( ورريهه 665براهيم )ت: بن إمساعيل بن إ( وأيب شامة املقدسي عبد الرمحن ه 310جرير الطربي )ت: 

 . 24اللغة واحلديث والقراءات

متضاربة سواء   ةواختلفت أنظار العلماء قدميًا وحديثًا يف بيان املراد باألحرف السبعة ونُقل عنهم أقوال خمتلف

 . 25سيوطي ذلكمام الوأوصلها بعضهم إىل أربعني قواًل كما نقل اإل ىل قائليها أم رري معزوةكانت معزوًة إ

 : فإهنا تعود لعدة أمور ومنها أسباب هذا االختالف وأما

 . سواء يف تفسريه أو يف قراءتهالمكرمي أمهية املوضوع لمكونه وثيق الصلة بالقرآن  (أ)

لمكوهنا جاءت  ؛داللة يف املقصود باألحرف السبعةلفة يف هذا احلديث كلها رري صرحية الالروايات املخت (ب)

 . اهتم  فاختلفت أنظارهم وآراؤهمفاضطر العلماء إىل بياهنا عرب اجتهاد جمملة

قصود باألحرف عن امل صلى اهلل عليه وسلمأما الصحابة رضوان اهلل عليهم فلم ينقل عنهم أهنم سألوا رسول اهلل 

نهم ع أو لمكون املقصود معروفًا عندهم ولو خفي كل قارئ منهم  صلى اهلل عليه وسلمما القتناعهم بتصويب النيب إ

 26.لسألوا ولو سألوا لنقل إلينا

  السبعةاألحرف الواردة في المراد باألقوال : المطلب الثاني

نه ليس مجاع العلماء على أمع إ اد بالسبعة أحرف كما سبق أن أشرت إليهاختلف العلماء رمحهم اهلل يف املر 

 –يلوجرب  –فأ]: د ذلك إال يف كلمات يسرية حنووجه إذ ال يوجمكون احلرف الواحد يقرأ على سبعة أ: أن ياملراد

ولمكن بعض  .27[ وعلى أنه ال جيوز أن يمكون املراد هؤالء األئمة السبعة املشهورين وإن كان يظنه بعض العواموهيت

                                                           
   35 – 10/34وفتح الباري  29–1/28ينظر: النشر  24
   1/194اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي  25
   34–33ه (، ص: 1411) -ينظر حول هذه األسباب: مناع القطان، نزول القرآن على سبعة أحرف، ممكتبة وهبة، القاهرة، ط 26
 1/30النشر  27
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أورد هنا  قلها ولمكينتمكلف بنبعيد عن الصواب لذا ال أند واضح من املنقول وبعض آخر هذه األقوال ليس هلا مست

  :من العلماء سلفاً وخلفاً بينهما ت ترجيحات احملققنياألقوال كما دار ا أوجه مقولني من هذه األقوال لمكوهن

عىن أنه لواحد على م: سبع لغات من لغات العرب يف املعىن االقول األول: يرى أن املراد باألحرف السبعة

حيث ختتلف لغات العرب يف التعبري عن معىًن من املعاين يأيت القرآن منزاًل بألفاظ على قدر هذه اللغات هلذا املعىن 

اظ خمتلفة كثر فهي سبعة أوجه من املعاين املتفقة بألفيمكون اختالف هناك فإنه يأيت بلفظ واحد أو أوحيث ال  الواحد

ل إيّل حنوي قصديوأسرع : أقبل هلّم تعال رتادف املعنوي حنواالشرتاك أو العلى حد  سفيان بن  . وإىل هذا ذهبعجَّ

 . 30ورريهم وابن عبد الرب 29وابن جرير الطربي والطحاوي 28عيينة

: إمنا معىن وا، وقاللى حنو ما يدل عليه حديث عمر هذا: واألحاديث الصحيحة املرفوعة كلها تدل عقال ابن عبد الرب

هل وعلى هذا المكثري من أ [تعال ،هلمّ  ،أقبلفقة املتقاربة بألفاظ خمتلفة حنو: ]ألحرف سبعة أوجه من املعاين املتالسبعة ا

 . 31العلم

ال كلها كاف ... حىت بلغ سبعة أحرف فقوفيه: " وقال ابن جرير الطربي بعد أن أورد حديث أيب بمكرة املتقدم

 . ة بآية عذاب" كقولك: هلم وتعالبآية رمحة أو آية رمحشاف ما مل ختتم آية عذاب 

اق املعاين : هلم تعال باتفسبعة إمنا هو اختالف ألفاظ كقولك: فقد أوضح نص هذا اخلرب أن اختالف األحرف القال

ثل الذي قلنا يف ذلك صحت األخبار عن مجاعة من السلف . ومبعاين معاٍن موجبٍة اختالَف أحمكامال باختالف امل

 . 32واخللف

                                                           
 .  184التقريب  ه (،198يل أبو حممد المكويف مث املمكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، )ت: سفيان بن عيينة بن أيب عمران: ميمون اهلال 28
 .  15/27ه (، السري  321الطحاوي: أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي احلمريي احلنفي، )ت:  29

 (.4يم:بلسان قومه ليبني هلم" )إبراهأرسلنا من رسول إال  وذهب اإلمام الطحاوي أن القرآن المكرمي نزل على لغة قريش خاصة واستدل بقوله تعاىل: "وما
 . 10/34. وانظر: ابن حجر العسقالين، فتح الباري 295–8/294ه ( 1402)2 -ينظر: ابن عبد الرب، التمهيد، ممكتبة السوادي، جدة، ط 30
 . 8/281املرجع السابق  31
 . 1/50)بدون(، حتقيق: أمحد شاكر  2 -ن تيمية، القاهرة، طجامع البيان عن تأويل القرآن، البن جرير الطربي، ممكتبة اب 32
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بُعد هذا  بسبع لغات خمتلفة األلفاظ وهذا يدل على أعلى هذا القول بأنه ال يوجد اليوم حرف يُقر وقد يعرتض 

 ؟ اليومالقول وتصادمه مع واقع القراءات 

 اروءً : ففي أي كتاب اهلل جند حرفاً مقمام ابن جرير الطربي فقال: "فإن قيلوقد أجاب عن هذا االعرتاض اإل

 ؟ صحة ما ادعيت من التأويل يف ذلك قات املعاين فنسلم لكبلغات سبع خمتلفة األلفاظ متف

ن على سبعة : "أنزل القرآصلى اهلل عليه وسلمأن ذلك موجود اليوم وإمنا أخربنا أن معىن قول النيب  عِ : إنا مل ندَّ قيل

اليت قد  ةللِلع" على حنو ما جاءت به األخبار اليت تقدم ذكرها وهو ما وصفنا دون ما ادعاه خمالفونا يف ذلك أحرف

 ه  . ا33بينا "

الف هذا وفّند األقوال اليت خت ،مناع القطانصره باحلجج واألدلة مع املعاصرين: الشيخ وقد رجح هذا القول ونا

 .34الرأي

المكالم وكلها راجعة إىل  يف: يرى بأن املراد باألحرف السبعة وجوه التغاير اليت يقع فيها االختالف القول الثاين

 . اللفظ

ن : اإلمام ابن علماء القراءات واحلديث ورريهم. ومنهمذهب إىل املذهب كثري من األئمة الفطاحل م وقد

 . ورريهم ،واإلمام ابن اجلزري ،37ونقل كذلك عن أيب بمكر الباقالين ،36، وأبو الفضل الرازي35قتيبة

 . حترير األوجه السبعة ها ختتلف يفر ولمكنوأقوال هؤالء متقاربة وتتفق على أن املراد بالسبعة األحرف أوجه من أوجه التغاي

                                                           
 . 1/58املرجع السابق  33
 . 96–72انظر: نزول القرآن على سبعة أحرف  34
 . 13/296ه (، السري  276ابن قتيبة: عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حممد املروزي، )ت:  35
 . 1/361ه (، راية النهاية  454العجالين، اإلمام املقرئ، )ت: أبو فضل الرازي عبد الرمحن بن أمحد احلسن  36
 . 5/379الباقالين: حممد بن الطيب بن حممد أبو بمكر الباقالين. تاريخ بغداد، للخطيب  37



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 171 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وال زلت أستشمكل هذا احلديث وأفمكر فيه وأمعن النظر من نيف وثالثني سنة حىت قال اإلمام ابن اجلزري: "

ا ومنمكرها : أين تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفهوذلك –إن شاء اهلل– صواباً مكون فتح اهلل علّي مبا ميمكن أن ي

 . 38"جه من االختالف ال تخرج عنها...ختالفها إىل سبعة أو فإذا هو يرجع ا

 : كاآليت  ،عند ابن اجلزريأوجه وخالصة هذه السبعة 

ب حَيسِ و، فيها أربعة أوجه[ 36 ]النساء: خل البُ  : بال تغري يف املعىن والصورة حنو اختالف احلركات (1)

 فيها وجهان: فتح السني وكسرها . 

ٰى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماتٍ  : قط حنواختالف تغاير يف املعىن ف (2) : رفع آدم [ وفيه قراءتان36: ]البقرة  فَ تَ َلقَّ

 . ب آدم ورفع كلماتكلمات ونص  ونصب

 [.30]يونس:  تتلو  و  تبلوا  : ختالف احلروف مع تغري املعىن حنوا (3)

 [ 68: ألعراف]ا بسطة  و  بصطة  : ورة واحلروف مع احتاد املعىن حنواختالف يف الص (4)

 . [7 – 6]الفاحتة:  السراط  و  الصراط   حنوو 

والثاين  ،[ بالبناء للمسمى111]التوبة: ويُقتلون   فَيقتلون  : اختالف يف التقدمي والتأخري حنو (5)

 والعمكس .  ،للمجهول

 :[ وحنو161]البقرة:  ووصى   وأوصى  : اختالف يف الزيادة والنقصان حنو (6)

  ها األهنار حتتجتري  و  من حتتها األهنار  :[ . 101يف املوضع الثاين من ]التوبة 

 . [22]النور:  يتأل   يأتل  : الصورة واملعىن حنواختالف يف  (7)

 .39باألحرف السبعة هي املرادهذه األوجه السبعة اليت رأى ابن اجلزري أهنا 

                                                           
   1/32النشر  38
 )بتصرف(.  1/32انظر: النشر  39



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 172 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 : وهذا ملخصه ،هلمكنه أوضح من، ويقرب له ما ذهب إليه أبو الفضل الرازي

  ألمانتهم   ماناهتم أل : فراد والتذكري وفروعهما حنواختالف األمساء باإل (1)

 . [8]املؤمنون:

 اربنرفع ونصب : ب[. قُرئ19]سبأ: فقالوا ربنا باعد بني أسفارنا  : اختالف تصريف األفعال حنو (2)

 . األمر كذلك بصيغة د بعِّ  : بصيغة األمر واملاضي وقُرئ باعد  : وقُرئ

[ برفع آدم ونصب كلمات 36]البقرة:  فتلقى آدم من ربه كلمات  : اختالف يف وجوه اإلعراب حنو (3)

 . والعمكس

  .[ بالتقدمي والتأخري بني الفعلني111]التوبة: فيقتلون ويقتلون  : الختالف يف التقدمي والتأخري حنوا (4)

 رئ بالزاي والراء معاً . [ قُ 258البقرة:] كيف ننشزها    :االختالف باإلبدال والقلب حنو (5)

 . [133]آل عمران:  سارعو   وسارعو  : زيادة والنقصان حنواالختالف بال (6)

 . 40التفخيم والرتقيق واإلمالة والفتح واإلظهار واإلدرام: حنو اختالف اللهجات (7)

مل يسّلم  اجلزري ولمكن األخريوهي كما نرى أوضح من ْتثيل ابن  هذه هي األوجه السبعة عند أيب الفضل الرازي

ألن  ؛ومهاار والفتح واإلمالة وحن: كاإلدرام واإلظهجوه السبعة اليت يقع هبا التغايرللرازي على أن أوجه األداء من الو 

ذا الوجه . ويرى ابن اجلزري أيضًا بأن هرج من اللفظ من أن يمكون واحداً األلفاظ ال تتنوع يف ذلك وال املعاين وال ختُ 

 .  41املعىن والصورة وهو اختالف احلركات مع احتاد األول عندهىل الوجه يعود إ

لذا جعل كثري  ؛اجلزري آراؤهم متقاربة ومتداخلةوهبذا يظهر أن أصحاب هذا االجتاه ومنهم ابن قتيبة والرازي وابن 

 . هلم واحدة يف مضموهنا رري خمتلفةمن العلماء أقوا

                                                           
 .  1/141ينظر: اإلتقان، للسيوطي  40
   1/32ينظر: النشر  41



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 173 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 هبما من بني األقوال الواردة يف املراد باألحرف السبعة. االكتفاء  هذان القوالن اللذان أردت

 : مقارنة بين القولين

 : يظهر مما سبق من الدراسة

استندوا على بعض من ظواهر النصوص احملتملة واآلثار  : ابن جرير ومن معهأن أصحاب القول األول (1)

استندوا على ف ن اجلزري ومن ومعه: ابأما أصحاب القول الثاين. والتابعني ومن بعدهمعن الصحابة املروية 

  .اذها وما بينها من أوجه االختالفاالستقراء املبين على واقع القراءات املنقولة متواترها وش

ىل حرف ع إوأن املقروء به اليوم يرج أصحاب القول األول يرون بأن األحرف السبعة رري موجودة اليوم (2)

ى لاين يرون بأن األحرف السبعة ال تزال موجودة ع. بينما أصحاب القول الثواحد من األحرف السبعة

 يف . وهذا اخلالف يف بقاء األحرف السبعة هو سر اخلالفمل ينسخ تالوتهما حيتمله رسم املصحف مما 

 . حتديد املراد باألحرف السبعة

عمدة  اليت هيِعيب على أصحاب القول األول بأن مذهبهم أدلته ضعيفة ال سيما بعض األحاديث   (3)

وال شك على بطالن ذلك كما  : بعدم وجود األحرف السبعة ما عدا حرف واحدهم وكذلك قوهلممذهب

. كما انُتقد على أصحاب القول الثاين اعتمادهم على بعض األحرف الشاذة يف حتديدهم بينه الحقاً سأ

إين هنا لست . و روه من استقراء فهو استقراء ناقصلألوجه السبعة اليت ذكروها وكذلك انُتقدوا بأن ما ذك

 أدلة لمكن الذي يظهر من املقارنة بنيو بصدد الدفاع عن هذين القولني بقدر ما أريد توضيح حقيقتهما 

ليت يقع ا: القول بأن املراد باألحرف السبعة أوجه التغاير يلزم من كل منهما عند التطبيق هوالفريقني وما 

 . هبا االختالف يف المكالم

 . قة الذكرة األقوال لألسباب السابعقلة يف حتديد األحرف السبعة معرضاً عن بقيمن األقوال املت وهبذا أكتفي
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هذه سبعة: "يف حتديد املراد باألحرف ال املرسي يف قيمة هذه األقوال املتمكاثرةأيب العباس أختم هذا املبحث بقول و 

ا هذه األحرف السبعة مب منهم وال أدري مستندها وال عمن نقلت وال أدري مل خص كل واحده أكثرها متداخلة الوجو 

فال أدري معىن التخصيص وفيها أشياء ال أفهم معناها على احلقيقة وأكثرها يعارضه  ن كلها موجودة يف القرآنذكر مع أ

 . 42"مع هشام بن حمكيم الذي يف الصحيح... حديث عمر

 القراءات العشرألحرف السبعة وعالقتها بامسائل تتعلق ب

رفًا من ط باألحرف السبعة والقراءات العشر أحببت أن أذكراليت هلا صلة مباشرة  مةهناك بعض املسائل امله

 : هذه املسائل

 ف الصديقية والمصاحف العثمانيةح: بقاء األحرف السبعة في الصالمسألة األولى

 . القرآن موجودة اليوم يف املصاحف : هل األحرف السبعة اليت نزل هباقائالً سائل قد يتساءل 

رج عن ختجابة على هذا السؤال نتذكر أن من أركان القراءة الصحيحة موافقتها خلط املصحف وأن أي قراءة قبل اإل

 . هنا شاذةهذا اإلطار فإ

 ؟ لسبعة كلهااألحرف اعلى ؟ هل القراءات العشر تشتمل املتواترة اليوم باألحرف السبعة إذاً ما عالقة القراءات العشر

  :ل؛ ألن السؤال األخري مبيّن عليهإىل السؤال األو  لإلجابة على هذا السؤال نعود

ذهب مجاعة من القراء والفقهاء واملتمكلمني إىل أن مجيع األحرف السبعة موجودة يف املصاحف العثمانية مستدلني يف 

 . ن يهملوا نقل شيء من أحرف القرآنذلك بأنه ال جيوز لألمة أ

ية ليس : بأن املصاحف العثمانربي وابن عبد الرب ورريمهاوذهب فريق آخر من العلماء ومنهم ابن جرير الط

على  ه وسلمصلى اهلل عليفيها إال حرف واحد من األحرف السبعة وهو املتضمن للعرضة األخرية اليت عرضها النيب 

                                                           
 . 1/149. وانظر أيضاً حول كالم املرسي: اإلتقان 10/31ألقوال: فتح الباري ينظر حول هذه ا 42
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مة وحجتهم يف ذلك أن األحرف السبعة كانت رخصة يف ابتداء اإلسالم للتيسري ورفع احلرج عن األ عليه السالمجربيل 

 . 43فلما أصبحت األحرف السبعة مثار شقاٍق وفرقة بني املسلمني أمجعوا على االقتصار حبرف وهو حرف قريش

 . وكل قراءة جزء من ذلك الحرف حرف واحد من األحرف السبعةهي فعلى هذا القول كل القراءات المقروءة اليوم 

 العلماء األحرف السبعة ومتفرقة فيها وذهب مجاهريعلى مجيع مشتملة أما على القول األول فالقراءات املتواترة 

ها من : أن املصاحف العثمانية مشتملة على ما حيتمله رمسوهو من السلف واخللف إىل القول الوسط بني هذين القولني

متضمنة  ليه السالمععلى جربيل  صلى اهلل عليه وسلمعرضها النيب  يتجامعة للعرضة األخرية ال األحرف السبعة فقط

 . مل ترتك حرفاً منها

  .لسبعة حسبما اشتملت عليه المصاحفوبناًء على هذا القول فالقراءات العشر تتضمن األحرف ا

رة و قلت وهذا القول هو الذي يظهر صوابه ألن األحاديث الصحيحة واآلثار املشهاجلزري: "ابن مام قال اإل

 ه . ا44"املستفيضة تدل عليه وتشهد له

ثمانية كانت خالية من النقط والشمكل فمكانت حمتملة لألحرف السبعة مبجموع وذلك أن املصاحف الع

ًا فاألحرف . إذحف مشتمل على مجيع األحرف السبعةاملصاحف ألهنا خمتلفة بالزيادة والنقصان وليس أن كل مص

  .سابقاً  فها بالزيادة والنقصان كما مثلتالسبعة متفرقة على عدد املصاحف العثمانية حسب اختال

 : هذا اخلالف سببه أحد أمرينو 

 اً يف هذه لسبعة تمكلم أيضاملراد باألحرف السبعة فمكل على حسب فهمه من املراد باألحرف ا: حتديد أحدمها

 . املسألة

 45. واقع املصاحف العثمانية ورمسها: الرجوع إىلالثاين 

                                                           
 . 67–1/58ينظر تفاصيل هذا القول وحججه: ابن جرير الطربي، جامع البيان  43
 . 1/36النشر  44
 . 1/170ينظر: مناهل العرفان، للزرقاين  45
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 : مزيد من األدلة والترجيح

ا واملصاحف العثمانية املنسوخة منها مشتملة مبجموعه : القول بأن الصحف الصديقيةالذي يظهر صوابه هو

 . األحرف على إطار العرضة األخرية على األحرف السبعة كلٌّ على حسب ما حيتمله رمسه من

 : بالتفصيل األدلةوإليك 

  ًقد أمجع و  رضي اهلل عنهف العثمانية قد نسخت من املصحف الذي مجعه أبو بمكر الصديق : إن املصاحأوال

األحرف السبعة  من صلى اهلل عليه وسلمعلى أن هذه الصحف سجل فيها ما تواتر ثبوته عن النيب  العلماء

ل ومصدر املصحف أص رضي اهلل عنهواستقر يف العرضة األخرية ومل تنسخ تالوته فصحف أيب بمكر الصديق 

 . العثماين

  ًحرف واحد  ىاب أن يقتصروا علأمر المكتّ  رضي اهلل عنه: مل يُرو يف خرب صحيح وال ضعيف أن عثمان ثانيا

 . ويلغوا الستة الباقية

  ً؟ رآن على حرف واحد فأّي ذلك احلرفمجع الق رضي اهلل عنه : إذا سلمنا جداًل بأن عثمانثالثا 

  صه؟ يوما الدليل على ختص

  ًف أن و : ال يصدق مؤمٌن بأن الصحابة رضوان اهلل عليهم يف قوة دينهم وتقديسهم للقرآن وهم يومئذ ألرابعا

على إلغاء أحرف ثبت نزوهلا وتواترت وإال فالصحابة أمجعوا على باطل وبطل وعد  رضي اهلل عنهيقّروا عثمان 

  !بدي لمكتابه وهذا أيضاً باطلاهلل باحلفظ األ

  ًدلة القطعية على اختالف املصاحف العثمانية يف الرسم بالزيادة والنقصان وهذا دليل تضافرت األ: خامسا

 . ا ليست ممكتوبة حبرف واحدعلى أهن قاطع

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 177 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 قيقة االختالف بين األحرف السبعة: حالمسألة الثانية

 : حقيقة االختالف بينها هو هذه األحرف السبعة اليت هي أصل القراءات

ُروَن أََفال يَ َتَدب َّ  :آن المكرمي واهلل يقول يف كتابةألن األحرف السبعة هي القر  ؛اً ال اختالف تضاد أبد اختالف تغاير وتنوع

 . [82]النساء: ِثريًاَررْيِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا كَ  ِمْن ِعْندِ  اْلُقْرآَن َوَلْو َكانَ 

 : ا إىل ثالثة أقسامام ابن اجلزري حقيقة اخلالف بينهوقد أرجع اإلم

 ا: اختالف اللفظ واملعىن واحد حنوأحده :  عليهم بضم اهلاء وكسرها . 

 حنوع جواز اجتماعهما يف شيء واحد للفظ واملعىن م: اختالف االثاين :مالك  

 . تعاىلسبحانه و ألن املراد يف القراءتني هو اهلل  ؛يف الفاحتة ملك  و 

 آخر ال يقتضي  يف وجهٍ : اختالف اللفظ واملعىن مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد بل يتفقان الثالث

 . [ باخلطاب وبالتمكلم102:سراءإل]ا قال لقد علمُت  : حنو ،التضاد

 

  رفنزول القرآن على سبعة أح : الحكمة منالمسألة الثالثة

 : ة ومنهارآن على األحرف السبعة فوائد عدلنزول الق

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهلْ  والتهوين على األمة ليسهل حفظ القرآن على أمة أمية  سرييالت (1)  مُّدَِّكرٍ  ِمن َوَلَقْد َيسَّ

واحلديث الذي سبق ذكره يف مرويات حديث األحرف السبعة أن النيب صلى اهلل عليه . [17]القمر: 

 . 46وسلم أرسل إىل أمة أمية

                                                           
 11يف صذكره سبق  46
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مل هذا كل آية منه حت  إقامة احلجة على املعارضني فالقرآن مهما تعددت قراءاته فإنالتحدي واإلعجاز و  (2)

 . عجازالتحدي واإل

كرتجيح حمكم على آخر أو للجمع بني حمكمني خمتلفني أو إليضاح حمكم   :الداللة على األحمكام الشرعية (3)

 . ر خالفهيقتضي الظاه

 .  47الداللة على قواعد يف اللغة العربية ختالف القواعد املتعارف عليها عند أهل اللغة (4)

 :ثالثالمبحث ال

 وأثرها على المصاحف ،مفهومها ،العرضة األخيرة

  ةالمطلب األول: مفهوم العرضة األخير 

ان للقرآن المكرمي مل يمكن متقصراً على حفظ الصدر واالستظهار لوحده بل ك صلى اهلل عليه وسلمالنيب  تلقي

وليعلم ما  ليه وسلمصلى اهلل عوذلك لتقوية حفظ ما تلقاه النيب  عليه السالميدارس القرآن ويعارضه مع معلمه جربيل 

 ! رف السبعة وليفهم معانيه أكثرألحعليه النسخ من الوحي وما يؤمر بقراءته من ا طرأ

يف َرَمَضاَن  َأْجَوُد َما َيمُكوُن َأْجَوَد النَّاِس وََكانَ  صلى اهلل عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اللَِّه : "قَالَ رضي اهلل عنهما  َعْن اْبِن َعبَّاسٍ 

َلٍة ِمْن َرمَ ِجرْبِيُل ِحنَي يَ ْلَقاُه   َأْجَوُد بِاخلَْرْيِ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّىُل اللَِّه ْلُقْرآَن فَ َلَرُسو َضاَن فَ ُيَدارُِسُه اوََكاَن يَ ْلَقاُه يف ُكلِّ لَي ْ

 .48"ُمْرَسَلةِ الْ  ِمْن الرِّيِح 

                                                           
 . 35–1/34ملزيد من التفصيل، ينظر: النشر  47
، ومسلم يف صحيحه كتاب الفضائل باب كان النيب أجود الناس باخلري من الريح املرسلة 6( ح1/40رواه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي ) 48

 . 2308( ح15/68)
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لى اهلل عليه ص: يعرض عليه رسول اهلل ما كان يعرض على اآلخر ويف روايةكاًل منه  فلفظ املدارسة حيتمل أن

يتان افهاتان الرو  .عليه السالم: جربيل القرآن. أي صلى اهلل عليه وسلم: يَعرض على النيب  روايةالقرآن ويف وسلم

 49.كالًّ منهما كان يعرض على اآلخر  صرحيتان يف أن

واملعارضة تمكون بقراءة هذا مرة واستماع ذاك مث قراءة ذاك واستماع هذا حتقيقاً ِلمعىن املشاركة فتمكون 50:قال المكوثري

 . 51بينهما يف كل سنة مرتني القراءة

وكانت العرضة األخرية مبثابة اخلتم الذي ختم به صفحة الوحي بعد املراجعة والتدقيق ملضمون ما عرضه لسان 

قراءهتا يف ب ومن خالهلا نسخ جزء كبري من األحرف السبعة اليت سبق اإلذن صلى اهلل عليه وسلمالصادق املصدوق 

 . بداية العهد املدين

نزل شيء قليل من الوحي بعد هذه العرضة فال يعمكر صفو القول بأن هذه العرضة تعترب اخلتم الذي  وإن كان

 . 52ختم به صفحة الوحي وذلك لقلة ما نزل بعد هذه العرضة الذي ال يعدو كونه بضع آيات

وتويف  -ةر وهو رمضان سنة عشر من اهلج- صلى اهلل عليه وسلموأما ما نزل بعد رمضان األخري من زمن النيب 

يف ربيع األول من سنة إحدى عشرة وقد نزل قرآن فيما بعد ذلك الرمضان فمكأن الذي نزل  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

   53.ما كان قليالً ارتفر أمر معارضتهبعد تلك العرضة لَّ 

 : صلى اهلل عليه وسلمومما نزل بني هذه العرضة األخرية وبني وفاة النيب 

                                                           
 . 4998و  4997( ح661–8/659صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ) 49
ه ، له اشتغال باألدب والسري، وله تعليقات كثرية على كتب الفقه  1296لد باألستانة سنة هو الفقيه احلنفي حممد زاهد المكوثري، جركسي األصل، و  50

 (. 6/129ه . األعالم للزركلي )1371واحلديث والرجال، وكذلك له مؤلفات عديدة يف خمتلف ميادين الشريعة، تويف مبصر سنة 
 مطبعة األنوار احملمدية.  – 6نقالً عن مقاالت المكوثري ص:  267: األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها، د.حسن ضياء الدين عرت، ص 51
 (. 8/660فتح الباري ) 52
 ( 8/660فتح الباري ) 53
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ْساَلَم ِديًنا  ْوَم َأْكَمْلتُ اْلي َ  : قوله تعاىل (1) [ 3]املائدة: َلمُكْم ِديَنمُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيمُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلمُكُم اإْلِ

  54.هبا باتفاق صلى اهلل عليه وسلمفقد نزلت يف يوم عرفة والنيب 

 ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي  الرِّبا ِمنَ  َما بَِقيَ  َذُروايَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه وَ  : آية الربا وهي قوله تعاىل (2)

آية  سلمصلى اهلل عليه و : آخر آية نزلت على النيب عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال. ف[278]البقرة:

 55.الربا

. [281لبقرةا] ْظَلُمونَ ا َكَسَبْت َوُهْم ال يُ ِفيهِ ِإىَل اللَِّه مُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس مَ  يَ ْوًما تُ ْرَجُعونَ  َوات َُّقوا : قوله تعاىل (3)

 . هنا آخر ما نزل من القرآن المكرميوقد ورد أ

ى َتَدايَنُتم ِبَدْينٍ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا : ين وهي قوله تعاىلآية الد (4) َسمًّ  فَاْكُتُبوهُ  ِإىَلٰ َأَجٍل مُّ

 . أن أحدث القرآن بالعرش آية الدينه بلغه . فقد ورد عن سعيد بن املسيب أن[282بقرة:ال]

وآية الدين ألن الظاهر أهنا  َوات َُّقوا يَ ْوًما  : وال منافاة عندي بني هذه الروايات يف آية الربا السيوطي اإلمام قال

 . 56ك صحيحبعض ما نزل بأنه آخر وذل هنا يف قصة واحدة فأخرب كلٌّ عننزلت دفعة واحدة كرتتيبها يف املصحف وأل

 أعالم العرضة األخيرة

استناناً  وسلم صلى اهلل عليهوكان الصحابة رضوان اهلل عليهم كذلك يعرضون حمفوظهم من القرآن على النيب 

 صلى اهلل عليه وسلمنيب كما كان ال  صلى اهلل عليه وسلمعن جربيل  صلى اهلل عليه وسلمين من النيب مبنهج التلقي القرآ

 . ح احملصولفوظ وحيضهم على تنقييعاهد أصحابه مبراجعة احمل

لى اهلل عليه ص شتهر صيته والح زنده يف تلقي العرضة األخرية خصوصاً من يف الصادق املصدوقكان ممن ا و

 : ، ومهاداع والتدوين القرآيندان اإلبيالتلقي القرآين وكذلك يف معلمان من الصحابة يف وسلم 

                                                           
   45(، ح1/129رواه البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان باب زيادة اإلميان ونقصانه ) 54
 . 4998(، ح8/659)  صلى اهلل عليه وسلمالنيب  رواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن باب كان جربيل يعرض القرآن على 55
 . 4998(، ح8/569) صلى اهلل عليه وسلمرواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل القرآن باب كان جربيل يعرض القرآن على النيب  56
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 حله وترحاله يف صلى اهلل عليه وسلمقم رسول اهلل كاتب الوحي ورا  :رضي اهلل عنهبن ثابت زيد  (1

: أهليته شراف على التدوين القرآينيف اإل قام الرفيع واملهمة الشاقةوكان مما أهله للتبوأ هبذا امل

فرت مع صدق هلجة وصفاء ال يوحرفيته يف التدوين واإلبداع وقوة عزميته وفتوته اليت جتعله ال يمكل و 

 . سريرة

 العام الذي يف صلى اهلل عليه وسلمعلى رسول اهلل  رضي اهلل عنهقرأ زيد بن ثابت  57:محن السلميقال أبو عبد الر 

وقرأها عليه  هلل عليه وسلمصلى األنه كتبها لرسول اهلل  ؛قراءة زيد بن ثابتتوفاه اهلل فيه مرتني وإمنا مسيت هذه القراءة 

 مجعه وواله يفرضي اهلل عنهما ذلك اعتمده أبو بمكر وعمر وشهد العرضة األخرية وكان يقرئ الناس هِبا حىت مات ول

 58.كتبة املصاحف  رضي اهلل عنهعثمان 

َيانَ َأيب ظَ  َعنْ و  َل؟ قَاُلواَأيُّ اْلِقرَاءَ ": ، قَالَ اْبِن َعبَّاسٍ  ، َعنِ ب ْ وَن أَوَّ َبْل ِهَي اآْلِخرَُة   : اَل قَالَ  هِ ة َعْبِد اللَّ : ِقرَاءَ تَ نْيِ تَ ُعدُّ

ا َكاَن اْلَعاُم الَّذِ ُض اْلُقْرآَن َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَليْ يُ ْعرَ  َكانَ  ي قُِبَض ِفيِه ُعِرَض َعَلْيِه َمرَّتَ نْيِ ِه َوَسلََّم يف ُكلِّ َعاٍم فَ َلمَّ

َل"فعلم َفَشِهَدُه َعْبُد اللَِّه   . 59َما ُنِسَخ ِمْنُه َوَما بُدِّ

َنُة الَّيِت قُِبضَ  ُكلِّ َسَنٍة َمرًَّة، يف  يَ ْعِرُض اْلُقْرآَن َعَلى ِجرْبِيلَ  النَّيبُّ  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: "َكانَ  ا َكاَنِت السَّ ِفيَها  فَ َلمَّ

، َفمَكاَنْت ِقرَاءةُ   . 60"َعْبِد اهلِل آِخَر اْلِقرَاءةِ  َعَرَضُه َعَلْيِه َمرَّتَ نْيِ

                                                           
مسعود وزيد بن ثابت، وهو  لى عثمان وعلي وابنوقرأ القرآن ع صلى اهلل عليه وسلمعبد اهلل بن حبيب بن ربيعة السلمي، تابعي جليل، ولد يف حياة النيب  57

 (. 1/92( وشذرات الذهب )53 –1/52مقرئ المكوفة ظل يقرئ الناس مبسجدها األعظم أربعني سنة. معرفة القراء المكبار، للذهيب )
 (. 1/237(، وانظر: الربهان يف علوم القرآن، للزركشي )526–4/525شرح السنة، لإلمام البغوي ) 58
 (. 4/36( كتاب املناقب )3/7، ورواه النسائي يف السنن المكربى كتاب فضائل القرآن )3412(، ح1/598د يف مسنده، مسند بين هاشم )رواه أمح 59
 .  2992(، ح1/535رواه أمحد يف مسنده: مسند بين هاشم ) 60

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2393
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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ْلَماينِّ  القراءة اليت  هذه -يف العام الذي قبض فيه ءة اليت ُعرَِضت على رسول اهلل : القراأنه قال 61وَعْن َعِبيَدَة السَّ

 .رضي اهلل عنهيعين بذلك قراءة زيد بن ثابت  -62ها الناسيقرؤ 

: إن قراءتنا هذه عرضات فيقولون صلى اهلل عليه وسلمقال: ُعرض القرآن على رسول اهلل  رضي اهلل عنهوعن مَسُرة 

  63.العرضة األخرية

ن أبو ثابت ورريه وهي اليت أمر اخللفاء الراشدو : والعرضة األخرية هي قراءة زيد بن قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . 64بمكر وعمر وعثمان وعلي بمكتابتها

ه )يعين ال رري : ققال النووي. أي القراءات كانت العرضة األخرية  يُدرىوذكر النووي عن بعض أهل العلم أنه ال

اس(   65.سلمصلى اهلل عليه و أي هذه القراءات كان آخر العرض على النيب  : وال يُدرىالنحَّ

ويردُّ هذا القول ما مر بنا من اآلثار الصحاح اليت تدل على أن قراءة زيد بن ثابت وقراءة عبد اهلل بن مسعود كانت 

 . رضي اهلل عنهعلى جربيل  صلى اهلل عليه وسلمآخر عرضة عرضها النيب 

ار واحدة  اجرين واألنص: كانت قراءة أيب بمكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت واملهقال أبو عبد الرمحن السلمي

 العام الذي قبض على جربيل مرتني يف صلى اهلل عليه وسلمكانوا يقرءون القراءة العامة وهي القراءة اليت قرأها رسول اهلل 

 . 66فيه

                                                           
تويف سنة  وأخذ عن علي وابن مسعود، وكان يقرئ الناس ويفتيهم.عبيدة السليماين الفقيه اُلمرادي المكويف، أحد األعالم، أسلم عام الفتح، وال صحبة له،  61

 (. 1/78(، وشذرات الذهب )4/40ه  على الصحيح. سري أعالم النبالء )72
 (. 156–7/155رواه البيهقي يف دالئل النبوة ) 62
 (. 154/ 7يثمي: ورجاله رجال الصحيح. جممع الزوائد )(، ورواه البزار يف مسنده، قال اهل2/230رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب. مستدرك احلاكم ) 63
 (. 13/395جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 64
 (. 6/100صحيح مسلم بشرح النووي ) 65
 (. 1/237(، وانظر: الربهان يف علوم القرآن )4/525شرح السنة لإلمام البغوي ) 66
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رتني وإمنا مسيت هذه توفاه اهلل فيه ميف العام الذي  صلى اهلل عليه وسلم: قرأ زيد بن ثابٍت على رسول اهلل وقال أيضاً 

كان يقرئ الناس وقرأها عليه وشهد العرضة األخرية و  صلى اهلل عليه وسلمألنه كتبها لرسول اهلل  ؛زيد ثابتٍ قراءة قراءة ال

 . 67املصاحف لذلك اعتمده أبو بمكر وعمر يف مجعه وواله عثمان كتبةهبا حىت مات و 

بشهادة الصادق  آينالقر  صاحب اللسان الغض الطري بالرتتيل :رضي اهلل عنهبن مسعود اهلذيل عبد اهلل  (2

 . صلى اهلل عليه وسلماملصدوق 

َنُة الَّيِت قُِبضَ  ُكلِّ َسَنٍة َمرًَّة، يف  يَ ْعِرُض اْلُقْرآَن َعَلى ِجرْبِيلَ  النَّيبُّ  قَاَل: "َكانَ  اْبِن َعبَّاسٍ  وَعنِ  ا َكاَنِت السَّ ِفيَها  فَ َلمَّ

، َفمَكاَنْت ِقرَاء  . 68"َعْبِد اهلِل آِخَر اْلِقرَاءةِ  ةُ َعَرَضُه َعَلْيِه َمرَّتَ نْيِ

هرت سهم اخللفاء األربعة كما اشتن العلمني مجيع من عرف بأخذ القرآن وتلقيه من الصحابة وعلى رأومع هذي

 . ايات وذاعت هبا األخبار الصحاحبذلك الرو 

رضي اهلل و بمكر أبالقرآن  حيث مجع املصاحفثر حممكم ومعامل بارزة يف القرآين أوكان هلذه العرضة األخرية للمنزل 

 بذلك انه شاهدوشهد علي صلى اهلل عليه وسلمعلى ضوء ما استقر يف العرضة األخرية وكتب بني يدي النيب  عنه

 . رضي اهلل عنهاملصاحف من مصحف أيب بمكر  رضي اهلل عنهبن عفان اونسخ عثمان 

 ف العثمانيةالمصاحأثر العرضة األخيرة على الصحف الصديقية و : ثانيالمطلب ال

ن أن جيمعها  السور دو ال الصحف الصديقية هي جمموعة من الصحف اليت أودع فيها القرآن مرتباً على اآليات

 . جملد واحد

 جمموعًا يف رالف واحد رري ال يسمى مصحفًا إال إذا كان ( من باب التسامح إذ  )مصحف أيب بمكروتسميتها ب

  .متفرق

                                                           
 (. 1/237هان يف علوم القرآن )(، وانظر: الرب 526–4/525شرح السنة لإلمام البغوي ) 67
 .  2992(، ح1/535رواه أمحد يف مسنده: مسند بين هاشم ) 68
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 دواعي الجمع البكري

 : أعظمها وأوهلا أصلها ثالث رزايا حلت باملسلمني هذه الدواعي

مدية من الفتنة احملاألمة انة اإلهلية هلذه وانقطاع الوحي بذلك مث رفع احلص صلى اهلل عليه وسلمموت النيب  -

 .واالختالف بينها

َما  ا َذَهْبُت أََتى َأْصَحايب فَِإذَ  َوأَنَا أََمَنٌة أِلَْصَحايب،قال: " صلى اهلل عليه وسلمعن أيب موسى األشعري أن النيب 

  69."يُوَعُدونَ 

َمَصائِِبِهُم،  يف  ُمْسِلِمنيَ لِيُ َعزِّ الْ ": قال صلى اهلل عليه وسلمعن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد أيب بمكر أن رسول اهلل و 

 . 70"اْلُمِصيَبُة يب 

لى اهلل عليه صبه  مصيبتنانت إذا ذكرنا بنا بعدها مبصيبة إال ها: ما أصقالت –رضي اهلل عنها  –وعن أم سلمة 

 71.وسلم

ه على أهل النبوة حمتميًا بسلطتل العرب وادعى مسيلمة المكذاب وقعة اليمامة وذلك بعد ارتداد كثري من قبائ -

سلمني القتالع جذور امل جيوش رضي اهلل عنهالطائف عموماً وبين قبيلته بين حنيفة خصوصاً فجهز الصديق 

 قدمة الصفوفيف مو التمرد والشقاق فقتل يف هذه املعركة املئون من الصحابة وعلى رأسهم المكفر وإمخاد نار 

  72.محلة القرآن

 بن أيب جهل جيشاً بقيادة عمكرمة رضي اهلل عنهوكان بنو حنيفة يسمكنون اليمامة فأرسل إليهم أبو بمكر الصديق 

 . ش إىل نصرمبدد وقاد اجلي رضي اهلل عنهن الوليد وأمده بشرحبيل بن حسنة واهنزم عمكرمة أول األمر مث جاءهم خالد ب

                                                           
م مع شرح أمان ألصحابه وبقاء أصحابه أمان لألمة. صحيح مسل صلى اهلل عليه وسلمرواه مسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة بيان أن بقاء النيب  69

 . 2531(، ح83–16/82النووي )
 . 162طبعة دار الشعب، ص:  –موطأ اإلمام مالك رواية حيىي الليثي 41ح:  14جامع احلسبة يف املصيبة 16مالك يف املوطأ: كتاب اجلنائز رواه اإلمام 70
 (. 7/267) صلى اهلل عليه وسلمرواه البيقهي يف دالئل النبوة باب ما جاء يف عظم املصيبة اليت نزلت باملسلمني بوفاة رسول اهلل  71
 8/628ري بشرح صحيح البخاري فتح البا 72
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عه ملا حوصروا ن كان موكانت موقعة اليمامة سنة إحدى عشرة من اهلجرة النبوية وقتل فيها مسيلمة المكذاب وكثري مم

ن م ة اليت عرفت فيما بعد حبديقة املوت فقد قتل فيها من بين حنيفة حنو سبعة آالف رجل وكان مجلة القتلىيف احلديق

قتلى كان مجلة الئة رجٍل  و ابة حنو ستني وستملف رجل وبلغ القتلى من الصح حنيفة ومن معهم أكثر من عشرين أبين

 73.ئة رجلٍ من املسلمني حنو ستني وتسعم

   74.تني وألف رجلئني مملسوبلغت مجلة القتلى من امل ئة رجلتلى من الصحابة حنو مخسني وأربعموقيل بلغ عدد الق

, ْنَصاِر". قَاَل قَ َتاَدةُ اْلِقَياَمِة ِمْن اأْلَ  : "َما نَ ْعَلُم َحيًّا ِمْن َأْحَياِء اْلَعَرِب َأْكثَ َر َشِهيًدا َأَعزَّ يَ ْومَ قَالَ  قَ َتاَدةَ  َعنْ 

ثَ َنا ُعوَن َوي َ  :رضي اهلل عنه أََنُس ْبُن َماِلكٍ  َوَحدَّ ُهْم يَ ْوَم ُأُحٍد َسب ْ ُعونَ أَنَُّه قُِتَل ِمن ْ ُعوَن,  ,ْوَم بِْئِر َمُعونََة َسب ْ َويَ ْوَم اْلَيَماَمِة َسب ْ

ُر َمُعونَةَ َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه : َو قَالَ  اِب".َويَ ْوُم اْلَيَماَمِة َعَلى َعْهِد أَ  صلى اهلل عليه وسلمَكاَن بِئ ْ  يب َبمْكٍر يَ ْوَم ُمَسْيِلَمَة اْلمَكذَّ

: وهذا يدل على أن كثريًا ممن قتل يف وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن (الفتح)يف ابن حجر قال احلافظ 

  75.موعهم مجعُه ال أن كل فرد مجعهُ مكن أن يمكون املراد أن جمولمكن مي

ان سبعني من احلفاظ يومئذ كوال شك أن أكثر هؤالء القتلى كان ممن حفظ شيئاً من القرآن رري أن املشهور أن القتلى 

   76.رجالً 

ن مبوت آمودعيه السطور خيف من ذهاب القر و ومبوت هذه المكوكبة من حفاظ القرآن وحامليه يف صدورهم 

ملبادرة امللهم صاحب املبادرات واملوافقات كعادته إىل أخذ زمام ا رضي اهلل عنهأهله والحت بوادر الضياع فبادر الفاروق 

فاستعظم املوقف  رضي اهلل عنهر أمري املؤمنني رفع األمر إىل أهله الصديق أيب بمكلسد باب اهللمكة وجلم قالة الفتنة و 

                                                           
 5/505اليمامة: قرية من جند بوادي حنيفة وهي القرية املسماة اليوم باجلبيلة قرب العيينة. معجم البلدان  73

سمى بالرمحن ت دومسيلمة المكذاب: هو مسيلمة بن حبيب احلنفي أو مسيلمة بن مثامة ويمكىن أبا مثامة، وهو املعروف ب  مسيلمة المكذاب، ادعى النبوة وكان ق
 1/23وشذرات الذهب  4/182،164يف اجلاهلية وكان من املعمرين، قتل يف حديقة املوت يوم اليمامة من حروب الردة. انظر: السرية النبوية، البن هشام 

 248-2/243والمكامل يف التاريخ 
 8/668فتح الباري بشرح صحيح البخاري  74
   8/628فتح الباري بشرح صحيح البخاري  75
 (. 204–1/199(، وانظر: اإلتقان يف علوم القرآن ) 668/  8كر احلافظ يف الفتح أن القتلى من القراء كانوا سبعني، فتح الباري ) ذ  76

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6458
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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أفعل شيئاً مل يفعله : ءةوقال كلمته املشهور  صلى اهلل عليه وسلما تخالف سنة املعصوم وهتيب أن حيدث يف اإلسالم مم

  !؟صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

رضي اهلل ق جبدوى مبادرة الفارو  رضي اهلل عنهولمكن بعد أخذ ورد وطول نقاش وْتعن نظر اقتنع أمري املؤمنني 

الشيخني مجع املقروء يف صحف حممكمة مسطورة ممكرمة ال تناهلا رائلة والح له سدادها وأمجع الصحابة كذلك بعد  عنه

 . [9:احلجر] َوِإنَّا َلهُ حَلَاِفظُونَ الذِّْكَر  ِإنَّا حَنُْن نَ زَّْلَنا: صلى اهلل عليه وسلمنزله على نبيه التحريف والتبديل إيفاء بوعد من أ

 لجنة التدوين والترقيم

ما كان له من إملام تام باخلط رضي اهلل عنه : زيد بن ثابت األنصاري الشاقةاملعين األول هبذه املهمة وكان 

 .ه املهمة العظيمةق هذيالعريب وكونه كاتب الوحي املنزل من قبل وكان شاباً قوي العزمية والشمكيمة أهالً ألن يناط به حتق

 مع ع حسن خلق ولنيالورع م كما كان معروفًا بوفرة العقل ورجاحة الرأي ومتحليًا باألمانة العلمية وشدة

روء كما فيه الوحي املنزل املق اكتاف مما كان مسطور الوحي من سطور الصحف والرقاع واألى ممكتوب اآلخرين فتقص

 : تودع اهلل وحيه فيهااستعرضه واستحلبه من صدور احلفاظ اليت اس

 ََناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ  َبْل ُهو   [49]العنمكبوت:بِآيَاتَِنا ِإال الظَّاِلُمونَ  َوَما جَيَْحدُ  آيَاٌت بَ ي ِّ

 تماعهاسهلذه املهمة الصعبة حضوره العرضة األخرية و  رضي اهلل عنهبن ثابت وخاْتة الشهادات اليت أهلت زيد 

 . امةييبقى قرآنا يتلى إىل يوم القهر وتلقيه كلما أراد اهلل أن الطا صلى اهلل عليه وسلممن يف رسول اهلل 

ذه الثقة ويدل جديراً هب رضي اهلل عنهوكانت املهمة صعبة وشاقة كما يصفها صاحبها وقد كان زيد بن ثابت 

ا ممَّ عليَّ اجْلَِباِل َما َكاَن أَثْ َقَل  ِمنَ  َلْو َكلََّفيِن نَ ْقَل َجَبلٍ  : فَ َواللَّهِ جبمع القرآن رضي اهلل عنهعلى ذلك قوله ملا أمره أبو بمكر 

 77بِِه ِمْن مَجِْع اْلُقْرآِن. ين أََمرَ 

                                                           
 . 3810رواه البخاري يف كتاب املناقب باب مناقب زيد بن ثابت، ح 77
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: ِإنََّك َرُجٌل قال له حيث رضي اهلل عنه أسباب اختياره زيد بن ثابت رضي اهلل عنهوقد بني أبو بمكر الصديق 

 78.ُقْرآَن فَامْجَْعهُ ال الَوْحَي ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َتَتبَّعِ  ُكْنَت َتمْكُتبُ  َوالَ نَ تَِّهُمكَ  َشابٌّ َعاِقلٌ 

 في الجمع ف البكريةحمنهج الص

 : معامل بارزة ومنها اليت اتبعت يف مجع الصحف البمكريةمن املناهج 

 . صلى اهلل عليه وسلماستدعاء كل من لديه تلقي من يف رسول اهلل  -

قام   عنهرضي اهلل طاببن عبد الرمحن بن حاطب أن عمر بن اخل ا رواه ابن أيب داود من طريق حييويدل لذلك م

وا ذلك يف شيئًا من القرآن فليأتنا به وكانوا كتب صلى اهلل عليه وسلم: من كان تلقى من رسول اهلل يف الناس فقال

 . بل من أحد شيئاً حىت يشهد شهيدانالصحف واأللواح والُعُسب وكان ال يق

ممكتوباً حىت  يءفي مبجرد وجدان الشال يُقبل من أحد شيء حىت يشهد عليه شهيدان أي أنه مل يمكن يمكت أن -

 . يشهد عليه شهيدان

: اقعدا على بتبن ثال أيب بمكر لعمر بن اخلطاب ولزيد السابق وكذلك قو  رضي اهلل عنهويدل على ذلك أثر عمر 

  79.ين على شيء من كتاب اهلل فاكتباهباب املسجد فمن جاءكما بشاهد

وكونه  يه وسلمصلى اهلل علشاهد المكتابة بني يدي الرسول  :عروض حىت يشهد عليه شاهدان ومهاعدم قبول امل -

 . ثبت بالعرضة األخرية

 . وقيل: شاهد احلفظ والمكتابة

 مث ذكر احتمال الوجهني األولني.  80.املراد بالشاهدين احلفظ والمكتاب : وكأنوقال ابن حجر

                                                           
، قال احلافظ ابن حجر: رجاله ثقات مع انقطاعه. فتح الباري 21رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف باب مجع أيب بمكر القرآن يف املصاحف ص:  78

(8/630 .) 
، قال احلافظ ابن حجر: رجاله ثقات مع انقطاعه. فتح الباري 12رواه ابن أيب داود يف كتاب املصاحف باب مجع أيب بمكر القرآن يف املصاحف ص:  79

(8/630.) 
 (. 8/630فتح الباري ) 80
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 يداع ما ثبت فيه الشاهدان يف الصحف . إ -

 . ون من مصدر الوحيا على الرتتيب الذي تلقاه املسلمكانت الصف مرتبة اآليات يف سوره -

 في الجمع مزايا الصحف البكرية

 : ومن أمهها ةاتصفت مبزايا عد الصحف البمكريةوكانت 

 . بط الدقة والتحري والتثبت العلمياتصافها جبميع ضوا -

 . ة على املمكتوب يف الصحف الصديقيةمجاع األمإ حصول -

  .رضة األخريةة رري املنسوخ منها يف العمجيع األحرف السبع تمشل اكوهن -

أتى  رضي اهلل عنه  ن عمر بن اخلطابنه روي أضوابط السابقة بدقة صارمة حىت إوقد التزم يف هذا اجلمع كل ال

 . ألنه كان وحده ؛بآية الرجم فلم تُقبل منه

زيد وكان  و بمكر وكتبه: أول من مجع القرآن أبتاب املصاحف عن الليث بن سعد قالفقد أخرج ابن أشتة يف ك

ن ثابت توجد إال مع خزمْية بالناس يأتون زيد بن ثابت فمكان ال يمكتب آية إال بشاهدي عدل وإن آخر سورة براءة مل 

الرجم فلم  ى بآية. وإن عمر أت، فمكتبجعل شهادته بشهادة رجلني صلى اهلل عليه وسلم: اكتبوها فإن رسول اهلل فقال

   81.يمكتبها ألنه كان وحده

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 168–1/167قرآن )انظر: اإلتقان يف علوم ال 81
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 :رابعالمبحث ال

  المصاحف العثمانية 

 المطلب األول: أهداف نسخ المصاحف العثمانية

صاحف م: توحيد املصاحف وتعميمها على املسلمني حلفظ الدين من الطعن يف مقدساته ومت ذلك بنشر أوال

ف الرتتيب وإمنا ألن و ؛ ألن املصحف يف العهود السابقة لعثمان رضي اهلل عنه كان رري معر موحدة يف ترتيبها وكتابتها

املصاحف املوجودة كانت ممكتوبة حبسب اجتهادات أصحاهبا يف ترتيبها ومتابعتهم للنازل على النيب صلى اهلل عليه 

وسلم فمكان بعضهم رمبا راب فمكتب السورة اليت نزلت يف أثناء ريابه حبسب ترتيب الصحف اليت يمكتب فيها ورمبا 

. فمكان ال بد من نشر الصحف اليت مجعها أبو بمكر رضي اهلل عنه بصورة لكلسور مع علمه بذنقص من صحفه بعض ا

نه حياته وكانت الصحف عند أيب بمكر رضي اهلل عك يقول زيد بن ثابت رضي اهلل عنه: )عامة بني املسلمني ويف ذل

مجع عثمان رضي  حىت توفاه اهلل عز وجل مث عند عمر رضي اهلل عنه حىت توفاه اهلل مث عند حفصة رضي اهلل عنها حىت

 . 82(اهلل عنه القرآن منها يف املصاحف

: تعميم شرعية القراءات الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العامل اإلسالمي ليعرف ذلك اجلميع فال ثانيا

 .–مي إىل حرف أو إىل األحرف السبعةباعتبار أن القراءات تنت–ا أحد من أهل األمصار املختلفة ينمكره

ثمان رضي اهلل أن يبني للناس جواز القراءة باألحرف السبعة كلها وما مل يسمعه أهل تلك األمصار فأراد ع

 . 83من القراءات املختلفة املتعددة دون إنمكار أو مراء ولذا استشهد الناس على مساعهم حديث األحرف السبعة

ميم املصاحف فمكان اجلمع العثماين وتع : محاية القراءات الثابتة املتواترة من أن ينسب إليها ما مل يثبتثالثا

والقراءات لبيان قراءة كل قوم وملا كثر االختالف يف وجوه القرآن المكرمي حني قرأوه بلغاهتم على اتساع اللغات فأدى 

                                                           
 5/146املعجم المكبري، للطرباين  82
 .12ص سبق ذكره 83
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رتبا مببعضهم إىل ختطئة بعض فخشي من تفاقم األمر يف ذلك فنسخ تلك الصحف الصديقية يف يف مصحف واحد 

 . لسوره

 ثاني: منهج جمع المصاحف العثمانيةالمطلب ال

ا للجمع ي: مجع الناس واستشارهتم لتوحيد التصرف واختاذه شرعية عامة يف هذا األمر وتشمكيل جلنة علأوال

 .العثماين للقرآن المكرمي

ه رمسها من ا حيتمل: تعميم املصاحف على األمصار وعلى كل جند من أجناد املسلمني ومت نسخها على مثانيا

 .السبعةاألحرف 

إرسال قارئ مع كل مصحف إىل األمصار اإلسالمية وكان املراد من ذلك إبقاء قراءة كل مصر على ما  : ثالثا

 .أرسل إليهم ما دام خاضعا للتلقي كانت عليه وفق احتمال رسم املصحف الذي

ن عفان رضي ب : مت تشمكيل جلنة لنسخ املصاحف العثمانية بإشراف قائد الدولة خليفة املسلمني عثمانرابعا

اهلل عنه ورئاسة زيد بن ثابت رضي اهلل عنه ومستشارها سيد القراء أيب بن كعب رضي اهلل عنه وأعضاء آخرين من 

 . المكرام رضوان اهلل عليهم أمجعني الصحابة

 اللجنة وخبط رريه ممن اشرتك معه يف : خطت املصاحف العثمانية خبط زيد بن ثابت رضي اهلل عنهخامسا

  .يه نسبة إىل أمره وإمارته وزمانهوإمنا نسبت إل عثمان رضي اهلل عنه وليس خبط

: وكان من مهام اللجنة نسخ املصاحف من الصحف البمكرية اليت كتبت يف عهد أيب بمكر رضي اهلل سادسا

ان مثعنه ويتم ترجيح المكتابة على لسان قريش حال االختالف بني أعضاء اللجنة يف كتابة كلمة أو حرف كما قال ع

قريش فإمنا نزل  نإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسارضي اهلل عنه ألعضاء اللجنة: )

 .84(بلساهنم ففعلوا

                                                           
 3315رواه البخاري يف باب نزل القرآن بلغة قريش  84
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يد بن ثابت ز : املراجعة والتمحيص بعد النسخ على حنو ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفعل مع سابعا

 .رضي اهلل عنه

لماين كا ذكر مسرة من الصحابة وعبيدة بن عمرو الس  رضة األخرية يف نسخ املصاحف العثمانية: اعتماد العثامنا

 85.هلل عنه كتبت وفق العرضة األخريةوابن سريين من التابعني إىل أن املصاحف يف عهد عثمان رضي ا

عون عليه إمجاعا  جممعا فهم وقد نال اجلمع الثماين العظيم للقرآن المكرمي موافقة الصحابة رضي اهلل عنهم مجي

 . كامال

يف  ت: لو كنت الوايل وقت عثمان لفعلال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: قعن عمري بن سعيد قال

 86.املصاحف مثل الذي فعل عثمان

وإمنا اختلفوا هل كان اجلمع يف املصاحف العثمانية على حرف واحد أم على مجيع األحرف السبعة فبعض أهل        

ف ر بأن اجلمع كان على حرف واحد ال على قراءة واحدة والتعبري بالقراءة الواحدة تختلف عن التعبري باحل العلم صرح

فإن القول املرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة األحاديث وقراءات الواحد ومن ذلك قول ابن تيمية: )

 لسبعة وهو العرضة األخرية وأن احلروف الستةالصحابة أن املصحف الذي مجع عثمان الناس عليه هو أحد احلروف ا

 87.(أن املعىن رري خمتلف وال متضادخارجة عن هذا املصحف فإن احلروف السبعة كانت خمتلفة المكم مع 

: ركشيومنه قول الز  ومنهم من صرح بأن اجلمع كان على حرف واحد وهو حرف زيد بن ثابت رضي اهلل عنه

ت برف اليت أشري إليها يف احلديث ليس بأيدي الناس منها إال حرف زيد بن ثا)وهذا كله يدل على أن السبعة األح

 88.الذي مجع عثمان عليه املصاحف(

                                                           
 9/44رواه أمحد وابن أيب داود والطربي. فتح الباري  85
 1/282، ومناهل العرفان، للزرقاين 1/187املصاحف، البن أيب داود  86
 2/249 الصارم املسلول، ابن تيمية 87
 1/222الربهان يف علوم القرآن، للزركشي  88
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ل فقد أنمكر ابن حزم أن يمكون عثمان رضي اهلل عنه اقتصر على حرف واحد أو قراءة اويف مقابل هذه األقو 

ن ا القرآن باقية عندنا كلها وبطالن قول من ظن أ: )الصحيح أن القراءات السبع اليت نزل هبد اإلنمكار فقالواحدة أش

 . 89عثمان رضي اهلل عنه مجع الناس على قراءة واحدة منها أو على بعض األحرف السبعة دون بعض(

وواضح أنه يعين بالقراءات السبع األحرف السبعة وليس القراءات املصطلح على تسميتها بالسبع كما وصف 

 . لشديدبالغلط ا – األحرف السبعة يعين –وحد القراءة وألغى القراءات السبع من نقل أن عثمان رضي اهلل عنه 

ن األحرف بانتمائها إىل حرف واحد من القراءات اليت تتناقلها األمة ثابتة عند األئمة مجيعا سواء قلنا : إوأقول

 .ف السبعة مجيعاحرف أو إىل األحر السبعة مت اجلمع عليه أو قلنا بأهنا تنتمي إىل ما تبقى من هذه األ

 المطلب الثالث: رسم المصاحف العثمانية

تعارف املسلمون على أن يمكون التزام رسم املصحف ركنا لصحة القراءة ومعىن ذلك االلتزام باملمكتوب املتيقن         

ه يف رضي اهلل عن ه عثمانمن كتابته بني يدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومجعه أبو بمكر رضي اهلل عنه مث نسخ

 .اخلط بمكثرة احلفاظ وكثرة الرتداد؛ ألنه الضابط للتلقي مع أمن عدم تغيري املصاحف

ولذا أشار العلماء سلفا وخلفا إىل ضرورة التزام رسم املصحف وأن الرسم دليل علمي ومن أوائل من أشار إىل 

 .90لزوم اتباع خط املصحف اإلمام الطربي

ون مكن رضي اهلل عنه عمم املصاحف يف عهده تعميما رمسيا حبيث يوسبب اعتبار موافقة الرسم ركنا أن عثما

 .يف كل أفق مصحف كتبته اللجنة

وأختم مبلحوظة مهمة تتلخص يف أن متضمنات املصاحف العثمانية الرئيسة )األئمة( تبني أن بعض املواضع  

ا عن املصحف ني منهة ختتلف يف حرف أو اثنددففي املصحف الشامي مواضع حم كتبت على حرف مغاير لبعضها

                                                           
 1/92اإلحمكام يف أصول األحمكام، البن حزم  89
 وكان يبني صحة قراءة يف كثري من املواضع من تفسريه مبوافقتها لرسم املصحف. 2/328الطربي  90
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والنتيجة  .رسم املصحف وهو علم مستقل بذاته املدين مثال ولمكنها حمصورة منضبطة أحاطها علما بدقة متناهية علم

رير هدف على قراءة العامة يف كل مصر وهذا يقودنا إىل تقْتت املنطقية هلذه امللحوظة جتعلنا نقرر أن كتابة املصحف 

األحرف  ىل حرف أو أكثر منتعميم شرعية القراءات الثابتة سواء قلنا إهنا تنتمي إ من أهداف اجلمع العثماين وهو

  .السبعة

 خاتمة البحث

 نتائج البحث:

 : يةن خالل هذا البحث إىل النتائج اآلتم تخلص

  ىل للقراءات و األ ةوكانت بداية نزوهلا هي النوا سبحانه وتعاىلاألحرف السبعة مبجملها منزلة من عند اهلل

 . قرآنية املختلفةال

  كان اإلذن بقراءة القرآن باألحرف السبعة يف بداية العهد املدين كما تدل عليه األحاديث النبوية ووقائع

 . الصحابة على ضوء ما أصل له البحث اخلالف بني

  قر ابياً كما أعشرين صحسبعة و أحاديث األحرف السبعة مبعناها العام متواترة قطعية الثبوت رواها أكثر من

 . لقاسم بن سالمدينوري وأيب عبيد ابتواتره احملدثون ورريهم من أهل العلم كابن جرير الطربي وابن قتيبة ال

 ؛ن ثالثني قوالً كثر مة واضطربت أقواهلم حىت وصلت إىل أاختلفت مفاهيم أهل العلم مبدلول األحرف السبع 

 األوىل ولمكون الروايات رري واضحة الداللة يفذلك ألمهية املوضوع لمكونه أصل القراءات القرآنية ونواهتا و 

ر واضح د لمكون األماملقصود ولمكون الصحابة مل يرد عنهم بيان حيال املوضوع بسؤال أو بيان مباشر للمرا

 . الداللة لديهم
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  من  م: كون اخلالف أوجه التغاير اليت يقع هبا المكالمفهوم األحرف السبعة وحتديدها هوأرجح األقوال يف

جلزري ا أبو الفضل الرازي وهذبه من بعده ابنذلك كما ذهب إىل   ،خل... إوتأنيث وزيادة ونقصانتذكري 

 حث بالتفصيل والتحليل . وذلك االختالف كله راجع إىل اللفظ حسبما ناقشه الب

  ها مث على ضوئ ،رضي اهلل عنههبا مجع القرآن يف مصحف أيب بمكر األحرف السبعة باقية يف القرآن المكرمي و

ت على سالمية واليت اشتملختلفة اليت وزعت على األقطار اإلامل احف بنسخهااء الرسم العثماين للمصج

 لى اهلل عليه وسلمصللقرآن على النيب  عليه السالماألحرف السبعة الثابتة بالعرضة األخرية اليت عرضها جربيل 

ة وإلغاء ما عداه من قبل الصحابف السبعة حر وليس هناك دليل ثابت على مجع القرآن حبرف واحد من األ

 . ليه وسلمصلى اهلل ع ألن نسخ األحرف القرآنية ال يمكون إال بالنسخ الشرعي وليس هناك نسخ بعد النيب
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 المراجع والمصادر

 القرآن الكريم.

ر المكتب العلمية دا ،البنا شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين الدمياطي ،إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر .1

 . م(1998 -ه 1419: )ان الطبعة األوىللبن –

 . )بدون(القاهرة،  -ة التوفيقية املمكتب ،السيوطي عبد الرمحن بن أيب بمكر ،اإلتقان يف علوم القرآن .2

  .األوىل الطبعة ،طبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصرحممد علي الضباع،  ،إرشاد املريد إىل مقصود القصيد .3

 ،ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،ستيعاب يف معرفة األصحاباال .4

 . ه (1412الطبعة األوىل ) -بريوت ،دار اجليل

عشر  الطبعة اخلامسة ،بريوت -دار العلم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيعالم، األ .5

 . (م2002)

 ه (. 1423القاهرة ) -ممكتبة السنة ،السنموديإبراهيم شحاثة  ،اإليقاظ شرح هبجة اللحاظ .6

 . م(1988-ه  1408) -الطبعة األوىل ،دار إحياء الرتاث العريبابن كثري،  ،البداية والنهاية .7

 -الطبعة األوىل ،لبنان -بريوت ،دار المكتب ،عبد الفتاح القاضي ،البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة .8

  م.1981ه /1401

 . ه (1425) الطبعة األوىل: -تبريو  ،املمكتبة العصرية ،الزركشي حممد بن عبد اهلل ،الربهان يف علوم القرآن .9

، الطبعة المكويت –يمجعية إحياء الرتاث اإلسالم ،الفريوز أبادي حممد بن يعقوب ،البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة .10

 . ه (1407األوىل)

 . )بدون(: املعاهد األزهرية بعةط ،عبد الفتاح القاضي ،تاريخ األئمة األربعة عشر ورواهتم .11

 . )بدون(بريوت  –المكتب العلمية  : دارالناشر ،اخلطيب البغدادي أبو بمكر أمحد بن علي ،تاريخ بغداد .12

 م موسى. إبراهي بن علي عبد الرازق ،تأمالت حول حتريرات العلماء للقراءات املتواترة .13

 . )بدون(بريوت: دار المكتب العلمية السيوطي،  ،تدريب الراوي .14
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 الطبعة الثانية ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم .15

 . م(1999 -ه 1420)

 . ه (1402الطبعة الثانية: ) -جدة ،لسواديممكتبة االقرطيب،  ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .16

 . م(1984-ه 1404الطبعة األوىل) -بريوت ،عدار الفمكر للطباعة والنشر والتوزيابن حجر العسقالين،  ،يب التهذيبذهت .17

 –رسالةحتقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة ال ،أبو حجاج املزي يوسف بن الزكي عبد الرمحن ،يب المكمال يف أمساء الرجالذهت .18

 . (م1980–ه1400الطبعة األوىل ) ،بريوت

 . ه (1416بريوت) -دار المكتب العلمية ،التيسري يف القراءات السبع، الداين أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان .19

  .)بدون(الطبعة الثانية:  -القاهرة ،ممكتبة ابن تيمية ،ابن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن .20

 ه (. 1427الطبعة األوىل ) -القاهرة ،حلديثادار أبو عمرو الداين،  ،قراءات السبعجامع البيان يف ال .21

 . (م1999)الطبعة األوىل  -الرياض ،بيت األفمكار الدولية ،البخاريحممد بن إمساعيل  ،اجلامع الصحيح .22

  .ه (1432) طبعة -جدة ،ممكبة السوادي ،يبحممد ْتيم الزع :حتقيقالشاطيب،  ،حرز األماين ووجه التهاين .23
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to highlight the concept of the psychological meanings of the Qur'an, 

to highlight the concept of human conscience, to show similarities in the Qur'anic psychological 

purposes in the Sunnah and Resurrection, and to show the differences in the Qur'anic 

psychological purposes in the Sunnah and Resurrection. The problem of the study is about the 

clear manifestations of contemporary people who are encountering psychological problems and 

do not resort to the sources of legislation and the purposes of the Shari'a, where the proper way 

and the evidence is clear. The present study used the descriptive approach The researcher has 

established a questionnaire from 6 axes and 36 paragraphs to measure the effect of the 

application of the psychological goals in the Sun and Resurrection verses on the human 

conscience. The results of the study found that it affects each of the following purposes: Self-

affirmation, self-affirmation, self-guidance, blame The self) positively on the human conscience 

which leads to its validity, and an inverse relationship between the following purposes 

(selflessness, followers and whispers of Satan) and human conscience. 

Keywords: Psychological purposes, the human conscience, self-determination, self-affirmation, 

self-neglect 
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 البحث ملخص

هدفت هذه الدراسة اىل إبراز مفهوم املقاصد النفسية القرآنية ، وابراز مفهوم الضمري اإلنساىن إظهار وجوه التشابه يف 

املقاصد  النفسية القرآنية يف سوريت الشمس والقيامة، وإظهار وجوه الفروق يف املقاصد النفسية القرآنية  يف سوريت 

،حيث إبراز أثر املقاصد النفسية القرآنية )االميانية واالجتماعية واالقتصادية ( على الضمري اإلنساين،  والقيامةالشمس 

وكانت مشكلة الدراسة حول املظاهر الواضحة ىف ابناء العصر احلاىل ممن تصادفهم املشاكل النفسية وال يلجئون اىل 

ي يف والدليل الشايف ، أستخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفمصادر التشريع ومقاصد الشريعة حيث السبيل الوا

فقرة هبدف قياس أثر  36حماور و 6التحليلى واملنهج امليداين ، ومن حيث االدوات فقد أنشئت الباحثة إستبانة من 

ثر كال من ؤ تطبيق املقاصد النفسية ىف سورتى الشمس والقيامة على الضمري اإلنساين ، وتوصلت نتائج الدراسة أنه ي

املقاصد اآلتية )تسوية النفس, تزكية النفس, هدى النفس, لوم النفس( باإلجياب على الضمري اإلنساين مما يؤدي إىل 

 صالحه, وعالقة عكسية بني كال من املقاصد اآلتية )غفلة النفس, اتباع وسوسة الشيطان( والضمري اإلنساين.

  اإلنساين, تسوية النفس, تزكية النفس, غفلة النفس.: املقاصد النفسية, الضمريالمفتاحيةالكلمات 
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 المقدمة

 للتأمل يف صرحية دعوة القرآن ويف هبا، وترتقي البشرية النفس تصلح اليت والقواعد باألسس الكرمي القرآن جاء

 حباجة وسعادهتا رقيها النفس يف أن جيد القرآن آليات واملتدبر ،)1( وىف انفسكم افال تبصرون ((تعاىل قال النفس، هذه

 )2() قد افلح من زكها وقد خاب من دسها (  تعاىل قال والتخلية، للتحلية

 هامة، نفسية ملواقف تعرض الكرمي سيجد انه برغم كونه كتاب هداية وإرشاد، لكن واملتأمل ىف اعجاز القرآن

 اآليات إليه أشار ما املواقف تلك أمثلة ، ومن )3(وألعضاء اجملتمع لإلنسان النفسية الرتبية جمال يف وحكمة مغزى ذو

 خلفوا، الذين الثالثة قصة ويف اإلفك، حادثة يف النفسية الغزوات، واملواقف يف املسلمة اجلماعة أحوال عن حتدثت اليت

 النفس بعلم اليوم يسمى فيما اإلنسان منو مراحل عن أيضا   وحتدث القرآن وغريها، السالم عليه يوسف قصة ويف

 .التكويين

ايضا سنجد إن مجيع حبوث علماء النفس، مهما تباينت جماالهتا واختلفت ميادينها، إمنا تدور حول حمور 

أساسي، وحتاول الوصول إىل هدف رئيس هو فهم الشخصية اإلنسانية وحماولة وضع مقاصد نفسية سليمة هلا لكى 

ة مجيع املقومات النفسية ، وفهمها فهما سليما ، جيب معرف تصل هبا اىل السواء النفسى ، ولكي يتم التعرف على املقاصد

اليت تساهم يف تكوينها، والعوامل اليت حتددها وتؤثر فيها، وقد بذل علماء النفس احملدثون كثريا من اجلهد يف حماولتهم 

قبولة متدنا بفهم مفهم الشخصية اإلنسانية، ووضعوا يف ذلك كثريا من النظريات، ولكنهم مل يتفقوا حول نظرية واحدة 

سليم وواضح و شامل للشخصية وطرق تقوميها الصحيحة ، وذلك ألن كال منهم يركز اهتمامه على بعض النواحي 

املعينة من السلوك اإلنساين الذي أمكن إخضاعه ملناهج البحث العلمية املوضوعية. وكثري من هذه الدراسات تناولت 

                                                           

 ) 1( سورة الذاريات ايه21 
 ) 2( سورة الذاريات ايه 10 

 ) 3( عبداحلميد حممد اهلامشى, اصول علم النفس العام ، جدة ، دار الشروق, 1984. 
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لت اجلانب الروحي من اإلنسان، واالقتصار على املنحي املادي املوضوعى مظاهر هامشية من السلوك اإلنساين، وأغف

لكن القران كان له بالغ االثر والدور املهم ىف فهم طبيعة الشخصية االنسانية بكل اشكاهلا وامناطها ومراحل تطورها ىف 

 )4(العديد من املواطن ىف كتاب اهلل املقدس. 

 مشكلة الدراسة

 أنه حىت بني العلوم الدنيوية احلديثة توجد هناك اختالفات كثرية وعدة حول فهم ماهيةمن الالفت للنظر جليا  

الضمري االنساىن وما يؤثر عليه وما يتأثر به فنجد انه عندما يفكر الناس يف شخصية الفرد وتكوين ضمريه االنساىن ، 

النطباعات اليت يرتكها خرين، أو يروهنا باعتبارها أهم افإهنم يروهنا عادة باعتبارها التأثري املتبادل الذي حيدثه الفرد يف اآل

الفرد يف اآلخرين، كأن يرونه على سبيل املثال  شخصا عدوانيا ، أو شخصا  مساملا . وعلماء النفس ينظرون إىل عملية 

اته للبيئة اليت يعيش بالضمري باعتبارها األبنية و العمليات النفسية الثابتة اليت تنظم خربات الفرد، وتشكل أفعاله، واستجا

 )5(فيها، واليت متيزه عن غريه من الناس

وبناءا  على كل ما تقدم وما سبق اقتضت احلاجة والضرورة اىل دراسة أهم املقاصد النفسية ىف القرآن الكرمي 

وكيفية تأثري ذلك على الضمري االنساىن ومعرفة ماهية الضمري االنساىن كما حيددها القرآن. الن ذلك هو الطريق األمثل 

ودة عزو كل االمور اىل كتاب اهلل وسنة رسولة ( حيث أن القرآن واألسلم والذى جيب أن يتبعه كل القادمون ) وهو ع

الكرمي التفىن عجائبه، وال تتوقف هداياته، ولقد كان مورد العلماء السابقني الذين عرفوا قدره فعكفت قلوهبم عليه، 

، بطرق ومناهج توهلجت ألسنتهم به، حىت فتح اهلل على قلوهبم، فاستقرؤوا اآليات ليستخرجوا منها املقاصد العليا

خمتلفة، فمنهم من وصل إىل املقاصد الكليات من الضروريات واحلاجيات والتحسينيات من استقراء األحاديث واآليات  

                                                           

 ) 4( جنايت، حممد عثمان ا,لقرآن وعلم النفس، ط ٥، دار الشروق، القاهرة , 1993, ص274 
 ) 5( الزيروس، ريتشارد , الشخصية ) ترمجة ( سيد حممد غنيم، دار الشروق، بريو ت. 1981, ص 19  . 
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، ومنهم من تكلم عن مقاصد األحكام الفقهية كالصالة والصيام والزكاة واحلج وغريها من املسائل املختلفة  )6(كالشاطيب

إىل حد علمي من حبث يف املقاصد النفسية الشرعية على حسب سور القرآن على  كالعز بن عبد السالم، ومل يصل

وجهه اخلصوص سوريت )الشمس والقيامة ( ، لذلك اقتضت احلاجة واالحتياج العلمى اىل دراسة تلك املشكلة بالبحث 

 والتطبيق ومعرفة ما ستأول اليه .

 المقاصد النفسية في القرآن الكريمالمبحث األول: 

غة هي  مجع , حيث أن املقاصد يف اللتحدث عن املقاصد النفسية جيب أن نبدأ بالتعريف كلمة املقاصدلكي ن

مقصد وهي مصدر ميمي مشتق من قصد, وهو الشيء الذي )تقصده( او تقصد له او )تقصد إليه( اي تطلبه بعينه, 

تعاىل: "َوَعَلى اللَِّه َقْصُد  استقامت الطريق كقولهوتعمدا أوتتوجه جلهته لتصل اليه. والقصد يف اللغة فله معاين كثري منها 

َها َجائٌِر" اي منها طريق 7السَِّبيِل" . اي على اهلل تبيني الطريق املستقيم والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحه, "َوِمن ْ

خري قاصد. ومنها "التوجه إىل الشيء وإتيانه" تقول قصد البيت احلرام اي توجهت إىل آلتيه. ومنها التوسط وعدم 

ُهْم ظَامِلٌ  رَاِت بِِإْذِن اللَّ جماوزه احلد وقوله تعاىل: "َفِمن ْ ُهْم َساِبٌق بِاخْلَي ْ ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمن ْ . وقد ارجع ابن جين 8"ۚ  ِه لِّنَ ْفِسِه َوِمن ْ

املعاين مجيعها اىل معىن التوجه حنو الشيء فقال )ق ص د( وموقعها يف كالم العرب: االعتزام والتوجه والنهود والنهوض 

اصله يف احلقيقه, وان كان قد خيص يف بعض املواضع بقصد االستقامه  حنو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور هذا

دون امليل, اال ترى انك تقصد اجلور تارة كما تقسط العدل اخرى؟ االعتزال والتوجه شامل هلما مجيعا. أما املقاصد يف 

غم من ك على الر االصطالح, فلم يوجد من بني العلماء القداما من أوجد ملصطلح املقاصد تعريفا اصطالحيا وذل

ذكرها كثرياَ بكتبهم, وأما العلماء احملدثني فقد أقرنوا كلمة املقاصد يف تعريفاهتم بكلمة الشرعية, إال أنه من املالحظ يف 

                                                           

 ) 6( املوافقات ، للشاطىب )475/3(
 - سورة النحل, اآلية 9. 7
 - سورة فاطر , اآلية 32 8
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تعريف الشيخ حممد الطاهر بن عاشور عن املقاصد الشرعية أنه "جعل املعاين هي املقاصد بينما املعىن هو التفسري, أما 

 .9ية من الشيء واحلكم كذلك أوسع وأمشل من املقاصد"املقصد فهو الغا

وبالنسبة لتعريف النفس فقد وردت يف اللغة مبعان كثرية منها: الروح الذي به حياة اجلسد, النفس أي الدم, 

اجلسد, العني, النية, العند, اإلنسان حبمله,  وأيضا العامة تستعملها مبعىن طلب الطعام, ونفس املتكلم هي ضمري 

تكلم "أنا", ونفس األمر وجوده يف حد ذاته , والنفس قدر دبغة مما يدبغ به األدمي من القرظ وغريه, كما تأيت مبعى امل

العزة, واهلمة, واإلرادة, والعقوبة, والغيب, وشيء نفيس أي يتنافس فيه ويرغب, وهذا أنفس مايل أي أحبه وأكرمه 

فسا بح أي تبلح, والنفس أيضا اجلرعة, ويقال أكرع يف الغناء نعندي, والنفس بالتحريك واحد األنفاس, وتنفس الص

 أو نفسني أي جرعة أو جرعتني وال تزد, ويقال للماء نفس, ألن قوام األنفس به .

أما بالنسبة  لتعريف النفس عند العلماء فقد قال الرازي عن النفس "اعلم انك نفسك ذاتك وحقيقتك, وهي 

. والنفس عند 10عن نفسك بقولك فعلت ورايت ومساعت وغضبت واشتهيت وتذكرت تشري إليها بقولك انا حني خترب

"نفس الشيء يف اللغة وجوده, وعند القوم ليس املراد من إطالق لفظ النفس  11الصوفية فقد قال االمام القشريي

مث إن  القه وافعاله, منالوجود, وال القالب املوضوع, إمنا أرادوا بالنفس ما كان معوالَ من أوصاف العبد ومذموما من اخ

املعلوالت من أوصاف العبد على نوعني؛ االول: يكون كسبا له كمعاصيه وخمالفاته, والثاين: اخالقه الدنيئة فهي يف 

أنفسها مذمومة. فإذا عاجلها العبد ونازهلا تنتفي عنه باجملاهدة", أما النفس عند الفالسفة فريى سقراط أن النفس جوهر 

خصائصه الذاتية. وأنه إذا أمهل غشيته طبقة من صدأ اجلهل واآلراء الفاسدة فيفقد طبيعته,غري انه او كائن روحي له 

                                                           
 .9عوض بن حممد القرين, املختصر الوجيز يف مقاصد التشريع, )ب.ت(, ص- 9

 .161, ص31الرازي, التفسري الكبري مفتاح الغيب, ج 10
, 2حتقيق: معروف زريق, وعلي عبد احلميد بلطجي , الرسالة القشريية يف علم التصوف, دار اجليل, بريوت, طعبد الكرمي بن هوازن القشريي,  - 11

 .86م, ص1990
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. أما أرسطو النفس بتعريفني يستمد 12ميكن ازاحة الصدأ وحمو غياهب اجلهل إذا عمل املرء إىل التامل والتفكري يف نفسه

 ة, وقال هي كمال أول ألهنا صورة اجلسم اجلوهرية وفعلهاالول من العلة وهو كمال اول جلسم طبيعي آىل ذو حياة بالقو 

االول, واجلسم الطبيعي هو اجلسم احلي ال الصناعي واآليل هو ذو االعضاء اليت أعدت لوظائف تقوم هبا.  والثاين من 

نفس . وال13املعلوالت: هي من به حنيا وحنس ونعقل وتنزع وتنتقل يف املكان فهي مبدا احلياه على مجيع مظاهرها

االنسانية عند فيثاغورث؛ هي عنصر خالد شريف مغري للجسد يستقر يف الدماغ, وهي املبدأ الذي تتحرك به الذرات 

حركة مستمرة, وتتوافق األضداد احلار والباردة, الرطب واليابس يف البدن, وعندما تغادر اجلسد باملوت تعذب يف اجلحيم 

أحط أو أمسى من الذي كانت فيه. وتكررت ذهاهبا ورجوعها بعد حينا, وتعود إىل األرض مرات لتعذب يف جسم 

. أما النفس عند الفالسفة اإلسالميني؛ فعند 14ثالثة آالف سنة وتناسحها حىت يتم تطهريها وحتظى بسعادة دائمة

ترك . وقد عمد الفارايب إيل ما15الفارايب: هي جوهر روحاين بسيط قائم بذاته, وليس عرضا من أعراض الذي يتصل به

افالطون وارسطو وغريهم من آراء, فقرر أن النفس وجدت بعد البدن خمالفا بذلك أفالطون وإهنا ال جيوز أن تتكرر يف 

. ويرى ابن مسكويه يف النفس أهنا هي جوهر قائم بنفسه وذاته 16أبدان خمتلفة وال جيوز أن يكون لبدن واحد نفسان

تدرك املوجودات كلها إدراكا عاما غري متصل بعضو خمصوص  17غري قابل للموت, ليست جبسم وال عرض وال مزاج

يف البدن, وهي غري احلياة والنفس جوهر حي باق, وهلا حال من الكمال ينال يف الدنيا حىت تنال النفس سعادهتا يف 

سية ا. بينما النفس عند علماء النفس الغربيني؛ فيعد مفهوم الشخصية يف رأي فرويد هو أحد القواعد األس18اآلخرة

واليت تتمثل يف مكونات ثالث للشخصية، ولكل مكون خصائصه ومميزاته، إال أهنا يف النهاية تّكون وحدة واحدة مُتثل 

                                                           
 .33 – 32عبد العزيز جادو, أضواء على النفس البشرية, دار املعارف, ص  - 12
 .57عبده الشمايل, تاريخ الفلسفة العربية, ص - 13
 14, صعبده الشمايل, املرجع السابق - 14
 .70م, ص1983, بريوت, 5خليل شرف الدين, يف سبيل موسوعة فلسفية, دار ومكتبة اهلالل, ط - 15
 .281عبده الشمايل, مرجع سابق, ص - 16
 .37أيب علي أمحد بن مسكوية, كتاب الفوز األصفر, منشورات, دار مكتبة احلياة, بريوت, لبنان, ص - 17
 .1972العلم للماليني, بريوت,  عمر فروخ, تاريخ الفكر العريب, دار - 18
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عبارة عن األنا واليت تعد مركز الشعور واإلدراك احلسي, واهلو والذي يعد منبع  شخصية اإلنسان وهذه املكونات هي

 ليت تعد منبع املثاليات واألخالق, وقد حتدث جونس معرتفا بالذات الكاملةالطاقة احليوية النفسية, واألنا األعلى وا

واهنا جيب ان تدرب منذ الطفولة بالتهذيب هبوادة وسعة صدر ورفق وحكمة, تفاديا من أخذها بالقسوة والعنف وما 

ة, حىت لقد تكون ساسيينتجه ذلك من اخطر النتائج, ويقرر جونس أن الذات املثالية تكون يف طور الطفولة شديدة احل

 بعض اهلفوات البسيطة يف نظر الطفل جرما فينشأ يف الطفل الشعور باإلمث الذي قد يشل تفكريه ويعوق عقله. 

وقد توصلت الدراسة إىل تعريف إجرائي وضعته الباحثة للنفس وهو: "هي جوهر روحاين مستقل, قائما بذاته, 

تصها اهلل تقوم بتوجيه اإلنسان ملا يفعل وما جيب عليه أن يفعل, وقد أخ له جمموعة من اخلصائص اليت متيزه, وهي اليت

 باحملاسبة على أفعال اإلنسان يوم القيامة".

نه فبعد البحث الشديد حول املقاصد النفسية وتعريفها وجدت الباحثة أ أما عن تعريف املقاصد النفسية

ت النفسية, قبل وإمنا قورنت دائما كلمة املقاصد بالشرعية وليس مل يتم ذكر املقاصد النفسية ومل يضع أحدا هلا تعريفا من

لذلك عهدت الباحثة إىل وضع تعريفا إجرائيا من خالل عمليتها البحثية ترى من وجهة نظرها أنه األنسب واألقرب 

 إىل الصواب وهو: 

ان الروحاين وحثه اإلنس "هي جمموعة التوجهات والنواهي النفسية اليت ذكرها القرآن الكرمي بقصد هتذيب جوهر

على إتباع ضمريه والبعد عن احملرمات وشفاء روحه ونفسه, وذلك من أجل إتباع املهمة اليت جاء من أجلها واليت تتمثل 

 يف عبادة اهلل وإعمار األرض".

و ه"هو السر وداخل اخلاطر واجلمع )الضمائر(. و وبالنسبة لتعريف الضمري فقد ورد يف اللغة أنه            

" ويف غريب  19الشيء الذي تضمره يف قلبك، وأضمرت الشيء أخفيته. وأضمرته االرض، أي غيبته مبوت أو سفر.

                                                           

 م.1990((، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 4/492ابن منظور، اإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، )لسان العرب ج -19 
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الشرح الكبري: " ضمري اإلنسان: قلبه وباطنه، واجلمع: ضمائر، على التشبيه بسريره وسرائر، وأضمر يف ضمريه شيئا: 

وهو وصف لكلمة جتسد كتلة وجمموعة من املشاعر  "يسمى الوجدان، أما يف االصطالح "20أي عزم عليه بقلبه.

واالحاسيس واملبادئ والقيم اليت حتكم اإلنسان وتأسره، ليكون سلوكه جيدا حمرتما مع اآلخرين حيس هبم وحيافظ على 

مشاعرهم، وال يظلمهم ويراعي حقوقهم. إنه باختصار شديد: ميزان احلس والوعي عند اإلنسان لتمييز الصح من اخلطأ 

وأما عند املتصوفة والفالسفة فهو: "استعداد نفسي إلدراك اخلبيث  "21ضبط النفس لعمل الصح والبعد عن اخلطأ. مع

والطيب من األعمال واألقوال واألفكار والتفرقة بينهما. واستحسان احلسن واستقباح القبيح منها، ويكون أساسا لقبول 

 "22أو رفض ما يعمله الفرد او ما ينوي القيام به.

ية  وقد ردت كلمة النفس يف القرآن الكرمي يف مئتني ومخس وتسعني آ؛ وبالنسبة للنفس والضمري يف القرآن

كرمية، تبني لنا من دراستها أن لكلمة النفس قرآنيا معاين عدة كأكثر الكلمات يف كتاب اهلل. ومن أهم تلك املعاين يف 

اته, النفس ذات؛ وقد عرب اهلل تعاىل عن ذاته بعبارة نفسه أي ذالنفس مبعىن ال, القرآن؛ إستعمال النفس مبعىن اإلنسان

مبعىن الروح وذلك إذا ما قورنت بالطمأنينة, كما أهنا تدل على اصل الواحد للبشريه قوله تعاىل: "يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا 

َها َزْوَجهَ  ُهَما رَِجاال  َكِثري ا َوِنَساء  َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ , وهنا يقصد اهلل تعاىل 23"ۚ  ا َوَبثَّ ِمن ْ

بالنفس نفس سيدنا آدم والذي هو أصل البشرية كلها, فضال عن أهنا "تدل على امر خاص يف االنسان قد يكون 

: "ِإنَّ اللََّه اَل يُ َغي ُِّر َما , فقال سبحانه 24جوهرا قائما بذاته وقد يكون جمرد تعبري جمازي عن حقيقه االنسان وماهيته"

                                                           

، بريوت، دار الكتب العلمية 430عي( ج/ه ، )املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للراف770الفيومي، العالمة امحد بن حممد بن على املقري، ت  -20 
 م.1978-ه  1389

 م.6/5/2013، االثنني، 18275الصويغ، عبد العزيز حسني، النوم والضمري، صحيفة املدينة، العدد  -21 
 .2015العدد األول، يناير امحد سعيد عزام، حترير الضمري واملشاعر اإلنسانية من منظور إسالمي، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية،   -22 
 .1النساء, االيه  -23 

, 1997حممد يوسف سليمان, النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي, رسالة ماجستري, جامعة آل البيت: كلية الدراسات الفقهية والقانونية, األردن, - 24
 .14ص
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ونستنتج مما سبق أن القرآن الكرمي قد حتدث عن النفس من مواضع عدة وذكرها  .25"ۚ  بَِقْوٍم َحىتَّٰ يُ َغي ُِّروا َما بِأَنُفِسِهْم 

 يف العديد من املواضع, كل موضع حيمل معىن يليق ويتماشى مع اآلية الكرمية اليت ذكر هبا.

تية "أوىل خصائص اإلنسجام الذايت للنفس البشرية وتوقعات الفاعلية الذافإن  يف القرآن الكرميالضمري أما عن 

تكمن يف قدرة االنسان على خلق حالة تصاحل ذايت واليت ترتبط بشكل وثيق مع ذلك الوازع الذايت يف اعماق النفس 

االفكار البناءة ات االنسان وتعديلها وشحن الزهن بالبشرية, أال وهو الضمري الذي يعترب الدافع واحملرك النفسي لتقومي ذ

. إن اإلنسان الذي يتفكر يف وجوده متجاهال صوت ضمريه البد وأن يتساءل عن 26واإلرادة القوية حملاسبة النفس"

اهلدف من وجوده، وسيكتشف بفطرته خالل رحلة حبثه عن اإلجابة بأن عليه العودة إىل القرآن الكرمي، واهم ما يفعله 

 ندما ينوي قراءة القرآن هو أن يبقى ضمريه يقظا ويقرأه خملصا النية أن يطبق ويعيش عمليا التعاليم اليت وردت فيه.ع

من  القران والضمري دليل اإلنسان إىل اهلدف احلقيقي فانقسم إىل؛ تقسيمات الضمري يف القرآن الكرميأما عن 

دي استنادا إىل العلم الثابت,  االنصياع لصوت الضمري باستمرار يه الضمري والقران يأموران باالميان باآلخره , احلياة

 اىل اخللق القراين.

ن القرآن لقد حتدث القرآن الكرمي عن النفس البشرية, وملا كاف مقاصد النفسية يف القرآن الكرميأما بالنسبة لل  

التوجهات قرآن الكرمي العديد من املقاصد و الكرمي قد نزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم من أجل اإلنسان؛ فقد ذكر ال

 إىل؛ انقسمت املقاصد النفسية يف القرآن الكرمياخلاصة بالنفس. وقد 

  تعرض القران الكرمي ايل ما يتعلق باخلواطر والوساوس واهلواجيس واالحاسيس من فرح وحزن وانقباض وانبساط

 وارجتاف واطمئنان وقلق واضطراب وكل ما يصيب داخل النفس البشرية. 

                                                           

 .11الرعد, االيه  -25 
, 2013, العراق, 101تها حبيوية الضمري لدى طلبة اجلامعة, العلوم الرتبوية والنفسية, العدد: انتصار كمال قاسم, توقعات الفاعلية الذاتية وعالق- 26
 187ص
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 ارشدنا اىل امراض وعلل النفس والوان قصورها و وأوجه قواهتا ونشاطها وكماالهتا وأمناط عالجها وصحتها 

 وعافيتها. 

  ,يذكر لنا القران الكرمي االفات النفسية مثل الرياء, احلقد, احلسد, الغرية, الغرور, الغضب, الغفل, الطمع

واملعاجلة اإلسالمية هلا. ولقد أعطى اإلسالم احلل الصحيح الشايف جلميع مشاكل اإلنسان, ومنها األمراض النفسية اليت 

ة ة منهجية علمية صحيحة فهو وحدة القادر على شفاء اإلنسان من عقده النفسيتصيبه, فاإلسالم إذا فهم وطبق بصور 

 اليت تصيبه ومن اإلحباط النفسي وذلك بوصفه نظام كامل ال ثغرات به.

 فقد حذر االسالم من  27أوجب اإلسالم احملافظة على النفس املؤمنة وحتذير القران من قتل النفس املؤمنة

سفك دماء املسلم الن دماء املسلمني عند اهلل عز وجل حمرتمة مكرمة ال حيل سفكها إال حبكم أوجد ذلك,  لذلك 

جند أن القران العظيم قد شدد على حرمة هذه اجلرمية وتواعد فعلها بأقصى عقاب مثل قوله تعاىل" َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمن ا 

ا َفَجزَا ا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاب ا َعِظيم ا" مُّتَ َعمِّد  , فإن باآلية الكرمية وعيد من اهلل 28ُؤُه َجَهنَُّم َخاِلد 

عز وجل من قتل مؤمنا متعمدا فإنه له جهنم أوال واخللود فيها ثانيا, وبغضب من اهلل ثالثا, وبيان من اهلل رابعا, وبعذاب 

م قعده له خامسا. ومايكل هذا الوعيد األعظم هذه اجلرمية عند اهلل عز وجل إال من تاب وآمن.  ويقول اهلل تعاىل العظي

 يَ ْفَعلْ  َوَمن ۚ  َن بِاحلَْقِّ َواَل يَ ْزنُو  يف موضع آخر: "َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهلَٰ ا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ 

ِلكَ  ( ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  َصاحلِ ا 69ان ا )ُمهَ  ِفيهِ  َوخَيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ ( 68) أَثَام ا يَ ْلقَ  ذَٰ

ُل اللَُّه َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت  ا ر اَغُفو  اللَّهُ  وََكانَ  ۚ  فَُأولَِٰئَك يُ َبدِّ  َمَتاب ا اللَّهِ  ِإىَل  يَ ُتوبُ  فَِإنَّهُ  َصاحلِ ا َوَعِملَ  تَابَ  َوَمن( 70) رَِّحيم 

 .30("9( بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلْت )8. وقول اهلل تعاىل أيضا: "َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت )29("71)

                                                           
, مصر, 24, العدد: 1شعبان حممد عطية علي, قتل النفس املؤمنة يف ضوء القرآن الكرمي, حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالقاهرة, اجمللد: - 27

 .251م, ص2006
 .93, اآلية النساء -28 
 .71إىل 86الفرقان,  -29 
 .9 – 8سورة القيامة, اآلية  -30 
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  يَزِيدُ  َواَل  ۚ  القرآن الكرمي شفاء للنفس البشرية؛ فيقول تعاىل: "َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِّْلُمْؤِمِننَي 

ُج ِمن بُطُوهِنَا , قال تعاىل: "خَيْرُ 14. وقال تعاىل أيضا : "َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم مُّْؤِمِننَي" التوبه 31"َخَسار ا ِإالَّ  الظَّاِلِمنيَ 

ِلكَ  يف  ِإنَّ  ۚ  َشرَاٌب خمَُّْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنَّاِس   ِشَفاءٌ  ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َونُ نَ زِّلُ , "69 النحل "يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آَليَة   ذَٰ

. فإن القرآن الكرمي أسلوب من أساليب املعاجلة 32"ۚ  , "ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهد ى َوِشَفاءٌ 82َوَرمْحَةٌ لِْلُمْؤِمِننَي" االسراء 

النفسية الفعالة من خالل إثارة العاطفة الدينية, مبا ختلق من حالة تأثريية غالبة يف النفس اإلنسانية, من شأهنا أن حتمل 

واإلقتداء مبا ضرب القرآن الكرمي للناس مثال فريدا خالدا حتققت فيه اإلنسانية املثلى إعتقادا وسلوكا ومواقف  التأسي

ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجرَ  اَر َواإْلِ َن إِلَْيِهْم َواَل جيَُِدو  حامسة, يف أشد الظروف حرجا.فيقول تعاال: " َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ

 "اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  فَُأولَِٰئكَ  نَ ْفِسهِ  ُشحَّ  وقَ يُ  َوَمن ۚ  يف ُصُدورِِهْم َحاَجة  ممَِّّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ 

33. 

 : المقاصد النفسية المستنبطة من سورتي الشمس والقيامة الثانيالمبحث 

أمرنا اهلل تعاىل بالعمل على تقومي أنفسنا وهتذيبها وإصالحها دائما وقد ذكرها يف العديد قد تسوية النفس:   

 من املواضع بالقرآن الكرمي, أما يف حديثنا عن سورة الشمس فقد قال اهلل تعاىل:"َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها, فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها

 إىل طريق صالحها كما أنه أيضا قد أوضح هلا طريق الفجور وعلى النفسفقد أوضح اهلل تعاىل أنه أهلمها  َوتَ ْقَواَها"

البشرية أن ختتار بني ما هو صاحل وطاحل, لذلك فقد أمرنا اهلل تعاىل بتسوية النفس البشرية وتقوميها دائما وإرشادها إىل 

إلنسان بتسوية من أجل أن يقوم اطريق الصالح وذلك من أجل احلفاظ على الفطرة السليمة اليت خلقنا هبا اهلل تعاىل. و 

نفسه فعليه أن حياسلبها دائما على أفعاهلا ويؤنب نفسه وضمريه, والنفس العاقلة هي اليت تدرك خطأ احلواس, فاإلنسان 

                                                           

 .82االسراء  -31 
 .44فصلت, اآلية  -32 
 .9سورة احلشر, اآلية  -33 
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يرتكب أخطاؤه عن طريق حواسه مثل النظر إىل ما حرم اهلل تعاىل أو السرقة, وقد حتدث مسكويه إىل أخالق اإلنسان 

يتحلى هبا فيقول"اخللق حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية, وهذه احلال تنقسم إىل واليت جيب أن 

قسمني: منها ما يكون طبيعيا من أصل املزاج كاإلنسان الذي حيركه أدىن شيء حنو غضب ويهيج من أقل سبب. ومنها 

 34قا" استمر عليه أوال فأوال حىت يصري ملكه وخلمن يكون مستفادا بالعادة والتدريب ورمبا كان مبدوءه الفكر, مث

وبذلك يكون على اإلنسان تدريب نفسه على احملافظة على الفطرة السليمة اليت خلقه اهلل تعاىل هبا لكي يرضي اهلل عز 

 وجل.

 هي املقصد النفسي الثاين والذي اورده اهلل تعاىل يف سورة الشمس وتزكية النفس كما أوردهاتزكية النفس: 

معرفة تزكية النفس, وقطع عقبات الصفات املهلكات, وحتليتها بالصفات  –أي السلوك  –اإلمام الغزايل "هو 

. ومن اجلدير بالذكر أن 36. وجاء يف كتاب "غرائب القرآن": "الزكاة تزكية النفس عن األخالق الذميمة"35املنجيات"

ة يف نفس ى عباده, وجيب أن تكون تلك التزكية داخليتزكية النفس البشرية هي عطاء من اهلل تعاىل وتفضل منه عل

اإلنسان وليس أن يطلقها على نفسه لكي يكون مزكى "فعن يزيد بن أيب حبيب، عن حممد بن عمرو بن عطاء، قال: 

مسيت ابنيت برة، فقالت يل زينب بنت أيب سلمة: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن هذا االسم، ومسيت برة، 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال تزكوا أنفسكم اهلل أعلم بأهل الرب منكم، فقالوا: مب نسميها؟ قال: مسوها  فقال

. وقد أفرتنت تزكية النفس يف اآليات الكرمية بالفالح, فهي بذلك تستمد أمهيتها من فالح العبد املؤمن ذلك  37زينب"

فاإلنسان يعمل على تزكية نفسه بالصالة والذكاة وذكر اهلل وعمل كوهنا أساس للعبادات والطاعات واألعمال الصاحلة, 

الصالحات والبعد عن الزذائل والشهوات فينجى بنفسه ويسري يف طريق اخلري وبذلك فإنه يف النهاية حيصد الفالح يف 

                                                           
 .51, بريوت, دار مكتبة احلياة, )ب.ت(,  ص2ابن مسكويه, أمحد بن حممد, هتذيب األخالق وتطهري األعراق, ط - 34
 .41م, ص1986. 2رشيد رضا القباين, جواهر القرآن للغزايل, دار إحياء العلوم, بريوت, طالغزايل, حتقيق: حممد  - 35
 (.5/116نظام الدين احلسن بن حممد القمحي النيسابوري, غرائب القرآن ورغائب الفرقان يف التفسري وعلوم القرآن, ) - 36
 وتغيري اسم برة إىل زينب وجويرية وحنومها. (، باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن2142رواه مسلم برقم ) - 37
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فسه وأهله ن الدنيا واآلخر وينال رضوان اهلل. كما أن من يزكي نفسه يعود بتزكيته ليس على نفسه فقط وإمنا على

وجمتمعه, فإن كان مثال رب أسرة يقوم بتزكية نفسه فإنه بذلك يكون قدوة حسنة ألبنائه من بعده, كما أنه لو قام كل 

إنسان يف اجملتمع بتزكية نفسة فإننا يف النهاية نصل إىل جمتمع صاحل متقدم غري مدنس وغارق يف الشهوات واملعاصي 

 .الصالحوبذلك ينال اجملتمع كله الفالح و 

البعد عن وسوسة النفس والشيطان.: هو املقصد القرآين النفسي األخري يف سورة الشمس وهو ذلك املقصد 

ومه بعقر وكيف قام ق –عليه السالم  -الذي مل يذكر صراحة يف اآليات وإمنا قد ذكر من خالل قصة نيب اهلل صاحل 

لى يف هذه اآليات هو عبارة عن إكمال للمقصدين السابقني, فع الناقة وخمالفة أوامر اهلل تعاىل. وهذا املقصد القرآين

اإلنسان أن يقوم أوال بتسوية نفسه مث تزكيتها والبعد عن اتباع هوى النفس بالبعد عن وسوسة النفس والشيطان, وقد 

ام مثود وهم قوم يذكر اهلل يف سورة الشمس مثاال قرآين إلتباع وسوسة النفس والشيطان وخمالفة أوامر اهلل تعاىل وهو ق

بعد ذلك  بعقر الناقة وتكذيب نيب اهلل, والعقر هو إصابة الناقة يف قدميها حىت تربك مث  -عليه السالم  –نيب اهلل صاحل 

حنرها, وكان عاقبة ذلك عليهم من اهلل عز وجل هو غضب اهلل عليهم وإهالكم بالطاغية وهو ما ذكر يف موضع قرآين 

اصي َأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكوا بِالطَّاِغَيِة ", وحنن نستشف من ذلك أن إتباع أهواء النفس وإرتكاب املعأخر بقول اهلل تعاىل:" فَ 

 والذنوب يكون عاقبته يف النهاية غضب من اهلل وعذاب شديد وقاسي.

واتباع  إن املقاصد القرآنية الثالث اليت ذكرها اهلل يف سورة الشمس تدعو إىل شيء واحد وهو طاعة اهلل تعاىل

تعاليم الدين اإلسالمي وهي بذلك جمموعة مقاصيدية متكاملة من إتبعها فقد عصم نفسه من غضب اهلل ووصل إىل 

الفالح واجلنة يف النهاية أما من ابتعد عنها فإن ال مفر له من غضب اهلل وعذابه, فعلى كل إنسان أن يقوم باحلفاظ 

فإن فعل  وم بتزكيتها دائما بذكر اهلل والصدقة وإتباع كالم اهلل وسنة رسولهعلى نفسه سوية كما سواها اهلل تعاىل وأن يق
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ذلك حفظه اهلل تعاىل من وسوسة نفسه, وعليه أن جيتهد ىف االبتعاد عن وسوسة الشيطان من أجل أن ينال رضى اهلل 

 تعاىل وجنته ونعيمها.

يتم  النفسية املستنبطة من سورة القيامة ؛ إن املقاصدأما عن املقاصد النفسية املستنبطة من سورة القيامة

 تقسيمها إىل أربع مقاصد نفسية وهم؛ لوم النفس, وغفلة النفس, وسوسة النفس, وهدى النفس.

ذكرنا لوم النفس وأن النفس اللوامة هي إحدى مراتب النفس اليت ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه العزيز, لوم النفس: 

اَل نا بتلك النفس اليت حتاسب نفسها وتراجعها, ويف سورة القيامة قال اهلل تعاىل:" وَ وأن طريق جناح نفس اإلنسان مرهو 

 أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّاَمِة". وإذا ما كان علماء الدين قد اختلفوا حول ما إذا كان اهلل قد أقسم بالنفس اللوامة أو ال, فإن

فسها على ما تفعله من شر وأن حتاسب نفسها دائما, وذلك ما يعنينا من ذلك هو كون النفس جيب عليها أن تلوم ن

من أجل أن تصل إىل الصالح والنجاه وأن تطمع يف مغفرة اهلل وعفوه فقد قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز " ُقْل يَا ِعَباِدَي 

يعا  إِ الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللَّ  . وقد حتدث 38نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم"َه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

ابن املقفع عن أمهية حماسبة النفس وعدم تركها للمعاصي فقال أنه على العاقل أن خياصم نفسه وحياسبها وأن يقضى 

يستخف  امها املعدودة اليت ما ذهب منها مل يعليها وينكل هبا وأما عن احملاسب فيحاسبها مبا هلا فإنه ال مال هلا إال أي

. وقد ذكرها اهلل تعاىل بعد قسمه تعاىل بيوم القيامة, 39كما تستخف النفقة وما جعل منها يف الباطل مل يرجع إىل احلق 

أي أن النفس تلوم نفسها على ما فعلت من خري أو شر, واجلدير بالذكر أنه ال جيب على اإلنسان أن ينتظر ذلك 

من أجل أن يلوم نفسه بل عليه أن يتقى شر ذلك اليوم وأن حياسب نفسها على أفعاله يوم القيامة, فقد أمر اهلل  اليوم

 فاإلنسان يعمل من أجل يوم القيامة فهو أفضل عند اهلل, ولقد دعم اهلل ذلك  ؛تعاىل باتباع الرسل واالستغفار الدائم

م بوصف هول ما حيدث يف ذلك اليوم كما أن اهلل تعاىل ذكر جزاء من املقصد القرآين بباقي اآليات الكرمية عندما قا

                                                           
 .53سورة الزمر, اآلية  - 38
 52ه ,  ص1410ابن املقفع, األدب الصغري واألدب الكبري, شرح ودراسة مفيد قماحة, الرياض, دار الشواف,  - 39
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يلوم نفسه يف الدنيا فإن إتبع اخلري فأصبح من أهل اجلنة , أما من يغفل عن لوم نفسه يف الدنيا فقد توعده اهلل بالعذاب, 

ى ذكره ويصبح فينسى اهلل وينسلذلك على اإلنسان أن يكون لواما دائما لنفسه حماسبا هلا وال ينتظر أن تأخذه الغفلة 

 من أهل النار.

املقصد القرآين الثاين داخل اآليات الكرمية هو احلذر من غفلة النفس فاإلنسان يفعل احلذر من غفلة النفس: 

ما حيلو له من املعاصى ناسيا أنه سوف حياسب يف يوم من األيام على ما يفعل, كم أنه ينسى عظمة اهلل تعاىل فيحذره 

النفسي القرآين  دوله تعاىل: " َأحَيَْسُب اإلْنَساُن أَلَّْن جَنَْمَع ِعظَاَمُه,َ ىَلٰ قَاِدرِيَن َعَلٰى َأن نَُّسوَِّي بَ َنانَُه",  وهذا املقصاهلل بق

هو مقصد ضمين نستنتجة من خالل اآليات الكرمية, وهو سبب للمقصد القرآين األول الذي ذكره اهلل عز وجل, فهنا 

اىل اإلنسان الغافل بعجائب قدرته وأنه قادر على أن جيمع عظامه فيفوق ذلك الغافل من غفلته ويبدأ يف يذكر اهلل تع

 لوم نفسه وحماسبتها ليصل يف النهاية إىل تلك النتيجة املرجوة وهي الفوز باجلنة ونعيمها.

ه واضح ضمنيا إال أنعلى الرغم من أن هذا املقصد النفسي القرآين مقصدا البعد وسوسة النفس والشيطان: 

يف خالل اآليات الكرمية؛ وذلك عندما ذكر اهلل تعاىل أن اإلنسان يريد أن ميضي قدما متبعا أهواؤه وشهواته وذلك يف 

نَساُن لِيَ ْفُجَر أََماَمُه" . وهذا املقصد القرآين هو نتيجة للمقصد القرآين السابق فإن قام اإلن ان سقوله تعاىل: "َبْل يُرِيُد اإْلِ

باحلذر من غفلة النفس فإنه بعد ذلك سوف يستطيع أن يبتعد عن أهواء النفس والشيطان, أما إذا أخذته الغفلة فإن 

 الشيطان سوف جيد له طريقه.
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ذلك املقصد هو مقصد ضمين قد قمنا باستنباطه من داخل اآليات الكرمية وذلك عندما ذكر هدى النفس: 

من املواضع  ا هدى اهلل يوم القيامة. وهذا املقصد القرآين قد أمر اهلل به عباده يف كثرياهلل تعاىل وصف املؤمنني الذين اتبعو 

 يف القرآن الكرمي, فإن قام اإلنسان بإتباع هدى النفس نال جزاء أهل اجلنة اما إذا غفل نال عقاب أهل النار.

الغفلة  ومرتابطة؛ فإن إبتعد اإلنسان عنإن املقاصد القرآنية األربعة الواردة بسورة القيامة هي مقاصد متكاملة 

وابتعد أيضا عن وسوسة الشيطان, فضال عن أنه الم نفسه وحاسبها أول بأول وبذلك الشيء سوف ينال هدى النفس, 

 أما إذا اتبع الغفلة ووسوسة الشيطان ومل يلوم نفسه فسوف ينال العقاب ولن ينال هدى النفس.

 .سورتي الشمس والقيامة: وجوه التشابه في الثالثالمبحث 

ولعنا نذكر أن وجه التشابه األول بني السورتني يكمن يف أن كال منهما يدعو إىل املقصد النفسي )البعد عن 

وسوسة النفس والشيطان(, فعلى اإلنسان إذا شعر بوسوسة الشيطان أن يستعيز باهلل منه وإذا استجاب لتلك الوسوسة 

 عز وجل, فذكر اهلل تعاىل يبعد الشيطان.فعليه أن يستغفر ويرجع إىل اهلل 

 وأما عن وجه التشابه الثاين بني السورتني الكرميتني, فقد أمر اهلل تعاىل يف سورة الشمس بتزكية النفس وأنه بني

هلا طريق اخلري والشر وعليها أن تتبع ما تريد وأنه ليس على اإلنسان إطالق على نفسه أنه مزكي نفسه ولكن اهلل تعاىل 

لم مبن هو مزكي نفسه ومن هو متقي, ويف سورة القيامة فقد أمر اهلل تعاىل اإلنسان بإتباع هدى النفس وأوضح له أع

اجلزاء الذي ياله من يهدى نفسه, فكال من التزكية وهدى النفس مصطلحان متقاربان جدا يف املعىن, وإن كان 

قوى بينما كية النفس صراحة وأنه بني للنفس الفجور والتاإلختالف يف ذلك املوضع أنه يف سورة الشمس قد ذكر اهلل تز 

يف سورة القيامة فإن اهلل تعاىل جيذب النفس البشرية لذلك املقصد من خالل إغرائها بالنتيجة احلتمية اليت يصل إليها  

 كل من يتبع هدى نفسه.
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خالفون ألوامره, ب الذي يناله املأما عن وجه التشابه األخري بني اآليتني الكرميتني يكمن يف أن اهلل ذكر العذا

وميكننا القول بأن اهلل تعاىل قد وصف العذاب الذي يناله من يتبع أهواء نفسه يف سورة القيامة بينما يف سورة الشمس 

 فقد اكتفى اهلل تعاىل بذكر فقد أن أهل مثود قد أهلكوا وأصاهبم العذاب ملخالفتهم أوامر اهلل تعاىل.

 .الفروق في سورتي الشمس والقيامة: وجوه الرابعالمبحث 

د لقد اختلفت سورة الشمس عن سورة القيامة يف وجو ما ذكر يف سورة الشمس ومل يرد ذكره يف سورة القيامة: 

املقصد النفسي )تسوية النفس(. فكما ذكرنا سابقا أن اهلل تعاىل قد حث على تسوية النفس يف قوله تعاىل "َونَ ْفٍس َوَما 

 على اإلنسان أن حيافظ على نفسه سوية وأن حيافظ على الفطرة اليت خلقه اهلل هبا مبا يضمن له الفالح يف َسوَّاَها" وأنه

الدنيا واآلخرة. أيضا انفردت سورة الشمس عن القيامة بذكر إحدى قصص أنبياء اهلل وذلك كمثال لإلمث والفجور 

 واتباع أهواء النفس وكيف نالوا عقاهبم.

ها قد تضمنت سورة القيامة مقاصد نفسية مل تتضمنقيامة ومل يرد ذكره يف سورة الشمس: ما ذكر يف سورة ال  

سورة الشمس واليت متثلت يف لوم النفس واحلذر من غفلة النفس, وتلك املقاصد قد قمنا بتناوهلا بالشرح والتحليل 

عد عن معصية عيا ملا يفعل وأن يبتوأوضحنا كيف أقسم اهلل تعاىل بالنفس اللوامة, وكيف حث اإلنسان على أن يظل وا

 اهلل وأن يظل مستيقظا وأال تأخذه الغفله ومير به الوقت فيموت على ما هو عليه دون أن يرجع إىل اهلل ويتوب.

أما عن اإلختالف اآلخر بني السورتني فقد إنفردت سورة القيامة عن سورة الشمس بوصف يوم القيامة وعلى 

سلم اليت تنفعه يف ذلك اليوم العظيم فيؤكد ابن جوزيه على أن التقوى أهم ركائز حياة امل اإلنسان أن يلتزم التقوى فهي

يف هذه الدنيا, فهي حفظ له يف الدنيا واآلخرة, والتقوى املطلوبة هي التقوى الصحيحة القائمة على االلتزام مبا جاء يف  

صلى  واألقوال واألعمال اليت نقلت عن رسول اهللكتاب اهلل وسنة رسوله من العقيدة الصحيحة اليت قوامها التوحيد 
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اهلل عليه وسلم, ونتاج صحة التقوى هي رؤية اخلري يف كل األمور الدينية والدنيوية, فقد قال بن جوزيه: يا بين: ومىت 

 .40صححت التقوى, رأيت كل اخلري, فاملتقى ال يراين اخللق, وال يعرتض ملا يؤذي دينه, ومن حفظ حدود اهلل حفظ

األثر المقاصد النفسية المستنبطة من سورتي الشمس والقيامة على الضمير : الخامسالمبحث 

 اإلنساني

نسان وملا لتسوية النفس من آثار على الضمري اإلنساين فإن اإلأثر مقصد تسوية النفس على الضمري اإلنساين: 

من و الذي يعمل على تسوية نفسه واستقامتها يصل يف النهاية إىل ضمري حي دائما يتبع أوامر اهلل ويتقيه يف كل أفعاله, 

علة املرض ال تعاجل و أعظم قواعد تربية النفس: ختليتها من اتباع اهلوى؛ فإن اتباع اهلوى موجب ألمراض ال حصر هلا, 

إال بضدها, فالطريق ملعاجلة القلوب: سلوك مسلك املضادة لكل ما هتواه النفس ومتيل إليه واألصل يف جماهدة الوفاء 

بالعزم فإذا عزم على ترك الشهوات وابتاله اهلل وامتحنه بتيسري أسباهبا فالواجب الصرب واالستمرار فإن النفس إن عودت 

 , ففسدت.ترك العزم ألفت ذلك

مث يتعني بعد ذلك حتلية النفس وتعويدها على اخلري حىت تألفه ويكون سجية هلا فقد قال رسول اهلل صلى اهلل 

فإن األعمال هلا أثر  41عليه وسلم" إمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم, ومن يتحل اخلري يعطه, ومن يتق الشر يوقه"

جلوارح فة تظهر يف القلب يفيض أثرها على اجلوارح فإن كل فعل جيري على اميتد حىت يصل إىل القلب فكما أن كل ص

فإن ما متت حتلية النفس  .42قد يرتفع منه أثر إىل القلب, واألمر فيه دور وهذا من عجيب العالقة بني القلب واجلوارح

ة النفس يف فعل تابعمن اتباع اهلوى وحتليتها بفعل اخلريات والفضائل وجب بعد ذلك أن ينصب االهتمام على م

                                                           
 .35ه , ص1412هرة, دار السالم, ابن اجلوزي, حتقيق: عمرو عبداملنعم, رسالة إىل ولدي: رسالة يف احلث على طلب العلم, القا - 40
 .461صحيح اجلامع, ح/  - 41
 – 221, ص2009حممد مجال الدين القامسي, تح: طائفة من اجلامعيني, هتذيب موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين )ط. دار ابن القيم(,  - 42

225. 
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 43الواجبات واملستحبات وترك احملرمات واملكروهات والنية يف املباحات فإن النفس من طبعها الكسل والرتاخي والفتور

وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"لكل عمل شره ولكل شر فرتة فمن كانت فرتته إىل سنيت فقد أفلح, ومن  

ما ذكرنا سابقا أن اهلل خلق اإلنسان بنفس سوية فيجب على اإلنسان أن حيافظ , وك44كانت إىل غري ذلك فقد هلك"

على تلك التسوية مما جيعله ينشأ بضمري سليم خال من التفكري يف معصيه اهلل, ويلعب الوالدين دورا عظيما يف تلك 

 ساين:أثر مقصد تزكية النفس على الضمري اإلن التنشأه من أجل احملافظة على ضمائر أبناؤهم وصالح اجملتمع ككل.

وتعد تزكية النفس هي املقصد القرآين الثاين املذكور يف صورة الشمس بشكل واضح وصريح وهو ومن أهم املقاصد 

القرآنية ذات التأثري على الضمري اإلنساين. واملراد من تزكية النفس تطهريها من نزعات الشر واإلمث وتنمية فطرة اخلري 

يها ومىت حصلت يف النفس هذه التزكية عدت صاحلة لغرس فضائل األخالق فيها وهتذيب طباعها هتذيبا مصلحا ف

الطبيعي فيمن تزكت نفسه و  مقوما كاحبا وموجها وبتهذيب طباع النفس يتهيأ املناخ النفسي الصاحل لتفجري منابع اخلري.

اء الذي ما إذا توىل أمر إصالح الظاهر فقط ألنه يشبه البنوهتذبت طباعها استقامت سلوكه الداخلي واخلارجي خبالف 

يتم على غري أساس فهو بذلك عرضة لالهنيار, اضف إىل ذلك أن اهلل تعاىل ال ينظر إىل ظاهر األعمال فقط وإمنا 

حياسب على ما يف القلوب والنفوس, وقد أبانت سورة الشمس أن من زكى نفسه قد أفلح ومن دسها أي غمسها يف 

ناس الكفر واملعصية فقد خاب كذلك قد أخربنا اهلل سبحانه وتعاىل أنه أهلم كل نفس معرفة طريق فجورها وطريق اد

تقواهلا وإذا سلمنا بكل هذه األمور أصبح الطريق بفضل اهلل تعاىل واضحا وعندها يكون العمل تعبريا صادقا عما يف 

عندما نتحدث  :أثر مقصد لوم النفس على الضمري اإلنساين النفس ويكون ممارسة صادقة من ممارسات تزكية النفس.

عن آثار املقصد القرآين "لوم النفس" على الضمري اإلنساين فإننا نتحدث عن موضوع يف غاية األمهية هو حماسبة 

يصبح ذو ضمري  45ِة"مَ النفس. فاإلنسان ذو نفس لوامة واليت أقسم اهلل عز وجل هبا حني قال: "َواَل أُْقِسُم بِالن َّْفِس اللَّوَّا

                                                           
 .23 -22, ص1996, لندن, 107, العدد: 11جمللد: عبد احلكيم بن حممد بالل, تزكية النفس واحلذر من الفتتور, البيان, ا - 43
 .2/21املسند:  - 44
 .2سورة القيامة, اآلية  - 45
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والنفس اللوامة هي تلك النفس اليت تلوم صاحبها على ما يفعل دائما وتؤنب ضمريه باستمرار فيعمل على حماسبة  حي.

ْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة " فهو يعرف حقيقة نفسه  46نفسه يف كل صغرية أو كبرية يفعلها، وقد قال اهلل تعاىل " َبِل اإْلِ

ي ولوم النفس يقصد به واحد من اثنني إما أن يلوم نفسه يوم القيامة وتلك النفس ه وعليه مبراجعة نفسه. حق املعرفه

النفس الغافلة واليت سوف يرد ذكرها يف مقصد الحق, أو يقصد به اإلنسان الذي يلوم نفسه يف الدنيا وحياسبها دائما 

نسان نفسه واألثر النفسي حملاسبة اإل، الضمري اإلنساينعلى أفعاهلا خريها وشرها ويف تلك احلالة سوف تؤثر على 

ولومها على الضمري هو الشعور بالذنب، فاإلنسان عندما يراجع نفسه وحياسبها على ما قامت به من أفعال وسلوكيات 

وأحاسيس ومشاعر ومعتقدات يصاحب ذلك أالم ومعاناه أو رضا وارتياح كل على حسب ما سبقه من عمل أو بلغة 

ليل النفسي هي مراقبة االنا العليا لكل من اهلو واألنا، فمهما كان قدر إتزان العقلي واإلنفعايل فإنه مقدم على التح

ارتكاب الذنوب فكل بنو آدم خطائون، والشعور بالذنب ضرورة هتذيبية لكي يقلع اإلنسان عن أخطاؤه. وقد وجد 

 تلك الدراسة هي عبارة عن بعد من أبعاد الشخصية عند دارفيل ترابط بني الذهانية ومشاعر الذنب، والذهانية يف

. وترتبط مشاعر الذنب باخلجل كما ذكرها فيهر 47أيزنك، وتظهر مشاعر الذنب العالية يف صورة عقابية مرتدة للذات

وستامبس يف دراستيهما ومبا أن مشاعر الذنب عبارة عن متغري من متغريات دراسة الشخصية فيمكن متثيل مستويات 

.  كما يرى كل من 48شاعر الذنب مبتصل ميثل بثالث مستويات ملشاعر الذنب وما تؤدي إليه ارتفاعا أو اخنفاضام

فريدمان وميورس أن مشاعر الذنب تتكون وتنمو لدى الفرد من عالقته باآلخرين وإدراكه للموقف املثري للذنب أو 

. وعلى هذا يتضح أن الضمري حاكم واحلكم 49لذنبللمشاعر املرتبطه به أو التوحد مع شخص يعاين من الشعور با

                                                           
 .14سورة القيامة, اآلية  - 46
47 - Darvill, Thomas, J. Jonson, Ronald, C & Danko George. P. (1992): Personality correlates of 

personalite, (Doc), vol 58, (4), 733 - 745. 
48 - Fehr, L  & Stamps, L. (1979) Guilt and shyness: Aprofile of Docial Discomfort. Journl of 

personality Assessment. 43, 418 - 484. 
49 -  Freedman & Mauric ( 1991): Refkections on hidden existential Guilt, Humanistic 

Psychological (feb), vol 4 (3) 277- 281. 
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يستلزم حمكمة وهي قائمة يف نفس اإلنسان ويف شخصيته العاقلة وميثل ذلك الضمري الذي يعترب شارعا وقاضيا ومنفذا. 

وهكذا يبدو أن الضمري احساس جيمع بني السلطات الثالث فهو مشرع ألنه يبني اخلري من الشر ويلزم بفعل األول 

اب الثاين، وهو قاض ألنه حيكم على احملسن بأنه فعل خريا وأنه استحق الثواب وعلى املسيء بأنه فعل شرا وأنه وباجتن

يستحق العقاب، وهو منفذ حلكم القضاء ألنه جيازي فاعل اخلري باالرتياح والطمأنينة وفاعل الشر بالتأنيب الذي يؤثر 

ث عنها يت وجدناها حتكم على أفعالنا وتأمرنا باخلري والشر قد حتديف النفس حىت يسلم للتوبة والندم. وهذه القوة ال

 النفعيون والعقليون واختذهتا بعض املذاهب األخالقية مصدرا لاللزام النفسي.

 .أثر هدى النفس على الضمير اإلنسانيالمبحث السادس: 

 واليت تكون هداية الضمريوهلدى النفس تأثري إجيايب عظيم على الضمري اإلنساين فهدى النفس يؤدى إىل 

مبعرفة اهلل تعاىل حق املعرفة والبحث الدؤوب عن رضاؤه عز وجل والبحث الدائم يف الثواب والعقاب من أجل الوصول 

إن أول ما يقوم به الشخص الذي يتبع ضمريه هو أن يسأل وحياول اكتشاف ما  إىل جنه اخللد واحلشر مع املتقني.

البصرية فإنه يستطيع أن يرى أنه يعيش يف كون متكامل، واإلنسان الذي يتامل ويتفكر يدور حوله، وإن كان من ذوي 

يف هذا الكون البد له ان يدرك احلقائق من خالل قوة روحية ال ميتلكها إال حني يتبع ضمريه أال وهي احلكمة، الن  

مريه ودون ويعتمد على ض إن من يفكر كل موقف يتخذه اإلنسان بناء على حكم ضمريه يساعد يف تعزيز حكمته.

 أن يستمع لرغباته وأهوائه، ميكن أن يرى هذا بوضوح حىت ولو مل يكن مث من خيربه به فيدرك وجود اهلل سبحانه وتعاال.

عصيان هو إن األنسان الغافل الذي يريد الفسوق والأثر املقصد النفسي املتعلق بغفلة النفس على الضمري اإلنساين:

ق يف البعث؛ ذلك ألن التصديق بالبعث معناه اإلميان باحلساب واجلزاء والثواب والعقاب وهذا بذلك ال يريد أن يصد

اإلميان يصد عن طريق الفجور ويصد عن الفسوق والعصيان, وهو يريد أن يعطي نفسه حظها من الشهوات وامللذات 

ال حساب نفسه أن تفعل ما تشاء ف وإن كانت حمرمة فلذلك هو يريد أن يبعد عن نفسه شبح اآلخرة, وحياول أن ميىن
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وال حىت لوما من ضمريه فهو يفعل ذلك بضمري مرتاح للمعاصى غري الئم لنفسه, واإلنسان الغافل ال يقبل  50وال جزاء

أوعية وبعضها  القلوب»أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  -رضي اهلل عنهما -له دعاء, فعن عبد اهلل بن عمرو

 أيها الناس، فسلوه وأنتم موقنون باإلجابة فإن اهلل ال يستجيب لعبد دعاه -عز وجل -ا سألتم اهللأوعى من بعض فإذ

إن السبب الذي جيعل اإلنسان يرفض احلق الذي ميليه عليه ضمريه هو تعارض ذلك مع  .51«عن ظهر قلب غافل

سان خاضعا م، يستحق أن يكون اإلنمصاحله الشخصية الن تسليم اإلنسان بوجود اهلل عز وجل يعين إقراره بإله عظي

له وأن يكون مسؤال أمامه عن أفعاله، وعندما يصم اإلنسان آذانه عن صوت ضمريه فإن ذلك يقوده إىل الضالل على 

أما إذا إستعمل اإلنسان ضمريه بالشكل الصحيح، فإنه سيشعر برغبة شديدة يف معرفة  52الرغم من ذكائه ومعرفته

بح هذه الرغبة هي اهلدف الوحيد يف حياته، وسيكتشف أنه بأمس احلاجة إىل اهلل الذي خالقه وخالق الكون، وستص

أثر املقصد النفسي  . 53خلقه من العدم، وأسبغ علية نعمة احلياة وأن القوة كلها بيد اهلل تعاىل وأنه خلق كل شيء هلدف

 األخري والشيطان" هي املقصد القرآينإن "وسوسة النفس  املتعلق بوسوسة النفس و الشيطان على الضمري اإلنساين:

والذي ورد ذكره ضمنيا يف كال من سوريت الشمس والقيامة, ويف احلقيقة مل يرد ذكرمها يف كال من هاتني السورتني فقط 

وإمنا وردت يف مواضع كثرية جدا يف القرآن الكرمي. وهذا املقصد القرآين حيدث أثرا سلبيا على الضمري وذلك على 

صد القرآنية األخرى املتعلقة بتسوية النفس وتزكيتها وهداها, فمن يتبع وسوسة الشيطان يبدأ يف خمالفة عكس املقا

ضمريه تدرجييا إىل أن ينعدم ذلك الضمري بشكل كلي ويبتعد عن طريق احلق والصالح. وقد وردت يف سورة الشمس 

ة, كل لنيب واتبعوا خطوات الشيطان وعقروا الناقمثاال واضحا على ذلك وهم قوم سيدنا صاحل الذين مل يتبعوا كالم ا

ذلك بيان ألثر وسوسة الشيطان على الضمري اإلنساين؛ فيبني كيف يفسد ضمري اإلنسان بعد اتباع خطوات الشيطان 

                                                           
 .11غبد العظيم بدوي, مرجع سابق, ص - 50
 .17203رواه أمحد ، وإسناده حسن, برقم  - 51
 .2017هارون حيىي, مصطفى الستييت)مراجعة(, أمهية الضمري يف القرآن,  -52 
 هارون حييي, مرجع سابق. -53 
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ومن مث يفسد حال األسرة أو اجملتمع ككل فيهلكه اهلل تعاىل, أما من تاب فإن اهلل يرزقه الصالح يف الدنيا واهلداية 

 اجلنة يف اآلخرة.و 

 الخاتمة

لقد خلقنا اهلل تعاىل من نفس واحدة وفرق بني البشر من أجل تكاملهم وليس من أجل أن يكون انسان 

أفضل من اآلخر, فالبشر يف النهاية سواسية, وسيحاسبون مجيعا على أفعاهلم. وكما أوضحنا خالل الدراسة املقاصد 

وما إجرائيا توصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج تتمثل يف اآليت؛ إجياد مفه النفسية وأثرها على الضمري اإلنساين فقد

جديدا ملصطلح غري موجود سابقا أال وهو مصطلح "املقاصد النفسية", وقد خلصت الباحثة إىل تقسيمات للضمري 

اليت وجدهتا لقرآن الكرمي و اإلنساين يف القرآن الكرمي, كما أوردت الباحثة جمموعة من املقاصد النفسية املذكورة يف ا

مناسبة من وجهة النظر البحثية, ومن خالل البحث يف القرآن الكرمي وكتب التفسري, كما استنبطت الباحثة ثالث 

مقاصد قرآنية جديدة نابعة من سورة الشمس, وأربع مقاصد قرآنية جديدة أخرى واردة يف سورة القيامة, وتوصلت 

كل سورة ومل   بني السورتني الكرميتني, فضال عن الفروق بني السورتني الكرميتني وما ورد يفالباحثة إىل ثالثة أوجه تشابه 

يرد يف األخرى, وثبت أن هناك عالقة طردية بني كال من املقاصد اآلتية )تسوية النفس, تزكية النفس, هدى النفس, 

الرسل, د صحى ضمريه واتبع خطوات اهلل و لوم النفس( والضمري اإلنساين؛ فإن أستزاد اإلنسان يف أي من هذه املقاص

ويؤثر كال من املقاصد اآلتية )تسوية النفس, تزكية النفس, هدى النفس, لوم النفس( باإلجياب على الضمري اإلنساين 

مما يؤدي إىل صالحه, عالقة عكسية بني كال من املقاصد اآلتية )غفلة النفس, اتباع وسوسة الشيطان( والضمري 

استزاد اإلنسان منها وانغمس فيها قل الضمري حىت ينعدم وبالتايل يفسد اإلنسان, يؤثر كال من املقاصد  اإلنساين؛ فإن

اآلتية )غفلة النفس, اتباع وسوسة الشيطان( بالسلب على الضمري اإلنساين مما يؤدي إىل هالكه, هناك عالقة بني كال 

 من املقاصد النفسية وبعضها البعض.
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Abstract 

This research is a comparative study between Islam and Christianity in "rights of 

children" domain, as a researcher must be fully aware of comparisons of religions 

domain in both religions depending on trustworthy sources of these religions such 

as, Bible and The Holy Qur'an which include the beliefs, worships, canons & 

provinces which are related. So that I wrote this research depending on extracting 

the Verses from The Holy Qur'an and The Bible ( The new Testament ) according 

to analytic study of the contexts which relate to this domain. Consequently, I realized 

that The Holy Qur'an has the priority unlike The Bible which has fewer explanations 

in this domain. 

 

 

  

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/1/2019 

Received in revised form1 2/ /2019 
Accepted 20/3/2019 

Available online 15/4/2019 

Keywords:   



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 229 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 ملخص

هذا البحث دراسة مقارنة بني اإلسالم والنصرانية يف جمال حقوق األبناء، وال بد للباحث يف جمال مقارنة األديان     
خص الذي هو ين وهي الش  على أساس املصادر اليت يؤخذ منها الد   ،انتنيأن يكون عاملا باحلقائق األساسية لكال الدي

 والكتاب املقدس الذي يتضمن العقائد والعبادات والشرائع واألحكام.( النيب(حمور الدين نفسه 

صوص واآليات من كتابنا املقدس )القرآن الكرمي( وكتاب لذلك اعتمدت يف هذا البحث على استخالص الن      
لذي هو جمال ا ، ودراسة تفسريها وحمتواها ومشوهلا يف ذكر احلقوق لألبناءالعهد اجلديد(-س )اإلجنيلصارى املقد  الن  

البحث وتوصلت إىل حقيقة أفضلية القرآن الكرمي ومشوليته وتفصيله يف حقوق األبناء وضعف مستوى الكتاب املقدس 
 صارى أمام القرآن الكرمي. للن  
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 المقدمة 

متكامل  سوي ناء جمتمع يف بااًل هلا دورًا فع   كما أن     بصالحهاة لبناء اجملتمع فال يصلح إال  بنة األساسي  األسرة هي الل     
ريعاته ليضمن هلم ا يف تشا لذلك اهتم اإلسالم باألبناء وأعطاهم حقوقً مومرتابط، واألبناء قرة عني اآلباء وسبب سعادهت

الذي رفع بعض  احلد   ، م ى وصل إىل أو اجاهاًل ا جهاًل نا جند يف جمتمعاتنا من يغفل عن هذه احلقوق إم  زنة لكن  تنشئة مت  
فل وق الط  مات حقوق االنسان وحقوق املرأة وحقة تغين حبفظ تلك احلقوق كمنظ  مات خاص  نشاء منظ  مة إلول املتقد  الد  

ة، وتأسيس ة والعربي  ولي  الد   اتعارات واملناواة بتلك احلقوق اليت وردت يف االتفاقي  ودفع بعض املسلمني إىل رفع تلك الش  
ص على حقوق نصياق إىل الت  ب  ألطفال، وملا كان اإلسالم هو الس  عن اة ة والعمل على رفع اإلساءمراكز وبرامج قانوني  

ة هذا البحث حيث  بوية، وهنا تكمن أمهي  نة الن  ها يف الس  الكرمي وتفصيل القرآنة يف فل خاص  ة وحقوق الط  اإلنسان عام  
يل لتأكيد آن الكرمي ونصوص اإلجنت مقارنة بني نصوص القر دصارى فقد عقكان أغلب من ينادي بتلك احلقوق من الن  

ن حقوق األبناء بني بعنوا كان البحث  األبناء من هناصوص اليت ذكرت حقوق أفضلية القرآن ومشوله وتفصليه يف الن  
–اء يف اإلجنيل حقوق األبن–حقوق األبناء يف القرآن الكرمي -القرآن الكرمي واإلجنيل، حيث سيتناول البحث ما يلي: 

 دراسة واملقارنة بني القرآن واإلجنيل، قبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد أن منه  صوص الواردة من خالل الد  حتليل الن  
 لغة واصطالًحا. (احلق)ا موجزًا إليضاح مفهوم حمور العنوان أال وهو متهيدً 

 الحقوق لغة: 
واحَلقة أخص  منه، يقال: هذه حق يت أي: قال اجلوهري: احلق : خالف الباطل، واحلق : واحد احلقوق،  :الحق     

 .(1)حق ي

: من أمساء اهلل تعاىل أو من صفاته، والقرآن، وضد  الباطل، واألمر املقضي، والعدل،      وقال الفريوز آبادي: احلق 
 .(2)واإلسالم، واملال، وامللك، واملوجود الث ابت، والص دق، واملوت، واحلزم، وواحد احلقوق

 .)3(ل الفي ومي: احلق : خالف الباطل، وهو مصدر حق  الشيء، من بايب ضرب وقتل، إذا وجب وثبتوقا    

 

                                                           
 . م1990 ،4ط بريوت، ،دار العلم للماليني عبد الغفور عط ار،حتقيق: أمحد ، 4/1460: جلوهريا إمساعيل بن مح اد ،اح تاج الل غة وصحاح العربي ةحص  ال )1( 

 . م1998 ،6ط بريوت، ،مؤس سة الر سالة حتقيق: حمم د نعيم العرقسوسي،، 8/74: الفريوز آبادي عقوب جمد الد ينحمم د بن ي ،القاموس احمليط )2(
 . 2ط القاهرة ،دار املعارف حتقيق: عبد العظيم الش ناوي،، 1/143: الفي وميبن علي  بن حمم دأمحد  أبو العب اس ،املصباح املنري يف غريب الش رح الكبري )3(
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 الحقوق اصطالحا:

عر فه اجلُرجاين بقوله: احلق يف اصطالح أهل املعاين: هو احلكم املطابق للواقع، يطلق على األقوال والعقائد واألديان      
 الشرع ويكون مستحقا لصاحبه. عن ما يثبت من ، ومن هنا فإن احلقوق عبارة(4)واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك

 المبحث الول: حقوق البناء في القرآن الكريم. 

األبناء هم الث مرة اليت تنتج من اجتماع الز وج والز وجة وما حيصل بينهما على فراش الز وجي ة، فهم حجر األساس     
للوجود البشري، فجاء القرآن ووضع هلم احلقوق واهتم ألمرهم وأوجب على الوالدين احملافظة عليهم من كل ما يضر هم 

م يف احلقيقة زينة هذه احلياة كما قال اهلل تعاىل: يف العقل أو اجلسم أو اخللق وإعطائه اْلَماُل  ﴿م كاف ة حقوقهم ألَّن 
نْ َيا  نيا واآلخرة ال سي ما إذا كانوا صاحلني بار ين بوالديهم لقوله تعاىل: (5)﴾َواْلبَ ُنوَن زِيَنةُ احْلََياِة الد  ، وسبب سعادهتم يف الد 

، فهم قر ة عني حقًّا إن كانوا (6)﴾ اًمامَ َوال ِذيَن يَ ُقوُلوَن َرب  َنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر ي اتَِنا قُ ر َة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمت ِقنَي إِ  ﴿
دد الن وع البشري  و ة لكثرة عسالكني طريقة اهلداية، كما أن  إجناب األبناء يعترب من ضمن أهداف الز واج املقصودة واملرج

، فحرص اإلسالم أشد  (7)﴾ ُُث  َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكر َة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر نَِفريًا﴿ قال تعاىل: 
 قوق:من تلك احلمحاية نفسه، و فل ضعيف وعاجز عن وضع هذه احلقوق على وجه اإللزام، ألن الط  احلرص على 

 حق  الن سب. أ(

:  .(8)﴾ يِن َوَمَوالِيُكمْ اْدُعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد الل ِه فَِإْن ََلْ تَ ْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم يف الد  قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

 .(9)فهو أعدل عند اهللأي: انسبوا أدعياءكم إىل آبائهم قال مك ي:     

                                                           
 .م1983-ه 1403 ،1ط ،لبنان بريوت،دار الكتب العلمية، ، 89: اجلرجاين لي بن حممد بن علي الزين الشريفع ،كتاب التعريفات )4(

 .46 :، اآليةالكهفسورة  (5)

 .74 :اآلية، الفرقانسورة  (6)

 .6 :، اآليةاإلسراءسورة  (7)

 .5 :، اآليةاألحزابسورة  (8)

 :إشرافب، 9/5783: ق: جمموعة من الباحثنييق، حتالقريواين أبو حممد مكي بن أيب طالب مَح وش بن حممد بن خمتار القيسي هاية،اهلداية إىل بلوغ الن   (9)
 .م2008-ه 1429 ،1ط ارقة،الش  ارقة، جامعة الش   ،الشاهد البوشيخي
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يرى الباحث كي يثبت نسبه ألبيه الذي يعترب مثرة الز واج املبارك وألجل أن تصان كرامته، ويعترب الن سب أيًضا يف     
جبات اريا  ووحوه وو كاملاألسرة شرف هلا، فهو أمر يف غاية األمهي ة السي ما ما يرتت ب على إثبات هذا الن سب من حقوق  

 ن هلم أم عليهم.سواء كا

 .(10)َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهن  وَِكْسَوتُ ُهن  بِاْلَمْعُروِف ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

سب يكتفى فيه ان الن  ق يف املرأة وكجل كما تتحق  ق يف الر  ة ال تتحق  ﴾ وملا كانت الوالدي   وعلىقال البقاعي: قوله ﴿     
 .(11)﴾ أي على فراشه املولود له﴿ بالفراش وكان للرجل دون املرأة فقال: 

يرى الباحث أضاف اهلل تعاىل الولد ألبيه دليل على أن ه املختص بالن سبة إليه، ويكون إثبات الن سب إما بالز واج أو     
 .ته، فهو السبب األول مبوجود هذا الولد بعد اهلل تعاىلاإلقرار أو البي نة، فالوالد هو الذي وضع ماءه يف رحم والد

 .(12)﴾ َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبأَ ابْ يَنْ آَدَم بِاحلَْق  قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا:

 .(13)لبه هابيل، وقابيلآدم من صُ  قال ابن عب اس، وابن عمر، وجماهد: أراد به ابينقال الس معاين:     

يرى الباحث أثبت اهلل عز  وجل الن سب منذ بداية اخللق وذلك ألمه يته العظمى، وحني ينادي الن اس بعضهم يقولون     
 يا بين آدم، فريجعون الن اس إىل أصل أبيهم وهو آدم عليه السالم.

 حق  الر ضاعة.ب( 

:  .(14)﴾ َأْواَلَدُهن  َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتم  الر َضاَعةَ َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

     

                                                           
 .233 :، اآليةالبقرةسورة  (10)

-ه 1404دار الكتاب اإلسالمي،  ،332-3: البقاعي باط بن علي بن أيب بكرإبراهيم بن عمر بن حسن الر  ور، رر يف تناسب اآليات والس  نظم الد   (11)
 .م1984

 .27 :، اآليةاملائدةسورة  (12)

 شر،دار الوطن للن  ، 29-2: معاينالس   لفيافعي الس  ميمي املروزي الش  د بن عبد اجلبار الت  ر منصور بن حمم  أبو املظف   معاين(،تفسري القرآن )تفسري الس   (13)
 .م1997-ه 1418 ،1ط ياض،الر  

 .233 :، اآليةالبقرةسورة  (14)
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 .(15)اللة على حتقق مضمونه، وليس أمر إجياب، وإمنا هو أمر ندب واستحبابهو خرب مبعىن األمر للد  قال الِقن وجي: 

به، ومن   ألن  الر ضاع حق  من حقوقه فالبد  لألم االلتزاميرى الباحث أمر اهلل سبحانه وتعاىل األم بإرضاع طفلها،     
 أحوج ما حيتاج فيها لط فل، ويكونكمال الد ين وحسنه أن ه بني  مد ة الر ضاع بأن يكون سنتني كون هذه املد ة األفضل ل

 إىل أمه.

َنُكْم مبَْعُروٍف َوِإنْ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهن  أُُجوَرهُ قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:  .(16)﴾ تَ َعاَسْرُُتْ َفَستُ ْرِضُع َلهُ ُأْخَرى   ن  َوْأمتَُِروا بَ ي ْ

قوا على شيء معلوٍم من أجر ففق به؛ ح ى  يت  ليأمر بعضكم بعًضا باملعروف يف رضاع املولود والر   :ابن أيب َزَمِننيقال     
 .(17)الر ضاع

يرى الباحث أثبتت اآلية الكرمية بأنًّ الر ضاع يتكف ل به الوالدين كوَّنما املسؤولني املباشرين للولد، فهما الل ذان كانا     
 سبًبا لوجوده فيتكفالن به إىل أن تنتهي مد ة الر ضاعة.

مي ة، وقد أمجع العلماء احية الن فسي ة واجلسوقد أثبتت الد راسات العلمي ة احلديثة بأن  لنب األم أفضل للط فل من الن      
 .(18)على أن  الر ضاع واجب على األم ديانة يف مجيع احلاالت

بية والت عليم. ج(  حق  الرت 

: ُلُغوا احْلُُلَم ِمْنُكْم َثاَلَ  َمر اتٍ َلَْ يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم ال ِذيَن َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َوال ِذيَن قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا   يَ ب ْ
﴾(19). 

                                                           
-ه 1412، لبنان، بريوت ،املكتبة العصرية، 32-2: إبراهيم األنصاريق: عبد اهلل بن يقحت ،وجين  القِ  يق حسن خانصد   ،فتح البيان يف مقاصد القرآن (15)

 . م1992
 .6 :، اآليةالط القسورة  (16)

: حممد بن مصطفى الكنز-حسني بن عكاشة: قيقحتبن أيب َزَمِنني، ا عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري أبو ،تفسري القرآن العزيز (17)
 .م2002-ه 1423 ،1ط القاهرة،الفاروق احلديثة، ، 4/404

 .م1992-ه 1412القاهرة، دار الن هضة العربية، ، 399 :قاسم يوسف ،حقوق األسرة يف الفقه اإلسالميبتصر ف،  (18)
 .58 :، اآليةالن ورسورة  (19)
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املذكورين باالستئذان  م أمروا أن يأمرواه يف احلقيقة للمخاطبني فكأَّن  بيان لكن  األمر للمملوكني والص   أن  قال األلوسي:     
ل البلوغ، وحاصله كليف وال تكليف قبوهبذا ينحل ما قيل: كيف يأمر اهلل عز  وجل  من َل يبلغ احللم باالستئذان وهو ت

مره مبا ذكر ووحوه وأ الة،أن اهلل تعاىل َل يأمره حقيقة وإمنا أمر سبحانه الكبري أن يأمره بذلك كما أمره أن يأمره بالص  
 .(20)عليم وال إشكال فيهأديب والت  من باب الت  

ُ الل ُه َلُكْم   ْبِلِهمْ ُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن ال ِذيَن ِمْن ق َ َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمْنكُ  قال اهلل تعاىل: ﴿ ثانياا: ِلَك يُ بَ ني  َكذَ 
 .(21)﴾ آيَاتِِه َوالل ُه َعِليٌم َحِكيمٌ 

عتاد األطفال ذلك، افإذا ، الثةخول بغري إذن، إال يف العورات الث  األطفال مأذون هلم يف الد   واملعىن أن  قال القامسي:     
فولة، بأن حيتلموا أو يبلغوا السن  اليت حيكم فيها عليهم بالبلوغ، وجب أن يفطموا عن تلك ُث خرجوا عن حد  الط  

ول عليكم إال خجال الكبار الذين َل يعتادوا الد  العادة، وحيملوا على أن يستأذنوا يف مجيع األوقات، كما يستأذن الر  
 .(22)اس منه يف غفلةوهذا مما الن  ، بإذن

ين اإلسالمي دين أدب وتربية ح ى  وإن كان مع الطفل، فالعلم يف الص غر كالن قش يف      يرى الباحث هذا هو الد 
 احلجر والعلم يف الكرب كالن قش على املاء، فإن ه يتعل م وتبقى هذه األمور راسخة يف ذهنه إىل أن يكرب.

ِلَك ِمْن َعْزِم  يَا بُ يَن  أَِقِم الص اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصربْ َعَلى  َما َأَصاَبكَ قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا: ِإن  ذَ 
 .(23)﴾ اأْلُُمورِ 

ة، ومشل الانتقل من تعليمه أصول العقيدة إىل تعليمه أصول األعمال الص احلة فابتدأها بإقامة الص  قال ابن عاشور:     
وى، إذ فهذه كلمة جامعة من احلكمة والت ق، األمر باملعروف كما مشل الن هي عن املنكر اجتناب األعمال الس ي ئة كذلك

                                                           
 لبنان، بريوت، ة،دار الكتب العلمي  ، 9/400: األلوسي عبد اهلل احلسيين ين حممود بنشهاب الد   ،بع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والس   (20)

 .ه 1415 ،1ط
 .59 :، اآليةالن ورسورة  (21)

، ريوتب ،ةدار الكتب العلمي   ،ودد باسل عيون الس  ق: حمم  يقحت ،405-7: القامسي د سعيد بن قاسم احلالقين بن حمم  د مجال الد  حمم   ،أويلحماسن الت   (22)
 ه .1418 ،1ط لبنان،

 .17 :، اآليةلقمان سورة (23)
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رب مجع البنه اإلرشاد إىل فعله اخلري وبث ه يف الن اس وكف ه عن الش ر  وزجره الن اس عن ارتكابه، ُث  أعقب ذلك بأن أمره بالص  
 .(24)ا يصيبهعلى م

 حق  العدل بني الذ كر واألنثى. د(

 .(25)﴾ يُوِصيُكُم الل ُه يف أَْواَلدُِكْم لِلذ َكِر ِمْثُل َحظ  اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ قال اهلل تعاىل: ﴿  :أوًَّلا 

، فَأمر الل ه  إِلناا أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن  أهل اجلاهلي ة كانوا جيعلون مجيع املريا  للذ كور دونقال ابن كثري:     
ىل تعاىل بالت سوية بينهم يف أصل املريا ، وفاوت بني الص نفني، فجعل للذ كر مثل حظ  األنثيني، وذلك الحتياج الر جل إ

 .(26)ل املشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه األنثىب وحتم  كس  جارة والت  ة الت  امؤنة الن فقة والكلفة ومعان

لباحث هذه هي وصي ة اهلل للوالدين بوجوب العدل بني األوالد يف باب املريا ، ألن  الذ كر هو من يقع عليه يرى ا    
املهر والن فقة واملسؤولي ة املادي ة بأكملها، وأم ا األنثى فتحصل على هذا كل ه غري مطالبة بإنفاق شيء منه، فكان الذ كر 

 أوىل بالز يادة على األنثى.  

 .(27)فليس لألبوين أن ميي زا بعض أبنائهما على بعض فإن ذلك يؤدي إىل شيوع الكراهي ة والبغضاء بينهم    

 .(28)َوِإَذا ُبش َر َأَحُدُهْم بِاألُنْ َثى  َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

ن  ال يقاتلن، وال يركنبكان أهل اجلاهلي ة يودو قال الس معاين:        ن الذ كور من اأَلوالد، ويكرهون اإِلنا ، ويقولون: إَّن 
ر وِإن بش   قوم،ئه الر باالبن ظهر، ويهن  جل منهم إذا دنت والدة امرأته توارى من نادى قومه، فِإن بش  اخليل، وكان الر  

 .(29)ا يئدها واستخفى ورمب  باألنثى تغري  

يرى الباحث وعلى الن قيض من ذلك جاء اإلسالم ودحض هذا الفكر املوجود عند اجلاهلية، وبعد كل  هذا البيان     
يأيت جه ال هذا العصر مم ن حياربون اإلسالم بفكرهم املنحرف عن الص راط القومي، بأن  املرأة يف اإلسالم مكروهة وغري 

                                                           
 تونس،، شرونسية للن  الدار الت   ،165-21/164: ونسيالت   بن عاشورااهر د بن حممد الط  د الطاهر بن حمم  حمم   نوير،حرير والت  تفسري الت  بتصر ف،  (24)

 .ه1984
 .11 :، اآليةالن ساء سورة (25)

 .م1999-ه 1420 ،2ط السعودية،دار طيبة،  ،225-2: ق: سامي بن حممد الس المةيقحت، ابن كثري إمساعيل بن عمر تفسري القرآن العظيم، (26)
 .م1988-ه 1408 ،1ط لبنان، ،بريوت ،دار األضواء، 140 :القرشي باقر شريفنظام األسرة يف اإلسالم،  (27)
 .58 :، اآليةالن حلسورة  (28)

 .180-3/179 :معاين(تفسري القرآن )تفسري الس   (29)
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أين ذهبوا من معرفة وفهم هذه اآليات الكرمية اليت بي نت مكانة املرأة يف مرغوبة ومهضومة احلقوق، فيا عجباه!!، 
 اإلسالم، اليت ال توجد يف أي دين آخر، لكن هم جهلوا أو اجاهلوا.

َك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن مم ا َقل  ِمْنُه رَ لِلر َجاِل َنِصيٌب مم ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن َولِلن َساِء َنِصيٌب مم ا ت َ  قال اهلل تعاىل: ﴿ ثالثاا:
 .(30)﴾ أَْو َكثُ َر َنِصيًبا َمْفُروًضا

أي اجلميع فيه سواٌء يف حكم الل ه تعاىل، يستوون يف أصل الوراثة، وإن تفاوتوا حبسب ما فرض اهلل قال ابن كثري:     
 .(31)زوجي ة، أو والء، فِإن ه حلمة كلحمة الن سبلكلٍّ منهم مبا يديل به إىل املي ت من قرابة، أو 

يرى الباحث فلله احلمد واملن ة على إقامة هذا العدل العظيم بني الر جال والن ساء، فهذه اآلية تعترب قامسة ملن يريد أن     
ن َل يعدل بني الذ كر ه دييتعد ى على دين اهلل، وعلى كل  من يت هم أو يكذب أو ح ى  يفرتي على هذا الد ين، على أن  

 واألنثى، لكن هم يت بعون املتشابه ويؤو لون الن صوص لتأييد باطلهم.

 حق  الل ني والر فق يف اخلطاب معهم. ه ( 

:  .(32)يَا بُ يَن  ارَْكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن ﴾ قال اهلل تعاىل: ﴿ أوًَّلا

الم ابنه وح عليه الس  ة نادى ناس وغريهم يف موج عظيم مثل اجلبال، وبعاطفة األبو  يها من الن  فينة تسري مبن فالس      
ع الكافرين، فينة؛ لتنجو من الغرق، وال تكن مالكافر، وكان منفرًدا عن أبيه وقومه يف مكان: يا بين اركب معنا يف الس  

 .(33)فيصيبك ما أصاهبم من اهلالك بالغرق

 .(34)قَاَل يَا بُ يَن  اَل تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى  ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

                                                           
 .7 :، اآليةالن ساءسورة  (30)

 .2/219 ،ابن كثري تفسري القرآن العظيم، (31)
 .42 :، اآليةهودسورة  (32)

 . ه 1436 ،3ط ،الر ياض ،ةراسات القرآني  مركز تفسري للد   ،226 :مجاعة من علماء التفسري ،املختصر يف تفسري القرآن الكرمي (33)
 .5 :اآلية، يوسفسورة  (34)
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﴾ حيتالون  َلَك َكْيدً  اَل تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا﴿ فقة، صغري للش  ﴾ الت   قَاَل يَا بُ يَن  ﴿  :اإلجييقال     
م يعلمون تأويلها إلهالكك حيلة،  .(35)حسًدا منهم، فإَّن 

يرى الباحث أنظر كيف أن  القرآن يرب ينا على األسلوب األمثل يف الت عامل مع األبناء، بلفظ الش فقة واحلنان اليت     
فيها تأثري إجيايب على نفسي ة الط فل، وقبوله ألوامر والديه مباشرة دون أي  نزاع أو خالف، الستعمال األلفاظ املؤثرة 

 فيه. 

 .(36)﴾ قَاَل يَا بُ يَن  ِإين  أََرى  يف اْلَمَناِم َأين  أَْذحَبَُك فَاْنظُْر َماَذا تَ َرى  ىل: ﴿ قال اهلل تعا ثالثاا:

ابتداء اجلواب بالن داء واستحضار املنادى بوصف األبو ة وإضافة األب إىل ياء املتكل م املعو ض عنها قال ابن عاشور:     
 .(37)ن نالت اء املشعر تعويضها بصيغة ترقيٍق وحت

 حق  احرتامه يف احلياة.و( 

:  .(38)﴾ َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق وَحُْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإي اُهمْ قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

ن أي ال تقتلوهم بالوأد من َق حبقوق الوالديكليَف املتعل  ق حبقوق األوالِد عق ب به الت  تكليٌف متعل  قال أبو الس عود:     
 .(39)فقرالأجل 

يرى الباحث ومن هذا املبدأ فإن  اهلل سبحانه وتعاىل َّنى عن قتل األوالد يف هذه اآلية، والس بب أن  األب كان يفعل     
ذلك لضيق العيش كونه هو املكلف بالن فقة، فناسب هنا تقدمي رزق الوالدين على رزق األوالد ألَّنم أصحاب الشأن، 

تل سبحانه وتعاىل قد تكفل برزق الوالدين واألوالد مًعا، فال داعي للخوف املسبب لقوبرزق الوالدين يرزق األوالد، واهلل 
 األوالد.

                                                           
 ة،دار الكتب العلمي  ، 2/211 :ق: عبد احلميد هنداوييقحت ،اإلجيي ريازيد بن عبد اهلل الش  د بن عبد الرمحن بن حمم  حمم   ،جامع البيان يف تفسري القرآن (35)

 .م2004-ه 1424 ،1ط بريوت،
 .102 :، اآليةالص اف اتسورة  (36)

 .23/151: رعاشو بن ا ،نويرحرير والت  تفسري الت   (37)

 .151: ، اآليةاألنعامسورة  (38)

 ،198-3 :ن العمادييين مصطفى عماد الد  د بن مصلح الد  د بن حميي الدين حمم  حمم  أبو الس عود  ،ليم إىل مزايا الكتاب الكرميإرشاد العقل الس   ،ينظر (39)
 .بريوت ،دار إحياء الرتا  العريب
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 .(40)﴾ َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق وَحُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإي اُكمْ قال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:

،  فنهن يف احلياةأي د ،وهو وأدهم بناته ،ة من قتلهم أوالدهماجلاهلي  ا كانوا يفعلونه يف َّني هلم عم  قال القامسي:     
 .(41)فنهاهم اهلل وضمن هلم أرزاقهم ،كانوا يئدوَّنن خشية الفاقة وهي اإلمالق والفقر، باإلنفاق عليهم إذا كربوا

كثرة مطالبهم، و  يرى الباحث أما هذه اآلية حتد ثت عن سبب َّني قتل األوالد هو حدو  الفقر بسبب كثرهتم    
م أصحاب الش أن بقدرهتم على العمل يف املستقبل، وبرزقهم يكون  فناسب هنا تقدمي رزق األوالد على الوالدين ألَّن 

 رزق للوالدين عند الكرب. 

ِلَك َزي َن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل أَْواَلِدِهْم قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا:  .(42)﴾ يُ ْرُدوُهْم َولِيَ ْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَ ُهمْ ُشرََكاُؤُهْم لِ وََكذَ 

قتل ، ياطينهمأي: رؤساؤهم وش ،ه زي ن لكثري من املشركني شركاؤهمومن سفه املشركني وضالهلم، أن  قال الس عدي:     
 .(43)ية العاركور خشية االفتقار، واإلنا  خشأوالدهم، وهو: الوأد، الذين يدفنون أوالدهم الذ  

اًء َعَلى الل ِه َقْد َضل وا َقْد َخِسَر ال ِذيَن قَ تَ ُلوا أَْواَلَدُهْم َسَفًها ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَحر ُموا َما َرَزقَ ُهُم الل ُه اْفرتَِ قال اهلل تعاىل: ﴿  رابعاا:
 .(44)﴾ َوَما َكانُوا ُمْهَتِدينَ 

نيا فخسروا أوالديقول تعاىل قد خسر الذين قال ابن كثري:      نيا واآلخرة، أم ا يف الد  هم فعلوا هذه األفاعيل يف الد 
بقتلهم، وضي قوا عليهم يف أمواهلم فحر موا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأم ا يف اآلخرة فيصريون إىل أسوأ املنازل 

 .(45)بكذهبم على اهلل وافرتائهم

م قد افرتوا على اهلل بغري علم، فال يرى الباحث وصف اهلل الذين يقتلون     رزق بيد أوالدهم بسبب الر زق باجلهل، ألَّن 
 اهلل ال يستطيع أحد أن يتدخ ل به، والذي يعترب من أفعال اهلل اليت انفرد هبا. 

                                                           
 .31 :اآليةاإلسراء، سورة  (40)

 .6/458حماسن الت أويل، القامسي:  (41)
 .137سورة األنعام، اآلية:  (42)
 مؤسسة الر سالة، ،274 :تيسري الكرمي الر محن يف تفسري كالم املن ان، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل الس عدي، حتقيق: عبد الر محن بن معال الل وحيق (43)

 .م2000-ه 1420 ،1ط
 .140اآلية: سورة األنعام،  (44)
 .3/347تفسري القرآن العظيم:  (45)
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 .(46)َواَل يَ ْقتُ ْلَن أَْواَلَدُهن  ﴾قال اهلل تعاىل: ﴿  خامساا:

 .(47)يف األوالد، ُث  هو عام يف كل  نوع من أنواع قتل الولد أهل اجلاهلية الوأد الذي كان يفعلهقال الواحدي:     

يرى الباحث َّنى اهلل سبحانه وتعاىل عن قتل األوالد مهما كانت األسباب، فالن هي هنا جاء للعموم وخالف ذلك     
 يعترب احلكم حرام، وقد ارتكب صاحبه جرًما عظيًما.

 .(48)( بَِأي  َذْنٍب قُِتَلْت ﴾8َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت )َوإِ قال اهلل تعاىل: ﴿  سادساا:

ل جاْلَمْوُءوَدُة ﴾: عرف هذا االسم يف البنات اللوايت كان قوم من العرب يدفنوَّنن أحياء حيفر الر   قال ابن عطي ة: ﴿    
بعضهم: كان يفعل خد  هلا يف األرض ودفنها، و  اً ر أو القرب ُث يسوق ابنته فيلقيها فيها، وإذا كانت صغرية جد  ئشبه الب

جهة  هذا علىأي  ُسِئَلْت ﴾ومعىن ﴿  ،ة للبنات وجهالةذلك خشية اإلمالق وعدم املال، وبعضهم: غرية وكراهي  
ب اجلوا اا تسأل ليصري األمر إىل سؤال الفاعل، وحيتمل أن تكون مسؤولة عنها مطلوبً وبيخ للعرب الفاعلني ذلك، ألَّن  الت  

 . (49)منهم

الة على حترمي قتل األوالد، فإن  الن اظر جيد أن  الد ين اإلسالمي دين      يرى الباحث بعد عرض جمموعة من األدل ة الد 
رمحة وشفقة، وعظ م شأن األوالد أفضل تعظيم، فاإلسالم ليس حباجة إىل منظ مات حقوق الط فل، ألن ه حفظ حقوقه 

ه وضعي ة واليت قد يكون منها خمالفة لديننا احلنيف، فإن ه ال يوجد دين على وجه البسيطة وج ه أم تدون تلك القوانني ال
 هذه الت وجيهات واألوامر ألجل حفظ حقوق األوالد، وكان حريص كل احلرص على األبناء بصورة عام ة.

 حق  الن فقة. ز(

:  .(50)﴾ ِمْن َسَعِتهِ لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة قال اهلل تعاىل: ﴿  أوًَّلا

                                                           
 .12سورة املمتحنة، اآلية:  (46)

دار الكتب ، 4/287: د معوضعلي حمم  -ق: عادل أمحد عبد املوجوديقحت، الواحدي أبو احلسن علي بن أمحد ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، بتصر ف (47)
 .م1995-ه 1415، 1بريوت، ط ة،العلمي  

 .9-8 :، اآليةالت كويرسورة  (48)

: دايف حمم  الم عبد الش  ق: عبد الس  يق، حتمحن بن متام األندلسي احملاريببن غالب بن عبد الر   د عبد احلق  أبو حمم   ،ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر   (49)
 .ه 1422، 1ة، ط، بريوت، دار الكتب العلمي  5/442

 .7 :، اآليةالط القسورة  (50)
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جة بل يكون و وج ما ال يطيق، وال تضي ع الز  واحد على مقدار حاله، وال يكلف الز   أمر بأن ينفق كل   قال الكليب:    
 .(51)احلال معتداًل 

 يرى الباحث أمر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية اإلنفاق على األوالد حبسب قدرة األب من غري تكل ف.    

اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهن   َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن أَْواَلَدُهن  َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتم  الر َضاَعَة َوَعَلىقال اهلل تعاىل: ﴿  ثانياا:
 .(52)ُه ِبَوَلِدِه ﴾َدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد لَ وَِكْسَوتُ ُهن  بِاْلَمْعُروِف اَل ُتَكل ُف نَ ْفٌس ِإال  ُوْسَعَها اَل ُتَضار  َوالِ 

﴿ ق أو بعده القني ولدَّنم قبل الط  ﴾ املطلقات الاليت هلن  أوالد من أزواجهن  املطل   َواْلواِلداتُ قال الث عليب: ﴿     
﴿  ،عليهن   اعهن  ه رضبرضاعهن  من غريهن ، أمر استحباب ال أمر إجياب من أن   ﴾ يعين أَّنن  أحق   يُ ْرِضْعَن أَْوالَدُهن  
﴾ أي على قدر  اْلَمْعُروفِ بِ ﴿  ﴾ لباسهن   وَِكْسَوتُ ُهن  ﴿ ﴾ طعامهن  وقوهتن   رِْزقُ ُهن  ﴿ ﴾ يعين األب  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلهُ 
نزع الولد منها إىل غريها في ال ُتَضار  واِلَدٌة ِبَوَلِدها ﴾﴿ ىن اآلية ومع، فقة على األبضاعة على األم والن  امليسرة جعل الر  

 .(53)ها تضار ه بذلك﴾ وال تلقيه هي إىل أبيه بعد ما عرف َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ ﴿ يب بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الص  

 .(54)﴾ أُُجوَرُهن  فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهن  قال اهلل تعاىل: ﴿  ثالثاا:

فلها أجرة  ،ةجي  و انقطاع عصمة الز   ا من ظئرهن أو منهن بعديعين هؤالء املطلقات إن أرضعن لكم ولدً قال الن سفي:     
ا واجبة على والده  . (55)على الر ضاع ألَّن 

يرى الباحث من خالل ظاهر هذه اآلية يتبني  لنا وجوب الن فقة على والد الط فل فهو حق  له جيب على األب فعل     
 هذا األمر وهو اإلنفاق.

 حق أمر األبناء لطاعة اهلل عز وجل.ي( 

                                                           
 ،دار األرقم بن أيب األرقم ،2/387: ق: عبد اهلل اخلالدييقحت، الكليبابن جزي  د بن عبد اهللد بن أمحد بن حمم  أبو القاسم حمم   ،نزيلسهيل لعلوم الت  لت  ا (51)

 .ه  1416، 1بريوت، ط
 .233 :، اآليةالبقرةسورة  (52)

دار  ،182-2/180: ينظري الساعد-علي بن عاشور حتقيق: ،عليبالث   د بن إبراهيمأمحد بن حمم  أبو إسحاق  ،الكشف والبيان عن تفسري القرآنينظر،  (53)
 .م2002-ه 1422، 1طبريوت،  إحياء الرتا  العريب،

 .6 :، اآليةالط القسورة  (54)

: ج أحاديثه: يوسف علي بديويخر  قه و ، حق  سفيالن   ينحممود حافظ الد  أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن  ،أويل )تفسري النسفي(نزيل وحقائق الت  مدارك الت   (55)
 .م1998-ه 1419، 1بريوت، ط ،بي  دار الكلم الط   ،3/500
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َها اَل : أوًَّلا   .(56)اْلَعاِقَبُة لِلت  ْقَوى ﴾َنْسأَُلَك رِْزقًا وَحُْن نَ ْرزُُقَك وَ قال اهلل تعاىل: ﴿ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالص اَلِة َواْصَطربْ َعَلي ْ

قال القرطيب: أمر اهلل تعاىل نبيه بأن يأمر أهله بالصالة وميتثلها معهم ويصطرب عليها، فهو خطاب له ويدخل يف     
 .(57)عمومه مجيع أمته، وأهل بيته على التخصيص

 يرى الباحث بأن أمر االهل بالصالة من أعظم العبادات هلل تعاىل، واليت من نتائجها فتح أبواب الرزق على العبد.    

 .(58)قال اهلل تعاىل: ﴿ وََكاَن يَْأُمُر أَْهَلُه بِالص اَلِة َوالز َكاِة وََكاَن ِعْنَد َرب ِه َمْرِضيًّا ﴾و  ثانياا:

الم مقيما ألمر اهلل على أهله، فكان يأمرهم بالصالة املتضمنة لإلخالص للمعبود، قال السعدي: كان عليه الس    
 .(59)وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، ألَّنم أحق بدعوته من غريهم

أن إمساعيل عليه السالم كان يأمر أهله بالصالة والزكاة ملعرفته ألمهية العبادة، وأنه ملزم بذلك وحماسب  يرى الباحث    
 ا كونه هو ويل أمر هذه العائلة. عليه

َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ لَ قال اهلل تعاىل: ﴿ يَا أَي  َها ال ِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها الن اُس َواحلَِْجارَُة عَ و  ثالثاا: ي ْ
 .(60)يُ ْؤَمُروَن ﴾ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن الل َه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما

 .(61)قال ابن كثري: قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: اعملوا بطاعة اهلل، واتقوا معصيته، وامروا أهليكم بالذكر    

يرى الباحث أن اهلل سبحانه أمر الناس بعبادته وترك املعاصي كي ال يوقعوا أنفسهم بعذاب اهلل، متضمنا ذلك اآلباء     
 بأن يأمروا أهليهم بذلك وهي عبادة اهلل، فهو واجب يقع على عاتقهم ااجاه أبنائهم.

 

 

                                                           
 .132 :سورة طه، اآلية (56)
 .14/164: القرطيباجلامع ألحكام القرآن  (57)
 .55 :سورة مرمي، اآلية (58)
 .496: كالم املنانرمي الرمحن يف تفسري  بتصرف، تيسري الك (59)
 .6 :سورة الت حرمي، اآلية (60)
 .8/167 :عيل بن عمر، تفسري القرآن العظيمإمسابتصرف،  (61)
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 المبحث الثَّاني: حقوق البناء في اإلنجيل.

 واج.حق  االختيار يف الز   أ(

 .(62)«أَي  َها اآلبَاُء، اَل تُِغيظُوا أَْواَلدَُكْم لَِئال  يَ ْفَشُلوا»قال بولس: 

قال ملطي: ال تغيظوا أوالدكم، أي ال تضايقوهم فوق احتماهلم أو تثريوَّنم، ال تدفعوهم إىل إتيان أفعال عنيفة،     
 .(63)ياء غري معقولةعاملوهم ككائنات آدمية، احرتموا أفكارهم فال تتوقعوا منهم أش

هما يس من حق  ا، ولكن لا ال جيدانه مناسبً هما أن يرفضا زوجً وظيفة الوالدين يف خطبة ابنتهما أو ابنهما، من حق      
 .(64)أن يفرضا آخر

،  اوالرضاحلب ول و القب ا، فالز واج الن اجح يبىن علىا ناجحً نتج زواجً يأسلوب اإلجبار ال ميكن أن  الباحث ألن   يرى    
 كي تتحقق مجيع أهدافه املطلوبة.

بية. ب(  حق  الرت 

:  .(65)«َوأَنْ ُتْم أَي  َها اآلبَاُء، اَل تُِغيظُوا أَْواَلدَُكْم، َبْل َرب وُهْم بَِتْأِديِب الر ب  َوِإْنَذارِهِ »قال بولس:  أوًَّلا

ينبغي على الوالدين أن حيذروا من إغاظة أوالدهم بقسوهتم عليهم، فالض غط الش ديد على الص غري يسبب له فشاًل،     
يني ة الص احلة  .    (66)إًذا البد  من احملب ة مع احلزم يف معاملة األوالد مع تأديبهم بتعريفهم وصايا الر ب وتنشئتهم الن شأة الد 

ِتَك َلْوئِيَس َوأُم  » :ولسبقال  ثانياا: َك أَْفِنيِكي، َولِكين  ِإْذ أََتذَك ُر اإِلميَاَن اْلَعِدمَي الر يَاِء ال ِذي ِفيَك، ال ِذي َسَكَن أَو الً يف َجد 
 .(67)«ُموِقٌن أَن ُه ِفيَك أَْيًضا

 

                                                           
 .3/21: سول إىل أهل كولوسيرسالة بولس الر   (62)
 .م2006، 2رويس األوفست، طا القاهرة، األنب، 147: تادرس يعقوب ملطيرسالة بولس الرسول إىل أهل كولوسي، تفسري وتأمالت اآلباء األولني  (63)
 .م2001، 4ط ،القاهرة ،16: ت، األنبا رويس األوفساألنبا شنودة عيدة،وحية الس  األسرة الر   (64)
 .6/4: رسالة بولس الرسول إىل أهل أفسس (65)
، 2مصر، ط ،الشهيد العظيم مارمينا العجائيبمطبعة دير ، 4/320: ةكهنة وخدام كنيسة مارمرقص مبصر اجلديد  لتفسري العهد اجلديد ةياملوسوعة الكنس (66)

 .م2007
 .1/5 :ولس الرسول الثانية إىل تيموثاوسرسالة ب (67)
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قال م ى هنري: عندما يتشب ه األوالد بوالديهم األتقياء يف إمياَّنم وحياهتم املقد سة ويسلكون سلوكهم، فاإلميان الذي     
 .(68)يسلكه املؤمنون احلقيقيون هو اإلميان الذي يثبت يف الت جارب أيًضا، ألن ه يسكن فيهم كأساس حي  

ا األم امرأة ا يف هذا اجملال، إذا كانت ابنتهربية أحفادها، وقد تساعد كثريً إن  اجلد ة بال شك هلا مركز كبري يف ت    
 .(69)عاملة

يرى الباحث قرن تربية األبناء باجلد ة إذ هلا دور يف تربية أحفادها وذلك إذا كانت ابنتها امرأة مهتم ة يف هذا الش أن،     
 فيظهر أثر ذلك على أبنائها.

 حق  توجيه األبناء لطاعة الر ب. ج(

 .(70)«َها أَنَا َواأَلْواَلُد ال ِذيَن َأْعطَانِيِهِم اهللُ »قال بولس: 

قال دونالد جوثري: فقد رأى إشعياء نفسه مرتبطًا بأوالده يف خدمة اهلل، ألنه رأى أن األوالد كانوا آيات معطاة     
 . (71)من اهلل

 .(72)له  أوالداً، لكي يصريوهم أوالًداجنيإن  اهلل قد أعطى الز و     

م يف احلقيقة أبناعباداً أوالدهم من وا لباحث حيث بولس الوالدين بأن جيعليرى ا     م، ألَّن  كما هو -ء هللمطيعني لرهب 
 .-عند الن صارى

 حق  الت عميد. د(

 .(73)«يَ ْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اهللِ  ِإْن َكاَن َأَحٌد الَ يُوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالر وِح الَ »قال يوحنا: 

 

                                                           
، 1مصر، طمطبوعات إجيلز، ، 2/874: ترمجة: جمموعة من اخلدام املسيحيني حتت إشراف جوزيف صابر، هنري م ى التفسري الكامل للكتاب املقدس (68)

 .م2002
 .35: الس عيدةاألسرة الر وحية  (69)
 .2/13: ة بولس الرسول إىل العربانينيرسال (70)
 .م1994، 1طالقاهرة، دار الثقافة، ، 84الرتمجة: خبيت م ى:  ،جوثري دونالد ،حلديث للكتاب املقدس العهد اجلديداالتفسري  (71)
 .37: األسرة الر وحية الس عيدة (72)
 .3/5 :إجنيل يوحنا (73)
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قال م ى املسكني: فامليالد ليس جسديًا بل هو ميالد روحاين للن فس، ووسائله ليست حلمي ة ال من دم  وال من     
 .(74)مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل من اهلل: من املاء والر وح هو ميالد غري منظور مساوي

عالمة قبول اهلل لنا قبواًل َّنائيًّا ال عودة عنه، لذلك كل  معمودي ة تتم بشكل صحيح، أي باملاء وباسم هذا اخلتم هو     
 .(75)اآلب واالبن والر وح القدس، ال جيوز أن تعاد

م باملعمودي ة مميزون وخاص ة اهلل، لذلك يسارعون يف تعميد األطفال الذين خيشى عليهم منويرى      ملوت ا الن صارى أَّن 
 .(76)قبل طهر أمهاهتم

يرى الباحث نعم ال بد  من تعميد الط فل فهو حق  له، حيث إن ه ال يكون مسيحيًّا حقًّا إال بالت عميد الذي هو أصل     
 من األصول.

  .من خالل الدراسة والمقارنة بين القرآن واإلنجيلالبناء  حقوق تحليل :ثالثالمبحث ال

 يلي: إىل ما بعد هذه الدراسة خنلص

 . جند أن  القرآن ذكر حق  الن سب وقد أسهب يف املوضوع وفص ل، بينما اإلجنيل َل يذكر من ذلك شيء.1

 . ذكر القرآن حق  الر ضاعة والذي يعترب حقًّا مهمًّا من حقوق األبناء، باملقابل فاإلجنيل َل يأت هبذا احلق .2

بية، أم ا اإلجنيل فلم يسهب كما هو موض ح. أن  القرآن فص ل وبني  يف حق  3 بية بذكر أمثلة على هذه الرت  ومفص ل  الرت 
 يف القرآن.

 . ركًّز القرآن على قضيًّة العدل بني األبناء خاصًّة بني الذ كر واألنثى، لكن اإلجنيل َل يتناول هذا احلق .4

 مع األبناء، واإلجنيل َل يذكر هذا احلق وال ما يشبهه. . تناول القرآن جانب حق  الل ني والر فق يف الت عامل5

. أكثر القرآن يف ذكر حق  احرتام األبناء خاص ة يف قضي ة القتل الذي كان منتشرًا يف زمن اجلاهلية، بينما اإلجنيل َل 6
 يتطر ق هلذا احلق .

                                                           
 .م1990، 1القاهرة، ط ،مطبعة دير القديس أنبا مقار ،1/214: املسكني م ىشرح إجنيل القديس يوحنا  (74)
 .م1989، 2لبنان، ط ،البولسي ةطبعة امل ،3/83: سيولالب سليم بسرتس ،الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر (75)
 .م2010، حبث ماجستري، 341: األمسري عبد اهللرمحة علي  ،أحكام األسرة يف اإلسالم والنصرانية دراسة مقارنة (76)
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 هم، وَل يوض ح اإلجنيل هذا احلق .. وض ح القرآن حق  الن فقة لألبناء إىل أن يكربوا ويعتمدوا على أنفس7

. جند أن  القرآن حتد   عن أمهي ة حق  طاعة اهلل، كما حتد   عنه اإلجنيل فهما ات فقا يف هذا اجلانب، وشت ان شت ان 8
 بني الط اعتني. 

هو مبني  يف الس نة  حلق  لكن. ذكر اإلجنيل حق  الت عميد لألبناء كي يصبح مسيحيًّا حقًّا، بينما القرآن َل يذكر هذا ا9
 الن بوية واليت توض ح ما يف القرآن من أحكام، فإن  الس نة ذكرت حق  اخلتان للطفل.

بة األعلى، إلثبات ستيجة والن   لنا الن  يبني   اآخرً  جدواًل  نعرضمت عن حقوق األبناء، وبعد ذكر اآليات اليت تكل      
 ة حفظ حقوق األبناء.الكتاب األكمل واألمشل يف قضي  

 

    

القرآن  بأن   يهاجيد املتأمل ف ، واإلجنيل )العهد اجلديد(ة لألبناء اليت ذكرت يف القرآن وبعد ذكر تلك احلقوق اخلاص   
باين تاب الر  مان واملكان فالقرآن هو الكا الز  ة أشكاهلا، مراعيً هو الكتاب األمشل واألفضل الذي حفظ تلك احلقوق بكاف  

 هاتني اف وعدل بنيإنص راسة بكل  ت هذه الد  اخلالد الذي هو أدرى وأعلم مبصلحة خلقه ومنهم األبناء، حيث مت  
اهلوى، لكن هذا هو عصب و ا عن الت  لقة باملوضوع قدر اإلمكان، بعيدً يانتني وبذلت جهدي الستخراج اآليات املتع  الد  

 القرآن الكرمي الكتاب احلافظ لتلك احلقوق كاملة.  له أن  فمن نظر بعني البصري تبني   احلق  

عت تابه شعور بأن ه من كالم اهلل حقًّا، ال سي ما ما يتضم نه من أمور غيبي ة وقومن منظور آخر فإن  القارئ للقرآن ين    
 اف ة العلوم واجملاالت.كالعلمي ة احلديثة يف هذا القرن يف  قبل وبعد البعثة الن بوية، وأمور علمي ة تت فق مع االكتشافات 

مثله   كما هو يف القرآن، فهو عبارة عن قصص من تأليف بشر،  أم ا اإلجنيل فالقارئ ال يشعر ذاك الش عور احلقيقي      
 كمثل أي كتاب آخر مؤل ف، ال يتضم ن القضايا الكثرية اليت ذكرها القرآن الكرمي.

عدد أنواع  
الحقوق في 

 القرآن

عدد اآليات التي تكلمت 
 عن حقوق البناء في القرآن

عدد أنواع 
الحقوق في 

 اإلنجيل

عدد اآليات التي تكلمت عن 
 حقوق البناء في اإلنجيل

 5 4 26 8 العدد
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 :الخاتمة

القرآن الكرمي تكلم بكل وضوح وتفصيل عن حقوق األبناء، ح ى أصبح حجة على الوالدين ال مهرب منه، ألَّنم  -
 اه أبنائهم.يصدر منهم من أفعال وأقوال اجعما حماسبون 

ألجل ذلك حرص القرآن عليهم كل ، بالعكسالحهم يصلح اجملتمع والعكس األبناء هم ثروة هذه األمة، فبص -
   احلرص، ووجهنا بتلك التوجيهات القيمة والنافعة، اليت تعود علينا أوال باخلري ُث عليهم بالنفع.

ون فال خيتل صراين هلم أمهيتهم واحرتامهم، فهمين الن  ، فاألبناء عند الد  عن األبناء وأوالهم رعاية تامة اإلجنيل حتد  -
 يف هذا اجلانب. عن املسلمني كثرياً 

لم سرتتقي تعليم لألبناء، لعلمهم أن بالعاهتمامهم يف جمال ال  بيانتني، وذلك كال الد  األبناء شأَّنم عظيم عند   أن   -
 ات وتزدهر، ويكون ذلك من خالل أبنائهم. اجملتمع
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي

 لاإلجني

 م.2010رمحة علي عبد اهلل األمسري، حبث ماجستري،  ،أحكام األسرة يف اإلسالم والنصرانية دراسة مقارنة -1

ين مصطفى لد  د بن مصلح احميي الدين حمم  د بن أبو الس عود حمم   ،ليم إىل مزايا الكتاب الكرميإرشاد العقل الس   -2
 .بريوت ،ين العمادي، دار إحياء الرتا  العريبعماد الد  

 م.2001األسرة الر وحية الس عيدة، األنبا شنودة، األنبا رويس األوفست، الطبعة الرابعة، القاهرة،  3-

 ،ق: عبد اهلل اخلالدييقحت ،الكليبابن جزي  د بن عبد اهللد بن أمحد بن حمم  أبو القاسم حمم   ،نزيلسهيل لعلوم الت  لت  ا -4
 ه . 1416بريوت،  ،دار األرقم بن أيب األرقمالطبعة األوىل، 

 تونس،، شرونسية للن  لت  ونسي، الدار االت   بن عاشورااهر د بن حممد الط  د الطاهر بن حمم  حمم   نوير،حرير والت  تفسري الت   -5
 .ه1984

دار الثقافة، وىل، الطبعة األ، الرتمجة: خبيت م ى دونالد جوثري، ،حلديث للكتاب املقدس العهد اجلديداالتفسري  6-
  م.1994القاهرة، 

لفي افعي الس  وزي الش  ميمي املر د بن عبد اجلبار الت  ر منصور بن حمم  أبو املظف   معاين(،تفسري القرآن )تفسري الس  7-
  م.1997-ه 1418ياض، الر   شر،ر الوطن للن  دا، الطبعة األوىل، معاينالس  

حسني بن : قيقحت، بن أيب َزَمِننيا عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري أبو ،تفسري القرآن العزيز -8
  م.2002-ه 1423 ،القاهرةالفاروق احلديثة،  الطبعة األوىل، ،حممد بن مصطفى الكنز-عكاشة

دار طيبة، السعودية،  ،225-2حتقيق: سامي بن حممد الس المة: إمساعيل بن عمر ابن كثري،  العظيم،تفسري القرآن  -9
  .م1999-ه 1420، 2ط

ترمجة: جمموعة من اخلدام املسيحيني حتت إشراف جوزيف صابر، م ى هنري،  التفسري الكامل للكتاب املقدس10-
 م. 2002مطبوعات إجيلز، مصر، الطبعة األوىل، 
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 عة الثانية،الطب رسالة بولس الرسول إىل أهل كولوسي، تادرس يعقوب ملطي،سري وتأمالت اآلباء األولني تف11-
 م. 2006القاهرة، األنبا رويس األوفست، 

محن بن ق: عبد الر  يقحت ،عديعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل الس   ،انمحن يف تفسري كالم املن  تيسري الكرمي الر  12-
  .م2000-ه 1420سالة، مؤسسة الر   ، الطبعة األوىل،وحيقمعال الل  

ق: عبد احلميد يقحت ،ريازي اإلجييد بن عبد اهلل الش  د بن عبد الرمحن بن حمم  حمم   ،جامع البيان يف تفسري القرآن13-
  م.2004-ه 1424 ،بريوت ة،دار الكتب العلمي   الطبعة األوىل، هنداوي،

  م.1992-ه 1412يوسف قاسم، دار الن هضة العربية، القاهرة،  ،اإلسالميحقوق األسرة يف الفقه 14-

، الطبعة األلوسي ين حممود بن عبد اهلل احلسيينشهاب الد   ،بع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والس  15-
 .ه 1415 لبنان، ة، بريوت،دار الكتب العلمي  األوىل، 

 م. 1990القاهرة،  ،مطبعة دير القديس أنبا مقارالطبعة األوىل،  ،شرح إجنيل القديس يوحنا م ى املسكني 16-

 ة،الطبعة الرابع حتقيق: أمحد عبد الغفور عط ار،، جلوهريا إمساعيل بن مح اد ،الص حاح تاج الل غة وصحاح العربي ة17-
  . م1990 ،بريوت ،دار العلم للماليني

، املكتبة ق: عبد اهلل بن إبراهيم األنصارييقحت ،وجين  القِ  يق حسن خانصد   ،البيان يف مقاصد القرآنفتح  -18
 م. 1992-ه 1412، لبنان، بريوت ،العصرية

ين الفريوز آبادي ،القاموس احمليط19-  لطبعة السادسة،ا حتقيق: حمم د نعيم العرقسوسي،، حمم د بن يعقوب جمد الد 
 . م1998بريوت،  ،مؤس سة الر سالة

 ،لمية، بريوتدار الكتب الع، الطبعة األوىل، اجلرجاين علي بن حممد بن علي الزين الشريف كتاب التعريفات،20-
  .م1983-ه 1403 ،لبنان

نظري -عاشورلي بن عحتقيق:  ،عليبد بن إبراهيم الث  أبو إسحاق أمحد بن حمم   ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن21-
 م.2002-ه 1422دار إحياء الرتا  العريب، بريوت، الطبعة األوىل، ، الساعدي

 م. 1989لبنان،  ،ي ةالبولسطبعة املالطبعة الثانية، سي، ولسليم بسرتس الب ،الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر 22-

 ،ودل عيون الس  د باسق: حمم  يقحت ،احلالق القامسيد سعيد بن قاسم ين بن حمم  د مجال الد  حمم   ،أويلحماسن الت  23-
  ه .1418 ، لبنان،بريوت ،ة، دار الكتب العلمي  الطبعة األوىل
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، متام األندلسي احملاريب محن بنبن غالب بن عبد الر   د عبد احلق  أبو حمم   ،ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملر  24-
 ه . 1422ة، بريوت، دار الكتب العلمي  الطبعة األوىل، د، حمم  ايف الم عبد الش  ق: عبد الس  يقحت

، ةراسات القرآني  مركز تفسري للد  الطبعة الثالثة، مجاعة من علماء التفسري،  ،املختصر يف تفسري القرآن الكرمي25-
 ه . 1436 الر ياض،

سفي، ن الن  يأبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الد   ،أويل )تفسري النسفي(نزيل وحقائق الت  مدارك الت  26-
  .م1998-ه 1419بريوت،  ،بي  دار الكلم الط   ، الطبعة األوىل،ج أحاديثه: يوسف علي بديويقه وخر  حق  

 د العظيم الش ناوي،قيق: عبحت، أبو العب اس أمحد بن حمم د بن علي الفي ومي ،ملصباح املنري يف غريب الش رح الكبريا27-
  .القاهرة ،دار املعارف الطبعة الثانية،

مطبعة دير  ية،الطبعة الثان، ةكهنة وخدام كنيسة مارمرقص مبصر اجلديد  لتفسري العهد اجلديد ةياملوسوعة الكنس28-
  م.2007مصر، ، الشهيد العظيم مارمينا العجائيب

  م.1988-ه 1408 لبنان، بريوت، ،دار األضواءالطبعة األوىل، نظام األسرة يف اإلسالم، باقر شريف القرشي، 29-

دار  ،لبقاعيا باط بن علي بن أيب بكرإبراهيم بن عمر بن حسن الر  ور، رر يف تناسب اآليات والس  نظم الد   -30
  م.1984-ه 1404الكتاب اإلسالمي، 

ق: جمموعة يق، حتبن حممد بن خمتار القيسي القريواينأبو حممد مكي بن أيب طالب مَح وش  هاية،اهلداية إىل بلوغ الن  31-
 م.2008-ه 1429ارقة، الش  ، ارقةجامعة الش   ،الطبعة األوىل، الشاهد البوشيخي :بإشراف، من الباحثني

د علي حمم  -دق: عادل أمحد عبد املوجو يقحتأبو احلسن علي بن أمحد الواحدي،  ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد32-
 م.1995-ه 1415بريوت،  ة،دار الكتب العلمي  الطبعة األوىل، معوض، 
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Abstract 

 

This research aims to find out a reality of (Disagreement a fundamentalist), term and its relation 

to other disciplinary provisions, and its application, with the question of some students of 

knowledge. I saw the need for a survey to talk about it and to achieve its intended purpose. In 

addition to this, what I found from the texts of some of the scholars of the science of what has been 

overlooked the search for him, and this section has been neglected by many fundamentalists".  

Discussing the analysis of the content of the UAE personal status law, and the extent of its 

consensus with a focus on controversial and controversial articles, such as marriage, custody, state, 

divorce and other issues. And the opinion of contemporary jurists in Islamic jurisprudence and 

civil law and interest in emerging issues through the computer network and local newspapers to 

get the contemporary images of the dispute and how to abuse the judiciary and contemporary laws 

with them, and differences and the compatibility. It is necessary to identify the developments and 

the reality is important for research. Then the research ends with a statement of the most important 

findings and recommendations reached by the researcher.                

Keywords: Disagreement a fundamentalist- conditions of the assignment- UAE Personal Status 

Law.                                                                                          
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 املخص البحث
 حصل ام مع وتطبيقاته، ى،ر األخ التكليفية باألحكام وعالقته مصطلح األوىل( خالف) يتناول هذا البحث حقيقته

 ذلك إىل يضاف .منه املقصود وحتقيق عنه، الكالم استقصاء إىل قائمة احلاجة فرأيت عنه، العلم طلبة بعض سؤال من

 أمهله قد القسم هذاا أنو  عنه، البحث إغفال من وقع ما على العلم أهل من احملققنی  ضتنصيص بع نم وجدته ما

ليه مع  ومدى اإلاما  عمارايملضمون مواد قانون األحوال الشخصية اإلمث تطرقت إيل حتليل األصولينی" . من كثری

ورأي الفقهاء .الرتكيز على املواد اليت هي موضع خالف ونقاش، مثل قضايا الزواج، احلضانة، الوالية، الطالق وغریها

 والصحف احلاسوبية الشبكة باب نطرق أن املستجدة القضايا على املعاصرين يف الفقه األسالمي والقانون املدين التعريج

وأوجه اخلالف والتطابق ، معها املعاصرة والقواننی القضاء تعاطي وكيفية للخالف املعاصرة الصور إىل نصل حىت ,احمللية

.مث ينتهي البحث ببيان أهم النتائج والتوصيات اليت للبحث مهم مقصود والواقع املستجدات على والوقوف بينهما،

 .توصلت إليها الباحثة

 .مارايقانون األحوال الشخصية اإل –األحكام التكليفية  –خالف األويل  تاحیة :امفكلمات  
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 امقدامة:
 فال اهلل يهده من ,أعمالنا  توسيئا شرور أنفسنا من باهلل وأعوذ  ,إليه وأتوب وأستغفره وأستعينه أمحده هلل احلمد إن  

عبده  حممدا نا سيد   أن وأشهد  ,له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد.له هادي فال يضلل ومن  ,له مضل

 تبعهم ومن وصحبه آله وعلى عليه صلى اهلل ,منریا وسراجا بإذنه اهلل إىل وداعيا ,ونذيرا اومبشر   شاهدا أرسله ورسوله

 . كثریا تسليما وسلم بإحسان

 على العلم لھأ بذل وقد بذلك، والعمل شرعه، أحكام معرفة مواله إىل به العبد يتقرب ما أفضل من أن فالشك

 بينة على ليكونوا املكلفنی، من الصادرة لألفعال الشرعي احلكم بيان سبيل يف املضنية اجلهود الفقية مبھمذا اختالف

 .اإلحجام أو اإلقدام عند مھأمر من

 خالف) هحقيقت عن السؤال يھانتبا ورعى فاستوقفين العلمية مهكتب ويف مهألسنت على العلماء بنی يتداول كان ومما

 ،هعن العلم طلبة بعض سؤال من حصل  ام مع ،هوتطبيقات ى،ر األخ التكليفية باألحكام هوعالقت مصطلح  (األوىل

 .همن املقصود وحتقيق ،هعن الكالم استقصاء إىل قائمة احلاجة فرأيت

 فقال ،هعن البحث إغفال من وقع ما على العلم لھأ من احملققنی  ضبع تنصيص نم هوجدت ما ذلك إىل يضاف

 هملھأ قد القسم اهذا أن"  واعلم ليونو األص هملھأ النو هذا ) :ھ ٨٣١ ت) الربماوي وقال ،) ھ٧٩٤ ت( الزركشي

  " .األصولينی من كثری

 فكان بالبحث، أفرده الباحثنی أو العلم لھأ من أحدا   أجد مل أين هعن البحث إىل احلاجة عزز أخرى ةهج من مث

 .ا  ر ھظا وحتريره هفي القول وبسط هحبث  إيل الداعي

ف  ومدى اإلاما  عليه مع الرتكيز على املواد اليت هي موضع خالمارايحتليل ملضمون مواد قانون األحوال الشخصية اإل

 .الطالق وغریهاونقاش، مثل قضايا الزواج، احلضانة، الوالية، 

 :ي، وأقسامه إاماال ، وفيه مطلبانيف معىن احلكم الشرع متهيد
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 امعنى الحكم الشرعي :المطلب األول

قبل الدخول يف املباحث املتعلقة خبالف األوىل حیسن التعرض لبيان معىن احلكم الشرعي من الناحية اللغوية 

علماء أصول الفقه يتكلمون عن خالف األوىل يف مباحث احلكم واالصطالحية، مث بيان أقسامه إاماال ؛ نظرا  إىل أن 

 .الشرعي

يه حكمت السف: مصدر من الفعل حكم حیكم، ومادة الكلمة تدل على معىن واحد، وهو املنع، يقال: فاحلكم لغة

العلم : (فاحلكم)حاكم؛ ألنه مینع الظامل من الظلم،: إذا أخذت على يديه، ومنه قيل للحاكم بنی الناس : وأحكمته

  (1).والفقه والقضاء بالعدل

فقد اخُتلف يف تعريف احلكم الشرعي على أقوال متعددة، إال أن أسلم تعريفاته وأقرهبا إىل الصحة :  وأما يف االصطالح

  (2).الوضع خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفنی باالقتضاء أو التخيری أو: أنه

 .طلب فعل، وطلب كف: قسمان هوالطلب، و :  فاالقتضاء

 .الندب ، وهواإلجیاب، والطلب غریاجلازم، و هووطلب الفعل يشمل الطلب اجلازم، و 

 .هالكراه ، وهوالكف طلبا  غری جازم، و التحرمی، وطلب ، وهووطلب الكف يشمل طلب الكف طلبا  جازما ، و

 .اإلباحة هو التسوية بنی الفعل والكف، واملقصود بهوأما التخيری، ف

 يسميه ما ذلك، غری إىل منه، مانعا   أو له، شرطا   أو،هجعل الشار  الشيء سببا  لشيء آخر، أو شرطا  ل :ومعىن الوضع

 (3).الوضع خطاب األصوليون

 إجمالا  الشرعي الحكم أقسام: الثاني المطلب

                                                           

 141-12/140« حكم » ، لسان العرب، مادة 2/91« حكم » انظر: مقاييس اللغة، مادة )1(
، غاية الوصول  1/47،هناية السول  1/65، امع اجلوامع مع شرح احمللي  1/50اية الوصول ھ،ن 1/222انظر: خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد )2(

 6ص 
 6غاية الوصول ص  ، 55 -1/50انظر يف شرح التعريف: هناية الوصول  )3(
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  )4(:التكليفي احلكم  :األول القسم

 .التخيریأو  باالقتضاء، املكلفنی بأفعال املتعلق تعاىل اهلل خطاب وهو

 : الوضعي احلكم : الثاين القسم

 أو صحيحا ، أو منه، أومانعا   له، شرطا   أو آخر، لشيء سببا   شيء جبعل املتعلق تعاىل اهلل خطاب وهو

 .ذلك غری إىل أوقضاء، إعادة، أو أو أداء، فاسدا ، 

 .والتحرمی،والكراهة، واإلباحةاإلجیاب، والندب، : مث احلكم التكليفي ينقسم مخسة أقسام

السبب، والعلة، والشرط، واملانع، والعزمیة، والرخصة، والصحة، والبطالن، : واحلكم الوضعي ينقسم عدة أقسام، أشهرها

 .والفساد

وأود أن أبنی هنا أن علماء أصول الفقه عادة ما يتكلمون عن خالف األوىل ضمن املسائل املتعلقة باحلكم التكليفي، 

 .باعتباره داخال  حتت أقسامه أو بعضها، كما سيتبنی ذلك الحقا  يف املبحث األول وذلك

 األولى خالف حقیقة: الفصل األول

 :ثالثة مباحث وفيه

 .األولى خالف امعنى: األول المبحثا

املصطلحات ب  ل العلم أمر ضروري ملعرفة ضوابطه وجماالته وعالقتهھالشك أن بيان معىن أي مصطلح متداول بنی أ

، هركب منمتوقفا  على معرفة ما ت همركبا  من كلمتنی، كان املعىن اإلامايل ل( خالف األوىل)األخرى، وملا كان مصطلح 

 .هاملعىن اإلفرادي للمصطلح، ومن مث اخلروج باملعىن اإلامايل ل ذا املطلب عنھذا سأبدأ الكالم يف وهل

 

                                                           

 8-6، غاية الوصول ص  1/71هناية السول  ، 1/51انظر: اإلهباج  )4(
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 :المعنى اإلفرادي لخالف األولى

ت )ارس ا ابن فهذه الكلمة تدل على عدة معاين، يلخصهومادة  مصدر من الفعل خالف خیالف، :اللغة  اخلالف يف

ف ُقد ام، خال: والثاينه ا أن جیئ شيء بعد شيء يقوم مقامھأحد: أصول ثالثة والالم والفاءاخلاء "ه بقول(  ھ٣٩٥

 .(5)"التغرُی : والثالث

 هذاارس املضادة وعدم االتفاق، وقد أرجع ابن ف النظر يف حقيقة اخلالف الذي مبعىن هناوالذي يتعلق مبقام البحث 

 األول الذي ذكره آنفا ؛ وذلك بالنظر إىل أن كل واحد من املختلفنی يُنحي اإلطالق إىل املعىن

  (6).مقام الذي حن اه ه، ويقيم نفسهصاحب) 

تساو فقد مل يتفقا، وكل ما مل ي: األمران واختلفا، أي ختالف: قالذا ياملخالفة واملضادة وعدم االتفاق، وهل: فاخلالف

  (7).ختالف واختلف

، وفالن هب قأح: ذا األمر من فالن، أيفالن أوىل هب :مبعىن األدىن واألقرب واألجدر، يقال: و يف اللغةهوأما األوىل، ف

 . وأجدر هب أحرى: أوىل بكذا، أي

 : المعنى الصطالحي لخالف األولى 

، إال أن يةهالفقهبهم العلم على اختالف مذا على الرغم من كثرة ورود مصطلح« خالف األوىل » ل ھيف كتب أ

 .التحديده لى وجع هم من معرفة املراد باليت متكن املطلع على كثری من مصنفاهت مل حیظ بالعناية الكافية هضبط

، هناملصطلح، حيث عدوه مرادفا  للمكروه، أو نوعا  م ذام عن بيان املعىن الدقيق هلھأعرض أكثر هفعلماء أصول الفق

 األصوليون، لهأمه هذا النو :) يف املسائل املتعلقة باملكروه، قال الزركشي عن خالف األوىل ه هذافأدخلوا الكالم عن

                                                           

 2/210خلف، مادة اللغة، مقاييس )5(
 2/213السابق  املصدر :انظر )6(
 91-1/90خلف، مادة العرب، لسان :انظر )7(
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 من كثری أمهله قد القسم هذا أن واعلمالربماوي: )  وقال(8)( واألباحه   الكراهه بنی واسطة وهو اء،هالفق ذكره وإمنا

 (9) الفقه ( يف منتشر موجود ولكنه

 أو عبارات من والفقهاء األصوليون كتبه ما بتتبع القيام حیسن فإنه املصطلح هلذا الدقيق املعىن إىل الوصول وألجل

 .عندهم به املقصود يعد أن میكن مبا اخلروج مث ومن حقيقته، بيان إىل هتدف إشارات

 :اآلي خالل من مهاأورد التعريفات، سائر إليهما ترجع العلم، لھأ دعن له رئيسنی تعريفنی على وقفت وقد

 : األولى لخالف األول التعریف : أولا 

 وخالف املكروه بنی للفصل التعرض أن (10) النهاية من الشهادات كتاب يف  )ھ ٤٧٨ ت ( اجلويين احلرمنی إمام ذكر

  :يقال وال األوىل، خالف هوف ال اوم مكروه، :فيه يقال مقصود هني هفي ورد ما بأن بينهما وفرقوا) أحدثه امم األوىل

 إذا ما خبالف كذا، عن كذا، أوهنيتكم تفعلوا ال :كقوله به، مصرحا   يكون أن املقصود بالنهي واملراد :مكروه، قال

وليس  بالالزم أستفدناه ألنا ضده؛ عن هنيا   بالشيء األمر كان وإن ا ،ھيكون مكرو ال هترك فإن مبستحب أمر

  (11)(.مبقصود

 فيه ليس مما الشر  نظر يف هفعل على تركه راجحا   كان ما : بأنه األوىل خالف يعرف أن میكن النص هذا خالل ومن

 .مقصودة هني صيغة

 لو إذ مطلقا ؛ األوىل فالخ يف يهالن يقصد مل الشار  أن ناھ املقصود غری يهبالن املراد ليس هأن إىل التنبيه وجیدر

 ورد ما فكل هوعلي التزاما ،ه عن يهمن هو بل بالكلية، هل الشار  قصد نفي يسوغ فال مباحا ، لكان كذلك األمر كان

                                                           

 .1/302 احمليط البحر )8(
 .أ /٢٠ ق السنية الفوائد )9(
 صنف ما :بقوله خلكان ابن همدح وقد ب،ھاملذ دراية يف املطلب هناية :ومساه املزين، خمتصر احلرمنی إمام به شرح الشافعي، اإلمام هفق يف كتاب الناية )10(

 2/1990الظنون  كشف :انظر .همثل اإلسالم يف
 1/116العطار  ، حاشية 1/302احمليط  البحر :اجلويين عن النقل يف انظر )11(
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 وما األوىل، خالف بل مبكروه، ليس مقصود يهن هفي يرد مل وما مكروه، فهو الشار  قبل من جازم غری مقصود يهن هفي

 (12)عن الكراهه. يكون ما أبعد أصال ، هني فيه يرد مل

 جاء فيه: حيث األوىل، وخالف بنی املكروه الفرق ض بيانر مع يف وذلك هذا تأكيد اجاإلهب يف جاء وقد

 مل وما مكروه، هفي يقال مقصود يهن هفي ورد  ام والضابط املقصود، النهي ورود (14)والذي قبله (13)بنی هذا  )والفرق

 بالشيء األمر فإن التزاما؛ يهالن من احرتاز ) مقصود :( وقولنا مكروه، يقال وال األوىل، ترك :يقال مقصود يهن هفي يرد

فاألويل مأمور به ، وتركه منهي عنه التزاما ال  ، التزاما   هعن يهمن هوترك ،هب مأمور فاألوىل التزاما ، ضده عن يا  هن إال ليس

 التزاما  . عنه منهيا   هبكون التصريح ناھ فيلحظ (15)مقصودا 

 هني منهيا   كونه يف شبيه باملكروه ألنه وخالف األوىل؛ واملكروه احلرام :هعن املنهي يف ويدخل ) :الربماوي وقال

 املقصود واملراد بغری صيغته، بورود صرحیا   فيه النهي كان ما باملقصود فاملراد (16) غریمقصود ( النهي كان وإن تنزيه، 

 (17) العلم. لھأ بعض ذلك فسر كما الصريح، غری

 إمام نقلها اليت العبارة يھ كما مقصود، هني فيه يرد مل مبا األوىل فالخ عن التعبری على األصولينی بعض تتابع وقد

 غری هني فيه ورد مبا األوىل خالف عن التعبری إىل العدول ( ھ ٧٧١ ت) السبكي الدين تاج رأى بينما 18)احلرمنی .

 (19).األصولينی متأخري من كثری هذا على وتابعه خمصوص، هني فيه  ورد ما املكروه وأن خمصوص،

                                                           

 1/161املسامع  تشنيف :انظر )12(
 .األوىل خالف :أي )13(
 .املكروه :أي )14(
 1/59اج ھاملن شرح يف اإلهباج )15(
 .أ /٢٤ ق السنية الفوائد )16(
 1/241البنود  ،نشر 1/83البناين  ، حاشية 1/116العطار  ، حاشية 1/174البينات  ، اآليات 1/27امع ھال الغيث :انظر)17(
 السابقة املصادر ر:انظ )18(
 1/27اهلامع  / أ ،الغيث20السنية ق  ،الفوائد 1/161املسامع  تشنيف، 2/297 احمليط ، البحر 1/59اإلهباج  :انظر )19(
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 يصرح نص فيه يرد بأن الشار ، قبل من لفظي خمصوص بنهي هعلي مدلوال   كان مبا خمصوص هني هفي ورد ما فسروا وقد

 َأَحدُُكم   صلي اهلل عليه وسلم قال :) إذا َدَخلَ  النيب أن احلديث يف ورد مبا لذلك او ومثل جازم، غری عنه هنيا   يهبالن

ِجدَ  َعَتنی  (  ُيَصلِّيَ  َحىت   جَی لس   َفال ال مس   (21)خبصوصه . عنه صرحیا   النهي لورود مكروه؛ قبل صالهتما فاجللوس( 20)رَك 

 الذي الدليل إىل نظرا   خبصوصه، عنه املنهي على غری تنصيص من العام بالنهي خمصوص غری يهن فيه ورد ما وفسروا

 بل خمصوص مبتعلقه، هني مل يستفد من فيه فالنهي ضده، عن هني بالشيء األمر أن وهو الندبية، األوامر اميع  ميع

 .العام الدليل ذاھ بواسطة النديب األمر من

 ذلك لرتك طلبه لتوقف هلكن نفسه، يف خاصا   كان  وإن األوامر  نم املستفاد شيء لرتك الطالب النهي أن :ذلك وبيان

 .عام أمر على هتوقف بسبب ماع هإن :يقال أن جاز ضده، عن هني بالشيء األمر أن وهو عام، على الشيء

 إذا يثبت إمنا يهالن هذا لكن ،همتعلق خلصوص خاص يهالن هذاو  ا،هترك عن يهن الضحى بصالة األمر :ذلك مثال

 ذاهب أرادوا وقد( 22) .عام هبأن وصف العامهذا  ثبوت على هثبوت توقف فلما ضده، عن يهن بشيء أمر كل أن ثبت

 غری عام يهن ورد لو هأن :هحاصل خمصوص غری يهن هفي ورد مبا األوىل خالف عن التعبری على وارد إشكال دفع ریسالتف

 بكل متعلق يهفالن كلية، العام داللة ألن املكروه؛ قبيل من حينئذ كانت كثریة بأشياء متعلق الشار  قبل من جازم

 إمام تعبری فاألصوبه وعلي ضده، إىل بالنسبة خاص يهن الندب أمر أن كما ،هإلي بالنسبة خاص وهو  ا،همن واحد

 .املقصود وغری باملقصود احلرمنی

 وذلك كثریة، بأشياء متعلقا   يهالن كون ال تقريره، سبق ما بالعموم املراد أن من تقدم ما : اإلشكال هذاع دف  هووج

 مبجرد اهمن فرد لكل هلثبوت املتقدم؛ باملعىن عاما   فليس كثریة، ألفراد همشول حيث من عاما   كان  وإن الصريح يهالن ألن

                                                           

 باب ا،ھوقصر املسافرين صالة كتاب صحيحه، يف مثىن ومسلم مثىن التطو  يف جاء ما باب الصالة، تقصری أبواب صحيحه، يف البخاري أخرجه )20(
 1/495.ركعتنی  ب املسجد حتية استحباب

 1/49 الورود نثر،  1/113 العطار حاشية :انظر )21(
 1/49الورود  نثر، 1/113العطار حاشية :انظر )22(
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 األمر ذلك ثبوت بواسطة هملتعلق يثبت إمناا فإهن املخصوص غری يهالن خبالف آخر، شيء على توقف غری من الصيغة

  .ضده عن يهن بشيء أمر كل بأن القول هوو  املتقدم، العام

 ماهب املراد أن ال ،هتوقف وعدم عامة قاعدة على هملتعلق يهالن ثبوت توقف  :هنا واخلصوص بالعموم املراد أن واحلاصل

 (23).الشمول وعدم كثریة  ألشياء الشمول

 .عالقة خالف الولي بالمكروه: المبحث الثاني

سواء كان ذلك  ,املتقدمون من أهل العلم وكثری من املتأخرين يطلقون املكروه علي ما طلب الشار  تركه طلبا غری جازم 

بنهي خمصوص أو غری خمصوص , فهم يعدون خالف االويل قسما من املكروه , وذلك بالنظر إيل أن درجات املكروه 

  24تتفاوت , وعليه فالكراهة عندهم هلا مرتبتان ادنامها خالف األويل.

 : يأي ما هذا ويؤكد

من ان املكروه لفظ مشرتك يف عرف محلة  –أتباعه  وكثری من –هــ (  606ماقرره الغزايل والفخر الرازي ) ت  – 1

 (25)الشر  بنی بعض املعاين ,وذكروا منها : ترك االويل وإن مل يرد فيه هني خمصوص , كرتك صالة الضحي.

, مع أنه (26)ما ذكره الزركشي والربماوي من أن اإلمام الشافعي نص يف األم علي أن ترك غسل اإلحرام مكروه  – 2

 ي خمصوص, فقد قرر الشافعي يف األم مشروعية اإلغتسال لحإحرام بقوله :مل يرد فيه هن

, مث  (27)) فأستحب الغسل عند اإلهالل للرجل والصيب واملراة واحلائض والنفساء وكل من اراد اإلهالل إتباعا للسنة(

وماتركت  ختار له الغسل ,ذكر انه لو ترك ذلك اجزاه بال وجوب فدية عليه , ولكنه قال:) وإن كنت اكره ذلك له , وأ

                                                           

 . 1/113العطار  ، حاشية 1/83البناين  ،حاشية 1/174البينات  اآليات :انظر )23(
الورقات  على الكبری الشرح ، ١٠ ص ، غاية الوصول 1/116احمللي  ب ، شرح /٢٠ ق سنية ال ، الفوائد 302-1/301احمليط  البحر :انظر )24(

1/221- 222 
 للقطب املختصر، ، شرح 2/5العضد  شرح مع ابن احلاجب ، خمتصر 1/174لآلمدي  ، اإلحكام، 1/104احملصول  ، 1/67 املستصفى :ر انظ )25(

 2/654الوصول  ايةھ، ن 1/678الشریازي 
 .ب /٢٠ ق السنية الفوائد،  1/297 احمليط البحر :انظر )26(
 ٢/158 ألما )27(
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الغسل لحإهالل , ولقد كنت اغتسل له مريضا يف السفر , وإين اخاف ضرر املاء , وماصحبت احدا اقتدي به فرأيته 

 , فهذا القول منه يعزز ان يطلق الكراهة علي ترك املستحب .(28)تركه (

ينصرف إيل وجهنی , قال : ) احدمها : هــ ( من أن معين وصف الفعل بأنه مكروه  403ماذكر البقالين ) ت  – 3

انه منهي عن فعله هني فضل وتنزيه , ومامور علي وجه الندب بان يفعل غریه الذي هو أويل وافضل منه , وذلك حنو  

كراهتنا لرتك صالة الضحي وقيام الليل والنوافل املأمور بفعلها فيقال للمكلف : نكره لك ترك هذه األمور , واملراد 

 .(29)لها افضل من تركها ؛ ألن يف فعلها ثوابا, والثواب يف تركها(بذلك ان فع

تاخرون , مث كروه وخالف األويل أمر أحدثه اململماصرح به اجلويين يف كتابه النهاية من أن التعرض للفصل بنی ا – 4

 كل جار عندي يفذكر يف باب اجلمعة أن ترك غسل اجلمعة مكروه , مع عدم ورود النهي الصريح فيه , قال : وهذا 

  (30).مسنون صح االمر به مقصودا

 أنه قد نبه طائفة من حمققي االصولينی املتاخرين إيل هذا , ومن ذلك :  – 5

هــ ( : ) اما املتقدمون فيطلقون املكروه علي ذي النهي املخصوص وغری املخصوص  881قول جالل الدين احمللي ) ت 

 .(31)شديدة , كما يقال يف قسم املندوب : سنة مؤكدة (, وقد يقولون يف األول : مكروه كراهة 

هــ ( : عن املطلوب تركه بنهي خمصوص واملطلوب تركه بنهي غری خمصوص : )  994قول إبن قاسم العبادي ) ت  -

 : فكالمها يسمي مكروها , وهو املعروف يف كالم االصولينی , ورمبا قالوا يف االول : مكروه كراهة شديدة , ويف الثاين

 .(32)(ول , ومسوا الثاين : خالف االويلمكروه كراهة خفيفة , وخالف امع من متاخري الفقهاء ... فخصوا املكروه باأل

                                                           

 .السابق املصدر )28(
 . 300 – 1/299التقريب واإلرشاد الصغری  )29(
 سبق نقل هذا عنه يف املطلب األول . )30(
 / ب.20, والربماوي يف الفوائد السنية ق 1/297نقل هذا عنه الزركشي يف البحر احمليط  )31(
 . 1/116شرح احمللي  )32(



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 263 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 ولو اريد تتبع كالم اهل العلم املؤكد ملا سبق لضاق به املقام , ولكن يكفي من القالدة ما احاط بالعنق .

قهاء األويل امر إصطلح عليه املتاخرون من اهل العلم, خصوصا الف وخیلص مما سبق إيل أن التفريق بنی املكروه وخالف

منهم , والذي يظهر انه أمر إصطالحي ال مشاحة فيه , وقد ذكر بعض العلماء ان سبب التعرض للفصل بنی املكروه 

مث وقع  صوخالف االويل يعود إيل أنه ملا كانت الكراهة يف ذي النهي املخصوص اكد منها يف ذي النهي غری املخصو 

 متييزا وهو خالف االويل –اخلالف يف صور هل هي من االول او الثاين ؟ خص بعض أهل العلم الثاين باسم مستقل 

وعليه میكن ان يلحظ أن سبب اإلختالف يف بعض الصور أهي مكروهة أو خالف االويل يعود يف  (33)له عن األول.

 (34)وعدمه.احلقيقة إيل اإلختالف يف وجود النهي املخصوص فيها 

مثال ذلك : إختالف العلماء يف حكم صوم يوم عرفة للحاج , فریي طائفة منهم أن خالف االويل واملستحب ؛ وذلك 

بالنظر إيل أن النهي فيه غری خمصوص ؛ إذ هو مستفاد من دليل إستحباب إفطاره , وهو فعله الثابت حبديث أم الفضل 

 (35)لنيب بقدح من لنب , وهو واقف علي بعریه بعرفة فشرب منه.بنت احلارث رضي اهلل عنها ملا ارسلت إيل ا

وذهب بعض أهل العلم إيل كراهة صوم احلاج ليوم عرفة , وذلك اخذا حبديث ايب هريرة أن رسول اهلل صلي اهلل عليه 

 , فقد جاء فيه هني خمصوص من قبل الشار  ,فكان مكروها . (36)وسلم) هني عن صوم يوم عرفة بعرفة (

إذا تقرر مما سبق  (37)عند أهل احلديث , فال تقوم به حجة tواجاب القائلون خبالف االويل بضعف حديث أيب هريرة 

لون إيل , وأن بعض املتاخرين میيسما من املكروه , فهو مكروه مقيدأن املتقدمنی من اهل العلم يعدون خالف االويل ق

                                                           

 .222 – 1/221الكبری علي الورقات الشرح  )33(
  .24 – 1/23, نشر البنود  1/25, شرح الكوكب الساطع  10وإنظر كذلك : غاية الوصول : ص 

 . 24 – 1/23, نشر البنود  1/115, حاشية العطار  101 – 1/110انظر : الدور اللوامع  )34(
 .1/23ود , نشر البن 1/115, حاشية العطار  1/115انظر : شرح احمللي  )35(
.ومسلم يف صحيحه . كتاب الصيام, باب إستحباب الفطر للحاج 2/313اخرجه البخاري يف صحيحه , كتاب احلج , باب صوم يوم عرفة  بعرفة )36(

 2/791بعرفات يوم عرفة 
. وإبن خزمیة يف  8031م رق 13/401. واإلمام أمحد يف مسنده 2/816أخرجه ابو داود يف سننه , كتاب الصوم باب صوم يوم عرفة بعرفة  )37(

 .4/284.والبيهقي يف السن الكربي 2101رقم  3/292صحيحه , اما  ابواب صوم التطو  , باب إستحباب اإلفطار يوم عرفة بعرفات 
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ويل حكم مستقل عندهم عن االحكام التكليفية اخلمسة ؟ هذا التفريق بينهما , فهل میكن ان يقال : إن خالف األ

 ماسوف يتضح من خالل االي :

 هل خالف األويل حكم مستقل ؟

املعهود واملشهور عند علماء اصول الفقه تقسيم احلكم التكليفي مخسة أقسام , هي : الواجب واحملرم واملندوب واملكروه 

بينما إنفرد تاج الدين السبكي  (38).تركه طلبا غری جازم , فيدخل فيه خالف االويلواملباح , وان املكروه ماطلب الشار  

وإستدرك خبالف االويل قسما سادسا , فقال يف امع اجلوامع:)فإن إقتضي اخلطاب الفعل اقتضاء جازما فإجیاب , أو 

األويل, أو   خمصوص فخالفغری جازم فندب, أو الرتك جازما فتحرمی , أو غری جازم بنهي خمصوص فكراهة , أو بغری

 .(39)التحييز فإباحه(

وقال ايضا يف ) رفع احلاجب ( عن إبن احلاجب : ) وتابع يف حصر اإلقتضاء والتخيری يف االحكام اخلمسة لعلمائنا 

 أامعنی , وانا أقول : بقي خالف االويل الذي يذكره الفقهاء يف مسائل عديدة , ويفرقون بينه وبنی املكروه , كما يف

 صوم يوم عرفة للحاج : خالف االويل , وقيل : مكروه .... ومن تامل وجده

 .(40)خارجا عن اخلمسة ( 

قال جالل الدين احمللي: ) وقسم خالف االويل زاده املصنف علي االصولينی , أخذا من متاخري الفقهاء , حيث 

 .(41)قابلوا املكروه خبالف االويل يف مسائل عديدة , وفرقوا بينهما (

 مل يرتض بعض أهل العلم هذا الصنيع من إبن السبكي , ومنهم : الزركشي وإبن أيب شريف .و 

                                                           

 . 1/115, حاشية العطار  103 – 1/101, الدرر اللوامع  1/115انظر : شرح احمللي )38(
 .1/27, الغيث اهلامع 100/ 1مع , الدرر اللوا1/175إنظر البحر احمليط   )39(
 . 117 – 1/109امع اجلوامع  )40(
 . 490 – 1/488رفع احلاجب  )41(
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قال الزركشي : ) والتحقيق ان خالف األويل قسم من املكروه , ودرجات املكروه تتفاوت كما يف السنة , وال ينبغي ان 

ف االويل خارجا عن الشريعة , يعد قسما اخر , وإال لكانت األحكام ستة , وهو خالف املعروف , او كان خال

 .(42)وليس كذلك (

وذكر إبن ايب شريف أن جعل خالف االويل قسما مستقال امر إخرتعه ابن لسبكي , وقد خالف فيه طريقة االصولينی 

 (43).وراتفاضل ارتكاب شئ من هذه احملذ, كما أنه يقتضي تكثری االقسام , واخرتا  اصطالح جديد , وانه ال يرتضي 

يظهر ان خالف االويل نو  من املكروه خاص , فهو مكروه مقيد , وال ضرورة إيل جعله قسما مستقال كما  والذي

 يقال يف بعض أنوا  املندوب : سنة مؤكدة , من غری حاجة إيل عده قسما مستقال .

 فينبغي ف االويلإال أنه مع ذلك البد من رعاية املصطلح اخلاص لبعض أهل العلم , فإذا اطلقوا يف فعل ما أنه خال

مالحظة مقصودهم اخلاص هبذا املصطلح , فكاهنم يريدون أن يبينوا أنه مكروه ال هني فيه خبصوصه من قبل الشار  , 

  44بل استفيد النهي عنه وكراهته بواسطة النهي العام.

, أهل العلم وصوعلي كل حال فقد سبق يف املطلب االول تقريرا أن خالف األويل منهي عنه , كما تشهد بذلك نص

هـــ ( :  1230وإذا كان منهيا عنه فأقل درجاته أن يكون مكروها , ولذلك جاء يف حاشية إبن عرفة الدسوقي ) ت 

 ) خالف األويل البد فيه من كراهة ( .

لتفريق ا لكن الذي يبدو ان العلماء الذين فرقوا بنی املكروه وخالف االويل مل يريدوا نفي الكراهة عن خالف االويل , بل

بنی املكروه املطلق وهذا النو  اخلاص منه , فإذا اطلقوا علي فعل انه مكروه ارادوا بيان أنه قد ورد فيه نص من الشار  

                                                           

 .1/27, الغيث اهلامع  1/161. وإنظر أيضا : تشنيف املسامع 1/115شرح احمللي )42(
 .1/303البحر احمليط )43(
 .1/27, الغيث اهلامع  1/100, الدرر اللوامع  1/175إنظر البحر احمليط )44(
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بالنهي عنه هنيا غری جازم , وهذا مامیكن أن يعرب عنه باملكروه املطلق , وإذا اطلقوا علي فعل أنه خالف االويل فاملراد 

 ل الشار  هنيا غری جازم من غری أن يرد فيه نص صريح بذلك .انه فعل منهي عنه من قب

وإذا كان خالف األويل نوعا خاصا من املكروه حبيث میكن أن يعد مكروها مقيدا , فإنه حیسن هنا بيان نقاط اإلتفاق 

 واإلختالف بينه وبنی املكروه املطلق , فإن الذي يبدو انه يتفق مع املكروه املطلق يف االي :

دخول كل من املكروه املطلق وخالف االويل حتت احلد العام للمكروه , الذي هو مامیدح تاركه وال يذم فاعله ,  – 1

 هــ ( : ) ترك األويل مشارك للمكروه يف حده , إال إنه منهي غری مقصود (. 885ويؤيد هذا قول املرداوي ) ت 

 ار  هنيا غری جازم , كما سبق تقريره .أهنما يشرتكان يف كون كل منهما منهيا عنه من قبل الش – 2

 هــ ( حيث علق علي قول االمدي : 76إتفاقهما يف نفرة النفس منهم شرعا , وهذا امر قرره الطويف ) ت  – 3

قد يطلق املكروه علي احلرام , وعلي مافيه شبهة وتردد ,وعلي ترك مافعله راجح وإن مل يكن منهيا عنه , بقوله : )  

 ترك االويل كما ذكرنا , وكل هذه االشياء تنفر منها النفس شرعا(.قلت : وهذا هو 

 أما أوجه اإلختالف الدقيقة بنی املكروه املطلق وخالف األويل فيمكن ان تتلخص يف النقاط االتية :

ان املكروه يطلق علي احلرام عند محلة الشر  , اما خالف االويل فلم يعهد إطالقه عليه , جاء يف فتح الباري : )  *

 املكروه يطلق علي احلرام خبالف االخر (.

أن صيغة النهي موجودة بالفعل يف املكروه , فالشار  قد هني عنه بنص صريح هنيا غری جازم , اما خالف األويل فإنه  *

كان منهيا عنه إال أنه مل ترد فيه صيغة هني خمصوصة من قبل الشار  , بل النهي عنه مستفاد من قاعدة : االمر   وإن

 بالشئ هني عن ضده .

القوة ب  ومیكن أن يقرر هذا بصورة اخري بان يقال : إن صيغة النهي موجودة بالفعل يف املكروه , بينما هي موجودة* 

 هــ ( معلال ذلك : ) ألن ورود صيغة االمر باملندوب املفيدة 1250) ت  يف خالف االويل , قال العطار
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 للنهي عن ضده (. 

ان املكروه وخالف األويل وإن جاز إشرتاكهما يف مطلق الكراهة إال أن املكروه كراهته شديدة , وخالف االويل   *

جالل  ن املكروه اعلي واغلظ .وملا ذكركراهته خفيفة , وعليه فالكراهة يف املكروه اكد منها يف خالف االويل ؛ أل

الدين احمللي أن الطلب للرتك يف املكروه أشد منه يف خالف األويل , بيان العطار وجه ذلك بقوله :)وجه االشدية :أنا 

 اكد(.  أي:نفرق بنی ماثبت قصدا وما ثبت ضمنا , واالول اشد من الثاين , 

 األوليالتطبیقات الفقهیة لخالف : الثالثالمبحث 

 من خالل تتبع ماكتبه طائفة من الفقهاء وبعض شرائح االحاديث وجدت أهنم كثریا ماحیكمون بكون بعض

 أفعال املكلفنی من قبيل خالف االويل . 

ويف هذا املبحث سيكون الكالم موجها إيل بيان طائفة من الفرو  الفقهية اليت نص أهل العلم علي كوهنا من قبيل 

انين أود ان انبه إيل عدم تعرضي هنا للخالف الوارد يف كل فر  فقهي , فإن هذا امر يطول املقام  خالف األويل , إال

به , كما ان فيه خروجا عن املقصود االساس من التطبيق الفقهي , ولكن حسيب أن اوضح حكم الفقهاء به علي 

 إختالف مذاهبهم الفقهية .

 وفيما يأي بيان طائفة من هذه الفرو  :

كر كثری من أهل العلم أن للغسل من اجلنابة صفتنی : صفة كمال , وصفة إجزاء , فصفة الكمال تتحقق ذ  – 1

, وذلك علي ماجاء يف حديثي عائشة وميمونة رضي اهلل عنهما يف صفة 45بإشتمال الغسل علي الواجبات والسنن

 وغسل اليدين ثالثا , وغسل مابه من اذي،  بأن يأي املغتسل بالنية , والتسمية , 46غسل النيب صلي اهلل عليه وسلم

 , والوضوء , وحیثي علي رأسه ثالثا , ويفيض املاء علي سائر جسده ,

                                                           

 . 196 – 1/194, املبد   289 – 1/287, املغين  182 – 1/181انظر : اجملمو   )45(
ومسلم يف صحيحه , كتاب احليض, باب صفة غسل اجلنابة  .1/119اخرجه البخاري يف صحيحه , كتاب الغسل , باب الوضوء قبل الغسل )46(

1/253 – 254. 
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 ويبدأ بشقه االمین , ويدلك بدنه بيده , وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه . 

هــ (  620 قدامه ) ت واما صفة اإلجزاء فتتحقق بأن يغسل مابه من اذي وينوي ويعم باملاء رأسه وجسده , قال إبن

 ؛سل علي القدر اجملزي خالف االويل, فكان إقتصار املغت(47)(: ) إذا إقتصر علي هذه اجزأه , مع تركه لألفضل واالويل

هــ ( يف الشرح الكبری أنه جیزئ غسل اجلنابة عن  1201وذكر الدردير ) ت  إلقتصاره علي الواجب دون املستحب .

 يف االجزاء اجملرد عن الكمال –أعين : جیزئ  –) اكثر مايستعمل العلماء هذه العبارة , قال الدسوقي : 48الوضوء 

 .(49).... أي : أنه جیزؤه ذلك إذا ترك ابتداء , وإن كان خالف االويل (

؛ وذلك لورود االحاديث الصحيحة (50)ذهب كثری من أهل العلم إيل كراهة االستنجاء مباء زمزم وإزالة النجاسة به  – 2

 اثبات فضله . يف

( كما قرر 51هـــ ( :) وال يكره الطهر مباء زمزم , ولكن األويل عدم ازالة النجس به 974قال ابن حجر اهليتمي ) ت 

 )52)طائفة من علماء الشافعية ان االستنجاء مباء زمزم خالف االويل علي املعتمد.

, قال ابن قدامة : ) املستحب أن يؤذن مستقبل  (53)املقرر عند اهل العلم استحباب استقبال القبلة عند االذان – 3

( , ولو ترك املؤذن  54القبلة , ال نعلم فيه خالفا ؛ فإن مؤذين النيب صلي اهلل عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة

 .(55)اإلستقبال جاز حلصول املقصود , مع الكراهة ملخالفة السنة 

                                                           

 .1/289املغين  )47(
 .1/139الشرح الكبری  )48(
 . 140 – 1/139حاشية الدسوقي  )49(
 . 2/625, حاشية ابن عابدين  1/59, حاشية البجریمي  1/27, اإلنصاف  1/39انظر : املبد  )50(
 .1/76حتفة احملتاج )51(
 .1/175, حاشية الشرواين 1/107انظر : اعانة الطالبنی )52(
 .1/239, كشاف القنا   1/196, الشرح الكبری , للدردير  2/98, البناية  3/103انظر : اجملمو  )53(
 .2/84املغين )54(
 .1/239, كشاف القنا   1/321, املبد   2/99انظر : البناية )55(
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االويل , حيث قال : ) واألويل أن يبتدئ االذان للقبلة , وإبتداؤه  وقد نص الدسوقي علي ان ترك اإلستقبال خالف

 .(56)لغریها خالف االويل (

؛  (57)قال إبن قدامة :)اكثر اهل العلم يرون ان ال تسن الزيادة علي فاحتة الكتاب يف غری الركعتنی األولينی ( – 4

 الركعتنی ) كان يقرا يف الظهر االولينی بام الكتاب وسورتنی ويف صلي اهلل عليه وسلموذلك حلديث أيب قتادة أن النيب 

 .(58)االخرينی بام الكتاب(

هـ ( : )  76, قال ابو اسحاق الشریازي ) ت(59)ذهب كثری من أهل العلم ايل كراهة عد االيات يف الصالة  – 5

, وعلق النووي علي هذا بقوله : ) اما  (60)ويكره ان يعد االي يف الصالة ؛ ألنه يشغا عن اخلشو  , فكان تركه اويل(

عد االيات يف الصالة : فمهبنا ان االويل اجتنابه , وال يقال : إنه مكروه , وقال ابو حنيفة : يكره .... وقد نقل 

اصحابنا نص الشافعي : انه ال بأس بعد االيات , لكن قالوا هو خالف االويل , وهو مراد املصنف بقوله : يكره , 

 .(61): فكان تركه أويل ( وهلذا قال

, قال ابن قدامة :  (62)يستحب للمصلي ان يباشر جببهته ويديه االرض أثناء السجود يف قول امهور اهل العلم – 6

) ليخرج من اخلالف , ويأخذ بالعزمیة ( , وذكر الدسوقي جواز السجود علي ما هو مرتفع عن االرض إذا كان إرتفاعه 

 .(63), مث قال : ) ال خالف يف صحة السجود عليه , وإن كان خالف االويل ( قليال كسبحة ومفتاح وحمفظة

                                                           

 .1/196حاشية الدسوقي )56(
 .2/304, فنح الباري  386/  3وانظر ايضا : اجملمو   .2/281املغين )57(
 .1/309نی بفاحتة الكتاب اخرجه البخاري يف صحيحه , ابواب صفحة الصالة باب يقرأ يف االخري)58(

 .1/264ومسلم يف صحيحه , كتاب الصالة , باب القراءة يف الظهر والعصر 
 . 2/31, البحر ارائق  100 – 4/99, اجملمو   1/216انظر : بدائع الصنائع )59(
 .4/99املهذب )60(
 .4/100جملمو   )61(

 .2/281, البناية 1/352, كشاف القنا   456-1/455املبد   , 426 – 3/425, اجملمو   2/203انظر : الكايف البن عبد الرب (62)
 .2/199املغين (63)
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هذه طائفة من التطبيقات الفقهية خلالف األويل عند اهل العلم علي اختالف مذاهبهم الفقهية , وهي غيض من فيض 

لح وكثرة دورانه علي املصط مما هو موجود يف كتبهم اليت تناولوا فيها احلكم علي افعال املكلفنی , مما يكشف امهية هذا

 ألسنتهم .

 أثر خالف الولي في األحوال الشخصیة:  الفصل الثاني

 وفيه مبحثان :

 خالف الولي في األحوال الشخصیة: المبحث األول

 أوال : التسوية بنی األوالد يف العطية :

الرأي األول : ذهب كثری من الفقهاء إيل استحباب التسوية بنی االوالد يف العطية الذكور منهم واإلناث , وإن فضل 

االب بعضهم أو خص بعضهم دون صح مع الكراهة , وهو مذهب احلنفية واملالكية والراجح من مذهب الشافعية , 

 .(64)وهو املروي عن ايب يوسف من احلنفية 

مذهب احلنابلة وحممد بن احلسن من احلنفية , والوجه الثاين للشافعية , والثوري , وطاووس , واهل  الرأي الثاين :

الظاهر , وإسحاق وبعض املالكية : فهو وجوب التسوية بنی االوالد يف العطية الذكور منهم واإلناث , وأهنا تبطل مع 

 (65)عدم املساواة .

 سألة إيل أسباب أمهها : سبب اخلالف : يرجع سبب اخلالف يف هذه امل

 تعارض ظواهر النصوص , فقد ورد مايقتضي اجلواز , وورد مايقتضي املنع . – 1

معارضة القياس للفظ النهي الوارد يف األثار , حيث إختلف الفقهاء يف النهي , أيقتضي التحرمی ,أو التنزيه ؟  – 2

 وكذلك االمر : ايقتضي الوجوب , أو الندب .

                                                           

؛ إبن رشد القرطيب :  15/370: النووي : اجملمو  شرح املهذب  7/228؛ ابن عبد الرب : اإلستذكار  6/80إنظر , الشوكاين : نيل االوطار  (64)
 . 2/314واهر العقود ؛ حممد بن امحد االسيوطي : ج 400 – 13/401البيان والتحصيل 

  877ص  10/623,  9/1623اخرجه مسلم يف صحيحه , كتاب اهلبات , باب كراهة تفضيل بعض االوالد يف اهلبة , حديث رقم  )65(
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بنی السما  والقياس محل احلديث علي الندب , أو خصصه يف بعض الصور كما فعل اإلمام مالك فمن رأي اجلمع 

  (66)_ رمحه اهلل _ أما الظاهرية فليس عندهم قياس؛ لذا اعتمدوا ظاهر احلديث.

 مث إختلفوا يف كيفية التسوية بنی األوالد يف العطية : 

 نثي , واما لو فضل بعض ولده عن بعض كره له ذلك قال أصحاب الرأي االول : يعطي الذكر مثل نصيب اال

قال : إين حنلت ف -صلي اهلل عليه وسلم   –وحجتهم يف ذلك : حديث النعمان بن بشری أن اباه اي به رسول اهلل 

 صلي اهلل عليه وسلم : ) اكل ولدك حنلته مثل هذا ؟ قال : –إبين هذا غالما كان يل , فقال رسول اهلل 

 فارجعه ( ويف رواية اخري هلذا احلديث " فأردده ". –صلي اهلل عليه وسلم  –ول اهلل ال , فقال رس 

 ال –سأل بشریا عن العطية هل اعطي كل اوالده ؟ فاجاب بالنفي  –وجه الداللة : أن النيب صلي عليه وسلم 

طريق األحسن ل عن الفأمره بأن ال يفعل ذلك ويرجع عن عطيته , ألن يف ذلك ميل عن بعضهم إيل بعض , وعدو  – 

 , الفعل األفضل بدليل أنه قال : " فارجعه " .

 : بالتسوية بنی الذكور واإلناث يف العطية ". -رمحه اهلل  –" كذلك قال ابو يوسف 

ال رسول اهلل قال ق –من حديث إبن عباس رضي اهلل عنهما  –صلي اهلل عليه وسلم  –وحجته يف ذلك : قول النيب 

 : ) سووا بنی أوالدكم يف العطية و فلو كنت مفضال احدا لفضلت النساء (. -وسلم صلي اهلل عليه  –

باب بالتسوية بنی االوالد يف العطية , والصارف لألمر إيل اإلستح –صلي اهلل عليه وسلم  –وجه الداللة : امر النيب 

لتسوية بعدم ا –اهلل عنهما  رضي –وعمر  هو قوله : " لو كنت مفضال احدا لفضلت النساء " , وقد عمل ابو بكر

ينهم وهذه قرينة ظاهرة علي أن االمر للندب , فكانت التسوية ب –صلي اهلل عليه وسلم  –يف العطية بعد موت النيب 

 علي سبيل اإلستحباب , ال الوجوب .

                                                           

 . 8/298انظر , البغوي : شرح السنة  )66(
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راهة , كوذهب اجلمهور إيل إستحباب التسوية , وإن فضل بعضهم علي بعض صح مع ال -رمحه اهلل : –قال النووي 

ومحلوا االمر يف االحاديث علي الندب , كما محلوا النهي الثابت يف رواية مسلم :) أيسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء 

 ؟ قال بلي , قال : فال إذا ( علي الكراهة التنزيهية .

ومعلوم أن الكراهة التنزيهية مرجعها إيل خالف االويل كما بينت سابقا ؛ ملا يرتتب علي ذلك من عقوق بعض االبناء 

 الهبائهم فيمتنعون عن برهم هبم . 

 وقد اكد هذا القول البيجرمي بقوله : " إن ترك التسوية يف العطية هي خالف االويل فقط ال مكروه ".

: من احلنابلة وحممد بن احلسن وعطاء وشريح وإسحاق بوجوب التسوية بنی االوالد يف وقال أصحاب الرأي الثاين 

العطية , وهي عندهم القسمة بينهم علي حسب املریاث و للذكر مثل حظ االنثينی ؛ ألنه تعجيل ملا يصل إليهم بعد 

 املوت فاشبه املریاث وهو الوجه الثاين عند الشافعية .

احوج للعطاء من االنثي من جهة الصداق والنفقة عليه خبالفها , وحديث بشری قضية  وحجتهم يف ذلك : أن الذكر

يف عنی حكاية حال ال عموم هلا , وإمنا يثبت حكمها يف مثلها وال يعلم حال اوالد بشری , وهل كان فيهم انثي او ال 

 , ومن مث حتمل التسوية علي كتاب اهلل تعايل .

ذكر مثل حظ االنثينی , فلو ساوي الوالد بينهم يف العطية , لكان هذا جور وظلم , والعطية احملضة عندهم إعطاء ال

 ألنه زاد االنثي وانقص الذكر , اما إذا كان لدفع احلاجة فتقدر بقدرها .

" فإذا خص بعضهم ملعين يقتضي ختصيصه , مثل إختصاصه حباجة , أو زمانة , أو عمي , أو كثرة عائلة , أو إشتغاله 

وحنوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته , أو لكونه يستعنی مبا ياخذه علي معصية بالعلم 

 اهلل أو ينفقه فيها , فقد روي عن امحد ما يدل علي جواز ذلك .
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 فهنا نري أن احلنابلة ومن وافقهم يقولون براي اصحاب الراي االول يف أنه جیوز تفضيل بعض االوالد عن بعض يف

العطية , إذا كان ذلك ملربر شرعي ,ملصلحة العلم , أو ملرض مزمن , أو عمي , أو كثرة العيال , مع جواز حرمان 

بعضهم إذا كانوا فسقة , أو مبتدعة , أو إستعانوا بالعطية يف املعاصي واحلرمات , وهبذا يظهر يل أن اخلالف بنی 

 الفريقنی خالف شكلي .

اله ويدعه رمحه اهلل : احب أن اليقسم م –بنی االوالد علي فريضة اهلل تعايل قال أمحد  اما يف إستحباب ترك القسمة

علي فرائض اهلل ؛ لعله أن يولد له ولد , فإن أعطي ولده ماله , مث ولد له ولد , فأعجب إيل ان يرجع فيسوي بينهم , 

إخوته ,  ه إيل هذا الولد احلادث ليساوييعين يرجع يف اجلميع , أو يرجع يف بعض ما اعطي كل واحد منهم ؛ ليدفعو 

 وإن كان هذا الولد احلادث بعد املوت مل يكن له الرجو  علي إخوته , ألن العطية لزمت مبوت ابيه .

 األثار املرتتبة علي من إرتكب خالف االويل يف التسوية بنی االوالد يف العطية :

رين ة بنی االوالد يف العطية وإن خص البعض منهم دون االخصلي اهلل عليه وسلم حث علي التسوي –أوال : إن النيب 

 –بالعطية فهذا جور وظلم ال يصح , وال جتب الشهادة عليه , ومن فعل ذلك وجب عليه العدول عن عطيته , وأمره 

ة و والعدول عن ذلك ؛ ألن ذلك ذريعة جلية قريبة جدا إيل وقو  العدا –بتقوي اهلل عز وجل  –صلي اهلل عليه وسلم 

 بنی االوالد , وكذلك قطيعة للرحم بينهم , وهذا ماجاءت به السنة الصحيحة .

ثانيا : وجیب علي الوالد العدل بنی اوالده يف العطية , فإن مل يعدل بينهم فقد إرتكب مكروها مع صحة اهلبة يف هذه 

عطية ألوالده  عطيته ؛ ولكن إذا أعطياحلالة ؛ ولكن االويل أن يعطي االخرين ما حبصل به العدل بينهم وله الرجو  يف 

وعدل بينهم يكره له الرجو  , فإن وهب لولد واحد وكان هذا الولد بارا بابيه عفيفا يكره للوالد أن يرجع يف هبته اما 

 إن كان عاقا , أو يستعنی بالعطية يف معصية فلينذره بالرجو  , فإن اصر علي ذلك جاز للوالد الرجو  يف عطيته .
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قال مالك : " إن وهبت األم لولدها أو حنلتهم وهلم أب , فإن االم تعتصر ذلك كما يعتصر االب مامل يستحدثوا  ثالثا :

دينا او ينكحوا , وما حنلت او وهبت االم لولدها الصغار وال اب هلم فإهنا ال تعتصر ذلك , وليس يعتصر مايوهب 

ك دقة , وما حنل االب او وهب لولده الصغار فإنه يعتصر ذللليتامي وال ماينحلون , مث قال : فهي عندي مبنزلة الص

 ولو مل تكن هلم أم .

 ياماااتأثر خالف الولي في قانون األحوال الشخصیة اإل: الثانيالمبحث 

 سوف تتعرض الباحثة يف هذا املبحث إيل بعض األختالفات واملالحظات على قانون األحوال الشخصية الصادر 

 من بعض العلماء املعاصرين يف الفقه األسالمي والقانون حيث العربية املتحدة ماراتم يف دولة اإل2005عام 

 :(70)، خالد حیىي طاهر(69)، د.امحد الكبيسي(68)، د.حممد عبد الرحيم(67)د. امحد احلداديشری  

نص القانون يف مادته الثانية على أن تطبق نصوص هذا القانون على اميع املسائل اليت تناوهلا يف لفظها أو  :أوال

فحواها، ويرجع يف تفسریها واستكمال أحكامها إىل املذهب الفقهي الذي أخذت منه، وإذا مل يوجد نص يف هذا 

 .ذهب الشافعي مث مذهب أيب حنيفةالقانون حیكم مبقتضى املشهور من مذهب مالك مث مذهب أمحد مث م

فبنی أن مواد القانون مأخوذة من مذاهب فقهية معتمدة وهي املذاهب األربعة اليت ساقها للرجو  إليها عند تفسری 

مواده أو استكماهلا، وهذا نص ملزم حيث مل جیعل كاتب القانون أو ما يسمى باملشر  جماال للخروج عما به الفتوى 

 .ا متت بذلك التوجيهات الساميةيف هذه املذاهب كم

                                                           

اد )67( ، كبری املفتنی مدير إدارة اإلفتاء يف دائرة الشؤون اإلسالمية ربية املتحدةاإلمارات الع من دولة الُسن ة املسلمنی أحد ُعلماء الدين أمحد بن عبد العزيز احَلد 
 جمللس حكماء املسلمنی ، وهو أحد أعضاء اهليئة التأسيسيةديب والعمل اخلریي يف

 أستاذ الفقه وأصوله / جامعة اإلمارات  /د.حممد عبد الرحيم سلطان العلماء )68(
حصل على بكالوريوس وماجستری ودكتوراه يف الشريعة اإلسالمية ، ئيس قسم الدراسات العليا يف اجلامعة  1934يف العراق عام  ولد يف حمافظة األنبار(69)

 بغداد –اإلسالمية 
 قاض شرعي / احملكمة االبتدائية بديب  /خالد حیىي طاهر احلوسين)70(

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
mailto:writeres@albayan.ae
mailto:writeres@albayan.ae


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 275 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وال يقال إنه مل يلتزم املعتمد أو ما به الفتوى؛ ألن التزامه باملذاهب الفقهية يعين بال ريب األربعة املشهورة، ال غریها، 

 :املالحظات التالية وما هو معمول به منها ال ما هو مهجور من ضعيف أو شاذ، وبناء عليه تأي

 :18املادة 

يف العدول عن اخلطبة والرجو  يف اهلدايا. أعطت املادة احلق لكل من الزوجنی العدول عن اخلطبة ولو من غری سبب.  

واألصل عدم الرجو ، ملا يؤدي ذلك إىل تفاقم اخلالف بنی الناس، ويؤدي إىل التشويه بسمعة البنت، ولفت األنظار 

 .ون ذلك إال عند مقتضى احلاجةحنوها بالريبة. وكان األوىل أن ينص على أن ال يك

أما اهلدايا، فقد نص الفقه املالكي على أنه إن كان العدول من ِقبله، فليس له أن يرجع يف شيء، وإن كان هناك 

 .مقتضى لذلك. وإن كان من قبلها فله أن يرجع مبا أهداه، وهذا التفصيل حسن، وقد قيدها القانون باملقتضى وعدمه

تلف فيه األنظار، ويؤدي إىل تفاقم اخلالف، فاألوىل عدم تقيده بذلك كما افتضاه املذهب وتفسری املقتضى مما خت

 .املالكي، أما غریهم فقد نزلوه منزلة اهلبة، والرجو  فيها بعد القبض غری جائز، إال إذا كانت بثواب فتنزل منزلة البيع

 :21املادة 

أعطت القاضي احلق أن ال يأذن بعقد الزواج إذا كان سن اخلاطب ضعف سن املخطوبة أو أكثر، مث عادت لتمنعه  

من هذا احلق إال إذا كانت هناك مصلحة من هذا الزواج. ومل تبنی املادة من الذي يقدر املصلحة: القاضي أم اخلاطبان؟ 

 .لكل منهماومعلوم أن قبول اخلطبة ال يتم إال عند ظن املصلحة 

فإما أن تلغى هذه الفقرة وتبقى املسألة على األصل يف احلل، أو أن يناط تقدير املصلحة وتقريرها بالقاضي الشرعي؛ 

ليقضي باملنع أو اإلجیاب استنادا  إليها، أو تناط باخلاطبنی نفسيهما، وعلى القاضي أن يقبل قوهلما ومیضي العقد أو 

 .يفسخه

على أن الزواج ال يكون إال برضا  39أت جبديد يف مسألة موافقة اخلاطبنی فقد نصت املادة كما أن هذه املادة مل ت

 .البنت وتوقيعها، وسكت عن رضا اخلاطب وكان األوىل أن ينص عليه سلبا أو إجیابا
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 :26املادة 

ر وإن كان ملهمنعت الويل طلب فسخ النكاح لنقصان املهر عن مهر املثل..مع أن هذا حق له حيث يعری بذلك، وا 

حقا  للمرأة، لكن املرأة قد ال تقدر مصلحتها فيه، لسرعة تأثرها، وهو أدرى مبصلحتها ولذلك أنيطت به واليتها، حىت 

 أن السادة األحناف الذين أجازوا للمرأة أن تزوج نفسها أجازوا لوليها االعرتاض إذا زوجت نفسها

 .إليه األئمة اآلخرونمن غری كفؤ أو بأقل من مهر املثل، وهو ما ذهب  

 

 : 32املادة 

أغفلت والية اجلد وهو بعد األب عند اجلمهور، لكن يقدم عليه االبن بالنسبة لوالية األم، خالفا  للشافعية. الذين أن 

اجلد مثل األب عند فقده، وهو مذهب أيب حنيفة أيضا، ومل تبنی املذكرة التوضيحية اليت شرحت العاصب بالنفس ما 

د عاصبا بنفسه أم ال، بل إن سردها للعاصبنی بأنفسهم :ابنا مث أخا مث عما يفيد أن اجلد ليس كذلك وهو إذا كان اجل

 .منهم بال ريب

 : 37املادة 

نصت على جواز التوكيل يف عقد الزواج، ومل تبنی جواز ذلك إجیابا  وقبوال ، وخلت املذكرة التوضيحية عن اإلشارة إىل 

 .جواز التوكيل يف عقده، والقبول كاإلجیاب بل هو أوىلالقبول، بل كان نصها على 

مث إن أهم شيء يف الوكالة صيغتها بأن ينص الوكيل صراحة على اسم موكله يف القبول أو اإلجیاب لتكون الشاهد على 

 .لى األقلعواقع الزوجية املتسامع عليها ال على ما يضمره الوكيل، فكان ينبغي التنبيه على ذلك يف املذكرة اإليضاحية 

( من هذه املادة نصت على أن الوكيل إذا جاوز حدود وكالته كان العقد موقوفا .ومل تبنی املذكرة التوضيحية 3الفقرة )

وأن التوقف هو .اخلالف املذهيب يف هذه املسألة، حيث يرى اجلمهور بطالن هذا العقد ألنه خالف مقتضى الوكالة
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عية. واخلروج من اخلالف يف مسائل الفروج مهم؛ ألهنا تبىن على االحتياط، مذهب مالك، واملذهب القدمی عند الشاف

 .إذ األصل فيها التحرمی. فكان ينبغي أن مینع هذا الزواج إال إذا مت الدخول بالفعل، فيمضي عمال مبذهب من أجازه

 : 91املادة 

 كلة هلذا الغرض خالف ذلك.يوما، ما مل تقر جلنة طبية مش 365يوما وأكثره  180نصت على أن أقل احلمل 

 .وهذا خروج واضح عما التزم به القانون من املذاهب األربعة، حيث مل يقل أحد منهم أن أكثر احلمل سنة 

وقد ذكرت املذكرة التوضيحية بعض األقوال ومل تسند هذا القول ألحد، بل لبعض الفقهاء اليت أخذت هبا بعض 

ألة مهمة إلثبات األنساب، وهي حتدث بنی احلنی وآلخر، فكانت جديرة أن التشريعات العربية، ومعلوم أن هذه املس

 .تأخذ بأبعد األقوال احتماال وهو مذهب مالك الذي جعله مخس سننی

 : 98املادة 

رأت الفقرة الرابعة منها، ان زواج املطلقة بآخر، يهدم طالق زوجها األول، وتعود إليه بثالث طلقات. واختارت يف 

 .مام أيب حنيفة وصاحبه أيب يوسف. .خالفا  للجمهور الذين ال يرون اهلدم إال بعد الثالثذلك مذهب اإل

 والواقع أننا لسنا حباجة إىل هذا االختيار، ألنه ما دام سيعود إليها بنكاح جديد، فإما أن حیافظ عليها فتبقى يف

عصمته، أو يبينها البينونة الكربى وبعدها إن تزوجت بغریه مث مات عنها أو طلقها. وعادت إىل زوجها األول، سيكون  

 .زواجها الثاين هادما  باالتفاق، فتعديل هذه الفقرة مبا يتفق مع مذهب اجلمهور أوىل

 :100املادة 

 يشرتط القانون وال املذكرة اإليضاحية قبول ذلكأعطى الزوجة حق طالق نفسها إذا ملكها الزوج أمر نفسها ومل  

على الفور، واملتعنی التنبيه إليه، ألنه كخيار الشفعة يسقط باإلعراض عنه أو التساهل فيه، وهذا هو املعتمد يف مذهب  

 .اإلمام مالك، وهو مذهب الشافعي، وهو األوىل باألخذ تقليال لعدد الطالق

 :102املادة 
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الطالق أثناء العدة وهذا يتناىف مع املقرر عند األئمة األربعة املعتمدة وما أامعت عليه األمة من  نصت على أنه ال يقع 

أن املطلقة رجعيا  يلحقها الطالق ؛ ألهنا زوجة هلا سائر احلقوق الزوجية من نفقة وسكىن وكسوة ومریاث وعدة وغری 

 . ذلك

 ،104م بنی الزوجات. وهو ما أشارت إليه املادة رقم مما يكون للزوجة اليت على الفراش، غری الوطء أو القس

حيث نصت على أن الطالق الرجعي ال ينهي عقد الزواج إال بانقضاء العدة، وهذا مما ال خالف فيه مبا تقدم، فكيف  

 .ال يقع الطالق مع أهنا زوجة؟! ففي هذا تناقض

 :103د. امحد احلداد: املادة 

نصت على عدم وقو  الطالق املعلق على فعل شيء أو تركه إال إذا قصد به الطالق، وأن احلنث بيمنی الطالق أو  

احلرام ال يقع إال إذا قصد به الطالق، وأن الطالق املتكرر أو املقرتن بالعدد لفظا  أو كتابة أو إشارة ال يقع إال طلقة 

 .واحدة

الث ة األربعة، وهو الذي التزم به القانون يف املادة الثانية، السيما يف الطالق بالثوكل هذا خمالف ملا اتفقت عليه األئم

الذي انعقد عليه إاما  الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم فمن بعدهم، حىت ظهر خالف ابن تيمية فيه، وقد اشتد إنكار 

ي أراد إيقا  الطالق يناقض إرادة املطلق الذالعلماء عليه يف عصره وبعده، ملخالفته للمنقول نصا  وداللة وفتوى، ولكونه 

 .الثالث بلفظه أو تكراره، مما يعين مصادرة قوله مع أنه معترب

على أن مثل هذا القانون ال يقلل من الطالق كما يدل عليه الواقع، فإن الذي هان عليه أن يطلق بالثالث مرة واحدة 

 ةواملذكرة التوضيحية بينت أن القانون أخذ بعض أقوال ابن تيميسيعود ليطلق كذلك يف املرة الثانية والثالثة. 

لطالق ا  يف هذه املسألة، وتركت البعض اآلخر، حيث مل تأخذ بتفصيله يف اليمنی املعلق، وأخذت بكالمه املة يف 

 .بالثالث
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طالق سواء  بعة أن صريح الوقد رأى القانون وقوعه إذا قصد به الطالق وهذا يتناىف مع ما قرره الفقهاء من األئمة األر 

 .كان منجزا  أم معلقا  ال يفتقر إىل نية لصراحته، مادام قد صدر من عاقل مريد للفظه عامل به

وقد نبهت املذكرة التوضيحية على مذهب األئمة األربعة، إال أهنا احنازت لرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وكنا يف 

 .غىن عن ذلك مع وضعنا التشريعي

وقد خال القانون يف هذا الفصل ـ الكتاب الثاين ـ عن بيان حكم الطالق البدعي، وهو الذي يكون يف زمن احليض هذا 

أو يف طهر مسها فيه، مع أن البن تيمية كالما  فيه، فلم يشر القانون للمذاهب الفقهية املعتمدة وال إىل رأي ابن تيمية، 

 .ليذهب اللبس يف هذا النو  من الطالقمما جیعل يف القانون نقصا  يتعنی استدراكه، 

، حيث نصت هذه املادة على أن كل طالق يقع رجعيا  إال الطالق املكمل 103: أكدت ما ورد يف املادة 105املادة 

للثالث، والطالق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته، حيث تفيد هذه املادة أن الطالق الثالث بلفظ واحد أو 

وقد .ال يكون ثالثا ، بل يكون طالقا  رجعيا ، حيث يعترب واحدة، إال أن يكون هذا متمما  الثنتنی قبله املعلق بالثالث

 .تقدم ما يف هذا من خالف للنصوص وما أامعت عليه الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم واألئمة األربعة من بعدهم

ذن منه. بينونتها منه وانقضاء عدهتا، ولو بغری ويل أو إ : أعطت الزوج املطلق حق الزواج من امرأته ثانيا  بعد108املادة 

 .مادام أن الزواج األول كان بإذنه

أن  38وهذا خالف ما ذهب إليه اجلمهور، ألن الزواج منها ثانية هو نكاح جديد، وقد اشرتط القانون يف مادته رقم 

الف بنی  ويل مع أن البائنة مل تعد زوجة من غری خالويل ركن من أركان النكاح، وهذه املادة تبيح الزواج منها ثانية بغری

العلماء، فإن كان عذر ذلك هو خشيت عضل الويل، فللعضل حكم آخر، وهو أن تنز  عنه الوالية لعضله فتكون بيد 

 .القاضي، ال لعدم واليته
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جدت قبل العقد سواء و : نصت على جواز التفريق بنی الزوجنی للعلل اليت ال تتحقق معها العشرة الزوجية 112املادة

صت عليه ن  أم حدثت بعده لكنها مل تفرق بنی علة حادثة بعد الوطء والعشرة الزوجية، وبنی علة كانت قبلها، وهو ما

 .املذكرة التوضيحية

 

 

 :الخاتمة 

 هخالل من يل ظهر الذي املوضو ، هذافي البحث إمتام يل يسر الذي هلل واحلمد الصاحلات، تتم بنعمته الذي هلل احلمد

 النقاط التالية : يف اهمھأ أخلص نتائج،

 .العلمية كتبهم ويف ألسنتهم على يكثر مبصطلح الدقيق العلم لھأ مراد حتديد ميةھأ -١

 .خمصوصة بصيغة هترك عن الشار  هين مل مستحبر أم ترك إىل يرجع األوىل خلالف الدقيق  املعين أن رهيظ الذي -٢

 ،هعن يهمن هأن على همتفق العلم لھأ نصوص فإن مقيد، وهر مك وهف خاص، املكروه من نو  األوىل خالف أن -٣

 .مستقال   قسما   عده إىل حاجة فال هوعلي ا ،ھمكرو يكون أن هدرجاتل فأق هعن يا  همن كان وإذا

  هأن مكلف فعل على أطلقوا فإذا العلم، لھأ لبعض اخلاص املصطلح رعاية من البد سبق ما تقرر مع هأن - ٤

 قبل من هخبصوص هفي يهن ال أنه بيان هخالل من يريدون الذي ،هب اخلاص مھمقصود مالحظة فينبغي األوىل خالف

 .الشار 

 بنی التفريق بل األوىل، خالف عن هةالكرا نفي يريدوا مل العلم لھأ من األوىل وخالف املكروه بنی فرق من أن - ٥

 .همن اخلاص النو  ذاھو املطلق املكروه
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 هوبين بنی واالختالف االتفاق نقاط بعض توجد هأن إال املكروه، من خاصا   نوعا   األوىل خالف كان وإن هأن -٦

 .املطلق املكروه

 من ال تركه، على معاقب غری هفعل على مثاب مستحب، هو حيث من املستحب ترك إىل يرجع األوىل خالف -٧

 .ملعارض راجح تركه كون حيث من وال آخر، أمر على دليال   آخر أو أمر إىل ذريعة كونه حيث

 .مھعند له الدقيق املراد عن تكشف لكنها واحد، معىن هلا متعددة، بألفاظ األوىل خالف عن العلم لھأ يعرب -٨

 املصطلح اذھ ميةھأ يبنی مما الفقية، هبمھمذا اختالف على العلماء عند كثریة األوىل خلالف الفقهية التطبيقات -٩

 .ألسنتهم على هدوران وكثرة

ن  من وجهة نظر العلماء املعاصريمارايهناك بعض األختالفات واملالحظات علي قانون األحوال الشخصية اإل-10

 .  يف الفقه والقانون 
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Abstract 

This study examines contemporary Arab revolutions in general and the Arab Spring revolution in 

particular. and the motives that sparked the Arab Spring revolution, Using the statistical method, 

this research also examines the legitimacy of the revolution in terms of its motives and realities 

and consequences to topple a government on the views of Algerian scholars who are the 

respondents of this study. the researcher applied the descriptive survey methodology, which is 

related to the study of a contemporary phenomenon with the intention of describing and 

interpreting it. Using statistical methods, the findings from the survey of respondents show that 

the Arab Spring revolution has several motives; the religious motives as the finding shows that it 

has a weak tendency, political motives which the finding shows to have strong tendencies, and 

socio-economic motives that the findings shows to have the strongest tendencies. And this study 

illuminate that the Arab Spring revolution also did not compatible with the Maqasid al-Syariah in 

its consequences. Most respondents are of the view that the Arab Spring revolutions have had a 

negative impact on religious, social and economic levels, and if there any positive impact, it is 

only a little and circumstantial. The findings also show that the Arab Spring revolutions has further 

strengthened the influence of Western powers on Muslim countries. 
Key words: Algerian scholars, Motives, Consequences, Ccontemporary Arab Revolution, 

Siyasah Shar'iyyah 
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 الملخص

الربيع ثورات الرت خباصة، وأهم الدوافع اليت فجالربيع العريب ثورات ، و بعامة يدرس هذا البحث الثورات العربية املعاصرة
دية من أهل بدراسة تطبيقية إحصائية لعينة قصتغيري نظام احلكم .كما تناول البحث مدى مشروعية الثورة يف العريب

ج الوصفي املسحي، هانتهج الباحث يف هذه الّدراسة املن. وقد دوافع الثورات وواقعها ومآالهتا العلم باجلزائر خاصة حول
وصل الباحث ت. و لعينة القصدية هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودهادراسة ا يف متمثلا 

دوافع الالدوافع الدينية العقدية اليت أثبتت الدراسة أهنا ضعيفة، و : منها ؛إىل أّن للثورات العربية املعاصرة دوافع عدة
البحث برز أو . ألقوىااليت أثبتت الدراسة أهنا  جتماعيةاالقتصادية االدوافع الالدراسة أهنا قوية، و أثبتت اليت  سياسيةال
 هم قالوا إنّ وأّن جل املستطلع آراؤ  الثورات ال تتوافق مع مقاصد الشريعة يف الضروريات اخلمس يف ما آلت إليه. أنّ 

كانت ظرفية –دتإن وج -، وأّن فائدهتا ادي واإلجتماعيالثورات آلت إىل نتائج سلبية على املستوى الديين واإلقتص
 . ، وأهّنا عززت مصاحل الغرب يف الدول اإلسلميةضعيفة

 عربية املعاصرة، السياسة الشرعية الدوافع، املآالت، الثورات الأهل العلم من اجلزائر،  الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة
ومن  ى آله وصتتتتتتحبهوعل أستتتتتتتعني، والصتتتتتتلة والستتتتتتلم على الر ة املهداة للعاملني، احلمد هلل رب العاملني، وبه ثقيت وبه

 بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:  متبعه
نها حقبة تأثريا مباشرا على استقرارها ووحدهتا، حبيث مل تسلم م وتؤثر األمة اإلسلمية بثورات عنيفة أثرت ومتر مرت

االسلمية  تعصف من جديد يف األوطان العربيةوها هي  من احلقب ابتداء من فرتة اخللفاء الراشدين وإىل يوم الناس هذا.
وترتصد  دوافعها رسقة تدتأصيلية معمحيّتم علينا أن ننظر إىل هذه الظاهرة نظرة مما حتت ما يسّمى بالربيع العريب، 

واه أبو بقوله صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة الوداع يف احلديث الذي ر  عملمآالهتا لدفع الضرر وحتقيق النفع ما أمكن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم،  بكرة: "... فإنّ 

 .1نعم، قال: "اللهّم اشهد، فليبّلغ الشاهد منكم الغائب..." أال هل بلغت؟" قالوا
ة منها ، مث عدم اعتبار املآل من جه فعدم التصدي للدراسة املعمقة لدوافع الثورات من جهة للحد ما أمكن  

لق اأخرى وذلك لعدم اإلحاطة الكافية بروح الشتتتتتتريعة يف مقاصتتتتتتدها فيما يتعلق بالضتتتتتتروريات اخلمس أوقع األمة يف مز 
ة دفعين للبحث حول املوضوع سالكا الدراسة امليدانية لعين مهلكة حتت شعارات ومهية كادت أن جتهز عليها. وهذا ما
شتتي  لى أن أستتهم يف ع لتفصتتيل وحتليل هذه الظاهرة أملا قصتتدية متمثلة يف أهل العلم باجلزائر ملا  ا من ستتبق وذلك 

 . اليت تعيشه األمة اإلسلمية احملزن واقععلج المن 
 

 مفهوم الثورة:

 4والوثوب والظهور 3والغضب 2معىن ا يجان تدور حولفهي متيز مصطلح الثورة بعدة مفاهيم؛ فمن الناحية اللغوية 

واإلزعاج  6دور غالبا حول تقليب األموري؛ ويف نصوص الشريعة فاملعىن 5والنهوض والتمرد واإلندفاع

                                                           
حديث ، (133)باب اخلطبة أيام ، (25كتاب احلج )،  ه(1422، 1)دار طوق النجاة، ط الصحيح الجامع، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل، البخاري 1
 .176، ص2ج، (1741)
 . 102ص ، 1م (، ج1392/1972، 2دار الدعوة، ط :، )استنبولالمعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  ينظر: 2
 .108، ص4، ج (ه1414، 3ط دار صادر،: ، )بريوتلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  ينظر:  3
 .121(، ص5املطبعة األمريية، ط :، )القاهرةالمصباح المنير، الفيومي، ا د بن حممد بن علي ينظر: 4
 .223-222(،  ص1989، ، )الروسالمعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية ومتعلميهااملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أليسكو، ينظر: 5
، مجاعة من علماء التفسري، )مكتبة روائع اململكة، بريوت، دت(، ص  المختصر في تفسير القرآن الكريم من سورة البقرة، 71ينظر تفسري اآلية  6

405. 
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 نقطة بأهنا الثورة وعند الفلسفة عرفت ؛9والوثوب والظهور والنهوض والتمرد واإلندفاعوالغضب 8وا يجان7والتحريك
 اإلنقلب من تميزت أهّنا على اجملتمع، تطلعات معه حيمل جديد نظام إىل بايل قدمي نظام من اجملتمع حياة يف حتول

ية تغيريات سياسية أساسعلى أهّنا  الثوراتوعند السياسيني عرفت  ؛10ألخرى يد من السلطة نقل يف يتلخص الذي
، وتتصارع عدة جمموعات، مبا فيها احلكومة القائمة ...غالبا ما جتري بصورة دراماتيكية ووفق سريورة معقدة دائما

ها فصل ال جتري وفق مراحل مفصولة عن بعضلب ما جتتمع فيها ثلثة عناصر اغ و لإلستلء على السلطة املركزية.

 .11اهنيار الدولة، الصراع على السلطة، قيام مؤسسات جديدة :برتتيب منطقي واضحا وال
 

 التعريف المختار للثورة: 
 تعريفأّن ال رىأها وبني الدراسة امليدانية وما أفرزته من نتائج، ومجعا بين من التعريفات املختلفة ما أسلفنا إىلاستنادا 

كل حركة احتجاجية ضد السلطة احلاكمة، شعبية كانت أو ذات "الثورة هي  :اإلصطلحي املناسب للثورة ما يلي 
، يقصد هبا التغيري 12شوكة، سلمية كانت أو عنيفة، مدبرة كانت أو عفوية، يغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائي

  .13ا شرعية"ا أهنّ ، يرى أصحاهب.(.اجتماعية.، اقتصادية، عقدية، )سياسيةاإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومهاا بدوافع شىت 

 منهجية البحث: 
 انتهج الباحث يف هذه الدراسة التطبيقية ما يلي:

                                                           

، (1هت ، ط1415دار القلم،  :دمشق)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو احلسن علي بن أ د،  ،الواحدي من سورة فاطر، 09ينظر تفسري اآلية  7
 . 844ص
، (جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، دط، دت :الرياض)، التفسير الميسرالعلماء،  جمموعة من من سورة العاديات، 04ينظر تفسري اآلية   8

 .599ص 

 -313ص  ، 1، ج)م1936مكتبة بريل، ، (، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبويفنسنك، أ. ي،  ينظر: 9
314. 

 .58ص، م(1983 -هت 1403)القاهرة:  جممع اللغة العربية، المعجم الفلسفي ينظر: 10
 .201-199ص، 1ج، م(1994، ترمجة الدكتور أنطون  صي )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، قاموس الفكر السياسي، جمموعة من املختصنيينظر:" 11

 الغوغائية: مصدر صناعي من غوغاء : حالة سياسية تكون فيها السلطة بيد اجلماهري 12

 ،دوافع ومآالت الثورات وتاريخها في ضوء السياسة الشرعية: رؤية ألهل العلم من الجزائر حول الثورات العربية المعاصرةصاحل الدين يوسف عزيز،  13
لنفس  ورةالث لمصطلح ومقاصدية اصطالحية دراسة؛ ينظر: 21، ص2018 ،جامعة مااليا،أكادميية الدراسات االسلمية  ،حبث قدم لنيل درجة الدكتوراه

 الباحث.
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وذلك من خلل املنهج التحليلي، وأتبعه ب(، Descriptive survey method) املنهج الوصتتتتتتتتتتتفي املستتتتتتتتتتتحي
اعتمتتتتد البتتتتاحتتتتث الطريق الكمي للبحتتتتث (. Statistical methodحتليتتتتل نتتتتتائج العينتتتتة بطريقتتتتة إحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتتتة )

(Quantitative approache).  و( وجتتد البتتاحتتث أّن األداة األكثر ملءمتتة جلمع البيتتانتتاتData لتحقيق )
(، واليت متثل البيانات األولية، ومن مث معاجلتها وحتليلها Questionnaireأهداف الدراستتتتتتتتتتتتتتتة هي االستتتتتتتتتتتتتتتبانة )

(Analyze( بربنامج )SPSS كما اعتمد الباحث على بيانات ثانوية متمثلة .) يف الدراستتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتابقة من كتب
 ورسائل جامعية، ومقاالت علمية. 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
تكون أساسا من النخبة العلمية وت، يف عملية التوزيع( Selective sample)عينة قصدية باستهداف قام الباحث 

ي والسياسي يف اجملال الشرعتخصصني املوغريهم من (، جامعينيوأكادمييني )من علماء  اجلزائري والفكرية للمجتمع
 .والقانوين

صاحلة  استبانة 207اسرتداد مت خاصة، جلزائر يف ايف عدة جامعات ومؤسسات استبانة  300قام الباحث بتوزيع 
 41د الفقراتحيث كان عد االستبانةعلى عدد أسئلة وفقرات   تقدير حجم العينة بناءقد متللتحليل اإلحصائي. و 
أّن عدد االستبانات )حجم العينة(  1998Kline ,2005 and Hair )14,(حماور، ويشريفقرة موزعة على ثلثة 

 مقياسوذلك الختيار  استبانات 5تقابلها  ةناكل فقرة من فقرات االستبمرتبط بعدد الفقرات مضروبة يف مخسة، ألّن  
 حالة.  235= 47* 5يكون حجم العينة مساوياا  ، وبذلكاخلماسي Likert scales ليكرت

  العينة: خصائص أفراد 
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 1.4 3 عالم
 26 12.6 (Professorأستاذ دكتور)

 65.2 135 دكتور
 13.0 27 ماجستير

 5.8 12 ليسانس )بكالوريوس(
 1.9 4 غيرذلك

 %100 207 المجموع

                                                           
, 2ndedt, (2005) The guilford press, Principle and practice of structural equation modelingSee: Kline, R. B.  14

New York London, p111; see: Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C., Multivariate Data 
Analysis, (5th ed.), (1998), Prentice-HallUIKL New Jersey, pp 23, 98-99, 258. 
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 أداة البحث )االستبانة(: 
حبيث اعتمد  (،Questionnaire) هي االستبانة( Dataجلمع البيانات )وجد الباحث أّن األداة األكثر ملءمة 

 الباحث على نوعني من البيانات: 
 األولية:  البيانات -1

اليت حتتوي على ( Selective sample)القصدية  العينةخلل  املرجو حتصيلها من على املعلوماتوذلك اعتمادا 
  .(SPSSبربنامج ) (Analyze)وحتليلها  ومن مث معاجلتهاعلماء وأكادميني من ذوي االختصاص 

 : البيانات الثانوية -2
وذلك اعتمادا على الدراسات السابقة من كتب ورسائل ومقاالت، وكذلك استنادا إىل املعلومات املتاحة من قبل وسائل 

 احلديثة. االتصاالت
 

 :بناء االستبانة 
 قام الباحث ببناء أداة الدراسة واملتمثلة يف االستبانة، وقد تكونت من قسمني رئيسسني مها: 

التعليمي  املستوىعدة متغريات متعلقة مبجتمع الدراسة )، االستبانةموضوع حيوي باإلضافة إىل : ولالقسم األ
، الوظيفة، سنوات اخلربة  (.للُمستبنين

  كاآليت:حماور  ثة ثلموزعه على ( فقرة، و 41)وتتكون من  االستبانةوفقرات  الدراسة: وهو عبارة عن حماور الثاني القسم
 ( فقرة.22) اثنتان وعشرين احملور األول: دوافع الثورات العربية املعاصرة )ثورات الربيع العريب( ويتكون من

 ( فقرات.8على مثان )بيع العريب( وحيتوي احملور الثاين: واقع الثورات العربية املعاصرة )ثورات الر 
 .فقرة (11) احدى عشرة )ثورات الربيع العريب( وحيتوي على العربيةاحملور الثالث: مآالت الثورات 

والذي  15اخلماسي scale tLiker ليكرت مقياس استخدام متّ  وقدسنتناول يف دراسنا هذه احملور األول والثالث، 
 االستبانة قراتف على العينة أفرادموافقة موافقة أو عدم  راء حول مدىالتقارب والتباعد يف اآللقياس درجة  ميثل أداةا 
 : (1يف اجلدول )  عنها مبا يلياملعرّب 

                                                           
15See: Uma Sekaran, Research Methods For Business: A skill-building approach, (4th ed), 2006, Wiley India , p 
197. 
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والذي عرب عنه الباحث بل أدري:  و)حمايددرجات(،  (4)درجات(، و)موافق: أعطيت  (5))موافق بشدة: أعطيت 
 درجة واحدة(.( 1)((، و)غري موافق بشدة: 2درجتان )موافق: (، و)غري ( درجات3)
 

 يالخماس Likert scale ليكرت مقياس( 1جدول )
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد )ال أدري( موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 

 اختبار أداة البحث: 
 مت اخضاع أداة البحث إىل اختبار صدقها وثباهتا مث جتربتها بعد ذلك كما هو موضح يف النقاط التالية: 

 االستبانة )صدق البناء(: صدق -1
، ويعين هذا التأّكد من خدمة فقرات 16( تعين أهّنا سوف تقيس ما أعدت من أجل قياسهValidityصدق االستبانة )

 جمموعة علىاالستبانة  عرضبوذلك االستبانة  دفها، من خلل وضوح األسئلة ومدى ارتباطها باحملاور وباملوضوع . 
اخلربة واالختصاص يف جمال السياسة الشرعية والعلوم السياسية والقانون والعلوم الشرعية للتأكد  ذوي من احملّكمني من

 .االستبانةمن صحة 
 ثبات االستبانة )االتساق الداخلي(: -2

( تعين التأكد من أّن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص Reliabilityثبات االستبانة )
، وميكن معرفة ذلك باستخراج معامل 17ذاهتم ويف نفس الظروف وملعرفة أيضا مدى االتساق الداخلي للستبانة

الدال على وضوح األسئلة واتساقها وارتباطها وعدم  رتباط( وهو معامل إcronbach’s alphaألفا ) رونبخك18الثبات
( ترتاوح بني الصفر والواحد، وتعترب قيمة كرونباخ ألفا cronbach’s alpha. وقيمة معامل كرونباخ ألفا )تناقضها

                                                           
 .369، صم(2006-هت1427، 4ط، )الرياض: مكتبة العبيكان المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ينظر : صاحل بن  د العساف 16

See: Hair, 17 ,J. F ,Multivariate Data Analysis pp 9, 90, 118; Kline,-117 Principle and practice of structural R. B. 
equation modeling, p59. 

 . 369مصدر سابق ص، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ينظر : صاحل بن  د العساف 18
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(cronbach’s alpha اليت تتجاوز )فهي  %80للحكم على االستبانة، واليت تصل إىل قيمة مقبولة  %70إىل  %60
 .19(Sekaran, 2006فهي ضعيفة ) %60جيدة أما اليت تقل عن 

 :األساليب اإلحصائية المناسبة
وسيتطرق الباحث من خلله إىل  .20(22نسخة ) SPSSمت استخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية  

ت االستبانة وهذا ما ملعرفة صدق وثباكرونبخ ألفا معامل  أهم األساليب اإلحصائية املناسبة لدراستنا املتمثلة فيما يلي: 
 .ةلوصف ومقارنة أسئلة الدراسواالحنراف املعياري  سط احلسايبتو واملرأيناه يف الصدق الداخلي لإلستبانة، 

 :المعالجة اإلحصائية وتحليل البيانات 

 :(cronbach’s alphaكرونبخ ألفا )معامل  أوال: 
تبانة ملعرفة صدق وثبات االسكرونبخ ألفا معامل   للمعاجلة اإلحصائية للبيانات إلظهار( spss) استخدام برنامج بعد

( تعين Reliabilityثبات االستبانة )ف ،الداخلي(ثبات االستبانة )االتساق ب النقطة الثانية املتعلقة وهذا ما رأيناه يف
التأكد من أّن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاهتم ويف نفس الظروف وملعرفة أيضا 

( cronbach’s alphaألفا ) كرونبخ22، وميكن معرفة ذلك باستخراج معامل الثبات21مدى االتساق الداخلي للستبانة
تربة  ذا وقد رأينا سالفا القيمة املع .الدال على وضوح األسئلة واتساقها وارتباطها وعدم تناقضها رتباطمل إوهو معا
 العامل.

 0.734ب:  املقدرة( دوافع الثورات العربية المعاصرة) ي:حملور  (2)كما هو موضح يف اجلدول   فقيمة كروبخ ألفا
وهي قيمة جيدة،  0.851( املقدرة قيمتها ب: الثورات العربية المعاصرةمآالت تقرتب إىل اجليدة، وحمور )فهي قيمة 

 مبا يدل على ثبات االستبانة )االتساق الداخلي( ومبا يدل على وضوح األسئلة واتساقها وارتباطها وعدم تناقضها. 
 

                                                           
19 See: Hair, J. F, Multivariate Data Analysis, p88, 118; Uma Sekaran, Research Methods For Business: A skill-
building approach, (4th ed), 2006, Wiley India, p311. 

اجمللة ، ورة وآخرونحممد سليم الش، المستهلك األردني "دراسة ميدانية" المحفزات والعوائق أمام، التسوق االلكتروني باستخدام الشبكة العالميةيُنظر:  
 .13ص، (2009يونيو )، 1ع، 29مج، العربية للدارة

20 Statistical Package for the Social Sciences  
21 See: Hair, J. F, Multivariate Data Analysis, pp 9, 90, 117-118; Kline, R. B. Principle and practice of structural 
equation modeling, p59. 

 . 369مصدر سابق ص، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ينظر : صاحل بن  د العساف 22
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 ( لمحاور الدراسة واألداة ككلcronbach’salphaكرونبخ ألفا ): معامل  (2)جدول 
 كرونبخ ألفا المحاور

 0.734  دوافع الثورات العربية المعاصرة
 0.686 واقع الثورات العربية المعاصرة

 0.851 مآالت الثورات العربية المعاصرة
 0.828 األداة ككل

 
 الذي يهمنا يف دراستنا هذه احملور األول والثالث. مالحظة:

 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:  :ثانيا
االحنراف املعياري و الدراسة، مستوى إجابة أفراد العينة على فقرات درجة أمهية سط احلسايب ملعرفة تو امليقاس  

 .من جهة أخرى سايبحلا بعضها البعض من جهة وعن وسطه ملعرفة مدى تركز وتشتت اإلجابات عن
يتضح و ر الدراسة، حاو مبلفقرات االستبانة املتعلقة واالحنرافات املعيارية ات احلسابية طاملتوس (4و 3) نوالوضح اجلدي

ت الثورات آالمو  ،اجتاهات أفراد العينة كانت إجيابية حنو فقرات حماور الدراسة )دوافع الثورات العربية من اجلداول أنّ 
 .( العربية
 العربيةلمحور دوافع الثورات  المعياري فواالنحرا الحسابي طالمتوس -1

قرات مبعىن مدى استجابتهم لف فراد عينة الدراسة حول حماور الدراسةأ اجتاهاتمدى  احلسابيةتقيس املتوسطات 
افع الثورات العربية دو  االستبانة املتعلقة مبحوريستعرض املتوسطات احلسابية جلميع فقرات  (3)اجلدول رقم ، االستبانة

 حده.فقرة على  وكذلك كل
انت كأفراد العينة كانت إجيابية حيث املتوسط احلسايب العام للفقرات املتعلقة هبذا احملور   اجتاهات وتظهر النتائج أنّ 

مجيع االحنرافات  نّ أكما نرى من خلل اجلدول (.  3االفرتاضي )من الوسط  أكرب %60بنسبة موافقة  3.002
 يعكس عدممما ، قيم جيده وغري مرتفعة وهي 0.473مبتوسط حسايب  0.927و 1.464املعيارية حمصورة بني 

 جابات حول وسطها احلسايب. تشتت اإل
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 مناقشة النتائج: 
، يةهناك دوافع لقيام الثورات العرب نّ أجابوا الدراسة أفراد عينة أ نّ أيتضح  (3)يف اجلدول رقم  املوضحةمن خلل النتائج 

أكرب من الوسط  4.13متوسط حسايب لفقرات هذا احملور هي  ةكثر قيمأكان وهي متنوعة من ناحية القوة والضعف و 
الثورات العربية المعاصرة لها عالقة بضعف وهي " 1.062واحنراف معياري  %83وبنسبة موافقه  3 االفرتاضي

ثورات، يلي هذه ال اندالعويعزو الباحث ذلك اىل ضعف احلكومات العربية اليت أدت إىل قيام و  "الحكومات الحالية
واحنراف  %81بنسبة موافقه  4.06" مبتوسط حسايب الحاكم استبداد دافعها المعاصرة العربية "الثوراتالفقرة ذلك 
 إىل ظاهرة االستبداد باحلكم هي من أهم الدوافع. ذلك ويعزو الباحث 1.078معياري

على التوايل يف االجابة على  %76و %78موافقة مرتفعة  إجيابية وبنسبةفراد عينة الدراسة اجتاهات ايضاا كانت أ
 دافعها رةالمعاص العربية الثوراتو" "أفضل حياة على الحصول دافعها المعاصرة العربية "الثوراتالفقرات 

 الدوافع االقتصادية كانت سبباا رئيسيا لدوافع قيام الثورات العربية.  نّ يف ذلك أويرى الباحث ، "قتصاديا
لثورات اكانت سلبية على بعض الفقرات، "   الدراسةفراد عينة اجتاهات أ أنّ ( 13)يف اجلانب االخر يوضح اجلدول رقم 

الثورات العربية المعاصرة دافعها القتال إلقامة الدولة "و  "العربية المعاصرة دافعها الجهاد في سبيل اهلل
( 3ضي الذي هو )من الوسط االفرتا أقل 2.06و 1.96قل متوسط حسايب أحيث حصلت على  ".اإلسالمية

التوايل وهي نسب ضعيفة. ويعزو الباحث  على %41و  %39بنسبة موافقه  0.927و 0.959واحنراف معياري 
ح يف كما هو موض  افع أخرىو قامت على د ديين أو عقدي، إّّناساس أذلك أن دوافع الثورات العربية مل تقم على 

 اجلدول.
 المعاصرة محور دوافع الثورات العربية الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات( 3)جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

 %69 1.243 3.45 دافعها النهوض حبق الشعوبالثورات العربية املعاصرة  1

 %78 1.251 3.65 احلصول على حياة أفضل املعاصرة دافعهاالثورات العربية  2

 %83 1.063 4.13  ا علقة بضعف احلكومات احلالية الثورات العربية املعاصرة  3

 %39 959. 1.96 الثورات العربية املعاصرة دافعها اجلهاد يف سبيل اهلل  4

 %54 1.308 2.71 الثورات املعاصرة دافعها القتال ضد احنراف احلاكم 5

 %81 1.078 4.06 دافعها استبداد احلاكم الثورات العربية املعاصرة  6

 %51 1.231 2.56 الثورات العربية املعاصرة دافعها قتال مغتصب السلطة 7
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 %41 927. 2.06 الثورات العربية املعاصرة دافعها القتال إلقامة الدولة اإلسلمية 8

 %48 1.117 2.41 بغي الثوارالثورات العربية املعاصرة املسلحة دافعها  9

 %48 1.187 2.44 التجربة التغيريية الدامية يف اجلزائر دافعها بغي الثوار 10

 %55 1.338 2.75 الثورات العربية املعاصرة دافعها اخلروج على احلاكم 11

الثورات العربية املعاصرة دافعها احلصول على مناصب ومنافع  12
 شخصية

2.79 1.292 56% 

 %52 1.310 2.64 العسكرية االنقلباتالثورات العربية املعاصرة دافعها  13

 %54 1.254 2.71 لذايتا االستقللالثورات العربية املعاصرة دافعها حتقيق  14

 %54 1.216 2.70 أيدلوجيالثورات العربية املعاصرة دافعها عقدي/ 15

 %50 1.184 2.53 الثورات العربية املعاصرة دافعها طائفي 16

 %73 1.293 3.66 الثورات العربية املعاصرة دافعها سياسي 17

 %76 1.231 3.80 الثورات العربية املعاصرة دافعها اقتصادي  18

 %75 1.160 3.84 دافعها اجتماعيالثورات العربية املعاصرة  19

 %62 1.461 3.08 الثورات العربية املعاصرة صناعة غربية 20

 %65 1.272 3.24 املثقفني دورا فعاال يف تفجري الثوراتلعبت طبقة  21

 %58 1.253 2.89 يك الثورات الربيع العريبيف حتر عملت النقابات املهنية  22

 %60 0.473 3.002 الفقرات لجميع الحسابي المتوسط إجمالي 

 
 المعاصرة الت الثورات العربيةآالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور م -2

سايب مبتوسط احل إجيابيةاحملور كانت أفراد عينة الدراسة حول هذا  اجتاهات أنّ يف  (4)جدول  أظهرت نتائج الدراسة
معياري  واحنراف %71موافقة  بنسبة(، و 3االفرتاضي )كرب من الوسط أ 3.548 الفقرات مساويةإمجال جلميع 

0.729. 

قيم جيده وغري  وهي 0.965و1.360مجيع االحنرافات املعيارية حمصورة بني  نّ أ (4) كما نرى من خلل اجلدول
 جابات حول وسطها احلسايب لفقرات احملور. تشتت اإل يعكس عدممرتفعة مما 

 مناقشة النتائج: 
حيث أظهرت نتائج املآالت كانت متوقعة لدى النخبة.  نّ يتضح أ (4) يف اجلدول رقم املوضحةمن خلل النتائج 
 متوسط حصلت على أكرب الدماء" إراقة في المعاصرة العربية الثورات "تسببتاجلدول أّن فقرة:الدراسة من خلل 
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إىل العنف الدموي الداخلي الذي ، ويعزو الباحث ذلك 0.990 واحنراف معياري %85موافقه  ونسبة 4.27حسايب 
ّن الثورات . على الرغم أّن األغلبية مل يروا أمصريمن وليبيا وما جرى يف والسوريا  هو احلال يف الثورات كما آلت إليه

)مل نتناوله يف حبثنا رة املعاص حمور واقع الثورات العربيةالعربية املعاصرة اختذت الشكل العنيف كما هو موضح يف فقرات 
 وهذا ما يؤكد فرضية قلة االدراك يف فقه املآالت لدى املستطلع آراؤهم. هذا(

وبنسبة  4.13مبتوسط حسايب" الثورات العربية المعاصرة سلبا في الجوانب االقتصادية "أثرت: فقرةلي ذلك ي
السلبية يف اجلانب االقتصادي إىل اخلراب والدمار الذي  تآال، ومرد هذه امل0.971واحنراف معياري %82موافقه 

ت الثورات العربية "أثر يلي ذلك الفقرة مّس الكثري من الدول )سوريا، ليبيا، اليمن وقبلهم اجلزائر( بسبب الثورات. 
 1.040معياري واحنراف %80نسبة موافقه ، و 4.04توسط حسايب مب االجتماعية"المعاصرة سلبا في الجوانب 

 أوساط الشعوب من تشريد وترحيل يفتفكيك النسيج االجتماعي املعاصرة يف  الثورات العربية هخلفت ذا يفسره ماهو 
 وكذلك احلروب األهلية النامجة عن ذلك كما جيري يف اليمن وليبيا وسوريا.

من  ، أقل2.01حسايب قل متوسط أحصلت على  " الثورات حققت آمال الشعوب"فقرةيف اجلانب االخر جند 
ك ذلوهي نسبة موافقه ضعيفة. ويعزو الباحث  %40بنسبة موافقه 0.965(، واحنراف معياري 3االفرتاضي )الوسط 
.  عينة الدراسة دالثورات العربية املعاصرة آلمال الشعوب من خلل اآلثار السلبية للثورات اليت أدركتها أفرا قيحتق إىل عدم
ونسبة ، 2.11" حصلت على متوسط حسايب منخفض معاصرة أهدافهاالثورات العربية ال حققتفقرة: " نّ أكما 
وهذا  .الهجأهدافها اليت قامت من أمل حتقق املعاصرة الثورات العربية  نّ مما يدل على أ، %42 منخفضة أيضا موافقه

شجيع ت مما يؤكد عاطفية الشعوب يف تصرفاهتا من جهة وقلة إدراك لفقه املآالت للنخبة العلمية من جهة أخرى مع
 الكثري منهم  ا يف البداية.

 
 الت الثورات العربيةآمحور م الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات( 4) جدول رقم 

المتوسط  الفقرات الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

%69 1.103 3.46 أثرت الثورات العربيةاملعاصرة يف اجلوانب العقدية 1  

%85 990. 4.27 إراقة الدماء سببت الثورات العربية املعاصرة يف ت 2  

%78 1.218 3.94 يف انتهاك األعراض سببت الثورات العربية املعاصرة ت 3  

%80 1.214 4.02 يف ضياع األموالسببت الثورات العربية املعاصرة ت 4  

%75 1.308 3.77 ةتُغّذي خمططات الغرب يف الدول اإلسلمي العربية املعاصرةالثورات  5  
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%70 1.360 3.54 تسببت الثورات العربية املعاصرة يف تشويه الدين 6  

%75 1.208 3.78 يف اجلوانب السياسيةسلبا أثرت الثورات العربية املعاصرة  7  

%80 1.040 4.04 يةاالجتماعيف اجلوانب سلبا أثرت الثورات العربية املعاصرة  8  

%82 971. 4.13 ةاجلوانب االقتصادييف سلبا أثرت الثورات العربية املعاصرة  9  

%42 1.068 2.11 أهدافهاالعربية املعاصرة حققت الثورات  10  

%40 965. 2.01 الثورات حققت آمال الشعوب 11  

 %71 0.729 3.548  الفقرات لجميع الحسابي المتوسط إجمالي 

 

 الخاتمة
 

ي ذات دوافع حركة تغيريية ال تستند إىل قواعد ثابتة، وهمن اخللل التحقيق االصطلحي لكلمة الثورة أهّنا لنا أنّ تبني 
ما تبني لنا ك  ، وأّن هذه الدوافع ختتلف من حيث وجودها قوة وضعفا.خمتلفة )عقائدية، سياسية، إقتصادية، إجتماعية(

.  حمزنة مرّت بنتائج سرابية ضرفية اغرت هبا أصحاهبا يف البداية، واليت انتهت هبم إىل مآالت أّن الثورات العربية املعاصرة
صطلحات فقه املآالت وذلك يعود لعدم الفقه الكايف لداللة امل االدراك يفظهر فيها قلة أّن النخبة العلمية باجلزائر  كما

التأصيل الشرعي ممّا  والذي يؤدي بدوره إىل اخللل يف  مثل، اهدينالشرعية يف التمييز بني البغاة والثوار وبني الثوار واجمل
يؤدي بدوره إىل اخلطأ يف الرأي والتوجيه والفتوى، ودّل على هذا تشجيع الكثري منهم للثورات العربية املعاصرة يف 

  بدايتها.

يف جلب املصاحل الدنيوية  23الشرعيفالثورة يف أبعد أحوا ا ال خترج من طلب احلكم السياسي مبقتضى النظر العقلي ال 
   .ودفع املضار. وهي من األساليب التغيريية اليت مل يثبت جناحها تارخييا وواقعيا وتطبيقيا ومقاصديا

 نتائج البحث:أهم 

 بعد الدراسة النظرية وامليدانية توصل الباحث إىل أهم النتائج اآلتية:

ها وبني مجعا بينو  ه من التعريفات املختلفةما أسلف إىلاستنادا  للثورة مناسب اصطلحي بتعريفالباحث خروج  .1
"الثورة هي كل حركة احتجاجية ضد السلطة احلاكمة، شعبية كانت أو  :الدراسة امليدانية وما أفرزته من نتائج

                                                           
 .180صهت(.1377)بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، المقدمة عبد الر ن بن حممد، ينظر: ابن خلدون،  23
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ذات شوكة، سلمية كانت أو عنيفة، مدبرة كانت أو عفوية، يغلب عليها الطابع العاطفي والغوغائي، يقصد 
، يرى .(.جتماعية.ا، اقتصادية، عقدية، )سياسيةا التغيري اإلجيايب لألوضاع حقيقة أو ومهاا بدوافع شىت هب

  ".أصحاهبا أهّنا شرعية
توصل الباحث عن طريق الدراسة اإلحصائية للعينة القصدية )أهل العلم يف اجلزائر خاصة( إىل أّن للثورات  .2

عكسية  دوافع الدينية العقدية اليت أثبتت الدراسة اإلحصائية أهّنا كانتالعربية املعاصرة دوافع متعددة، فمنها ال
 مبعىن مل تقم بدوافع دينية، ودوافع سياسية واليت أثبتت الدراسة أهّنا إجيابية مبعىن أهّنا قامت بدوافع سياسية،

تصادية واجتماعية وكانت ع اقودوافع اقتصادية اجتماعية واليت أثبتت الدراسة أهّنا إجيابية مبعىن أهّنا قامت بدواف
 هي األقوى. 

على احلكمة  يتغلب عليها الطابع الغوغائالعربية املعاصرة ثورات التوصل الباحث بالداللة اإلحصائية إىل أّن  .3
 اسد واملضار.وأهّنا مل ختل من املفراشدة حتتضنها وتوجهها مل تكن متتلك قيادة سياسية  أهّناوذلك بإثبات 

احملافظة على ة يف مع مقاصد الشريع مآالهتاتتوافق يف  مل العربية املعاصرة الثورات إبراز أنّ  توصل الباحث إىل .4
 الثورات آلت إىل نتائج سلبية على املستوى الديين الضروريات اخلمس. وأّن جل املستطلع آراؤهم قالوا إنّ 

يف  يةبوأهّنا عززت املصاحل الغر ، كانت ظرفية ضعيفة  -إن وجدت  -وأّن فائدهتا  واإلقتصادي واإلجتماعي
  الدول اإلسلمية.

وجود نقص يف فقه املآالت عند الكثري من أهل العلم يف  توصتتتتتتتتتتتتتل الباحث من خلل الدراستتتتتتتتتتتتتة امليدانية إىل .5
مسائل السياسة وفق قواعد الشريعة اإلسلمية ومقاصدها من خلل ما آلت إليه الثورات من نتائج سلبية مع 

 يف البداية. دعم أهل العلم  ا
نظور السياسة مب وفق قواعد الشريعة ومقاصدها و يف تغيري نظام احلكمثورات منهج الاخلروج حبكم شرعي حول  .6

الشرعية والذي يُرّجح الباحث عدم مشروعية هذا املنهج بالنظر إىل مآالت هذه الثورات اليت رنجنحنت مفاسُدها 
  .وضررُها سواء اليت سبقت تارخييا أو املعاصرة 
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Abstract 

This research deals with the term teaching methods and its significance in the Holy Quran. It deals 

with an important aspect of the salaries of the educational process, which is related to the teaching 

methods, in order to highlight them and to root them out of the Holy Quran to be a guide for those 

who carry out teacher preparation programs. , The first topic dealt with the concept of teaching 

methods and related terms, namely: the method, teaching and teaching method, with a statement 

of the difference between method and method. The second section includes eighteen teaching 

methods in the Holy Quran: practical presentations, self-learning, journeys, story, cooperative 

learning, problem solving, discovery, inquiry, question, dialogue and discussion, example, And 

the example, and the teaching, events, and the stimulation and intimidation or reward and 

punishment, and the gradual from easy to difficult, and the play and representation, and learning 

to play. 

The research concluded by discussing the types of teaching methods in meditating on the verses of 

the Holy Quran, which attest to the greatness of God, and rooting these methods as authentic 

methods in Islamic education and emphasizing the importance of taking them in the field of 

education and in preparing teachers and training them during service. 
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 البحثملخص 
لعمدية فهو يبحث يف جانب مهم من جواتب ايف الق آن الك مي،  مصططططططططططتدر س و الته ي  و  لت  البحثيتناول هذا 

 لدقاممن إىل إب ازها، وتأصطططططططططيدها من الق آن الك مي لتكون  ليا الته ي ، سطططططططططعيا من ت و وهو اجلانب املتعدق بالرتبوية 
بحث األول وقه تناول امل الرتبية اإلسطططططططططامية بصططططططططط ة  اصطططططططططة،معدمو املعدمون و عدى ب امج إعها  املعدمن ويقتهي هبا 

م هوم س و الته ي  واملصطططططتدحات امل تبتة ب  وهطر الت يقة والته ي  و سطططططدوم الته ي  مر بيان ال  و بن الت يقة 
 و ،ض العمديةالع و  :  ة يف الق آن الك مي وهطس و الته ي  الوامن  مثانية عشطططططط  الثاينواألسططططططدومن وتبططططططمن املبحث 

و السططلال،  وا سططتقصططا ،  و ا كتشططاو،وحل املشططكات، التعدم التعاوين، و و  القصططة، و و ال حات،التعّدم الذايت،
وام والعقام،  و الث القهوة، و ضطططططط م املثل،و املوعلة، والته ي  باألحهارت، والرتليب والرتهيب واحلوا  واملناقشططططططة، 

  والتمثيل، و التعدم بالدعبنو املس حية و الته ج من السهل إىل الصعب، 
مبناقشطططططة  نوا  س و الته ي  يف التأمل بايات الق آن الك مي الد تشطططططهه عدى علمة اأ تعاىل، وتأصطططططيل  تم البحث و 

هذه الت و كت و  صطططططططيدة يف الرتبية اإلسطططططططامية والتأكيه عدى  اية األ ذ هبا يف امليهان الرتبوي، وعنه إعها  املعدمن 
 ا  اخلهمةنوته يبهم  ثن
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 مقدمة:
تأيت  اية هذا البحث من  اية موضطططوع  امل تبا باملصطططه  األسطططاسطططط لدتشططط ير اإلسطططامط وهو: الق آن الك مي، وتتمثل 

يف ميطهان  تتدبيقهطا و سطططططططططططططططاليبهطا وكي يطة والتعدمس و التعديم هطذه األايطة يف بيطان منهج الق آن الك مي يف تق ي  م هوم 
و  ت فيها   لة  حيث اسطططططططططططتق  ت ا يات الدالرتبية والتعديم، واملنهج الذي اتبعت  هو املنهج ا سطططططططططططتق امط التحديدط، 

 عدى س و التعديم والتعدم مث قسططمو وصططن و وناقشططو وحددو ا يات املتعدقة هبان ويههو هذا البحث ألمو  منها: 
منذ  ها الق آن الك ميوم قه  شططططططططا  إليلته ي  اليلدتعديم والتعدم وابالت و احلهيثة يف امليهان الرتبوي  ن ما يسططططططططمى  نبيا

، وبيان  نواعها املختد ةن وتكمن إشطططططكالية البحث يف السطططططلال ا يلكه صطططططاحيتها لكل زمان ومكانعقو  من الزمان مم
ثدتها يم وتعدم متنوعة، وما  ملق آن الك مي عدى استخهام س و تعدالذي  جابو عن  اله اسة وهو: إىل  ي مهى حث ا

  يف الق آن الك مي؟
  ما اله اسات السابقة فهناك   اسات تناولو س و الته ي  يف الق آن الك مي منها:

حبث ان حتديل لسطططو ة البق ة ميام نصططط  الهين عبهه  مبططط -اسطططرتاتيتيات الته ي  الوا  ة يف الق آن الك مي -1
اتيتيات اسططططططرت   ، تناولو في هططططططططططططططططططططط1439م/2017، 3، العه  29يف جمدة العدوم الرتبوية، اجملده نشطططططط  

 ن سو ة البق ة   تية:ا النتامجإىل توصدو التحديدط،  الوص ط الته ي  يف سو ة البق ة، ومن  ال املنهج
 و و ا  ها  كث   و، وكانت احلهيثة يف الته ي ينتبق عدى آياهتا عشططططططططططط ون اسطططططططططططرتاتيتية من ا سطططططططططططرتاتيتيا

ها من لكن الباحثة تناولو اسطططططرتاتيتيات الته ي  يف سطططططو ة البق ة  ون لري  نت كري املنتقطاسطططططرتاتيتية ال
سو  الق آن الك مي كما تت قو إليها يف هذا البحث كذلك مل تتت و لدت و واألساليب لكل اسرتاتيتية 

 مين  من ا سرتاتيتيات الد  و  هتا كما ذك ت يف الق آن الك  
األسطططاليب الرتبوية املسطططتنبتة من  سطططدوم اخلتات املكط يف سطططو ة الشطططم  وتتبيقاهتا الرتبوية يف التعديم،  -2

 حام حممه احملما ي، جمدة   اسات ع بية يف الرتبية وعدم الن  ،تصه ها:  ابتة الرتبوين الع م، العه  
 والتتبيقات الرتبوية من هو هذا البحث إىل اسطططططتنباا األسطططططاليبهن411 -379، ص: 2017، 87

 سطططدوم اخلتام يف سطططو ة الشطططم  وا سطططت ا ة منها يف ميهان الرتبية والتعديم، وقه انتهج البحث املنهج 
ا ستق امط وا ستنباسط لدوقوو عدى  هم األساليب املستخهمة يف سو ة الشم  وا فا ة منها يف جمال 

جياز وتنوُّ  األسطططططططططططططاليب الرتبوية يف سطططططططططططططو ة الشطططططططططططططم  فمر االرتبية والتعديم، وكان من  ب ز نتامت : تعهُّ  
اخلتام وقوة األل اظ واملعاين، واحتوت عدى العهيه من األساليب الرتبوية منها:  سدوم الرتبية الططططططططتأمدية 
وت بية احلواس، و سطدوم الرتبية الذاتية وا جتماعية، واسطدوم الرتبية األ اقية والثوام والعقام واسطدوم 

 والرتهيب، واسدوم الرتبية بالقصة، واسدوم الرتبية بالته ُّج، و سدوم اإلجياز يف اخلتامنالرتليب 
 سططططاليب التعديم ووسططططامد  يف الق آن الك مي ملنتل  جمباس حوان الشططططك ي حبث نشطططط  يف جمدة بابل، العدوم  -3

 ال املنهج ومن ، ن تناول البحث األسدوم الق آين و صامص 2015: 2، العه 23اإلنسانية، اجملده 
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التحديدط توصططططل إىل ذك  بعس األسططططاليب التعديمية يف الق آن الك مي وهط: القصططططة، الوصطططط ، اسططططتعمال 
األشططططيا  احلقيقية، اإل  اك احلسططططط واإل  اك القدي (التصططططوي ل، التتبيق العمدط لةفكا  الرتبوية، التك ا ، 

حث احلايل، ها كما تت قو إليها يف الب سططططاليب ومل يتوسططططر فيسططططبعة  الت كرين لكن الباحث اقتصطططط  عدى
وقه اسطططططططت هت من هذه اله اسطططططططة يف جمال  سطططططططاليب الته ي  الد توصطططططططل إليها،  ما الت و األ  ى الد 

 تت قو إليها يف حبثط فدم يعاجلها هذا البحثن 
  ة  محه وزية شطططططططططحال سطططططططططالة ماجسطططططططططتري لري منشطططططططططو ة  اإلعتاز الرتبوي لدق آن الك مي يف س و الته ي ، -4

هذه ال سطططالة اإلعتاز الرتبوي لدق آن الك مي تناولو  ن2009، الرباوي، اجلامعة اإلسطططامية ب زة فدسطططتن
تاز الرتبوي اإلع ، واإلعتاز الرتبوي لدق آن الك مي يف  ههاو س و الته ي   ، ويف مسات س و الته ي

ل إليها،  ي  الد توصططوقه اسططت هت من هذه اله اسططة يف جمال  سططاليب الته يف ع ض وسططاما الته ي ن
  ما الت و األ  ى الد تت قو إليها يف حبثط فدم يعاجلها هذا البحثن

س قا لدته ي   ضططافوو  ته ي  يف الق آن الك ميوتتميز   اسططد يف   ا ا تصططو مبعلم ما يتعدق بت و ال
من السططططهل إىل  الته ج التعدم التعاوين،مثل: ومل تتت و إليها اله اسططططات السططططابقة و  ت يف الق آن الك مي 

  ، التعدم بالدعباملس حية والتمثيلا ستقصا ، احلوا  واملناثشة، السلال، ، الصعب
  

 المبحث األول: معنى طرق التدريس في القرآن الكريم
 مفهوم طرائق التدريسالمطلب األول: 

ن وسططططططططططططططنتع و عدى م هوم كل م ،وكدمة الته ي  ،يتكون مصططططططططططططططتدر س امق الته ي  من كدمتن اا: كدمة س امق 
 الكدمتن: 

 :الطرائق
صططة ف عون: واملذهبن  ويف التنزيل العزيز يف ق  ،م   ها كدمة س يقة،  وهط تعين عنه  هل الد ة: " الت يق:  والسططرية  

 ن1والتبقة "  ،" ويذهبا بت يقتكم املثدى"
 :التدريس

"عمدية ت اعل متبا ل بن املعدم، واملتعدم، وعناصطططط  البيحملة احملدية الد يهيحملها املعدمر إلكسططططام املتعدم جمموعة من       
منيططة حمططه ة هط ا يف فرتة ز واحلقططامقر لبنططا  القيم و ا تططاهططات اإلجيططابيططة املختا مطط ،واملعدومططات ،واملهططا ات ،اخلربات
  ن2اله س"

                                                           
 ن556، ص:2004املعتم الوسيا، جممر الد ة الع بية، القاه ة: مكتبة الش وو الهولية، 1
، 2010ال اح،  ةتعديم الرتبية اإلسامية: التتهيه والتتوي  يف التختيا والته ي  والتقومي ومناذج تتبيقية، ناص  اخلوالهة، وحيىي عيه، األ  ن: مكتب  2

 نن 234ص: 
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م يف واملعططايري البططططططططططططططططابتططة إلج ا ات املعد ،جمموعططة القواعططه العططامططةلتططه ي  عنططه الرتبوين فهط:  مططا م هوم س امق ا    
 3ويف تعدم املتعدمن وحتقيقهم لدنتاجات الرتبوية والتعديمية املختا مان ،ته يس  املتعدمن وته يب  مم

 
 تعريف أسلوب التدريسي: المطلب الثان

وخ يف والشطططططم ،اسطططططتدب  سطططططدوبان قال ال ريوز  با ي: األسطططططدوم: الت يق وعنق األسطططططه ،اإلسطططططدوم يف الد ة من سطططططدب
ن يقال:   ذنا يف  سططططططاليب م ،يقال سططططططدكو  سططططططدوم فان يف كذا :  ي س يقت  ومذهب  واألسططططططدوم ال ن ن 4األن 

   5القول فنونا متنوعة
 ن6ويف اإلصتاح هو سدوك يتخذه املعدم  ون ا   ين ويصبر مسة ل   اص ب 

 و هو  ،كما ع و األسطططططططدوم الته يسطططططططط بأن  الكي ية الد يتناول هبا املعدم س يقة الته ي   ثنا  قيام  بعمدية الته ي 
األسطططططططططططططدوم الذي يتبع  املعدم يف تن يذ س يقة الته ي  بصطططططططططططططو ة نيزه عن لريه من املعدمن الذين يسطططططططططططططتخهمون ن   

 ن7الشخصية لدمعدمومن مث ي تبا بصو ة  ساسية باخلصامص  ،الت يقة
تبا ا تباسا  ي  ن اسدوم الته ي  ي   ،وامل بدة لهي  ،أن  جمموعة من األمناا اخلاصة باملعدمبوع و  سدوم الته ي  

وثيقا باخلصامص الشخصية لدمعدم وهوسدوك يتخذه املعدم  ون ا   ين ويصبر مسة  اصة ب  و  ميكن  ن يتماشط 
إذ   ما قه يتشاهبان يف بعس األمو  ولكنهما سيختد ان يف  مو   ، سدوم معدم مر معدم آ   بن   التماثل

 ن8   ى
 فرق بين الطريقة واإلسلوبالالمطلب الثالث: 

وال  و بن الت يقة واألسدوم، هو  ن س يق الته ي  كما و   سابقا هط جمموعة اإلج ا ات الد يتبعها املعدم لتحقيق 
هذو ما وجز  من امهو،  ما األسطططططططططططططدوم فهو يتبر لت يقة الته ي ،  ي  ن  يتبر لشطططططططططططططخص املعدم الذي ين ذ هذه 

م  اسططططططتخهم س يقة احملاضطططططط ة يف   س التواضططططططر،  وان زيها اسططططططتخهم ن   الت يقة لن   الت يقة ولدتوضططططططير لو قدنا ع
 9اله س، فان ال  و يف الته ي  هو األسدوم الذي اتبع  كل منهمان

                                                           
  115: ة، وحيىي عيه، صتعديم الرتبية اإلسامية: التتهيه والتتوي  يف التختيا والته ي  والتقومي ومناذج تتبيقية، ناص  اخلواله   3
ل، شوكو حممه العم ي، وماجه زكط اجلا ، وناص   محه اخلوالهة، و عم   ديل 1امل جر يف ته ي  الرتبية اإلسامية مل حدة التعديم األساسط( ا   4

 ن129، ص: 2009يوس ، عمان:  ا  ال ك ،
 ن441، ص:2الرتارت، ام ، بريوت:  ا  إحيا  1972املعتم الوسيا، إب اهيم  ني  وآ  ون،  5
 ن  126، ص:2005األ  ن، -األساليب التعديمية لدرتبية اإلسامية، سعهون حممه الساموك،  ا  وامل لدنش  والتوزير، عّمان 6
 ن 566: ، ص2010الرتبية اإلسامية واسرتاتيتيات ته يسها وتتبيقاهتا العمدية، وليه  فيق العياص ة، عمان:  ا  املسرية لدنش  والتوزير،   7
، حممه حممو  محا ن ، و  اله حسن حممه عبيهات، إ به: عامل الكتب احلهيث 1م اهيم الته ي  يف العص  احلهيث س امق  ساليب اسرتاتيتيات، ا 8

 ن  4، ص: 2012لدنش  والتوزير، 
ل اح لدنش  والتوزير، ب هان من  بدعاوي، و هاين صاح ابو ، الكويو: مكتبة ا1ا سرتاتيتيات احلهيثة يف ته ي  الرتبية اإلسامية والق ان الك مي، ا  9

 ن 223، ص: 2008حدبان، 
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 أنواع طرائق التدريس في القرآن الكريمالمبحث الثاني: 

 :عروض العملية طريقة ال .1
دحات دها مصتجنه   ا ك  و بالنمذجةن و بالبيان العمدط،، باملما سة العمدية و ، ةض العمديو عنهما نذك  التعدم بالع  
حلة من : " النشططاا التعديمط الذي يقوم ب  املعدم، ويعتمه عدى املاابأ  هذه الت يقة ع وتتل ي إىل املعىن ن سطط ، و 

 ي ن ولزيا ة س معينات التهجانب التدبة، ب  ض توضططططططططططير فك ة،  و قانون،  و نل ية،  و تتبيقاهتا، باسططططططططططتخهام بع
 10"اك التدبة وتكدي هم، ببعس املهامهذه الت يقة  به من إش  

 إن من اخلصامص البا زة لدرتبية اإلسامية اجلمر بن النل ية والتتبيق ، فالرتبية اإلسامية من بهاية البعثة النبوية يف    
مكة املك مة قامو عدى التبديغ و عوة الناس إىل اخلري والتدب إليهم  تتبيق ما مت تبدي   مم ، ويعرب الق آن الك مي عن 

 تعاىل  ا يات الك مية الد حتث عدى العدم واإلميان والعمل الصططا  ، وهط كثرية يف كتام اأهذه احلقيقة  بدغ تعبري يف
نَّ إ   ،العع صططع   و   ىل هذه القبططية بوضططوح قال تعاىل:  ومن األمثدة عدى ذلك سططو ة العصطط  وهط سططو ة مكية وقه نبهو إ

نس ان  ل   ط ُ سع    دُ  ،اإلع   لن3-1العص : ( ﴾ربع  قِّ و تط و اص وعا ب الصَّ وا الصَّاحل  ات  و تط و اص وعا ب احلع  إ  َّ الَّذ ين  آم ُنوا و ع م 
واسططططططتخهم الق آن الك مي هذا األسططططططدوم يف التعديم، وقه  عا املعدم إىل املما سططططططة العمدية احلقيقية لدعدوم النل ية لتعديم 

ي   ُل  اب ا يط بعح ُث يف  األع  عض  ل رُي ي ُ  ك  فط بط ع ث  الدَُّ   : ري عدي  ومن ذلك قول  تعاىلاملتعدم، والتأث وع  ة       ق ال  ي ا  ،يع   يُطو ا  ي سططط 
ا العُ     ذ  ثعل  ه َٰ طو يطعد ت ا   ع ت زعُت   نع   ُكون  م   ل31املامهة:( ف أ صعب ر  م ن  النَّا  م ن ﴾ ،ام  ف ُأو ا  ي  س وع  ة      

حمل    : قولطط  تعططاىلو  يُم   مِّ     ين  ك يع   حُتعي ط العم وعت ى قطط ال    و مل ع تُطلعم نع قطط ال  بط د ى و ل ك نع ل ي تعم  ذع و إ ذع قطط ال  إ بطع  اه  نَّ قط دعي  قطط ال  ف خططُ
نطعُهنَّ ُجزع  ا مُثَّ ا ععُ  ع لع ع د ى ُكلِّ ج ب ل  م  ععي ا و اععد مع ُهنَّ ي     عبط ع ة  م ن  التَّريع  ف صطططُ عُهنَّ إ ل يعك  مُثَّ اجع   نَّ الدَّ   ع ز يٌز ح ك يٌم﴾  أعت ين ك  سططط 

 لن260البق ة :  (
وهذا قمة التعدم بالتت يب فسططيهنا إب اهيم يو   ن يتمحملن عمديا  ، إىل ما اسططتيقن ب  نل يا  وعقديا  وقدبيا  ، فتدب ت بة 

مث مزقهن  حبهن بيهي  ، بعه  ن عدمهن وع فهن جيها  ،عمدية ، فكانو تدك التت بة الد   ذ فيها   بعة من التري وذ
قتعا  ، ووضطططططططططططر بيهي  عدى كل جبل منهن جز ا  ، مث  عاهن فأتين  سطططططططططططعيا  عدى هيحملتهن قبل  ن ميزقهن ويوزعهن عدى 

 . اجلبال
ط  ك    وع     :تامج وا سططططططتنتاج والتعميم يف قول قّ  الق آن الك مي بالتت بة البططططططابتة وت بة الن كما 

الَّذ ي م  َّ ع د ىَٰ قط  عي ة  و ه 
ذ ه  الدَّطططططططُ  بط ععه  م وعهت  ا ف أ م ات ُ  الدَّطططططططُ  م ام ة  ع ام  مُثَّ  طططططططَٰ ه ا ق ال    َّنََّٰ حُيعي ط ه  ع ث ُ  ق ال  ك مع ل ب ثعو  ق ال  ل ب ثعُو يط وعم ا   وع بط     او ي ٌة ع د ىَٰ ُعُ وش 

نَّ ع و انلُ ع إ ىل َٰ مح  ا  ك  و ل  بط ععس  يط وعم  ق ال  ب ل لَّب ثعو   ع د ك  آي ة  لِّدنَّاس  و انلُ ع م ام ة  ع ام  ف انلُ ع إ ىل َٰ س ع ام ك  و شطططططططط   اب ك  مل ع يط ت سطططططططط  ن تع
وه ا حل عم ا فط د مَّا تط بط نَّ  ل ُ  ق ال    ععد ُم   نَّ الدَّططططططططططططططططططط   ع د ىَٰ  سططططُ زُه ا مُثَّ ن كع طع   ق ه يٌ   كُ   إ ىل  العع ل ام  ك يع   نُنشطططط  : البق ة( ﴾٢٥٩لِّ شطططط 

 لن 259
                                                           

 ن 583، ص: 2010الرتبية اإلسامية واسرتاتيتيات ته يسها وتتبيقاهتا العمدية، وليه  فيق العياص ة، عمان:  ا  املسرية لدنش  والتوزير،  10
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حملعُتُكمع ب ا ي ة  م نع   بُِّكمع   ينِّ    ع    السطام: وقال تعاىل عدى لسطان سطيهنا عيسطى بن م مي عدي  ُدُق ل ُكمع م ن  التِّن     ينِّ ق هع ج 
ي ط العم   م    و األع بطع  ص  و  ُحع يعحمل ة  التَّريع  ف أ نطعُ ُخ ف ي   فط ي ُكوُن س يطع  ا ب إ ذعن  الدَّ   و  ُبع  ُئ األع كع ا أعُكُدون  و م  ت ى ب إ ذعن  الدَّ   و  ُنط بِّحمُلُكمع مب  ا ت  وع ك ه 

ُ ون  يف  بُطُيوت ُكمع إ نَّ يف  ذ ل ك     ي ة  ل ُكمع إ نع ُكنعُتمع ُملعم ن ن    ل 49 آل عم ان:( ﴾ت هَّ  
ن اأ عدى كل   يُق ُّ الق آن الك مي التت يب العمدط س يقا  واضطحا  إلثبات النتامج ف لم  ن سطيهنا إب اهيم يعدموبذلك  

لعمدية، حملنان لدقدب فتدب التت بة ا، ويلمن إميانا  قاسعا  في  اسم ن يتمحملن اسمحملنانا  عمديا     ا  ، لكن شططططططططططططططط  قهي 
، وعدى املعدم املسطططططططططططططدم  ن يسطططططططططططططت يه من هذه ا يات ويعدم  ن العدم لن يرتسطططططططططططططخ يف  ذهان  بنام  فالتت بة  م الربهان

وهذا ما تأكه من آيات . ك ايات اخلاصططططططة هبا، وإتقان المدط واكتسططططططام املها ات العمديةوسططططططدوكهم إ  بالتت يب الع
 دق سططيهنا عيسططى لدناس التري من التن بإذن اأ ، وشطط ام  لدم ضططى بإذن اأ ، وتعدمهم عمديا  بقه ة اأ وعدم  ، 

 وإنبامهم مبا يأكدون ومبا يه  ون يف بيوهتم بإذن اأ ن
ا جا  يف قول  ق من ذلك موقه نعى الق آن الك مي بالذين ي صططططططططططططططدون بن القول وال عل،  ي بن النل ية والتتبي     

ت ا ع نه  الدَّططططططططططططططططط        ،ُقوُلون  م ا    تط  عع ُدون  ي ا   يطُّه ا الَّذ ين  آم ُنوا مل   تط    تعاىل:  بُط   م قع صطط : ( ال      ﴾ُقوُلوا م ا    تط  عع ُدون  ن تط  ك 
 لن 2-3
واحلجن  ،الصططططططاةو  ،والتيمم واملسططططططر عدى اجلبرية ،ميكن اسططططططتخهام الع وض العمدية يف تعديم العبا ات مثل: الوضططططططو و

مث مما سطططة  ،موذجطمث األ ا  الن ،مث الشططط ح النل ي ما مصطططحوبا بالصطططو  واألفام ،ويبه  املعدم بالرتليب يف   ا  العبا ة
  وتك ا  املما سة من التاميذن ،والتصحير واملتابعة ،التاميذ
 طريقة التعّلم الذاتي:  .2
 اخلاصطططة، وقه ات  سططط عت  مر يتوافق الذي الذايت املتعدم نشطططاا عدى يعتمه الذي األسطططدوم" :بأن  التعّدم الذايت ع ِّو  

 تد زيونية، وب امج فيهيو، تعديمية ،و شطططط سة مربجمة،ووسططططامل موا  من التكنولوجيا عن   سطططط  ت ما ذلك يف مسططططتخهم ا
  11منشو ةن ت بوية  ههاو لتحقيق وا  تقا  النما   فبل من مستويات لتحقيق وذلك ومستات،

و إ نع  ،از   ٌة و زع    ُ ع  ىَٰ ز ُ  و  و    ت     :يف قول  تعاىل إىل املسطططلولية ال   يّةواسطططتخهم الق آن الك مي هذا األسطططدوم حن  عا 
نعُ  شطططط   عد ه ا    حُيعم لع م  ٌ  و ل وع ك ان  ذ ا قُط عب َٰ ت هعُ  ُمثطعق د ٌة إ ىل َٰ مح  وع  ،طع ة  ن    بطَُّهمع ب اإ منَّ ا تُطنعذ ُ  الَّذ ين  َي عشطططط  ا  و م نع  ،لع  يعب  و   ق اُموا الصططططَّ

س    تط ز كَّىَٰ ف   ص   ،إ منَّ ا يط تط ز كَّىَٰ ل نط  ع فمن املسّدم ب  مسلولية كل ف   مسدم عن اقوال  و فعال  ، ل  18: فاس ( رُي﴾و إ ىل  الدَّ   العم 
نس اُن ع دى نط  عس    بصرية﴾ب ل    : تعاىل قالساب  يوم القيامةن وهو  ساس ح   لن14: القيامة( اإل 
ث ة  الَّذ ين  ُ دُِّ وا ح َّتََّٰ إ ذ ا ض اق وع ع د يعه ُم  وقول  تعاىل:   َ نُّوا   نع األع  عُض مب  ا   ُحب  و ع د ى الثَّا  وع و ض اق وع ع د يعه مع   نطعُ ُسُهمع و 

يُم ﴾إ نَّ الدَّ  ،ت ام  ع د يعه مع ل ي ُتوبُوا    م دعت أ  م ن  الدَّ   إ  َّ إ ل يع   مُثَّ   لن118التوبة: (    ُهو  التطَّوَّاُم ال َّح 
األعذا   منشطططططططَّت  بأنوا  يعتذ ون فتا وا  جا   ومثانون ببطططططططعة وهم املنافقون عنهما جا ه ا حهرت يف تبوكوذلك مل
 من الثاثة الن   و ما .الّد  إىل سططططط ام هم ووكل مم، واسطططططت    وبايعهم، عانيتهم، منهم فقبل لدني، حيد ون وس قوا

                                                           
 ،  سالة ماجستري لري منشو ة ، اجلامعة اإلسامية ب زة فدستنن2009فوزية شحا ة  محه الرباوي، اإلعتاز الرتبوي لدق آن الك مي يف س و الته ي ،  11
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 صدى الّد   سول فأم  الصهو، فا تا وا-بن  مية  وهال ال بير، بن وم ا ة مالك، بن كعب وهم  الصا قن امللمنن
 حَّت الناس، مم وت ري شططهيهة، مقاسعة الثاثة هل   ضططه الثاثة،وج ت هل   يكدموا    الصططحابة وسططدم عدي  اأ

 مث ليدة، مخسون مقاسعتهم عدى نو حَّت  ن سهم، عديهم وضاقو  حبو، مبا وضاقو عديهم األ ض، مم تنك ت
  ولايت ن مهاه يقاس   ف حا   ثاثةال وف ح املسدمون، توبتهمن وف ح  نزل الّد 

  عدى النحو الذي ، ومنلومت سطططططططططططططط يكون بتهيحملة املوق  التعديمطوميكن اسطططططططططططططتخهام التعّدم الذايت يف إسا  التعديم امله
يسططططططتثري  وافر ال    إىل التعدم ويزيه من قه ت  يف اإلعتما  عدى ن سطططططط  يف تعدم  ، مت اعا  مر مصططططططا   اخلربة حول  ، 

 ل  قه ا   كرب من املشا كة يف ا تيا  ما ة تعدم  ، واملقه ة عدى تقييم مهى فهم  حنو حتقيق  ههاف  نويوّف  
بطططططططططططططططا تنا ، ولكن تا يخ حم هو  حه خم جات الرتبية احلهيثةلقه ذهب إىل  ذهان م بن ُكث  ان هذا النو  من التعدي

عدى  ةا ، فدقه كانو البيحملة اإلسطططططططططططامّية مشطططططططططططّتعاإلسطططططططططططامية يثبو  ن مذا ا سطططططططططططدوم يف التعدم جذو ا   اسطططططططططططخة فيه
تقا  ما يناسططططططططب  من ة يف ان، فالتالب ل  احل ي ن نلام التعديم اّتسططططططططم بال   ية ، إضططططططططافة إىلاإلسططططططططتم ا يّة يف سدب العدم

 نتيا  الشيخ الذي يتدقى العدم من ، وا العدوم
اب  تعديم الز نوجط  ّل  كت، فقوها يف مما سططاهتم املهنيةة وسبّ ن جنه امل بن املسططدمن قه عنوا هبذه الت يق ولي  بعتيب 

 ن ليا  يف جما ت التعّدم وس امق ر ليكون  املتعّدم س يق التعّدم
 :الرَّحالت طريقة .3

 امله سططططططططة يف الزيا ة تكون اله اسططططططططة،وقه حت ة  ا ج ها فة لزيا ة منلم ختتيا ميكن تع ي  ال حدة الرتبويّة بأ ا: 
 امله سة  ا ج البيحملة  ويف ن سها

ت ا   إل  ياو  قُط  يعش  *إ ياف ه مع      :بال حات كأسططططططططططدوم لدتعديم قول  تعاىل الك مي الق آن اهتمام ومن ملاه  د ة  الشططططططططططِّ  حع
ا العبط يعو  فط دعيط  ، و الصَّيع    ﴾الَّذ ي   سعع م ُهم مِّ  ،ععُبُهوا   مَّ ه ذ   ل 4 -1: يشق  ( ن ُجو   و آم نط ُهم مِّنع   وعو 
كان احل م وا يا و  إىل الشام الصي  يف  حدة و أل ا   فأ الشتا  إىل اليمن يف  حدةيف كل عام لدتتا ة   ال حدتان هاتان

 ن12 جمهبا   ز   في  و  ض  
ان  العمُ وقال تعاىل:   افَّة  و م ا ك  ُنون  ل يط نع  ُ وا ك  ٌة ل ي تط     ،لعم  ُهمع س ام    نطع ين  و ل يُطنعذ ُ وا قط وعم ُهمع فط د وع   نط      م نع ُكلِّ ف  عق ة  م  قَُّهوا يف  الهِّ

  (.122: ﴾ )سورة التوبةإ ذ ا   ج ُعوا إ ل يعه مع ل ع دَُّهمع حي عذ ُ ون  
ى ل   ت اُه      بطع  ُح ح َّتَّ   بطعُدغ  جم عم ر  العب حع    وقال تعاىل:   ط  ُحقُ و إ ذع ق ال  ُموسطططططط  ي ا  ،ب ايعن    وع   معبطططططط  فط د مَّا بط د   ا جم عم ر  بط يعن ه م ا ن سطططططط 

ب   ا  ن   ،يد ُ  يف  العب حع   سطططط   ب اُحوتط ُهم ا ف اختَّ ذ  سطططط  ب اق هع ل ق ين ا م  ا ل  فط د مَّا ج او ز ا ق ال  ل   ت اُه آت ن ا ل ه  ا ن صطططط  ق ال        يعو  إ ذع  ،نع سطططط     ن ا ه ذ 
ب   يعت اُن   نع   ذعُك  ُه و اختَّ ذ  س  ان يُ  إ  َّ الشَّ وت  و م ا   نعس  يُو احلُع ب اي  و يطعن ا إ ىل  الصَّخع  ة  ف إ ينِّ ن س  ق ال  ذ ل ك  م ا ُكنَّا  ،د ُ  يف  العب حع   ع ت 

                                                           
ده ال ابر،  ا  جملت سري اخلازن املسمى لبام التأويل يف معاين التنزيل، تألي  عا  الهين عدط بن حممه بن إب اهيم الب ها ي الصويف املع وو باخلازن، ا 12

  ن411،  نت، ص:  ، بريوت: لبناناملع فة لدتباعة والنش
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ن اُه   محع ة  م نع ع نعه ن ا و ع دَّمع  ،ا ع د ى آث ا  ا  ا ق ص ص اا عت هَّ نط بعغ  ف   ا م نع ع ب ا  ن ا آتط يطع ا ع بعه   60: الكه )  اُه م نع ل ُهنَّا ع دعم ا﴾ن  فط و ج ه 
    لن65 –

 وج  وهذا ة،يتعديم كت يقة ال حات اسططططتخهام يف ت بوي سططططبق ل  كان قه الك مي الق آن  ن يقين ا وبذلك يتأكه لنا
  الته ي  س و يف الك مي لدق آن الرتبوي التأصيل وجوه من

 القصة:طريقة  .4
القصططة  سططدوم ت بوي ذو  اية ن سططية وت بوية كبريةر ذلك ألن األسططدوم القصططصططط يف التعديم يشططوو املتعدمن ويشططه 

يتأث ون هبا ف حا يواجهو ا، فيت اعدون معها، و انتباههم إىل املعاين واألفكا ، وي بتهم ن سططططططططيا باألحهارت واملواق  الد 
 ن13وحزنا

 ،مث مجالية ،وتعديمية ،و  اقية ،و ينية ،واجتماعية ،القصططططططططططططة بأ ا " نشططططططططططططاا بشطططططططططططط ي يدي حاجات ن سططططططططططططية ع وتو 
 14ومجهو  املتدقن عدى السوا ن"  ،واقتصا ية لهى املبهعن
خاص اخلاصة الد يتبعها املعدم يف ع ض مواق  وتا م و عمال  شج ا ات الت صيدية : اإلبأ ا وتع و القصة كذلك

يف موضطططططططو  اله س،  سطططططططتثا ة العواس ، واسطططططططتمالة القدوم، لقبوما وا قتها  هبا  و  فبطططططططها واإلع اض عنها، وع فت   
 .15كذلك الباحثة: س يقة لع ض احملتوى التعديمط باسدوم ق يب من  يال التالب، وجاذم  نتباه 

ية القصططططططة و و ها يف التعديم،  كث  الق آن الك مي من ذك  القصططططططص، حَّت   ا شطططططط دو مسططططططاحة كبرية من آيات ، وألا 
ال قومسيو سو ة بسو ة القصص، ولعل الس  يف ذلك يعو  إىل تعه  األههاو الد يسعى القصص الق آين لتحقيقها، 

س ن  العق ص ص  مب  ا   تعاىل: ا العُق عآ ن  و إ نع ُكنعو  م نع حن عُن نط ُقصُّ ع د يعك    حع ن ا إ ل يعك  ه ذ  يطع  ل 3(يوس : بعد    ل م ن  الع  اف د ن ﴾قط     وعح 
ه ى ننننن قطط ال  الططَّذ ي:  وجططلوقططال عز  نطط اُهمع هططُ ٌة آ م ُنوا ب   هبِّ مع و ز  ع يطط   ل د ُبوا ع د ى ن  حن عُن نط ُقصُّ ع د يططعك  نط بطط أ ُهمع بطط احلع قِّ إ نطَُّهمع ف تطع
ا﴾  مع  ه مع ل ن   ه  ذ نَّ ع د يعه مع م سعت    ل21-13الكه :( تَّخ 

وقصططططططص  ،وقصططططططص األنبيا  وال سططططططل ،وقه و   يف الق آن الك مي العهيه من القصططططططص الد تتحهرت عن األمم السططططططابقة
 ،بل وجا ت تسطططططمية بعس السطططططو  يف الق آن الك مي باسطططططم الني الذي ذك  فيها وقوم ، كسطططططو ة آل عم ان ،الصطططططاحلن

 وهدم ج اننن ،وسو ة هو ، وسو ة عا  ،وسو ة  حممه ،وسو ة إب اهيم ،وسو ة يوس 
عيسططى  وقصططة ،وقصططة ام  ة ف عون وام  ة لوا ،وقصططة ولهي آ م ،ومن  مثدة القصططص الق آين: قصططة نوح عدي  السططام

اعيل عديهم وقصة إب اهيم وإمس ،وقصة شعيب ومهين ،وقصة هو  وعا  ،وقصة صا  ومثو  ،عدي  السام وبين اس اميل
وقصطططة  ،وعصطططيان إبدي  ،وقصطططة  دق  م ،السطططام، وقصطططة  صطططحام الكه ، وقصطططة الذي  مات  اأ مامة عام مث بعث 

                                                           
 ن 79، األ  ن، عمان:  ا  ال ك ، ص: 2013، 2س امق ته ي  الرتبية اإلسامية  صول نل ية وتتبيقات عمدية، صا  ذيام هنهي، ا 13
 ن124، ص: 1، ا2008 ساليب الرتبية والتعديم من كتام اأ الك مي، حسام العبهيل، سو يا:  ا  النهبة،  14
العبه  ه ث  استخهام اسدوم القصة عدى التحصيل اله اسط يف ما ة الرتبية ا سامية لهى سالبات الص  العاش  الثانوي بهولة الكويو،  معايل حمم 15

 ن440، مص : جمدة كدية الرتبية با سكنه ية، ص: 2014اما ي، 
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ر -مبا فيها من وقامر و حهارت -د يسطططططططططططوقها الق آن الك ميوصطططططططططططاحب اجلنتن، ولريها من القصطططططططططططص ال ،هاك ف عون
  ن16ونص ت  ألنبيام  عديهم السام ،ليربهن عدى وجو  اأ وقه ت  وعهل 

و  ميكننا  ن حنصطططططططط  ا يات الق آنية الد و   فيها األسططططططططدوم القصططططططططصططططططططط، ولكن ميكننا  ن نذك  بعس منها كقول    
ن ا م  و   يُّوم  إ ذع ن ا  ى   بَّ    تعاىل: ش  ع ن ا ل ُ  ف ك  بطع ت ت  ين   البُّ ُّ و   نعو     عح ُم ال َّامح  ن  * ف اسع د ُ  ُ    ينِّ م سَّ ن اُه   هع ا ب    م نع ُض   و آ تط يطع

ثطعد ُهمع م ع ُهمع   محع ة  م نع ع نع  ى ع نعه  الدَّ   ك م ث ل  آ   م    د ق ُ     لن84-83(األنبيا :  ه ن ا و ذ كع  ى ل دعع اب ه ين ﴾و م  إ نَّ م ث ل  ع يسططططططططططط 
ى ل ق وعم    اذعُكُ وا ن ععم ة  الدَّ   ع د يعُكمع إ ذع   جنع اُكمع م نع    .ل59(آل عم ان:  مُثَّ ق ال  ل ُ  ُكنع فط ي ُكوُن﴾م نع تُط  ام   و إ ذع ق ال  ُموسططططط 

و   العع   وُمون ُكمع سططُ ا  ُكمع و يف  ذ ل ُكمع آ ل  ف  عع وعن  ي سططُ ُيون  ن سطط  ت حع ٌ  م نع   بُِّكمع ع ل يٌم﴾ب   ذ ام  و يُذ حبُِّون    بطعن ا  ُكمع و ي سططع (إب اهيم:  ا 
ُ    محع ة   ،  كهيعص  لن6 ُه ز ك   يَّا ذ كع ا       يًّا،   بِّك  ع بعه  تط ع ل  ال َّ عُس ه ن  العع لعُم م  ق ال    مِّ إ ينِّ و   ،إ ذع ن ا  ى   بَُّ  ن ه  ينِّ و اشططططططططططططططع

ه  احلع   ام  إ ىل  العم سعت    لن4-1(م مي:  ُكنع ب ُهع ام ك    مِّ ش ق يًّا﴾ش يعب ا و مل ع     ه  ُسبعح ان  الَّذ ي   سع  ى ب ع بعه ه  ل يعا  م ن  العم سعت 
ل ُ  ل ُن  ي ُ  م نع آ ي ات ن ا إ نَّ  ن ا ح وع ريُ   هُ األع قعص ى الَّذ ي ب ا  كع يُر العب ص  ن ا مُ ، و  السَّم  وس ى العك ت ام  و ج ع دعن اُه ُهه ى ل ب ين  إ سع  ام يل     َّ و آ تط يطع

ُذوا م نع ُ وين   ُكو  اُذ ِّيَّة  م نع مح  دعن ا م ر  نُوح   ،و ك يا  تط تَّخ  ا شطط  ن ا إ ىل  ب ين  إسططع  ،إ نَُّ  ك ان  ع بعه  يطع ُهنَّ يف   ام يل  يف  العك ت او ق بطط  م  ل تُط عسطط 
 لن4-1(اإلس ا :  ل تط ععُدنَّ ُعُدوًّا ك ب ري ا﴾األع  عض  م  َّتط نع  و  

من  كث  األسططططططططاليب الد تسططططططططه موضططططططططوعات التوحيه واإلميان، من  ال كما ذك  عدط مهكو ،   فالقصططططططططص الق آين
ياقات معينة إلحهارت األث  املتدوم منها،  مة ومن  ال املواق  التا َيية ألماملواق  الد ع ضططططططططططططططها الق آن يف سطططططططططططططط

املسطططططططططدمن وعدمامهم،  وجنو هم وقوا هم،  فكل هذه املواق  احل كية احلياتية مق ونة بالنصطططططططططوص وا ياتر مما جيعدها 
 17 كث  فاعدية، و بقى  ث ا، و جهى يف توجي  ال ك  والسدوكن

ي  القصص يف شَّت املوضوعات اله اسية جلذ  ه سنم املتعدمن وتشويقهم إىل الفح ي باملعدم الناجر تَو
 :التعلم التعاوني طريقة .5

حيث يقول  ،التعاون قيمة كربى من القيم ا جتماعية املهمة الد حيث عديها الهين اإلسامط احلني  يف الق ان الك مي
﴾ ( املامهة : و تط ع او نُوا ع د ى العرب ِّ و التطَّقعو ى و   تط ع او نُوا  : اأ تعاىل و ان  ن ملا مذه القيمة من آثا  اجيابية ل2ع د ى اإل مثع  و العُعهع

اون مما سطططططة فهو مبطططططت  لدتعاون لتحقيق مصطططططاحلة والتع ،عدى حياة ال    واجملتمرنفاإلنسطططططان   يسطططططتتير العيش منعز 
ة اا  حكام ن والبيو وامله سططططططططططسططططططططططدوكية يقوم هبا امللمن يف عاقات  مر ا   ين عدى ههى من توجيهات اإلسططططططططططام و 

 ن18املكانان املناسبان لتنمية مها ات التعاون

                                                           
 ن319-287، القاه ة، ص: 1995، س و الته ي  العامة، مكتبة النهبة املص ية، حممه عبه القا    محه 16
 ن 210لبنان، ص: –،   ا  ال ك  الع يب لدتباعة والنش ، بريوت 2001مناهج الرتبية،اسسها و تتبيقاهتا، عدط امحه مهكو ،  17
 ن 200األ  ن، ص:  -،  ا  وامل لدنش  والتوزير، عّمان2005األساليب التعديمية لدرتبية اإلسامية، سعهون حممه الساموك،   18
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تتكون كل جمموعة من و  ،اسططرتاتيتية يعمل التدبة بواسططتتها عدى شططكل جمموعات صطط رية :بأن  التعدم التعاوين ويع و
ي   مس  ويتعدمون من بعبطططهم لتحقيق امهو املشطططرتك الذ ،يقومون بالعمل معا ،  بعة إىل سطططتة من خمتد  املسطططتويات

 19املعدمن
من  ال  ،بإيقاظ ح  املسططططططططلولية لهي  اتاه ا   ين ،لقه منو العقيهة اإلسططططططططامية الشططططططططعو  اإلجتماعط لهى ال   

ُكمع ن  آم ُنوا ُقوا   نيي ا   يطُّه ا الَّذ    :يقول اأ تعاىل ،تأكيه الق ان الك مي عدى مسططططططططلولية اإلنسططططططططان اتاه ن سطططططططط  ولريه ُ سطططططططط 
د يُكمع ن ا ا ﴾ كما نقدو العقيهة اإلسطططامية  ف ا  اجملتمر من حالة التناف  والصططط ا  اىل حالة التعا و   ،ل6 :التح مي( و   هع

ن اُكمع م نع ذ ك    و  ُنث ى   :والتعاون وحثتهم عدى ذلك قال تعاىل ُعوبا  و قط ب ام ل  ل تط ع ا  ُفوا و ج ع  ي ا   يطُّه ا النَّاُس إ نَّا   د قع دعن اُكمع شططططططططططططُ
ب رٌي﴾ إ نَّ   كع  م ُكمع ع نعه  الدَّ     تطعق اُكمع   ل13: احلت ات( إ نَّ الدَّ   ع د يٌم   

ُموا حب  بع   :وحث اإلسام ال    اىل األ ذ بأسبام األ وة الصا قة وت بية ال وح اجلماعية يف الن وس قال تعاىل ل  و اععت ص 
 نل103 :ل عم ان(آ﴾ الدَّ   مج  يعا  و   تط    َُّقوا

 :حل المشكالتطريقة  .6
يقصططه هبا نشططاا حيوي يقوم ب  اإلنسططان وميا سطط  عدى مسططتويات متنّوعة من التعقيه كدما سدب من    ا  واجب ،  و 

ق آن الك مي إىل اسططططتخهام السدب من  إجيا  حدول مناسططططبة لدمشططططكات الد تواجه  يف احلياة العاّمة نوميكن  ن نشططططري 
ك ان  م ع ُ    م ا اختَّ ذ  اأُ من و ل ه  و  م ا  :مذا األسططططططدوم يف  كث  من موضططططططر ، ومن  مثدة ذلك ما جا  يف قول اأ تعاىل

 ل91: امللمنون (سو ة ُ ون﴾مَّا ي ص  ُسبعح ان  اأ  ع  م ن إ لططططط   إ ذا  لَّذ ه ب  ُكلُّ إ لطططط   مب  ا   د ق  و ل ع ا بط ععُبُهمع ع دى بط ععس  
هط عمدية بنا  اإلج ا ات طططططططططططططط  توة  توة ططططططططططططططططططططط الد تتخذ لدتوصل إىل إجناز حيقق امهو املوضو   :مهارة التخطيط

مسططططططططبقا  ، وهط مها ة تسططططططططاعه ال    يف التع و عدى  اية التنليم من  جل إجناز املهام ، والتختيا اجلّيه يوّف  الوقو 
هططه ويزيططه من ك ططا ة العمططل ن وبططال جو  إىل الق آن الك مي جنططهه قططه ع ض  سططططططططططططططدوم التختيا يف  كث  من ويقدططل اجل

قاي ة  يف   حل  فط د ّما ج هَّز ُهم ِب  هاز ه م ج ع ل  السِّ    : وس  يف ا يات الك مية التاليةموضر ، من ذلك ما جا  يف سو ة ي
 د ك  و ل م ن جا   ب    ق ،دوا ع د يه م ماذا ت  ق هون  قالوا و   قب   ،العرُي إ نَُّكم ل سطططططا  قون      ي   مُثَّ   ذَّن  ُمل ذٌِّن   يطَّتُطه ا

وا   امل الوا ن  ق ُه صطططططُ
لُ  ه  يف   ،ب عري  و   نا ب    ز عيمٌ  مح  حملنا ل ُن سطططط  إ ن ُكنُتم  زاُؤُه قالوا ف ما ج   ،ن  األ  ض  و ما ُكّنا سططططا  ققالوا ت الدَّططططططططططططططططططط   ل ق ه ع د مُتم ما ج 

ه  يف   حد    فط ُهو  ج زاُؤهُ  ،كاذ بن   ز ي اللّال من    قالوا ج زاُؤُه م ن ُوج  ه م ق بل  و عا      ي   مُثَّ اسططت خ  ج ها فط ب ه    ب أ وع ي ت   ،ك ذل ك  جن 
د ك  إ ّ    ن

 
     جات  م ن ن شاُ  و ف وو   ي شا   الدَّطططططططططُ  ن  ف رُ  م ن و عا      ي   ك ذل ك  ك هنا ل يوُس   ما كان  ل ي أُ ذ     اُه يف  ين  امل

  لن76 – 70: ( سو ة يوس  ﴾ذي ع دم  ع ديمٌ  ُكلِّ 
: هط العمدية الد يقوم من  ال  امل ّك  بتحهيه  كث  العوامل  اية بالنسططبة لدموضططو  املنوي الت كري في  ، األولويات

يف آيات  ن وبالنل ا بأ ا ذات  اية  كث  من لريهاواحلكم عديهفاجلهه املبذول هنا منصططططططططططططططب عدى ا تيا  األشططططططططططططططيا  

                                                           
، 2010 اسرتاتيتيات معاص ة يف ته ي  الرتبية اإلسامية، عبه ال محن امامشط، و  محه صومانر و حممه اخلتيب، و فايزة فخ ي، و بك  املواجهة، 19

 ن 127عمان:  ا  عامل الثقافة  لدنش  والتوزير، ص: 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 315 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

اىل: ع، مثال ذلك ما جا  يف سو ة التوبة يف قول اأ تسدوم مع وض يف  كث  من موضر من الق آن الك مي جنه هذا األ
ه  احلع   ام  ك م نع   ام ن  ب اأ    ق اي ة  احلع اجِّ و ع م ا  ة  العم سعت  طططططاه ه  يف  ج ع دعُتمع س  ت وُون  ع نه  الدَّ     و العيط وعم  ا       و ج  س ب يل  اأ     ي سع

ه ى العق وعم  اللَّامل ن   ّا   قول  تعاىل:  لن كما جا  يف19: (سططططططططططططططو ة التوبة ﴾و الدَُّ     يط هع تُن   ح بُّ إ يل َّ مم  قال    مِّ السططططططططططططططِّ
  لن  33 :(يوس  ﴾يه نَّ و   ُكن م ن  اجلاه دن  ك يه ُهنَّ   صُب إ ل  ي هعون ين إ ل ي   و إ ّ  ت ص  و ع يّن  

ن وبالنل  يف ي نسطططططبة لدموضطططططو  املنوي الت كري فبال اختاذ الق ا مل ّك  بهط العمدية الد يقوم من  ال  ا : اتخاذ القرار
ُمع م نع بط    :تعاىل ول ق آيات الق آن الك مي جنه هذا األسططططططططططططططدوم مع وض يف  كث  من موضططططططططططططططر من  ا م  ععه  م ا     وعا مُثَّ ب ه 

ن ﴾ ا ي ا ُتنُطنَُّ  ح َّتَّ ح   ل35: يوس (ت  ل ي سع
ال حتطهيططه لتنليم العمطل من  امل ّك  بطاختطاذ الق ا  بطالنسططططططططططططططبطة  اهط العمديطة الد يقوم من  امط: األنظمة والقوانين

 وض يف وبالنل  يف آيات الق آن الك مي جنه هذا األسطططدوم معلدموضطططو  املنوي الت كري في ن األنلمة والقوانن املنلمة 
ا  ق ن     كث  من موضططر من  قول  تعاىل: ه  يف  آأل  عض  و م ا ُننَّاسطط  ن ا ل نُط عسطط  حملطع ُتم مَّا ج  ، ق اُلوآع ف م ا ج ز آُؤُه ق اُلوآعت الدَّ   ل ق هع ع د مع

د    فط ُهو  ج ز آُؤهُ إ ن ُننُتمع ن اذ ب ن ، ق اُلوآع ج ز آُؤُه م ن ُوج      لن75-73( يوس :  ﴾ن ذ ل گ  جن عز ي آللَّال م ن    ه  يف    حع
 ،هط العمدية الد يقوم من  ال  امل ّك  بتحهيه  كث  العوامل  اية بالنسطططططططططططبة لدموضطططططططططططو  املنوي الت كري في  : املقا نة

قول   جنه هذا األسدوم مع وض يف  كث  من موضر من وبالنل  يف آيات الق آن الك مي  ومقا نتها مبا  و ا من احلدول،
ت و ي ا  :تعاىل ُ  ا     ة  و يط  عُجو   محع ة    بِّ   ُقلع ه لع ي سع ها  و ق ام ما  حي عذ  ذ ين  يط ععد ُمون  و الَّذ ين    لَّ   مَّنع ُهو  ق ان ٌو آن ا   الدَّيعل  س اج 

ُلو يط ععد ُمون  إ منَّ ا يط   ﴾ت ذ كَُّ   ُوع  ل  9: الزم ( ا األ لعب ام 
 :طريقة االكتشاف .7

 عمدية ت كري تتتدب من ال    إعا ة تنليم املعدومات املخزونة لهي ، وتكيي ها بشطططكل ميكن  تعه هذه الت يقة
من  ؤية عاقات جهيهة مل تكن مع وفة لهي  من قبل، وميكن تع ي  التعدم با كتشطططططططططططططططاو عدى  ن : "التعدم الذي 

 ن 20ات جهيهة"حيهرت نتيتة ملعاجلة املتعدم املعدومات وت كيبها وحتويدها حَّت يصل إىل معدوم
تعدم كي ية اله مل، وتسططططططططططططططتيل النتامج، وبذلك يتمكن من التعامل مر  عدىاملتعدم  س يقة ا كتشططططططططططططططاو  تسططططططططططططططاعهو 

، عدى الت كري الناقه، وتنمط املسطططططططتويات العقدية العديا كالتحديل والرتكيب والتقومي  تشطططططططتعكما   املشطططططططكات اجلهيهةن
وتعو  املتعدم عدى التخدص من التسطططططططديم لد ري والتبعية التقديهية، وحتقق النشطططططططاا لدمتعدم يف اكتشطططططططاو املعدومات، ما 

 ن 21يساعه يف ا حت اظ بالتعدم وتساعه عدى تنمية ا بها  وا بتكا 
انو وثنية الع م وثنية سططططططططاذجة، فتا  الق آن ينب  فيهم هذا العقل وهو يوجههم ليكتشطططططططط وا بأن سططططططططهم لقه ك

ث اُلُكمع ف ا عُعوُهمع فط دع :  سططططخافة ما يزاولون  من الشطططط ك، فقال تعاىل ُعون  م نع ُ ون  الدَّ   ع ب اٌ    مع يُبوا إ نَّ الَّذ ين  ت هع ت ت  ل ُكمع ي سططططع
ا  ق ن ،إ نع ُكنعُتمع  ُ ون  هب  ا   مع م ُ  صطط  ُمع   ععُنٌ يُطبعصطط  ون  هب  ا   مع م  ُمع   يعه  يط بعت شططُ ون  هب  ا   مع م  ُمع    عُجٌل مي عشططُ م ُعون  هب  ا ُقل    م  مع آ ذ اٌن ي سططع

                                                           
 ، فدستن: إ ا ة املشا يرن 0102س و و ساليب الته ي ، زاه  عتوة، و زيا  قباجة، و فهمط عبوشط  بو جز   20
 ن 130، جمدة العدوم الرتبوية، ص:2017حتديل سو ة البق ة،  هيام نص  الهين،  -اسرتاتيتيات الته ي  الوا  ة يف الق آن الك مي 21
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د يعبهو ا  ضططططططططططع  منهم، فهم ، فهذه ا مة الل 195-194:األع او﴾ ( ا عُعوا شططططططططططُ  ك ا  ُكمع مُثَّ ك يُهون  ف ا  تُطنعل ُ ون  
 لهيهم   جل و يه و عن خبافهم، فكي  يعبهون ما هو  و م من هذه األحتا ن

فمن  ال إعا ة ت تيب وتنليم ما يشططططططاههون  كل يوم مث الت ك  ب  بعمق، يسططططططتخدصططططططوا اكتشططططططافا  جهيها  مل 
 ن سهمنيعههوه ومل يدت توا إلي  من قبل، ليتعدموا مما اكتش وا من حقامق بأ

و  تبا  صططحة اكتشططافهم  عاهم الق آن الك مي إىل ا سططتنصططا  هبذه ا هة، فإن مل تنصطط هم ومل تسططتتب مم 
 ن 22فقه  صابوا احلقيقة يف اكتشافهم، وبذلك َو  الق آن  سدوم التعدم با كتشاو يف  عوة التوحيه والرتبية

َيتا لططط  قبطططل بوقطططو كطططاو من بطططه  التطططه ي ،  ه س عنطططهمطططا ي لطططب يف التطططه ي  هبطططذه الت يقطططة  ناملطططوعدى 
اله س، وامهو هو توصططططططططططططططيل املتعدمن إىل القانون  و امل هوم  و املبه  الد تيا لده س يتتدب حتهيه  ههاو والتخ

حه ها امله س واملتدوم تعدمها من املتعدمن  ن سططططططططهم، ومن مث حماولة اسططططططططتهعا  املعدومات السططططططططابقة لهى املتعدمن 
ا سططططت ا ة منها يف التوصططططل مهو اله س، ومن مث حياو  امله س ساب  ويسططططتكمل اسططططتحبططططا  املعدومات  والد ميكن

السططابقة امل يهة بت ح  سططحملدة اسططتنتاجية  و افرتاضططية عدى التدبة، لكط ينقدهم إىل صططيالة القاعهة  و املبه  ولو بتعبريهم 
    نهم ب  مباش ةاخلاص، وبذلك يشتعهم امله س عدى اكتشاف  من لري  ن َيرب 

 طريقة االستقصاء: .8
مصطططه  من ال عل اسطططتقصطططى ويسطططتقصطططط األم  تعين يبدغ  قصطططاه يف البحث عن ، واسطططتقصطططى يف الد ة هو:  ا سطططتقصطططا 

ِتِقصْْاُء و املوضطططو  من كل جوانب  تعين حبث في  حبثا شطططاما وقه بدغ ال ايةن ونقول اسطططتقصطططى يف، واسطططتقصطططى عن،  ِاسِْْ
وعضطططططططططططططططططططططو     مططططططط  اتططططططط  طططططططاصطططططططططططططططططططططيطططططططل  الطططططططع هططططططط  دطططططططِّ ة  و تطططططططط  عصطططططططططططططططططططططيطططططططا  : كطططططططُ دططططططط  وعضطططططططططططططططططططططو   مجطططططططُع مططططططط  ُث تططططططط  طططططططاصطططططططططططططططططططططيطططططططل  الطططططططع  ن  23حبططططططط ع

ت    يف الق آن الك مي يف قول  تعاىل:  وقه جا ت كدمة "قصططي " عن  م موسططى عدي  السططام ُ ع ي   فط ب صططُ  تع و ق ال وع أل     ُقصططِّ
ُعُ ون ب    ع ن ن يف  ربهن فالتقصططططط وا سططططتقصططططا  حيما مبعىن اقت ط  ث ه وتتبعط ل11 :القصططططص ( ﴾ُجُنب  و ُهمع    ي شططططع

 .وا ستنباا والتحقق والبحث والتعقب سياهتما عهة معان منها التتبر وا كتشاو
ي ات   قال اأ تعاىل:  و   ا      و  الدَّيعل  و النطَّه  ت ا  او ات  و األع  عض  و ا ع م  الَّذ ين  ي ذعُكُ ون   ،ويل  األع لعب ام  ألُِّ إ نَّ يف    دعق  السططططططططططططططَّ

م او ات  و األع  عض    بطَّن ا م ا   د قعو   ا ب اس ا  ُسبعح  ه   الدَّطططططططططططططططط   ق ي ام ا و قُطُعو  ا و ع د ىَٰ ُجُنوهب  مع و يط تط   كَُّ ون  يف    دعق  السَّ ذ  ان ك  ف ق ن ا ططططططططططططططططَٰ
ات املوجو ة يف السططططططططططططماوات واأل ض   ف ط هذه ا ية تنبي  عدى  ن ا يلن 191-190 :آل عم ان( ﴾ع ذ ام  النَّا   

القيام بعبو يت  و  يكشططط ها إ   صطططحام العقول املتعمقة يف الت كري يف كل ما حييا هبا لتصطططل إىل لاية تعليم اأ تعاىل
 نعدى  كمل وج 

ق هع   ال تعاىل: ق كما  م نا اأ تعاىل بالسري يف األ ض والنل  يف عاقبة املاضن من األمم واألف ا  ل اية ا عتبا ، فقه
ريُوا يف  األع  عض  ف انلُُ وا ك يع   ك   ن ٌن ف سطط  ب ن  د وع م ن قط بعد ُكمع سططُ وهذا السططري والنل  ل 137 :عم ان آل(﴾ان  ع اق ب ُة العُمك ذِّ

                                                           
 رن ،عّمان:  ا  ج ي  لدنش  والتوزي2005األساليب الرتبوية والوسامل التعديمية يف الق آن الك مين شاه   بو ش يخ،  22
 ن م جر سابق ،  ني  إب اهيم وزمام ، 2املعتم الوسيا، ا - 23
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 عتبا  يكون اهبهو استقصا  كي  كانو  ايات املكذبن، فإذا وق نا عدى عاقبتهم بالنل  امليهاين املباش  فإن تأثري 
قال  ا عمق يف اإل  اك و كث  من  إذا اكت ينا حبكاية قصططططططصططططططهم فقان هذا وقه  دق اأ تعاىل اإلنسططططططان   يعدم شططططططيحمل

ة  ل ع دَّكُ  تعاىل:    شُك ون  ﴾م ت  و الدَّطُ       ج ُكم م ن بُتون   ُمَّهات ُكم   ت عد مون  ش يحمل ا و ج ع ل  ل ُكُم السَّمر  و األ بصا   و األ فحمل ه 
 ل٧٨( النحل: 

و عتى اأ تعاىل هذا اإلنسططان احلواس والعقل وهيأها  كتسططام املع فة والتعدم واسططتقصططا  احلقامق املختد ة ليصططل إىل  
احلقيقة الكربى وهط إ  اك علمة اأ تعاىل ونتيهه، واسطططتنشطططاو عبري اإلميان باأ وحهه سطططبحان ن ومن هنا جنه  عوة 

جططا ت صطططططططططططططط حيططة لدبحططث والنل  والتنقيططب عن احلقططامق إل  اك التعميمططات واملبططا ئ، ولقيططا ة الت يري يف الق آن الك مي 
السططدوك اإلنسططاين وتوجيه  ملا ي ضططط اأ تعاىل عن اقتنا  جيعل صططاحب    يكون ملمنا فقا بل مهافعا وناشطط ا ملا يلمن 

 ب ن 
سططططا  عدى  تها ك مي ال صططططيدة يف الق آن  س بقةي  بل هط هيثة يف الته  احل ت ويف احلقيقة لي  من ال ا سططططتقصططططا   

السططططططططد  الصططططططططا  يف شططططططططَّت  نوا  العدوم الشطططططططط عية واإلنسططططططططانية وا جتماعية والتتبيقية، فخ ج عدى إث ها عدما   جا  
 متبح ين يف  كث  من عدم وفن فدم يشططططططططططططهه التا يخ مثل ت وقهم وب اعتهم وإبهاعهم يف فنو م وعدومهمن ومن  ههاو

 الرتبية اإلسامية إعها  اإلنسان الصا  صاحب ال ك  السامط املبين عدى الهليل واحلتة والربهانن
  :طريقة السؤال .9
تعّه س يقة السططططططططططططططلال من  قهم الت و التعديمية والرتبوية الد ع فها اإلنسططططططططططططططان، حيث اسططططططططططططططتعمدو اجملتمعات        

إن الذين   سطططططوا و  امل بون واملعدمون واملصطططططدحون يف تدك اجملتمعاتاإلنسطططططانية عدى ا تافها هذه الت يقة، فاسطططططتعمدها 
 ن24تا يخ الرتبية يعدمون  ن س يقة السلال س يقة قهمية قهم الرتبية ذاهتا

ولقه عين الق آن الك مي بالسططططططلال عناية كبرية، فالسططططططلال يف املنهج الرتبوي وسططططططيدة من  هم وسططططططامل التعدم، بل هو 
 س يقها إىل اإلملام باحلقامق واملعدومات الد ي لب املتعدمون يف مع فتها، لذلك وج  الق آن إىلاأل اة الد يتوصطططططططططل عن 

 ول  تعاىل:ق ا نت ا  بأسططططططدوم السططططططلال وحّث عدي  و ّلب في ، وا يات يف هذا اجملال   تعه و  حتصططططططى ومن  مثدتها:
ل  الذِّكع   أ لوا   هع أ لع ب      ب ريا ﴾ال َّ وقال تعاىل:  ل43النحل:  (    إ نع ُكنعُتمع   تط ععد ُمون ﴾ف اسطططططع ن ل59ان: ال  ق ( محع ُن ف اسطططططع

ل  الذِّكع وقال تعاىل:   أ لوا   هع ط إ ل يعه مع ف اسطططططططططع دعن ا م نع قط بعد ك  إ     ج ا   نُوح  لن 43: النحل  تط ععد ُمون ﴾   إ نع ُكنعُتمع  و م ا    عسططططططططط 
أ ل  الَّذ ين  يط قع   ُون  العك ت ام  م نع قط بعد ك  ل ق هع ج ا    ف إ نع ُكنعو  يف  وقال تعاىل:   ك  احلع قُّ م نع   بِّك  ف ا ش ك  مم َّا   نطعز لعن ا إ ل يعك  ف اسع

رت  ين   ه ه    قال تعاىل: لن94يون : ( ﴾ت ُكون نَّ م ن  العُممع بِّرع حب  مع ُوُت و سطططططططططططط  ك   ى ب    ب ُذنُوم  و   و تط و كَّلع ع د ى احلع طِّ الَّذ ي   مي 
تط و ى ع د ى العع  ع  تَّة    يَّام  مُثَّ اسطططع نط ُهم ا يف  سططط  م او ات  و األ  عض  و م ا بط يطع أ لع ب      ب ريا  ﴾ ش  ال َّ ع ب ا  ه    ب ريا  الَّذ ي   د ق  السطططَّ محع ُن ف اسطططع

  لن58ال  قان: (
 

                                                           
  ن  191،  القاه ة: ا  السام، ص: 1994املعدم واملناهج وس و الته ي ، حممه عبه العديم م سط،   24
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 : التعلم بالحوار والمناقشةطريقة  ن10
، وحططاو ه  ي  اجعطط  الكام وجوابطط  و   عديطط  القول، ويقططال او  حمططاو ةر مبعىن: جططاوم جمططاوبططةحو  حيططمن   احلوا  ل ططة:

  25حاو ت  فما  حا  عدّط جوابار  ي ما    عدط جوابان
 تعديم الناشحملن عن س يق التتاوم معهم، بعه حتبري األسحملدة حتبريار جيعل كل سلالبأن :  احلوا  اصتاحاويع و  

هة وام املأ وذ من املتعدم عدى حنو جيعل املتعدم يشع  يف ن س ، بأن النتامج الد توصل إليها ليسو جهييبىن عدى اجل
  ن26عدي ن"

املناقشطططة ل ة:  ي البحث عن الشطططط  لدوصطططول إلي ن "يقال: ناقشططط  مناقشطططة، ونقاشطططا : اسطططتقصطططى يف حسطططاب ن ويقال:  
   ن27"ااملسألة: حبثه -ناقش  احلسامن وناقش  يف احلسامن و

 ن28تبا ل األفكا  وا  ا  بن الت فن  و  كث  بتعمق، واستقصا  لدوصول لدحقاصتاحا: 
س يقة احلوا  واملناقشة هط ليسو كما يلن كثري من املعدمن اليوم   ا جم   س ح  سحملدة مت  قة جلمير جزيحمليات اله س  

بكثري فهط قاممة عدى  توات حمه ة، وتسططدسططل وإعتا  التدبة ف صططة اإلجابة  ال اله سب بل هط  عمق من ذلك 
منتقط وفك ي، وحتبري مسبق حَّت َي ج منها التدب واملعدم بأقصى فامهة ممكنة، وتكون بال عل تبا ل حقيقط   ا  
و فكا  حول موضطططططططططططو  حمه ، وتقوم س يقة احلوا  واملناقشطططططططططططة عدى ثارت عمديات متها دة  سطططططططططططاسطططططططططططية هط (اإلعها  

 ن29 وات (قبدية ، و ثنامية، وبعهيةليها، مث تقوميهال  و بتقسيم آ   هط  تلدمناقشة، والسري ف
و سدوم احلوا  واملناقشة مب هومها هذا هو  سدوم من  هم األنشتة الد وية لدمتعدمن ص ا ا وكبا ار فهو جيّو  القه ة 

، كما ويساعه يف تنمية شخصية التالب مع فيا ووجهانيا ومها يا ستما عدى الكام والتعبري، كما جيو  القه ة عدى ا 
ي ت  وواجب     ن حياتنا احلهيثة تتتدب من ال     ن جييه احلوا  واملناقشطططططططططططططططة مر ا   ين كط يكون قا  ا عدى   ا  َو

مة، وكذلك لذلك حث الق آن الك مي الناس عدى احلوا ، واسطططتشطططا ة  هل ال  ي، واحلك  ن30كإنسطططان يف جمتمع  ووسن 
ة  و   مع ُُهمع ُشو  ى قال تعاىل:  نثهم عدى التشاو  فيما بينهمح ت ت ابُوا ل   هبِّ مع و   ق اُموا الصَّا  نط ُهمع و مم َّ  و الَّذ ين  اسع ا   ز قطعن اُهمع بط يطع

ُمع و ل وع  : قال تعاىلو لن 38( الشطططططططططططططو ى:  يُطنع  ُقون  ﴾ وا م نع ُكنعو  ف لًّا ل د يظ  العق    ف ب م ا   محع ة  م ن  الدَّ   ل نعو  م  نطع  بطططططططططططططُّ دعب    
او  عُهمع يف  األع مع   ف إ ذ ا ع ز معو  فط تط و كَّلع ع د ى الدَّ   إ نَّ ا ُمع و شططططططططططططططط  تط  ع   ع م  ُهمع و اسططططططططططططططع ل ك  ف اععُ  ع نطع (آل  ﴾دَّ   حيُ بُّ العُمتط و كِّد ن  لح وع

 ل159عم ان: 

                                                           
 ن  م جر سابق،  1972املعتم الوسيا،  ني  إب اهيم وآ  ون،  25
 ن340م، ص: 2000ال ك  املعاص ط سو يا:  مشق، الرتبية باحلوا ، عبهال محن النحاوي،  ا   26
 ن  946ص:  م جر سابق،ل، 2004ن املعتم الوسيا، جممر الد ة الع بية، (27
 ن365، ص: 2، مكتبة ال اح، الكويو، ا 2001س امق ته ي  الرتبية اإلسامية، ناص   محه اخلوالهة،  28
 ن 1م،   ا  جمه وي لدنش  والتوزير: عّمان، ا2007هط/ 1428س يقة املناقشة، حسن حممه حسنن،  29
، ص: 1األ  ن، ا-م، ج ي  لدنش  والتوزير، عّمان2005هط /1425األساليب الرتبوية والوسامل التعديمية يف الق آن الك مي، شاه  ذيب  بو ش يخ،   30

 ن403
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 ال ما  تثبيو املعدومات والوصططول إىل احلقامق، من حلوا  واملناقشططةر وذلك يف سططدوم اولقه بن الق آن الك مي  اية 
ع ضططططططططط  الق آن الك مي من حوا  مت بن ال سطططططططططل و قوامهم،  كاحلوا  الذي مت بن نوح وقوم ،  وبن إب اهيم و بي  وقوم ، 

ى ق ال   تعاىل:   يقول اأ نهيم والنم و ، وبن موسطططى وف عونوبن إب ا  ال    بطُّن ا الَّذ ي   ععت ى ُكلَّ ق   ،ف م نع   بُُّكم ا ي ا ُموسططط 
طع     دعق ُ  مُثَّ ه ه ى ُوىل  ق ال  ف   ،شططط  ى ق ال  ع دعُمه ا ع نعه    يبِّ يف  ك ت ام      ،م ا ب اُل العُقُ ون  األع لُّ   يبِّ و    يط نعسططط  الَّذ ي ج ع ل   ،ي بططط 

ا و سططططط   ه  َّتَّ ل ُكُم األع  عض  م هع ن ا ب      زعو اج ا م نع نط ب ات  شططططط  م ا   م ا   ف أ  ع  جع ُبا  و   نطعز ل  م ن  السطططططَّ -49(س :  ﴾د ك  ل ُكمع ف يه ا سطططططُ
 لن53

يبِّ  الَّذ ي حُيعي ط و ميُ يُو ق ال        مل ع تط    إ ىل  الَّذ ي ح اجَّ إ بطع  اه يم  يف    بِّ     نع آ ت اُه الدَُّ  العُمدعك  إ ذع ق ال  إ بطع  اه يمُ  يقول اأ تعاىل:  
مع   م ن  العم شططططططططططططططع  و  ف أعت  هب  ا م ن  العم  ع  م   يُم ف إ نَّ الدَّ   ي أعيت  ب الشططططططططططططططَّ يُو ق ال  إ بطع  اه  ي ط و  ُم  ُبه و  الَّذ ي ك      و الدَُّ     فط     ن ا  ُحع

ه ي العق وعم  اللَّال م ن ﴾   لن258( البق ة:  يط هع
ُن إ نَّ   بَّك   قال تعاىل: و       سططططططط  ط    حع

ُمع ب الَّد  ه  ن ة  و ج ا  مع م ة  و العم وعع ل ة  احلع سططططططط  ب يل    بِّك  ب احلع كع  ُهو    ععد ُم مب  نع ا عُ  إ ىل  سططططططط 
ب يد    و   لَّ ع نع سططط  ت ه ين ﴾ضططط  عدي  وسطططدم س يقة احلوا  واملناقشطططة قه اتبر الني صطططدى اأ و لن125(النحل:  ُهو    ععد ُم ب العُمهع
هعوهم إىل حيث كان صطططططدى اأ عدي  وسطططططدم يتناقش ويتحاو  مر ق يشر لي امتثا  مذه ا ية الك مية، يف تبديغ  ين  ب 

  عبا ة  م العبا ، ونبذ عبا ة األوثانن
م ك ة  إ ينِّ ج اع ٌل يف  األع  عض   تعاىل:  لاوق ُه ف يه ا و ي سطططططططططع  ُك الهِّم ا     د ي  ة  ق اُلوا   ت عع ُل ف يه ا م نع  و إ ذع ق ال    بُّك  ل دعم ا   يُط عسططططططططط 

ه ك  و نُطق هُِّس ل ك  ق ال  إ ينِّ     بُِّر حب  مع م ك ة  فط ق ال  و ع دَّم  آ   م  األع مسع ا   ُكدَّ  ،ععد ُم م ا    تط ععد ُمون  و حن عُن ُنسطططط  ُهمع ع د ى العم ا  ه ا مُثَّ ع   ضطططط 
ا  ق ن    نعب حمُلوين  ب أ مسع ا   ه ُل    تط ن ا إ نَّك      ،   إ نع ُكنعُتمع صططططططط  بعح ان ك     ع دعم  ل ن ا إ  َّ م ا ع دَّمع آ   ُم ق ال  ي ا  ،و  العع د يُم احلع ك يمُ نع ق اُلوا سطططططططُ

م ا ُهمع ب أ مسع ام ه مع فط د مَّا   نطعب أ ُهمع ب أ مسع ام ه مع ق ال    مل ع   ُقلع ل ُكمع إ ينِّ   ععد ُم ل يعب  السطططططططططَّ و م ا ُكنعُتمع  ات  و األع  عض  و   ععد ُم م ا تُطبعُهون  و    نعب حملطع
ُتُمون ﴾  ت الك مية ي دب عدي  ع ض وجهات النل   يايف ا اسططططططططططططططتخهام احلوا  ياحظ هنا بأن  ل33-30البق ة:(ت كع

 ن كث  من السلال
ن ام اق اُلوا نط عع  ،و قط وعم    م ا تط ععُبُهون   إ ذع ق ال  أل  ب ي    ،نط ب أ  إ بطع  اه يم   و اتعُل ع د يعه مع  وقال عز وجل:  ق ال   ،فط ن ل لُّ م  ا ع اك   ن   ُبُه   صططططططططططع

ُعون  ه لع ي سططططططططططططططع  ن ا آ ب ا ،  ُعون ُكمع   وع ي بططططططططططططططُ ُّون  وع يط نطع     ،م ُعون ُكمع إ ذع ت هع ل ك  يط  ق اُلوا ب لع و ج هع مع م ا ُكنعُتمع ق ال    فط     يطعتُ  ، عع ُدون    ن ا ك ذ 
 ل77-69الشع ا :( ﴾ إ  َّ   مَّ العع ال م ن   ف إ نطَُّهمع ع ُهوٌّ يل   ،آ ب اؤُُكُم األع قعه ُمون    نطعُتمع و   ،تط ععُبُهون  

ألسحملدة واألجوبة بن من اتوصل لدنتيتة عرب سدسدة متتابعة  ااملناقشة لكو  س يقة احلوا  و عدى استخهام األمثدةمن و 
 :نأ ذ مثال لذلك سو ة النمل حيث اشتمدو عدى اكث  من حوا  منها الت فن

 ق ال  م ا يل          ى التَّيطع   فط   و تط   قَّه    :احلوا  والنقاش الذي  ا  بن سطططططططيهنا سطططططططديمان وامههه، وذلك يف قول  تعاىل
ُهه      ُهع ه يها    وع أل  ذعحب  نَُّ    وع ل ي أعت   ،مع ك ان  م ن  الع  ام ب ن  امع ابا  شططططططط  بط نَُّ  ع ذ  ُع ذِّ دعت ان  مُّب ن  يط  أل  ف م ك ث  ل يطع   ب ع يه  فط ق ال   ،ينِّ ب سطططططططُ

حملعُتك    ،طع   و م  ا ع  عٌش ع ل يمٌ ت ي وع م ن ُكلِّ ش  إ ينِّ و ج هتُّ امع    ة  ن عد ُكُهمع و  ُو  ،س ب إ  ب ن ب إ  ي ق ن   م ن   ح تُو مب  ا مل ع حتُ اع ب    و ج 
ُمع ف ص هَُّهمع ع ن   ُُم الشَّيعت اُن   ععم ام  ُتُهون  ل دشَّمع   م ن ُ ون  الدَّ   و ز يَّن  م  ت ُهون  ب يل  لسَّ ا و ج هتطُّه ا و قط وعم ه ا ي سع  ،فط ُهمع    يط هع



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 320 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

م او ات  و األع  عض  و يط ععد ُم م ا ُتُهوا ل دَّ   الَّذ ي َُيع  ُج اخلع بع   يف  السططططططططططَّ   مُّ  الدَُّ     إ ل    إ  َّ ُهو   ،ععد ُنون  خُتعُ ون  و م ا تطُ     َّ ي سططططططططططع
قعو      ،العع  عش  العع ل يم   ه  ن نلُُ    صططططططط  ا ف أ لعق   ،ك اذ ب ن  مع ُكنو  م ن  الع ق ال  سططططططط  ُهمع اذعه ب بِّك ت ايب  ه ذ  ف انلُ ع   ع إ ل يعه مع مُثَّ تط و لَّ ع نطع
ُعون ﴾  لن28 -20النمل:( م اذ ا يط  عج 

 احلوا ، يف واأل م ،)امههه( لدمتعدم احلوا  من األكرب الوقو ويسططططططططططت ا  من هذا احلوا  عهة  مو ، مثل: " إتاحة
 التههيه بن والتوازن املتعدم، عدى والرتيث الصطططرب احلتة، وضططط و ة وقوة العقل واحرتام واإلنصطططات، ا سطططتما  وحسطططن
 الن  " عن لدهفا  ال  صة وإعتا  بالعقام

  إ ينِّ  ُلعق   قول   تعاىل:   يف قومها، و شطططط او سططططبأ مدكة احلوا  بنو ُ إ نَُّ  م ن  ،ٌم ك   ميٌ ط  إ يل َّ ك ت اق ال وع ي ا   يطُّه ا العم ة 
م  الدَّ  يمُسد يعم ان  و إ نَُّ  ب سع د م ن   َّ تط ععُدوا ع د   ،ط   ال َّمحع طن  ال َّح  ُ   فطعُتوين  يف    مع  ي م ا ُكنُو ق   ،طَّ و  عتُوين  ُمسع ال وع ي ا   يطُّه ا العم ة 

ه ُهون   ق اس ع ة   ُ  إ ل يعك  ف  ق اُلوا حن عُن  ُوُلو قُطوَّة  و   ،  مع  ا ح َّتَّ ت شع ق ال وع إ نَّ العُمُدوك   ،نلُ  ي م اذ ا ت أعُم  ين  ا ُوُلو ب أعس  ش ه يه  و األع مع
ا   ذ لطَّ  د هط  ا و ج ع ُدوا   ع زَّة    هع ُهوهط  ُدوا قط  عيط ة    فعسططططططططططططططط  لط ك  يط  عع ُدون  إ ذ ا      ذ  دط   ،ة  و كط  َ   ةٌ و إ ينِّ ُم عسطططططططططططططط  ُر ب    ٌة إ ل يعه م هبط  ه يطَّة  فط نط ا  يط  عج 

 لن35-29( النمل:  ﴾العُم عس ُدون
  ن ا ق ال  ع  ع  يٌو مِّن  اجلع نِّ     : قول  تعاىل يف والتري واجلن اإلن  من وجنو ه السام عدي  سديمان سيهنا بن حوا و

ك  و إ ينِّ ع د يع   ل ق و يٌّ  ام  ُه ع دعٌم مِّن   ،  م نٌ  آت يك  ب    قط بعل    ن تط ُقوم  م ن مَّق   العك ت ام    ن ا آت يك  ب    قط بعل    ن ق ال  الَّذ ي ع نه 
ُكُ    مع  ُدو ين      شع ل    يبِّ ل ي بطع ا م ن ف بع ططططططططططططططططذ  ُه ق ال  ه  ت ق  ًّا ع نه  ُكُ     يط  عت هَّ إ ل يعك  س  عُفك  فط د مَّا   آُه ُمسع ُ ُ  و م ن ش ك    ف إ منَّ ا ي شع كع

ت ه ي   مع ت ُكوُن  ،نَّ   يبِّ ل ين ٌّ ك   ميٌ م ن ك      ف إ  ل نط  عس    و   ت ُهون  م  ق ال  ن كُِّ وا م  ا ع  عش ه ا ن نلُ ع   تط هع (النمل:  ﴾ن  الَّذ ين     يط هع
 ل41 -39

  ُو       اُهمع  قول  تعاىل:  يف قوم  مر السام عدي  صا  سيهنا حوا و دعن ا إ ىل  مث  اععُبُهوا الدَّطططططططططططططططط    ص احل  ا   ن  و ل ق هع    عس 
ُمون  ف إ ذ ا ُهمع ف     ُدون  ب السَّيِّحمل ة  قط بعل  احلع س ن ة  ل وع   ت سع  ،يق ان  َي عت ص  تط ععت    ت سع

ق اُلوا  ،طط   ل ع دَُّكمع تُط عمح ُون  تط  ع  ُ ون  الدَّ ق ال  ي ا قط وعم  مل 
تط ُنون  ُكمع ع نه  الدَّطط   ب لع   نُتمع قط وعٌم اسَّيطَّ عن ا ب ك  و مب  ن مَّع ك  ق ال  س ام ُ   ُهون  يف  األع  عض  و ك ان  يف   ،تُط ع ع ُة   هعا  يُط عس   العم ه ين ة  ت سع

 لن 47 -45(النمل:   ﴾و    ُيصعد ُحون  
  واخلمسطططنن السطططا سطططة ا ية إىل واخلمسطططن ال ابعة ا ية بن ا يات يف قوم  مر السطططام عدي  لوا سطططيهنا حوا و 

ُ ون  و ُلوس ا إ ذع ق ال  ل ق وعم      ت أعتُون  الع  اح  ﴿ ة  و   نُتمع تُطبعصططططط  ا   ب لع   م نَُّكمع ل ت أعتُون  ال ِّج ال  شططططط   ،شططططط  و ة  مِّن ُ ون  النِّسططططط    نُتمع قط وعٌم  هع
 لن5-54( النمل  ﴾يط ت ت هَُّ ون   نطَُّهمع  ُن اسٌ مِّن قط  عي ت ُكمع إ   ف م ا ك ان  ج و ام  قط وعم    إ  َّ   ن ق اُلوا    ع  ُجوا آل  ُلوا   ،ت عه ُدون  

كل هذه احلوا ات و  ت يف سططططططططططططو ة واحهة فقا من كتام اأب فكي  إذا نل نا إىل بقية احلوا ات يف كتام اأ، وما 
 ذلك إ  إشا ة مهمة ألاية احلوا  يف التعديمن 
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 :طريقة التعلم بالقدوة .11
،  حدة الت ولةملدقهوة الصططاحلة  اية كربى يف ت بية ال   ، وتنشططحملت  عدى  سطط  سططديمة و  اقية و  سططيما يف 

دى اأ عدي  قال الني صططط حيث يشطططاهه التدبة األ او متمثدة يف شطططخص القهوة مما يهفعهم لدتأسطططط ب  واأل ذ عن ن
البهيمة هل ت ى  تجينصططططط ان ،  و ميتسطططططان ر كمثل البهيمة تنوسطططططدم: " كل مولو  يوله عدى ال ت ة، فأبواه يهو ان ،  و 

  ن32" 31فيها جهعا 
ُو" ل ة هو  صطططل البنا  الذي يتشطططعب من  تصططط ي  ا قتها ، ويقال ملن يُقتهى ب  (ق هوةل و  القهوة ل ة: "الق هع

 ن 33(ُقهوةل، وق هى مجر ق هوة، والقهوة األسوة، وفان قهوة  ي يقتهى ب 
مناذج بشططط ية متكامدة تقهم األسطططدوم الواقعط، وتعترب املعيا  امل جعط البشططط ي لدمقتهي  ما اصطططتاحا فهط:  

 ن34يف األقوال واألفعال واملنهج ال ك ي وا تاهات وامليول والسدوكيات
اأ تعاىل حينما  نزل  ف وبال جو  إىل كتام اأ تعاىل جنه  ن  قه سبق الرتبوين يف احلهيث عن هذه الت يقة الرتبويةنن  

كتاب  العزيز كمنهج ليسطططططططري عدي  الناس يف  ينهم و نياهم، مل ينزل  كتابا جم  ا، بل بعث مع  منوذجا حّيا جمسطططططططها لكل 
ق آنا  -  وسططدمصططدى اأ عدي–فقه كان  سططول اأ  ر-صططدى اأ عدي  وسططدم - سططول اأما يف الكتام العزيز    وهو 

 عن  دق  عدي  السطططام،  جابو بقوما: "كان - ضطططط اأ عنها–ميشطططط عدى األ ض، وحينما سطططحملدو السطططيهة عامشطططة 
  دق  الق آن"ن

ألنبيا ، ، بل وبسطططام  ا-صطططدى اأ عدي  وسطططدم–وقه  م نا  بنا جل يف عاه يف كتاب  العزيز با قتها  باحلبيب مصطططت ى 
ل طحمل ك  الَّذ ين    و ة األنعام  عقبها بقول  تعاىل:نبيا يف ص حة واحهة من كتاب  العزيز يف س 18فبعه  ن ذك  اأ تعاىل   ُوع

أ ُلُكمع ع د يع     جع ا  إ نع ُهو  إ  َّ ذ كع  ى ل دعع ال م ن   اُهُم اقطعت ه هع ُقل  َّ   سع  لن90 :األنعام( ﴾ه ه ى الّدُ  ف ب ُهه 
ن ٌة لِّم  :  صطططدى اأ عدي  وسطططدم سطططول   وقه قال عز وجل يف حق  و ٌة ح سططط  ول  الدَّ    ُسطططع ن ك ان  يط  عُجو ل ق هع ك ان  ل ُكمع يف    سطططُ

:  -معدي  السطططططا–، وذك  يف سطططططو ة املمتحنة يف حق  ديل ال محن ل21:األحزام(      و ذ ك    الدَّ   ك ث ريا  ﴾الدَّ   و العيط وعم  ا ع 
ن ٌة يف  إ بطع  اه يم  و الَّذ ين  م ع ُ  إ ذع ق اُلوا ل ق وعم ه مع إ نَّا بُط  ا  م نُكمع و مم َّ   و ٌة ح سطططططططططط  ا تط ععُبُهون  م ن ُ ون  الدَّ   ك    عن ا ق هع ك ان وع ل ُكمع  ُسططططططططططع

ا    ب ها  ح َّتَّ  او ُة و العبط  عبططططط  ن ُكُم العع ه  نط ن ا و بط يطع ا بط يطع ُه إ  َّ قط وعل  إ   ب ُكمع و ب ه  ه  ُنوا ب الدَّ   و حع د ُك تُطلعم  تط  ع    نَّ ل ك  و م ا   مع بطع  اه يم  أل  ب ي   أل  سطططططع
رُي  ن ا و إ ل يعك  العم ص   لن4: ةاملمتحن( ﴾ل ك  م ن  الدَّ   م ن ش طع    َّبطَّن ا ع د يعك  تط و كَّدعن ا و إ ل يعك    نط بطع

                                                           
 : جهعا : قتر س و من  س اف ن فهو  جه , وهط جهعا ن" انل  املعتم الوسيا, بام اجليمن(جممر الد ة الع بية,  ي: مقتوعة األس اون " جه   31

 لن110, ص2004
 ن355، 2004، 1ل كتام اجلنامز، بام ما قيل يف  و   املش كن، مج1385/92البخا ي: (  32
 ن3م،   ا  إحيا  الرتارت الع يب، بريوت، ا١٩٩٩لسان الع م، حممه بن مك م األف يقط املص ي ابن منلو ،   33
، 2003ال اح،  ةتعديم الرتبية اإلسامية: التتهيه والتتوي  يف التختيا والته ي  والتقومي ومناذج تتبيقية، ناص  اخلوالهة، وحيىي عيه، األ  ن: مكتب 34

 ن306ص: 
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وسدم  ن يقتهي هبهي األنبيا  وال سل من قبد ، بعه  ن ذك  قصصهم و حوامم، فقال و م  اأ نبي  صدى اأ عدي  
 (﴾ ُهو  إ ّ  ذ ك ى ل دعال من   ن ُولطحمل ك  الَّذين  ه ه ى الدَّطُ  ف ب ُههاُهُم اقت ه ه ُقل     سأ ُلُكم ع د ي     ج  ا إ    سبحان  وتعاىل:

 ل 90األنعام: 
قال  يا ﴿ التزامهم هذه الص ة يف سدوكهم و عوهتم، كما ذك  عن شعيب قول  لقوم : وذك  سبحان  عن بعس  نبيام 

نُ    زق ا ح س ن ا و ما  ُ يُه   ن ُ  ال   ُكم إ ىل ما    ا  م ع نُ  إ ن  ُ يُه إ  َّ كُ ق وم        يُتم إ ن ُكنُو ع دى بط يطِّن ة  م ن   يّب و   ز ق ين م 
ال كم إىل ما   اكم عن ل (وما   يه  ن    ﴾    تط و كَّدُو و إ ل ي    ُنيبُ ا ت وفيقط إ ّ  ب الدَّط   ع د ياإل صاح  م ا است ت عُو و م

و الَّذ ين    ن  وعدم سبحان  عبا ه  ن يهعوه ليكونوا قهوة يف التقوى، فقال سبحان  عن عبا  ال محن: ل88:هو (
ن   ع  يط ُقوُلون    بطَّن ا ه بع ل ن ا م نع   زعو اج   ﴾دعن ا ل دعُمتَّق ن  إ م ام ا ا و ُذ ِّيَّات ن ا قُط َّة    ععُن  و اجع

و ٌة ح س ن ٌة ق هع ك ان وع ل  بقول :   -عدي  السام–ا إب اهيم كما  م نا  بنا سبحان  با قتها  بسيهن  نل74: ال  قان ( ُكمع  ُسع
ُبُهون  م ن ُ ون  الدَّ   ك   ع ُ  إ ذع ق اُلوا ل ق وعم ه مع إ نَّا بُط  ا  م نُكمع و مم َّا تط عع او ُة    يف  إ بطع  اه يم  و الَّذ ين  م  ن ُكُم العع ه  ن ا و بط يطع نط  ا بط يطع ب ه   عن ا ب ُكمع و 

د ُك ل ك  و العبط  عب ا    ب ها  ح َّتَّ تُطلعم   تط  ع    نَّ ل ك  و م ا   مع ُه إ  َّ قط وعل  إ بطع  اه يم  أل  ب ي   أل  سع ه   م ن  الدَّ   م ن ش طع    َّبطَّن ا ع د يعك  ُنوا ب الدَّ   و حع
ريُ تط و كَّدعن ا و إ ل يعك   ن ا و إ ل يعك  العم ص   نل4(املمتحنة:  ﴾   نط بطع

ُكمع   ت أعُمُ ون  النَّاس  ب العرب ِّ    ، فقال سططططبحان  عن بين إسطططط اميل: و نك  سططططبحان  عدى من َيال  فعُد  قول   وعن    نُ سطططط   و ت نسطططط 
ُدون    لن44( البق ة:  ﴾العك ت ام    ف ا  تط ععق ُدون  و   نُتمع تط تطع

ا الَّذ ين  آم ُنوا مل   تط  يا   وقال لدملمنن:  ت ا ع نه  الدَّطططططططططططططططططططططططططططططط     ن  ،ُقوُلون  م ا    تط  عع ُدون    يطُّه  بُط   م قع (  ﴾ُقوُلوا م ا    تط  عع ُدون  تط   ك 
  35ن ل3-2الص : 

ل  مل هتمل الرتبية اإلسامية احلهيث عن  ث  امل يب الصا  يف الرتبية بص ة عامة والرتبية اخلدقية بص ة  اصة كما يف قو و 
ُمع و ل وع   تعاىل: ا   محع ة  م ن  الدَّ   ل نعو  م  ل ك  ف اعع   ف ب م  وا م نع ح وع نطع  بططططططططططططططُّ ُمع ُكنعو  ف لًّا ل د يظ  العق دعب     تط  ع   ع م  ُهمع و اسططططططططططططططع ُ  ع نطع

 لن159آل عم ان: )  ﴾و ش او  عُهمع يف  األع مع   ف إ ذ ا ع ز معو  فط تط و كَّلع ع د ى الدَّ   إ نَّ الدَّ   حيُ بُّ العُمتط و كِّد ن  
 
 

  طريقة ضرب األمثال: ن12
 ث ل يف   لت  الد وية األصططدية 

طع ن وهذ ُمن اَ ة يهل عدى" امل طع  ل دشططَّ ا،   يع ن ل ريُُه، و  الشططَّ ثعُل ه ذ  ث اُل يف  م ععىن  ا م  ثعُل و العم  العم 
ه ن و ُ مبَّ ا ق اُلوا م ث يٌل ك ش ب ي      36و اح 

                                                           
، عمان :  ا  عامل الثقافة لدنش  2010تيتيات معاص ة يف ته ي  الرتبية اإلسامية  ؤية نل ية تتبيقية، عبه ال محن عبه امامشطر وآ  ون، اسرتا 35

 ن 296والتوزير،ص: 
ق: عبه السام حممه ها ون،  ا  هطل، اجلز  اخلام ، احملق395معتم مقايي  الد ة،  محه بن فا س بن زك يا  القزويين ال ازي،  بو احلسن (املتوىف:  36

 ن 297-296، ص: 5م، ج1979 -هط 1399ال ك ، عام النش : 
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 ما اصططتاحا  فهو: قول حمكط سططام  يقصططه ب  تشططبي  حال الذي حكط في  حبال الذي قيل ألجد ،  ي يشططب  مبطط ب  
 ن 37مبو  هن" 

وضطططط م املثل يقوم عدى "التشططططبي "،  ي البحث عن عنصطططط  مشططططرتك بن  م  نع ف  و م    هو : يف ا صططططتاحاملثل  و
ما نعدم  دم يكون  س   و كث  توفيقا كدما ا تبا مبا نعيش  ون هم ، و نع ف ، واألساس العدمط والن سط مذا هو  ن التع

بصطط ة  اصططة، ذلك  ن العمل يقوم عدى مشططا كة بن  عبططا  حسططية خمتد ة وت اعل، باإلضططافة إىل العقل، فيكون  ث ه 
 38 كث  فعالية و شه قوة"

لتق يب الصططططططططططططططو ة اجمل  ة بشططططططططططططططكل  آية فيها مثل، وكل ذلك مسططططططططططططططاعه 130 ن  قه ذك  يف الق آن  39وقه ذك  مشنا 
  حمسوسن

وت   س يقة التعدم ببطططططططططط م األمثال يف الق آن الك مي بشططططططططططكل كبري و مبوضططططططططططوعات متعه ةر وذلك هبهو تعديم الناس 
و عوهتم إىل اأ تعططاىل، حيططث يططأيت تططا ة إلثططا ة ال ك  والبحططث عن احلقيقططة، وتططذكري ال ططافططل، و  ططذ العلططة والعربة من 

 ذلك، قول  تعاىل: ومن  ى يأيت لدتح يزن وثالثة إلَها  صو ة  امعةن املثلن وتا ة  
قط ه ا ف أ مَّا الَّذ ين  آ م ُنوا فط يط ععد ُمون       ة  ف م ا فط وع ي ط   نع ي بطططططططع  م  م ث ا  م ا بط ُعوضططططططط  ت حع نَُّ  احلع قُّ م نع   هبِّ مع و   مَّا الَّذ ين   إ نَّ الدَّ      ي سطططططططع

لُّ ب    إ  َّ الع  اس  ك   ُ وا فط يط قُ  ه ي ب    ك ث ري ا و م ا ُيب  لُّ ب    ك ث ري ا و يط هع ا م ث ا  ُيب   ل26( البق ة:  ﴾ق ن  وُلون  م اذ ا     ا   الدَُّ  هب  ذ 
ا  تع م ا ح وعل ُ  ذ ه ب  الدَُّ  ب ُنو  ه مع و     تط وعق ه  ن ا  ا فط د مَّا   ضطط  ُ ون ﴾ ك ُهمع تط    م ثط ُدُهمع ك م ث ل  الَّذ ي اسططع (البق ة:  يف  َُُدم ات     يُطبعصطط 
 لن17
ا و إ نَّ   وعه ن  العبُطيُ    ثطط ل  العع نعك ُبوت  اختططَّ ذ تع بط يعتطط  ا   ك م  ل يطط  ُو العع نعك  م ثطط ُل الططَّذ ين  اختططَّ ُذوا م نع ُ ون  الدططَّ     وع انُوا وت  ل بط يططع ُبوت  ل وع كطط 

 لن41( العنكبوت:  يط ععد ُمون ﴾
ب اُح يف  ُزج اج ة  الزُّج اج ُة ك     ب اٌح العم صطططع ك اة  ف يه ا م صطططع م او ات  و األع  عض  م ث ُل نُو  ه  ك م شطططع أ نطَّه ا ك وعك ٌب ُ  ِّيٌّ يُوق ُه الدَُّ  نُوُ  السطططَّ

ت   ة  ُمب ا  ك ة  ز يطعُتون ة     شطططط  عق يَّة  و    ل  عب يَّة  ي ك اُ  ز يطعتُطه ا  سططططع ُ م نع شطططط  طُ  و ل وع مل ع ن عسطططط  ه ي الدَُّ  ل ُنو  ه  م نع ُيبطططط   ن اٌ  نُوٌ  ع د ى نُو   يط هع
ث ال  ل دنَّاس  و    لن35( النو :  الدَُّ  ب ُكلِّ ش طع   ع د يٌم﴾ي ش اُ  و ي بع  ُم الدَُّ  األع مع

ُم مَّث ا   َُّجد نع  ج ع دعن ا أل  ح ه ا   قول  تعاىل:  و ن ااُ ا ب  و اضططططططططططططططع  مع م  نَّتط نع  م نع   ععن ام  و ح    ع ل  و  ا ج  ا ز  ععا  ﴾ن خع نط ُهم   ج ع دعن ا بط يطع
ح ام  العق  عي  ، وقول :  ل32: الكه ( ُم مَّث ا    صطططططططع ُدون  ﴾و اضطططططططع  مع م  : قول  عز وجل، و ل13: ي ( ة  إ ذع ج ا ه ا العُم عسططططططط 
تط وعق ه  ن ا  ا تع م ا ح وعل ُ  ذ ه ب  الّدُ  ب ُنو  ه مع و تط   ك ُهمع م ثط ُدُهمع ك م ث ل  الَّذ ي اسططع ُ ون  ﴾يف   ا  فط د مَّا   ضطط  : البق ة(  َُُدم ات   َّ يُطبعصطط 
  نل17

الك مي من صطططططططط ير  ويف الق آن وهط ما صطططططططط ح في  بد ظ املثل،  و ما يهل عدى التشططططططططبي ولةمثدة  توا  هط، التصطططططططط حيية 
تط وعق ه  ن ا  ا فط د مَّا   ضططططططططططططط    :قول  تعاىلاألمثال   بعون م ثا  كما ذك  ابن القيم منها  ا  تع م ا ح وعل ُ  م ثط ُدُهمع ك م ث ل  الَّذ ي اسطططططططططططططع

                                                           
 ن 585، ص: 2010الرتبية اإلسامية واسرتاتيتيات ته يسها وتتبيقاهتا العمدية، وليه  فيق العياص ة، 37
 سرية لدنش  والتوزير، عمان، األ  ننم،  ا  امل2007ه/1427 صول الرتبية اإلسامية، سعيه إمساعيل عدط، التبعة األوىل،   38
 ، امنه: صوت التنميةن 2010، س و التعدم والتعديم يف الق آن الك مي،  مشنا ،  39



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 324 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ُ ون  ذ ه ب  الدَُّ  ب ُنو  ه مع و تط   ك ُهمع يف   ٌم عُ  ، َُُدم ات     يُطبعصططططططططط  مٌّ بُكع ٌط فط  صطططططططططُ ُعو مع م ا   ف ي    ،ن  ُهمع    يط  عج  يِّب  م ن  السطططططططططَّ   وع ك صططططططططط 
و اع ق  ح ذ    العم وعت  و الدَُّ  حمُ يٌا ب ا اب ع ُهمع يف  آذ ا   مع م ن  الصططططططططططَّ  -17( البق ة:  اف   ين ﴾ك  لع َُُدم اٌت و   ععٌه و بط  عٌو جي عع ُدون    صطططططططططط 

  لن19
ا بط ق   ةٌ : قول  تعاىل كما يف األمثدة الكامنة،    ط  ق ال  إ نَُّ  يط ُقوُل إ نطَّه 

ا ه  ع ل ن ا م  ٌ   ق اُلوا ا عُ  ل ن ا   بَّك  يُطبط نِّ    ف ا  ٌض و    ب كع
نُطه ا ق ال  إ نَُّ  يط ُقوُل إ نطَّ  ،ك  ف افطعع ُدوا م ا تُطلعم ُ ون  ع و اٌن بط نع  ذ ل   ع ل ن ا م ا ل وع نُطه ا ت سطططُ ُّ ه ا بط ق   ٌة صططط  ع  اُ  ف اق ٌر ل  ق اُلوا ا عُ  ل ن ا   بَّك  يُطبط نِّ وع
َ   ين ﴾  الوسالن  كل ذلك يف وص  بق ة بين إس اميل، ومن الوص  يتمثل(  ري األمو لن   68البق ة:  (  النَّا

 سططططط    و إ نَُّ  ل م ن  ن   قال و  ام    ُت الع زيز  ا ن  ح صطططططح ص  احل قُّ   نا  او  تُُ  ع نننن  كما يف قول  تعاىل:   ،األمثال المرسْْْْلة
ا  قن  ﴾   ت(ا ن حصططططططططحص احلق ل كدمة قالتها زوجة العزيز حن بان احلق، وهط كدمة ج  لن 51( يوسطططططططط : الصططططططططّ

   جم ى املثل اليوم فهط تقال عنه َهو  احلق، واأ  عدمن 
     : طريقة الموعظة .13

  ن40"ي و ل  القدبلتذكري باخلري فيما املوعلة ل ة: من ال عل وعظ، "الوعظ: هو ا
     41نصتاحا: مايوعظ ب  من قول  و فعلوهط تعين ا
ن املنك  والرتهيب والنهط ع ،واألم  باملع وو والرتليب في  ،اصطططططططططططتاحا: " الرتبية باملوعلة هط التذكري باخلري  
ويسططططتتدب  ،العقولمر اسططططتخهام ما يقنر  ،والدن ،والنصططططر ممزوجا بال فق والدت  ،وبيان حقامق األشططططيا  ،من 

 ،وحي ك املشطططططططاع ، والعواس ، وميكن  ن تشطططططططمل املوعلة املوضطططططططوعات كافة سطططططططوا   كانو اعتقا ية  م ،القدوم
 ن 42"اجطططططططططططططططططططططططتطططططططططططططططططططططططمطططططططططططططططططططططططاعطططططططططططططططططططططططيطططططططططططططططططططططططة ، م   طططططططططططططططططططططططاقطططططططططططططططططططططططيطططططططططططططططططططططططة  م ،بطططططططططططططططططططططططا يطططططططططططططططططططططططةعططططططططططططططططططططططط

إن اإلنسان بتبع  اجتماعط يت اعل مر حميت ، وميكن  ن يتأث  ب  سدبا   وإجيابا ، واملوعلة احلسنة تشّكل عاما  و 
يا  يأ ذ بيه اإلنسططططططططان ليسططططططططاعهه عدى ختتط فا الهنيا وز ا فها وشططططططططبهاهتا، وتتأكه ضطططططططط و هتا عنه ل دة  ا ج

اإلنسان ومخو   ومخول الواعظ الها دط في ، حيث يصبر ما الهو األساسط يف النتاة من النا ، وهذا ما يعرتو 
م ُر   وع نط ععق ُل م ا   ع ري ﴾ب  اجمل مون يف ا   ة:  ل وع ُكنَّا ن سططططططططططع ح ام  السططططططططططَّ كما نقل الق آن ل10:(املدك ُكنَّا يف    صططططططططططع

ن    43الططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططكطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط مي عططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططن لسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططم
و ن  ، هباو   نكون كاألقوام السابقة الد ك  ت وجحهت ب ،فاأ سبحان  وتعاىل يعلنا  بتوحيهه واإل اص ل 

 نأ ذ العربة والعلة مما حل هبا من العذامر حَّت   نقر فيما وقعو في ن يقول تعاىل:

                                                           
 ن  212،القاه ة:  ا  ال بيدة، ص: 2004معتم التع ي اتن حتقيق حممه صهيق املنشاوي، عدط بن حممه السيه الش ي  اجل جاين،  40
 ن 96لعمان:  ا  ال ك  لدنش  والتوزير، ص: 1(ا 2009مية ، صا  ذيام هنهي، س امق ته ي  الرتبية اإلسا 41
  ن268، ص: 2012مبا ئ يف ال ك  الرتبوي اإلسامط، حممه لسان احلسيين،  مشق:  ا   فنان،  42
 ن 110، عمان: كنوز املع فة، ص:  2009س و ته ي  الرتبية ا سامية،  حممو  السدخط،  43
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اُهمع ُهو  ا ق ال  ي ا قط وعم  اععُبُهوا الدَّ   م ا ل ُكمع م نع إ ل    ل يطع ُُه   ف ا  تط تطَُّقون  * ق ال     ُ الَّذ ين  ك   ُ وا م نع قط وعم    إ  او إ ىل  ع ا        نَّا لعم ة 
وٌل م   ٌة و ل ك ينِّ   سطططططططططُ  ُبط دُِّ ُكمع     مِّ العع ال م ن  *نع ل نط   اك  يف  سططططططططط   اه ة  و إ نَّا ل ن لُنُّك  م ن  العك اذ ب ن  * ق ال  ي ا قط وعم  ل يع   يب  سططططططططط   اه 

ت    يبِّ  ٌر   م ٌن ﴾  س ا    لن 68-65( األع او:  و   ن ا ل ُكمع ن اص 
ال ن ا ف أعت ن ا مب  ا ت ع ُهن ا إ نع ُكنعو  م ن  الصَّا  ق ن  * ق ال  إ منَّ ا ي أع ق اُلوا ي ا    ه  ثط  عت  ج  ت يُكمع ب    الدَُّ  إ نع ش ا   و م ا نُوُح ق هع ج ا  لعتط ن ا ف أ كع

ر  ل ُكمع إ نع   ط إ نع      عُت   نع   نعصططططططططط  ح  ز ين  * و    يط نطع  ُعُكمع ُنصطططططططططع ُععت   بُُّكمع و إ ل يع   تُط عج ُعون   عو ي ُكمع ُهو     ك ان  الدَُّ  يُ  يُه   نع يطُ   نطعُتمع مب 
 لن34-32ن(هو :﴾
ان ات  إ ىل  إ نَّ الدَّ   ي أعُم ُُكمع   نع تطُ   يقول تعاىل:  ،مانات واحلكم بن الناس بالعهلواأ تعاىل يعلنا بأ ا  األ   ل  ُّوا األع م 

ُتمع  د ه ا و إ ذ ا ح ك مع ل  إ نَّ الدَّ   ن ع مَّا ي ع ُلُكمع ب    إ نَّ    هع   لن58(النسا :  لدَّ   ك ان  مس  يع ا ب ص ري ا﴾ابط نع  النَّاس    نع حت عُكُموا ب العع هع
يه وله آ م  مجعن    لع إ منَّ ا   ع ُلُكمع قُ يقول تعاىل :  ،يعلنا اأ ويهعونا إىل التأمل والت ك  واإلميان مبا جا  ب  سطططططططططططططط

نَّة  إ نع ُهو  إ  َّ ن ذ   ب ُكمع م نع ج  اح  ة    نع تط ُقوُموا ل دَّ   م ثطعىن  و فُط  ا  ى مُثَّ تط تط   كَُّ وا م ا ب صطططط  ه  ه يه  * ب و اح  يٌ  ل ُكمع بط نع  ي ه يع ع ذ ام  شطططط 
أ لعُتُكمع م نع   جع   فط ُهو  ل ُكمع إ نع   جع  ي  إ  َّ ع د ى الدَّ   و هُ  يٌه * ُقلع إ  ُقلع م ا سططط  ه  طع   شططط  ُم  نَّ   يبِّ يط قعذ وُ و  ع د ى ُكلِّ شططط  ب احلع قِّ ع اَّ

﴾  ل ن48-46(سبأ:  العُ ُيوم 
واأ يعلنا بالتحدط مبكا م األ او كالعهل واإلحسططططططططان واإلن او عدى األق با   ونبذ مسططططططططاوئ األ او كال حشططططططططا  

ان  و إ يت ا   ذ ي العُق عب  و يط نطعه ى ع ن  الع   إ نَّ الدَّ   ي أع  يقول تعاىل:   ،واملنك  والب ط سطط  ل  و اإلع حع ا   و العُمنعك    و العبط  عط  ُمُ  ب العع هع شطط  حع
 ل 90( النحل:  ُلُكمع ل ع دَُّكمع ت ذ كَُّ ون ﴾ي ع  

بعن    و هُ  ا بُطين َّ   ُتشطططع  كع ب الدَّ   إ نَّ و  ي ع لُُ  ي  وقه  شطططا  الق آن الك مي إىل هذا األسطططدوم يف قول  تعاىل:   و إ ذع ق ال  لُقعم اُن   
  ل13الشِّ عك  ل لُدعٌم ع ل يٌم((لقمان:

م ة  و العم وعع ل ة  احلع س ن ة ﴾(النحل: من ا ية   ل125قال تعاىل:  ا عُ  إ ىل  س ب يل    بِّك  ب احلع كع
أ عدي  صدى ا - قوامهم، قال تعاىل آم ا  سول  وهو األسدوم الذي ما س  ال سل ططططط صدوات اأ وسام  عديهم ططططط مر 

ه مع قط وع   ب د ي ا ﴾ (النسا : من ا ية-وسدم  ُمع يف    نطعُ س  ل، وقال تعاىل آم ا موسى وها ون ط عديهما 63:  و ع لعُهمع و ُقلع م 
  ل44السام ط:  فط ُقو  ل ُ  قط وع   ل يِّنا  ل ع دَُّ  يط ت ذ كَُّ    وع َي عش ى﴾ (سط :

إن اأ تعاىل   رب  ن من  صطططططططططططططططامص  سطططططططططططططططا ت  إىل عبا ه   ا مواعظ هتهي إىل احلق، قال تعاىل خمربا عن حمتويات 
ه ا ب ُقوَّة  و  ع  طع   ف ُخذع يا  ل ُكلِّ شططططط  طع   م وعع ل ة  و تط  عصططططط  ن ا ل ُ  يف  األع لعو اح  م نع ُكلِّ شططططط  ت بطع ن ه ا   ع قط وعم ك  ي أعُ ُذوامُ التو اة:  و ك  سططططط  ب أ حع

ق ن ﴾ (ألع او:   ل145س أُ  يُكمع   ا   الع  اس 
يع   م ن  التطَّوع  اة   قا  ل م ا بط نع  ي ه  هِّ ن اُه األع جنع يل  ف ي   ُههى  و نُوٌ  و ُمصططططططططططططط  و ُههى  و م وعع ل ة   وقال تعاىل يف وصططططططططططططط  اإلجنيل:  و آتط يطع

 ن ل46ل دعُمتَّق ن ﴾ (املامهة:



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 326 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ةٌ ل دعُملعم ن ن ﴾ الك مي:  ي ا   يطُّه ا النَّاُس ق هع ج ا  تعُكمع م وعع ل ٌة م نع   بُِّكمع و ش   ا ٌ ل م ا يف  الصُُّهو   و ُههى  و   محع  وقال عن الق آن 
  44ل57(يون :

 إىل والد  دططههططا الق آن الك مي ،وعنططهمططا نططذك  املوعلططة  و الوعظ نتططذك  مواعظ لقمططان احلكيم الد وعظ هبططا ابنطط     
بعن    و ُهو  ي ع لُُ  ي ا بُطين َّ    ُتشطططططع  كع ب الدَّ   إ نَّ الشطططططِّ ع  ن ا ك  قيام السطططططاعة يف قول  تعاىل:" و إ ذع ق ال  لُقعم اُن    يطع  ل لُدعٌم ع ل يٌم * و و صطططططَّ

ن   ن ا ع د ى و هع يع   مح  د تعُ   ُمُُّ  و هع ان  ب و ال ه  نعسططط  يعك  إ   اإلع  ُك ع يل  و ل و ال ه  الُُ  يف  ع ام نع    ن  اشطططع اك  ع دى و ف صططط  رُي * و إ نع ج اه ه  يل َّ العم صططط 
ب يل  م   نطعي ا م ععُ وف ا و اتَّب رع سطططط  ُهم ا يف  الهُّ بطع اح  ُعُكمع نع   ن ام  إ يل َّ مُثَّ   نع ُتشططططع  ك  يب  م ا ل يع   ل ك  ب    ع دعٌم ف ا  ُتت ععُهم ا و صطططط  إ يل َّ م  عج 

خع  بَّة  م نع    ع  ل  فط ت ُكنع يف  صططط  ثطعق ال  ح  م او ات    وع يف  األع  عض     ف أُنط بِّحمُلُكمع مب  ا ُكنعُتمع تط ععم ُدون  * ي ا بُطين َّ إ نطَّه ا إ نع ت ُك م  ة    وع يف  السطططَّ
ب رٌي *  ي ا بُطين َّ  ة  و  عُم ع ب العم ععُ وو  و انع   ع ن  العُمنع  ي أعت  هب  ا الدَُّ  إ نَّ الدَّ   ل ت يٌ     ا  اب ك  إ نَّ   ق م  الصطططططططَّ ع ع د ى م ا   صططططططط  رب  ك    و اصطططططططع

ُُمو   *  و    ُتص عِّ ع   هَّك  ل دنَّاس  و    ن عش  يف  األع  عض  م   ح ا إ نَّ الدَّ      حيُ بُّ   األع
هع يف    ُكلَّ خُمعت ال  ف ُخو   ذ ل ك  م نع ع زعم  * و اقعص 

ي ك  و العُبسع م نع ص وعت ك  إ نَّ   نعك    األع صعو ات  ل ص وعُت احلع م ري " ( لقمان:   لن19-13م شع
 لقه مجعو هذه ا يات  صول الش يعة كدها: 

و فتا ت املوعلة بقاعهة ذهبية    وهط التخدية قبل التحديةن ملا كان   ت  الذنوم عدى اإلسا: جانب العقائد
  و شهها عقوبة يوم القيامة هو اإلش اك باأ، فقه ابته  لقمان موعلة ابن  بتدب إقاع  عن الش ك باأ

لقه  فر اإلسام مقام الوالهين إىل م تبة مل تع فها اإلنسانية يف لري ش يعة ال محنر إذ جعل اإلحسان إليهما والرب  هبما 
الوالهين فإن  ي  -ز وجل ع -عبو ية ل ن و لم املقام العايل الذي وضطططططططر في  املوىل يف امل تبة الثانية بعه اإلميان باأ وال

تعا ض بن مصططططططططططاحلهم وعقيهة التوحيه يعين عهم اخلبططططططططططو  مما و  ساعتهما بل ب اا بهون  ن مي  جنام التوحيه 
 ن 45بسو 

بَّة   زرع الرقابة الذاتية:  ثطعق ال  ح  خع  ة    وع يف  السطططَّ ي ا بُطين َّ إنطَّه ا إن ت ُك م  م و ات    وع يف  األ  عض  ي أعت  مِّنع    ع  ل  فط ت ُكن يف  صططط 
  ﴾هب  ا الدَّ ُ 

ع ع د ى م ا   ص اب ك  إنَّ ذ ل ك   الجانب السلوكي:   م نع ع زعم   ي ا بُطين َّ   ق م  الصَّاة  و  عُم ع ب العطططططططططم ععُ وو  و انع   ع ن  العطططططططططُمنك    و اصعرب 
والصططططططططططاة هط البوابة إىل حسططططططططططن اخلدقر فهط الد تن  عن ال حشططططططططططا  وهط نثل اجلانب العمدط لدعبا ات،  ،﴾و   األُمُ 

واملنك ، وتعن عدى ذك  ال م سططططططبحان ، فإذا   َّاها العبه كما  ُم  فإن  ينتقل إىل مسططططططلولية األم  باملع وو والنهط عن 
مذا جا ت موعلة لقمان مشططططرية إىل  ن هذه األشططططيا  هط من عزم املنك  والصططططرب يف سططططبيل الهعوة إىل اأ عز وجلن 

  46ناألمو 
 *عهم احتقا  ا   ين وا ستهانة با امهم: الجانب األخالقي: 

                                                           
 ن296صم جر سابق، ، 2010ون،عبهامامشط وآ    44
 241صم جر سابق، ، 1997عبه ال محن صا  عبهاأ، 45
هط  1435مجا ى األول  19اخلمي   293العه :  ––لن جمدة البيان 2014 عامم ت بوية يف املوعلة الق آنية،  محه بن باز، ( 46

 م 2014/03/20املوافق
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  ﴾و   ُتص عِّ ع   هَّك  ل دنَّاس  و   ن عش  يف  األ  عض  م   حا  إنَّ الدَّ     حيُ بُّ ُكلَّ خُمعت ال  ف ُخو    
هع يف    ي ك   و اقعصطططط  بالتكرب  املشططططط الذي يوحطوهو املشططططط القصططططه من ا  ام امل تبتة حبالة الشططططخص اخلاصططططة،   ﴾م شططططع

 ن واخليا ن واملأمو  ب  إذن، هو القصه في  وهو الوسا بن الس عة امل  سة والهبيب
  نأل صعو ات  ل ص وعُت العطح م ري ﴾و العُبسع م ن ص وعت ك  إنَّ   نك    ا 
ف س الصططططططططططططططوت يف حقيقة األم  من ا  ام العالية الد ينب ط  ن ن اعيها يف الكام مر ا   ين، وامل ا  بال س هو  

الكام املسطططمو  الذي يكون  ون اجله  ال احش و  السططط  اخلافون ووج  النكا ة يف الصطططوت  ن يكون عاليا  فاحشطططا  
   47يف موعلة لقمان احلكيمن يشب  إىل حه بعيه  يق احلما ، لذلك و   تشبيه  ب 

 ليل انية واملا يةن ية بأبعا ها اإلميما  مجدها و قومها من قيم تبمنتها هذه املوعلة، وهط السبيل إىل تنمية بش ية حقيق
، ألن معدي  السطططا لقمانعدى  ن من حقوو األو   عدى آبامهم  ن جيدسطططوا معهم لدوعظ، كهذا اجملد  الذي جدسططط  

ذك  قصطططت  لدتسطططدية، و  جمل   بيان القبطططايا الد ذك ها فقا، وإمنا من بام البيان ملا جيب عدى ا با  حنو اأ تعاىل ما 
  48 بنامهمن

 ن   ي دب الواعظ  حه األسططططططططدوبن عدى ا   ، بل ميزج بينهما، كما قال تعاىل:  :الموازنة بين التبشْْْْْْير واإلنذار
اُم األع ل يمُ  نط بِّئع ع ب ا  ي   ينِّ   ن ا الع  ُ و ُ  ايب  ُهو  العع ذ  يُم و   نَّ ع ذ  يُب 50ططططططططططططط  49(احلت : ﴾ال َّح  ايب  ُ ص  ل، وقال تعاىل:  ع ذ 

طع    ع وع ُكلَّ شطط  اُ  و   محع د  و سطط  نَُّكمع و ل حمل  156﴾ (ألع او: ب    م نع   شطط  ك  عمُتع أل  ز يه  نع  ل، وقال تعاىل:  و إ ذع ت أ ذَّن    بُُّكمع ل حمل نع شطط 
ه يهٌ  ايب  ل شططططططططططط  وهو منهج الق آن الك مي يف اجلمر بن ذك  اجلنة والنا ، وامللمنن والكاف ين، .ل7(اب اهيم: ﴾ك    عمُتع إ نَّ ع ذ 
 واملتقن والعصاة، وهكذان 

ا ي  هو ههي الق آن الك مي يف خماسبة املذنبن، بل املسطططططط فن عدى  ن سططططططهم بألوان الذنوم، قال تعاىل:   ُقلع الترغيب 
ن تُوا م نع   محطع ة  الدطَّ   إ نَّ الدطَّ   يط  ع  ُ  الطذُّنُوم  مج  ي ه مع   تط قع يمُ عطع بط ا  ي  الطَّذ ين    سططططططططططططططع  ُفوا ع د ى   نطعُ سطططططططططططططط   ﴾ا  إ نطَُّ  ُهو  الع  ُ وُ  ال َّح 

  م ب ري ما ع فهم ب نم ل، فاأ تعاىل ع و ن س  مل   املس فن بكون  ل و ا  حيما، ومن اخلتأ  ن نع فهم53(الزم :
  : طريق التدريس باألحداث .14

 بالنل  إىل املعىن الد وي جنه  ن  : ح ه رت  األم   ي وقر وحصل، واألم  احلا رت هو األم  الواقرنن
 49معنن هرت معن سا ى  عدى إنسان، إلعتا  توجي حلل است ا :تعين تع فها فوزية شحات  بية باألحهارت كماوالرت 

ا املتعدم حينها  كث  قابدية لدتأثري عدي ، حيث تكون الن   يف حالة انصطططها  مما يسطططهل توجيهيها وهتذيبهحيث يكون 
 فا يزول  ث  الرتبية من الن   بسهولةن

                                                           
 نم جر سابق لن 2014 عامم ت بوية يف املوعلة الق آنية،  محه بن باز، (   47
 ن94، ص: 1، ا2009مية ، صا  ذيام هنهي، س امق ته ي  الرتبية اإلسا 48
فدستن،  -مية ب زة،  سالة ماجستري لري منشو ة ، اجلامعة اإلسا2009اإلعتاز الرتبوي لدق آن الك مي يف س و الته ي ، فوزية شحا ة  محه الرباوي،  49

 ن34ص: 
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وبال جو  إىل الق آن الك مي جنه  ن  قه سططططبق الرتبوين إىل هذه الت يقة، فاحلهرت هو بالبططططبا سططططبب النزول لبعس آي 
كم من حا ثة وقعو يف وقو نزول الق آن  نزل اأ فيها ق آنا يتدى آنا  الديل و س او النها  إىل يوم الق آن الك مي، ف

 القيامةنن ويف ذلك ت بية لدمتدقن بت يقة األحهارتن
 ومن  مثدة ذلك:

 عامشة  ضط نحا ثة اإلفك وا يات الد نزلو فيها، فبعه  ن شا  الكام وذا  يف   جا  املهينة عن التاه ة  م امللمن
اأ عنها ويف ع ضطططها،  نزل اأ آيات جديدة عليمة يعاتب فيها من سطططولو ل  ن سططط  باخلوض يف مثل هذه األحا يث 

 املكذوبةن
ٌ  لَُّكمع ل ُكلِّ امع  ئ    يطع ُبوُه شطططط  ّا  لَُّكم ب لع ُهو     ب ٌة مِّنُكمع    حت عسطططط  فعك  ُعصططططع مثع  مِّ إ نَّ الَّذ ين  ج اُؤوا ب اإلع  ب  م ن  اإلع  ت سطططط  ُهم مَّا اكع نطع

اٌم ع ل يمٌ و الَّذ ي تط و ىلَّ ك بطع  ُه م   ُهمع ل ُ  ع ذ  ن اُت ب أ ن ُ  ،نطع ُنون  و العُملعم  َ نَّ العُملعم  ق  ل وع   إ ذع مس  ععُتُموُه  ا  و  ه مع   ريع ا إ فعٌك سطططططططططططططط  ذ  اُلوا ه 
ل حمل ك  ع نه  ل وع   ج اُؤوا ع د يع   ب أ  عبط ع ة   ،مُّب نٌ  ا  ف ُأوع ه ه  ا  ف إ ذع مل ع ي أعتُوا ب الشططططططططُّ ه ه  ُل الدَّ   ع د يعُكمع  ،دَّ   ُهُم العك اذ بُون  ال شططططططططُ و ل وع   ف بططططططططع

نطعي ا و ا ع    ة  ل م سَُّكمع يف  م ا   ف   اٌم ع ل يمٌ و   محع ُتُ  يف  الهُّ ُتمع ف ي   ع ذ  ن  ُ  ،بع ن ت ُكمع  إ ذع تط د قَّوع و تط ُقوُلون  ب أ فطعو اه ُكم مَّا ل يع   ل ُكم  ب أ لعس 
يِّنا   ُبون ُ  ه  بعح او ل وع   إ ذع مس  ععُتُموُه قُطدعُتم مَّا ي ُكوُن ل ن ا     ،و ُهو  ع نه  الدَّ   ع ل يمٌ ب    ع دعٌم و حت عسطططططططط  ا سططططططططُ ت اٌن ن نطَّت ك دَّم  هب  ذ  ا بُطهع ن ك  ه ذ 

ن  ي ع ُلُكُم الدَُّ    ن  ،ع ل يمٌ  ثعد      ب ها  إ ن ُكنُتم مُّلعم  ي   ،ن  تط ُعوُ وا ل م  ُ الدَُّ  ل ُكُم ا ع -11: النو ( و الدَُّ  ع د يٌم ح ك يٌم﴾ ات  و يُطبط نِّ
 لن18

ولريها الكثري من ا يات، كما هو احلال يف لزوة (حننل، فقه كان اله س قاسيا وعني ا عدى املسدمن، حينما اعتزوا 
: لن ن دب من قدةب، فكان اله س هو   هم إىل اأ،  سطططططططططططتمها هم القوة من  سطططططططططططبحان  وتعاىل، وعهم بكث هتم وقالوا

 النل  إىل  ية قوة   ضية عدى   ا هط احلاسم يف املع كة، فالعامل احلاسم هو قوة إميان املسمن ب هبم واعتزازهم ب :
ثطع  ُتُكمع   ب تعُكمع ك  اق وع ع د يعُكُم األ  عُض مب  ا   حُ ننن و يط وعم  ُحنط نع  إ ذع   ععت  يعحملا  و ضططططططططط  ب   ين  ﴾ ب وع فط د مع تُط عن  ع نُكمع شططططططططط   مُثَّ و لَّيعُتم مُّهع
 لن25: التوبة(

ا و    يف قول  تعاىل: ة (تبوكل وقصطططططططططة املخد ن الثاثةوكذا يف لزو  ول  الّد   و ك   ُهواع   ن ف   ح  العُمخ دَُّ ون  مب  قعع ه ه مع       سطططططططططُ
نَّم    شطططططططططططط   ب يل  الّد   و ق اُلواع    ت ن  ُ واع يف  احلع  ِّ ُقلع ن اُ  ج ه  ه مع يف  سطططططططططططط   لَّوع ك انُوا يط  عق ُهون  ننن ﴾  هُّ ح  ّا  جُي اه ُهواع ب أ معو ام  مع و   نُ سطططططططططططط 

 لن81: التوبة(
ه امل يب الناجر ا تاه املتدوم عن فاألحهارت سوا  كانو تدقامية  و خمتا ما   تذهب سهى ب ري عربة  و توجي  يف

   50واألستاذ البا  ،
 
 
 

                                                           
 الكويو: مكتبة ال احن ، 2002عدط  محه مهكو ، منهج الرتبية اإلسامية  صول  وتتبيقات ،   50
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 :رغيب والترهيب أو الثواب والعقابطريقة الت .15
 مطططا  ،ل معنواحلطططث عدى فعططط ،وهو يعين التوثيق ،احل ص عدى الشططططططططططططططط  والتمر فيططط  يف الد طططة بطططأنططط : الرتليطططبع و 

ومدذات، و ربات معتدة  و  اصططططططططتاحا   فهو وسططططططططيدة اسططططططططرتضططططططططا  واسططططططططتعتاور ملا لهى اإلنسططططططططان من سمر ومنافر
   ن51"ملجدة

عيه بعقوبة ويقوم عدى و  ،فهو" التخوي  لدحمل عدى ت ك فعل  و اعتقا   و تصطططططو  يف ا صطططططتاح  ما الرتهيب      
 ن52"  و  ط عن  ،مل يدتزم مبا  م  ب إذا  ، و ح مان من عة

ن بام كما يسططتخهم م  ،" ويسططتخهم  سططدوم الرتهيب عنه اسططتن ا  األسططاليب اإلجيابية األ  ى،  و عنه عهم جهواها
 ن53التنبي  والتحذي  عدى حنو متوازن مر الرتليبن "

ان عدى ما يثام إلنسططويلذي ر لذلك يقبل ا ،ويقدق  ،ويتتنب ما َيي   ،وين ع  ،فاإلنسططان بتبع  مييل إىل ما يسططعهه  
ف لب  ،ويبتعه عما يعاقب عدي ر وألجل ذلك اعتمه الق آن الك مي والسطططططططططنة النبوية  سطططططططططدويب الرتليب والرتهيب  ،عدي 

 يم السطططططططططدوك،وهبما يسطططططططططتق ،ا قه يصطططططططططيبهم من العذام والنا ون  هم مم ،الناس يف ما ينتل هم من الثوام اجلزيل واجلنة
 وتنتلم احلياةن ،ويصدر احلال

 قول  تعاىل: ،ومن األ لة الوا  ة يف الق آن الك مي والد حتث عدى الرتليب  
ُمع ج نَّات  ت ع  ي م نع حت عت ه ا األع نطعه اُ  ُكدَّم ا ُ ز      احل  ات    نَّ م  ُدوا الصططططَّ ا قُ و ب شططططِّ   الَّذ ين  آ م ُنوا و ع م  نطعه ا م نع مث    ة    زعق ا ق اُلوا ه ذ  وا م 

ُمع ف يه ا   زعو اٌج ُمت هَّ   لن25(البق ة:    ٌة و ُهمع ف يه ا   ال ُهون ﴾الَّذ ي ُ ز قطعن ا م نع قط بعُل و  ُتُوا ب    ُمت ش اهب  ا و م 
ٌن فط د ُ    جع ُُه ع نعه    بِّ   و      وعٌو ع د يعه مع و    ُهمع حي ع   ُ  ل دَّ   و ُهو  حُمعس  ه  د م  و جع  لن112ز نُون " (البق ة: بط د ى م نع   سع

يق ن   هِّ ول  ف ُأول حمل ك  م ر  الَّذ ين    نطعع م  الدَُّ  ع د يعه مع م ن  النَّب يِّن  و الصططِّ احل    "و م نع يُت ر  الدَّ   و ال َّسططُ ا   و الصططَّ ه ه  ن   ُول حمل ك  و الشططُّ ن  و ح سططُ
 لن69(النسا :   ف يق ا﴾

إ نَّ ه اجلنان  ألوصطططططططططططططططاو  قيقة   اذة مذمنن ِبنات اخلدو ، وزا  يف ت ليبهم بذك ه فقه  لب اأ تعاىل عبا ه املل 
ل  و ُعيُ إ نَّ العُمتَّ  وقال  يبطططططططا يف سطططططططو ة امل سطططططططات:   ،ل34: القدم( يم  ﴾ل دعُمتَّق ن  ع نه    هبِّ مع ج نَّات  النَّع   َ ا   ،ون  ق ن  يف  

تط ُهون  و   ن يحمل  ،فط و اك    مم َّا ي شع نن ﴾ذ ل ك  جن عز ي العُمحع إ نَّا ك   ،ا  مب  ا ُكنُتمع تط ععم ُدون  ُكُدوا و اشع  بُوا ه   ن ل44-41(  س 
 قول  تعاىل:  يف الته ي  الرتهيب س يقة حتث عدى استخهامومن األ لة الق آنية الد    
اٌ   ُول حمل ك    اتُوا و ُهمع ُك َّ م  ة  و النَّاس    مجع ع ن  *    إ نَّ الَّذ ين  ك   ُ وا و  م ك  ن ُة الدَّ   و العم ا  ُهُم ع د يعه مع ل عع ا    َُي  َُّ  ع نطع ال ه ين  ف يه 

اُم و    ُهمع يُطنعل ُ ون    لن162-161(البق ة:  ﴾العع ذ 

                                                           
 ن   297، عمان:  ا  عامل الثقافة  لدنش  والتوزير، ص: 2010اسرتاتيتيات معاص ة يف ته ي  الرتبية اإلسامية، عبه ال محن امامشط و آ  ون،  51
 ن452، ص: 2009ات،  اله بن حامه احلازمط، املهينة املنو ة: مكتبة  ا  الزمان، الهيان 52
 ن303، ص: 2012مبا ئ يف ال ك  الرتبوي اإلسامط، حممه لسان احلسيين، م جر سابق،  53
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ط  م ن  ال ِّب ا إ نع كُ   
ا الَّذ ين  آ م ُنوا اتطَُّقوا الدَّ   و ذ ُ وا م ا ب ق  ول    نعُتمع ُملعم ن ن  * ف إ نع مل ع تط  ي ا   يطُّه   عع ُدوا ف أعذ نُوا حب   عم  م ن  الدَّ   و   سططططططططططططططُ

 لن279-278(البق ة:  ﴾و إ نع تُطبعُتمع فط د ُكمع ُ ُ وُس   معو ال ُكمع    ت لعد ُمون  و    ُتلعد ُمون  
ُمع و إ نع يط تط و لَّوعا يُطع ذِّ    يطع  ا م  ي ا و ا ع    ف إ نع يط ُتوبُوا ي ُك    نطع ا يف  الهُّ اب ا   ل يم  ُمع يف  األع  بطعُهُم الدَُّ  ع ذ  ا م  م   عض  م نع و يل   و      ة  و 

 لن74(التوبة: ن ص ري ﴾
لعن اُهمع ُجُدو  ا ل يطع     ت وع ُجُدوُ ُهمع ب هَّ د يه مع ن ا  ا ُكدَّم ا ن بطط  وعو  ُنصططع لدَّ    ا ل ي ُذوُقوا العع ذ ام  إ نَّ اه  إ نَّ الَّذ ين  ك   ُ وا ب ا ي ات ن ا سطط 

 لن56( النسا :  ك ان  ع ز يز ا ح ك يم ا﴾
دَّبُ     ا  ا   ن يُطق تطَُّدواع   وع ُيصطط  ع وعن  يف  األ  عض  ف سطط  ول ُ  و ي سططع اع   وع تُطق تَّر    يعه يه مع و    عُجُدُهم و إ منَّ ا ج ز ا  الَّذ ين  حُي ا  بُون  الدَّ   و   سططُ
ُمع مِّ  نطعي ا و م  زعٌي يف  الهُّ ُمع    او    وع يُن  وعا م ن  األ  عض  ذ ل ك  م  اٌم ع ل يمٌ  نع     لن33(املامهة:  ﴾يف  ا     ة  ع ذ 
يمطا  * و س عط امطا  ذ     ا   و ج ح  يطعنط ا   نكط  ابطا    ل يمطا  ﴾إ نَّ لط ه  ة  و عط ذ  لط ك  ، وقولط  تعطاىل:  ل12،13: املزمطل( ا ُلصطططططططططططططططَّ ذ  كط 

اُم ا ع    ة    كع  اُم و ل ع ذ   نل 33: القدم( بط ُ  ل وع ك انُوا يط ععد ُمون ﴾العع ذ 
كما  ق  سطططططططبحان  ِبده الزاين والزانية وقتر يه السطططططططا و وما ذلك إ  ح اَا عدى اجملتمر من انتشطططططططا  ال ذيدة في ، 

ا  ق ُة ف اقعت  قوميا لسطططططدوك  ف ا ه، قال تعاىل:  وت ا  ُو و السطططططَّ ب ا ن  و السطططططَّ لّد   و الّدُ  ع ز يٌز ك ا   مِّن  اُعواع   يعه يط ُهم ا ج ز ا  مب  ا ك سططططط 
 لن 38: املامهة( ح ك يٌم ﴾

حمل ة  ج دعه ة  و    ت أعُ ذعُكم هب  م ا    عف ٌة يف    ين  الوقال  يبا:   ُهم ا م  ه  مِّنطع د ُهوا ُكلَّ و اح  ُنون     إ ن ُكندَّ الزَّان ي ُة و الزَّاين  ف اجع ُتمع تُطلعم 
ابط ُهم ا  ه هع ع ذ     لن2: النو ( ﴾ س ام   ٌة مِّن  العُملعم ن ن  ب الدَّ   و العيط وعم  ا ع     و لعي شع

 ومن ا يات الك مية الد مجعو بن الرتليب والرتهيب معا  قول  تعاىل:
ُمع م    احل  ات  م  ُدوا الصطططططططططططططططَّ ع ه  الدَُّ  الَّذ ين  آ م ُنوا و ع م  بُوا ب  و  ذَّ ٌ  ع ل يٌم *و الَّذ ين  ك   ُ وا و ك  اُم  ع    ٌة و   جع ح  ا ي ات ن ا  ُول حمل ك    صططططططططططططططع

يم    لن10-9(املامهة:  ﴾اجلع ح 
د ُمون  ف إ        ع وعن  إ ىل  قط وعم   ُويل  ب أعس  ش ه يه  تُطق ات ُدونط ُهمع   وع ُيسع ت ُكُم الدَُّ    جع  ا ُقلع ل دعُمخ دَّ  ن  م ن  األع عع  ام  س ُتهع نع ُتت يُعوا يُطلع

اب ا   ل يم   بعُكمع ع ذ    لن16(ال تر:  ﴾اح س ن ا و إ نع تط تط و لَّوعا ك م ا تط و لَّيعُتمع م نع قط بعُل يُطع ذِّ
ويف الته ي ، يَو  املعدم  سططططططططططططططدوم الرتهيب من  ال توعه املتعدمن خب س   جاهتم  و ح ما م من املكافات 

 املا ية واملعنوية لدقبا  عدى تكاسدهم وهتاو من
ملتميزة ومبكافأهتم اواملعدم املبه  ي ّلب ساب  يف العدم ويف ثواب  وفبططططططططد ، وي لب اجمليهين منهم باله جات والتقهي ات 

 إلثا ة  افعيتهم لدتقهم والتحسنن -حسب  عما هم–باستم ا  ما يا ومعنويا 
     من السهل إلى الصعب: التدرج طريقة  .16

الته ج   ذ األمو  شطططططططيحمل ا فشطططططططيحمل ا، وقديا  قديا ، وعهم تناول األمو   فعة واحهة، وهذا املعىن هو الذي ح صطططططططو عدي  
 سون عنهما يكون هناك متعدمون ختتد  مستوياهتم املع فية  و املها ية ويه لت يقةفتستخهم هذه اسامية، الش يعة اإل

ن   امل اهيم ويتعدمون   ا  مها ات معينة، فهذا ا  تاو يف املسططططططططططططتوى   يسططططططططططططمر لدمتعدمن من البه  من نقتة 
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يحملا  فشطيحملا  اله س إىل تبسطيتها وإيصطاما شطواحهة،  و يف ن   الوقو،  و  ن تكون هناك صطعبة يف فهم املعا و حيتاج 
  54لدمتعدمن

و  .ت اعط ال  وو ال   ية بن املتعدمن، و تسططططهل إيصططططال املعدومات وفهمها بسططططاسططططة:و اية هذه الت يقة تربز يف كو ا
مثل  ،من األسططططططاليب املسططططططتنبتة من الق آن، ويله  هذا واضططططططحا  يف  سططططططدوم اخلتام املكط واملهين عديمالته ج يف الت

الته ج يف حت مي اخلم ، والهعوة لإلميان، حيث َياسب قوم يف بهاية عهههم باإلميان، وقوم مل يلمنوا فالتزم اخلتام 
 و    ن يبن   مل قه ت  سبحان  و  مل وحهانيت  من خمدوقات ، و  مل قه ت  يف عقام من عصى، ومن  ال سو ة 

ت    السططططو ة بالدوم والرتقير، وذك  حال األمم السططططابقة بل به  ببيان   مل قه  الشططططم  يتبن لنا  ن اأ عز وجل مل يبه
ووحهانيت ، فأقسطططم بالشطططم  والقم  والديل والنها  ولري ذلك، وجا   سطططدوم الته ج يف السطططو ة يف عهة مواضطططر منها: 

كما فسطططططططططط ه ابن عاشططططططططططو  م اعاة   ل8الشططططططططططم :( ﴾  مع م ه ا ُفُتو  ه ا و تط قعو اه اتو  عدى التقوى يف قول  تعاىل:    تقهمي ال 
ألحوال املخاسبن زمان نزول ا ية، وهم املش كون و كث   عمامم فتو    تقوى ل ، والتقوى ص ة املسدمن وهم قديل 

  .يومحملذ
اه ا﴾ ، اح عدى اخليبة يف قول  تعاىل:  ق هع   فطعد ر  م نع ز كَّاه اوقهم ال ملناسطططبت   ل10-9م : ( الشططط و ق هع   ام  م نع   سطططَّ

وا  ن سططططططططهم باملعصططططططططيةن وهكذا جنه  لدتقوى يف ا ية الد قبدها ولتهيحملة السططططططططامر لاتعاظ مبا حهرت لقوم مثو  حن  سططططططططّ
الته ج يف سططططو ة الشططططم  من قبططططية إىل    ى، م تبتة بسططططابقتها ويف هذا م اعاة حلال املخاسبن ولد ت ة اإلنسططططانية، 

 55الرتبيةنها يف س يقة وته جا  مع
عنه الته ي  جيب البه  بالنقاا السططططططهدة إىل الصططططططعبة يف الشطططططط ح، فعنه ته ي  سططططططتو  السططططططهو مثا  جيب  ن يته ج 
امله س يف الته ي  مر املتعدمن يف ماهية الصطططاة، ومن مث   كان الصطططاة، ومن مث موقر السطططتو  يف الصطططاة، وهكذا 

 . جا  يف الصعوبة من السهل إىل الصعب فاألصعبيته ج حَّت يصل باملتعدم إىل ستو  السهو، مته
 س يقة املس حية والتمثيل: ن17

تخذ من النث  " فن   يب إنسططططاين ت :بأ ا و املسطططط حيةتع  و  ،لدهو  املسطططط حط اله امط " التمثيل "  و  فعال يف الته ي 
مهة و شططططططبة  زمانية ومكانية هط سططططططدوبا  الع ض ما، وتقوم عدى احلوا  والصطططططط ا  بن الشططططططخصططططططيات فيها، حمه ة ببيحملة 

 خصيةن املس ح تهو  حول حهرٌت  يين  و  دقط اجتماعط معن، وهتهو إىل هتذيب السدوك وبنا  الش
عمل فين منثو   و منلوم يقوم عدى ع ض  حهارت حقيقية  و  الية ع ضططططططططططططا  عدميا  بإب از " :  بأن  التمثيلكما يع و 

 .56كا   و السدوك  ستخاص العرب واملواعظ وتق يبها لةذهانبعس اجلوانب اإلجيابية  و السدبية لةف

                                                           
، بريوت: مكتب 2008 ليل املعدم لتحسن س و التعديم والتعدم يف مها س الوسن الع يبن كوث  كوجك، ماجهة  ب ، -تنوير الته ي  يف ال صل  54

 اليونسكو ا قديمط لدرتبية يف الهول الع بيةن 
 اسات ع بية يف ة يف التعديم،  حام حممه احملما ي، جمدة  األساليب الرتبوية املستنبتة من  سدوم اخلتات املكط يف سو ة الشم  وتتبيقاهتا الرتبوي 55

 ن 411 -379، ص: 2017، 87الرتبية وعدم الن  ،تصه ها:  ابتة الرتبوين الع م، العه  
 ن311-310، ص: 1، عامل الكتب، مص ، القاه ة، ا1، ا2015ته ي  الرتبية اإلسامية، حممه قاسم ر وحممه اللنحاين،  56
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ونسططططتهل عدى هذه الت يقة من الق آن الك مي عن املدكن الذين تسططططو وا احمل ام عدى  او  عدي  السططططام إلب از اجلوانب 
و ه لع   ت اك  نط ب أُ   :عاىلت  لو قر لالسدبية  حتباس  عن لقا  الناس يوما  يف األسبو  ولو كان هذا ا حتباس بقصه العبا ة

م   وَُّ وا العم حع  ام   اخلع صططع ن ا ع   ،إ ذع ت سطط  م ان  بط   ى بط ععبططُ ُهمع ق اُلوا    خت   ع   صططع نطع ُدوا ع د ى   اُوو   فط   ز    م  ُكمع إ ذع      د ى بط ععس  ف احع
ت اع و اهع  نط ن ا ب احلع قِّ و    ُتشططططططططع و ا   الصططططططططِّ  ابط يطع ُعون  نط ععت ة   ،ا  ه ن ا إ ىل  سطططططططط  ٌر و ت سططططططططع ط ل ُ  ت سططططططططع ا      ٌة فط ق ال   إ نَّ ه ذ  ه  ٌة و اح  و يل   نط ععت 
ُد   ،  كع  دعن يه ا و ع زَّين  يف  اخلع ت ام   ل ال  نط ععت ت ك  إ ىل  ن ع اج    و إ نَّ ك ث ري ا م ن  اخلع َ د م ك  ب سطططططططططططُ ُهمع ع د ى ق ال  ل ق هع  ت ا   ل ي بع  ط بط ععبطططططططططططُ

تط  ع        بط عع  َ نَّ   اُووُ    منَّ ا فط تط نَّاُه ف اسطططططع احل  ات  و ق د يٌل م ا ُهمع و  ُدوا الصطططططَّ فط      عن ا ل ُ   ،و    َّ   اك ع ا و   ن ام    ُ بَّ س  إ  َّ الَّذ ين  آم ُنوا و ع م 
ن  م ام   ن ا ل زُلع  ى و ُحسع  ل 25-21: (ص  ﴾ذ ل ك  و إ نَّ ل ُ  ع نعه 

 :م باللعبطريقة التعل .18
 ث ا ،و األلعام التعديمية  التعديمية ذات  اية بال ة يف  عم مسططططططرية التعدم لدتوج  حنو تعديم  فبططططططل و بقى تعه األلعام
ة ويلكه عدماُ  الرتبية حهيثا   اي تل ي  و ا  فعا  يف تنليم التعدمن ختتيتهاوتنليمها واإلشططططططططططط او عديها مَّت  حسطططططططططططن

ن   جططة الدعططب  مله ا  من ملططاه  النمو العقدط لدت ططلر حبيططث يُطع ربِّ تتوُ   لعططابطط  عجططان بيططاجيطط   الدَّعططب لدت ططل، فيط عططُهُّ 
وي ى   ن58النشاا ال وحط النقط لإلنسان، فهو يشتمل عدى كل منابر اخلري" ف وبل، ويعهه 57نبت  العقدط والوجهاين

نوهو س يقة الت ل 59 ا  الازم لدعبطططططططاتم مقام ا سطططططططرت جيه  القوى، ويقو آ  ون  ن الدعب نشطططططططاٌا إجيايٌب لدت لر 
ة لان تاح عدى العامل احمليا ب ، وإن الت ل يعرب  ا  احمليتن يف  ثنا  الدعب عن إحسطططططاسطططططات  الكامنة حيال  األف  اخلاصطططططَّ

ُب األس ططال عن حيططاهتم الوجططهانيططة التخيُّديططَّة ، وعن مططهى تططأث هم بعمديططة التتبير ا جتمططاعط الد  بطط ر وتكشططططططططططططططُ  لُعطط 
 ن60َي  بعون ما"

 ط الق ان الك مي فمجير  هذه ا  ا  املنبهة عدى  اية الدعب لدت ل، وقه سطططططططبق الق آن الك مي، والسطططططططنة النبوية الشططططططط ي ة 
يوسططُ    ا ع دىقالوا يا   بانا ما ل ك    ت أم نّ   يف قول  تعاىل :  سططبعا  و عشطط ين م ةو  ت كدمة الدعب ومشططتقاهتا حوايل 

ا ي  ت ر و   ،و إ نّا ل ُ  ل ناص حون   دُ  م ع نا ل ه  اف لون     س   ل12 -11(يوس : ﴾ ي دع ب و إ نّا ل ُ  حل 

 الخالصة
ستخهام س و الهعوة  ل  السبق يف  ق آن الك ميفيس وهو  ليل جازم عدى  ن المما   شك في   ن ما تقهم ليس من 

هيثة يف جمال س و ت بو عدى  حهرت النل يات احل   اليها الق آن الك ميا شالد  ت ولالرتبوية يف التعديم وهذه االته ي  
 س و الته ي  يف الته ي  والتعامل مر املتعدمن والد تصططدر لكل زمان ومكانننن وتأسططيسططا عدى ذلك، ومن البحث

 مت التوصل إىل نتامج مهّمة منها: الك مي  يف الق آن
                                                           

 لن 81م، ص (1999و الت لر  ن سهري كامل  محه، م كز اإلسكنه ية لدكتام سنة سيكولوجية من 57
 لن 176م، ص (2000هط/1421 صول ت بية الت ل املسدم: الواقر واملستقبل،  ن آمنة   شه بنت ،  ا  الزه ا  لدنش  والتوزير، ال ياض، التبعة األوىل،  58
 لن 93م، ص (1999ال عبه اخلالق، سنة منو الشخصية (نل ية وتتبيقلر  ن وفا  حممه كم 59
 لن 81سيكولوجية منو الت لر م جر سابق، ص ( 60
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  تتميز  سططاليب الرتبية اإلسططامية املسططتنبتة من الق آن الك مي بأ ا جا ت من العديم اخلبري، الذي  دق البشطط  وهو
 عدم مبا ُيصطططدحهم وُيصطططدر  حوامم وتنوعها ومشوما لططططططططططططططططططُمختد  جوانب الشطططخصطططية اإلنسطططانية، وم اعاهتا لد ت ة 

 ق آن الك ميلفت ة اإلنسان ن فما  علم ا مر ةاملتامم ةاملتوازناألكمل واألمشل و  ر فهطاإلنسانية يف احواما املختد ة
    ستو ا ومنهج حياةن

  عن يع فون   الذين عدى حهيثة ولكنها ، اإلسطططططامية األمة عدى حهيثة ليسطططططو ، احلهيثة الرتبوية األسطططططاليب 
 الكتام يف كنوزه عدى ا سا  من نصطططيب مم يكن ومل ، امس  إ  اإلسطططام من يع فون    و ، شطططيحملا اإلسطططام
 . والسنة

 توصيات البحث
يف ضطططو  نتامج البحث احلايل توصطططط الباحثة ببططط و ة ال جو  إىل الق آن الك مي والسطططنة املشططط فة واأل م الرتبوي لدم بن 

 امج ا منا  بدمن واإلسطططت ا ة من س و الته ي  الوا  ة وته يب املعدمن عديها وتبطططمينها يف ب امج إعها  املعدم و سطططامل
املهين  ثنا  اخلهمةن وحث الباحثن عدى تقصطططططيها و  اسطططططتها بشطططططكل معمق وا سطططططت ا ة من التمنامج الد يتم التوصطططططل 

 اليها، مر ا هتمام بالنل ية الرتبوية اإلسامية بشكل عامن
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ABSTRACT 

The fundamentals of the state of righteousness in light of contemplating the verse of contemplation 

in "Surat Sad". This study examines "Surat Sad", especially the contemplation verse, which is the 

only verse among the four chapters of Koran (Al-Nesa', Al-Mo'minon, Sad, and Mohammad) , that 

explicitly ordered us to contemplate the Koran. It came in a  Way different than others, and 

described the Book by the word " Blessing" , and Ordered the thoughtful people in particular to 

remember the Koran, and showed the difference between contemplating and remembering  and 

the places where the word ( Blessing ) was mentioned . Whereas this verse came between the 

stories of the two Prophets and Kings: Dawood & Sulaiman, and whereas it carries some odd 

vocabularies that have not been mentioned in any other place, I can say that the fundamentals of 

the state of righteousness, are: (Justice and Ability). The Surah was focusing on:  the reward for 

long patience, and finally the study reported some comments about the Holy Surah. 

Keywords: Opponent, Reminding, Intelligent, Blessed, True great news, deep thinking. 
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  البحث ملخص

 يف السورة الكرمية وهي الوحيدة اليت ذكر فيها األمر بتدبر بالذات آلية التدبر و) ص(لسورة  الدراسة هذه       
وجاءت  مد(املؤمنون، و ص، و حم)النساء، و اليت ذكر ت فيها مفردة التدبر األربعة القرآن صرحيا بني املواضع
 هدتاأللباب خاصة بتذكر القرآن، لذا اجتمر أويل و أ   ووصف الكتاب فيها بالربكة ها،بإسلوب مغاير عما سوا

هذه  وحيث جاءت .املواضع اليت ذكرت فيها مادة )الربكة( و الفرق بني التدبر والتذكر،لبيان  يف هذه الدراسة
عضها مل يذكر إال فيهما، ب املفردات اللتني اختصتا بغرائب من وسليمان داود كيني:النبيني واملل   بني قصيت اآلية

خصوصية و  ،يف موقعها ة تلك املفرداتمزي جتهدت كذلك لبيان ر،ب مغايبإسلو لكن  ذكر بعضها األخر و
 ور الذ ، وكان احملومن تينك القصتني استنبطت أهم مقومات دولة احلق ومها: )العدل والقوة( ك األسلوب،ذل

اخلواطر حول  ضذكرت بع ، وأخرياالصرب على االبتالء بالعطاء بعد متركزت حوله موضوعات السورة هو: املن
 السورة الكرمية.

 النبأ، تدبر.: اخلصم، تذكر، أولوا األلباب، مبارك، الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة 

 ة والسالم على الرمحة املهداة وآله ومن واالهاحلمد هلل والصال      

  :"اهلل تعاىل إذ قال وصدق            أمة لكن ما بال ،طه 

 ،نزل قد أنار الكون حنيتائهة يف جماهيل احلياة، أين ضياء القرآن و  ما باهلا ،من أشقى األممالقرآن صارت 
؟ وهم على قراءته عاكفون، وملناسباهتم به أبصار القوم عميتأ ،قمة األممبه أمته  رتأين هداه وقد تصد  

خبالف ما  طقلسان حاهلم ينلكن  وباإلنتساب له هم يتفاخرون.. ،حلفظته يعقدون املسابقاتو  ،يفتتحون
 سريون،ن وعلى ضوء هداه ال يغري متدبري فهم لكتاهبم  ، بل ال عجبونوالعجب العجاب مما يفعل ،يدعون

فلو  ،هتدبر ن رهم عئبصافأقفلت  ومستنقع الشهوات؛يف ظلمات اجلهل  همغرقتأف ؛تعددت آهلة القوم فقد
 ،هيهات لكن هيهات ،للخري كل باب ولفتحوا بذلك ،أويل األلبابألصبحوا من استجابوا ألمر رب األرباب؛

، ولكن  وإن طال ليل السبات نت املصيباتهلا؛ حسب يف سباتفوليتها  ،طحان ومنازعات يفها جل  األمة و 
كل   العدل و القوة سلمقت  ب يف التغيري و تسل  اتبعت سنة اهللالعلل، إن  أن يشفيها من تلك ؛يبقى باهلل األمل

 إذ قال:"  -سبحانه  –وعده  ولن خيلف املدد،من العليم يأتيها سندها حتما ع ؛سبيل    

               ،رفتبص ؛لكشف عنها حجاب اجلهني هبذا وحسب الرعد 

تلك  ،املعجزاتمن خزائن الرمحن  توهب، وال يكون إال بطول صرب وصرب وعندها  حبديد ضوء السعادات

" :سورة ص، حيث أمر بذلك رب العباد من تدبر –بفضل الوهاب  -استوحيتهاومضات       

                     

 ملا يلي:يف السورة الكرمية  (التدبر)تدبر آية ت على عزموكنت قد 
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 :سبب اختيار الموضوع 

 لوببر القرآن وجاءت بإسدالوحيدة اليت أمرت صراحة  بت يف سورة ص هي اآلية املذكورة أعالهإن اآلية  -1
 )1(من سورة النساء و املؤمنون وحممد كل  يف مغاير للمواضع الثالثة اليت جاءت فيها مفردة التدبر

, أفال هو احلث على التدبر بصيغة :وب واحد وسياق واحد و لاليت يف غري سورة ص جاءت بإس إن املواضع -2
مبينة سبب الصارف  ،ن للتوصل إىل حقيقة مصدرهة هلم على تدبر القرآحاث   ،املشركنيأفلم, خماطبة املنافقني و و 

   عن التدبر

 ،تاب فيها بالربكةووصف الك آوابني، بإسلوب األمر، كني قصتني عجيبتني لرسولني مل  آية ص بني إن جميء -3
من أسرار  ك القصتنيمبا تضمنته تينبوجوب العناية  كل ذلك يوحي  ،ومدح املتدبرين املتذكرين بأهنم أولوا األلباب

ذا هو شأن هالسورة كاملة، و  املعاين اليت تضمنتها فضال عن ، من أمهها معرفة مقومات دولة احلق،عجائبو 
 . , وال يدرك ذلك إال أولوا األلبابنضب معانيهتوال  ،عجائبه ال تنقضيرأن الذ  الق

 :خطة البحث

 لتايل : ضافة إىل املقدمة واخلامتة, كاستكون الدراسة  ضمن مبحثني باإل

 :في مطلبينول : الدراسة النظرية المبحث األ

يف القرآن  ردتنيكرت فيها كل من املفضمن السياقات اليت ذ  يف اللغة و الفرق بني التدبر والتذكر املطلب األول: 
 الكرمي

 األلباب ( ت فيها الفاصلة القرآنية : ) أولودراسة السياقات اليت ذكر  طلب الثاين:امل

 :في مطلبينة، الدراسة التطبيقي المبحث الثاني :

ما أفدته من  وءض يف  –عليهما السالم -وسليمان داود  ط املعاين املستوحاة من قصيتاستنبا يف املطلب األول:
 الدراسة النظرية، وعلى رجاء الفتوحات الربانية

                                                           

 24، 68، 82اآليات  )1 (
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  خواطر حول حمور سورة ص املطلب الثاين:

 د والقبول أهم نتائج البحث، را جية من الوهاب تعاىل التوفيق والسدايف اخلامتة مث أخلص 

 :الدراسة النظرية في مطلبين المبحث األول:

  لكريمتلفة في القرآن االمخ لغة و ضمن سياقاتهماالفرق بين التدبر والتذكرفي الالمطلب األول: 

 :الكريمفي اللغة وضمن سياقاته في القرآن  التدبر -:أوال

، قال ابن )3(، ومجعه أدباراللغة خالف القبلالدبر يف , و )2(كرت مادة التدبريف القرآن الكرمي أربع وأربعني مرةذ  
 ) 4(فارس: } الدال والباء والراء : أصل هذا الباب أن جل ه يف قياس, وهو آخر الشيء وخلفه, خالف قبله {

يف أكثر من موضع منها على سبيل املثال قوله تعاىل: " وجاء يف القرآن الكرمي هبذا املعىن     

                               

     يه يف يؤول إلدباره وما إ يف له والنظرتأم   } األمر تدبرويعين ، (5)األنفال

أوائل األمور ومبادئها, و أدبارها وعواقبها, أ  هو} التوفيق بني )6(تأمل{ عمل يف كلعاقبته ومنتهاه, مث است  

اءه ياهتا, كما أن تدبر األمر أو القول هو التفكر يف دبره وهو ما ور ة إىل ما يريد من غاحبيث تكون املبادىء مؤدي
يف القرآن وجاء  ،(8) حممودة العاقبةة فيما تقصد له فالغرض منه إيقاع املقدرات تام   )7(وما يراد منه وينتهي إليه {

 قوله تعاىل:"  حصرا يف عدة مواضع منها الكرمي هبذا املعىن         

                                                           

 ، دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت  :252املعجم املفهرس أللفاظ القرآن م(،1967)ت ، عبد الباقي، حممد فؤاد )2 (
 م1961حتقيق حممد سيد كيالين، مكتبة مصطفى البايب احلليب  164مفردات القرآن:  ه( 502ابو القاسم، احلسني بن حممد)ت ،الراغب،  )3 (
 م، دار الكتب1979، حتقيق: عبد السالم هارون طبعة 355جم مقاييس اللغة:مع هـ( 395،ابن فارس، أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا )ت  ( 4) 
 50، 15، 7، األنفال 66، احلجر 25( وانظر اآليات: يوسف 5 )
 دار املعرفة / بريوت،1/540الكشاف:هـ،(  538الزخمشر ، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر) ت ) 6 (
 م دار الكتب العلمية / بريوت1999الطبعة األوىل  11/242 تفسري القرآن احلكيم)املنار(: ، م(1935رضا، حممد رشيد)ت ) 7 (
 م، مؤسسة التاريخ/ بريوت.2000، الطبعة األوىل 11/86التحرير والتنوير: م(1973ابن عاشور، حممد الطاهر)ت) 8 (
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           وال ميلك  ،(9)يونس

ل إىل و ف فهو قادر على الوصل  ، أما املكمن ال يعصون له أمرا و ر هلا إال خالقهاد  إيقاع املقدرات متاما كما ق  
 العمل مبا ، ومن مثحقيقة مصدر القرآن عرفوبه ي   ،مرا التدبر أ  ، وهبذمن قدراتبه ل ه  حسن النتائج مبا أ  أ

بأهنم ني بالقرآن ، وامتدح املقبلني العاملالسبب الصارف عن التدبر من قبل املعرضني -سبحانه-ذكرمث  تضمنه.
 يف سورة النساء وهو ا،أوهلثالثة منها يف سياق خماطبة املشركني واملنافقني  ،أربعة مواضع وذلك يف أولو األلباب،

قوله تعاىل:"                         

   ،ضاه اهلل نافقني تبييتهم ما ال ير على امليف سياق احلث على القتال مستنكرا  وذلكالنساء– 

يف  -سبحانه– ذكرو  ،عرفوا حقيقة مصدرهل  ؛فلو تدبروا القرآن بصدق ،من القول وعدم طاعة رسوله - تعاىل
وما عليه  مألوفهمعن   عليه وآله قد جاءهم مبا هو خار نه صلى اهللإ سبب عدم تدبرهم القول: ثانموضع 

           :"قال تعاىل  (10)آباءهم

  ،ال تعاىلقحىت أقفلت عن استقبال احلق  حجاب املعاصي على قلوهبم  هو وسبب ثالث،املؤمنون":   

              فهو الوحيد الذ   أما املوضع الرابع، حممد

:" مؤمنني وهو قوله تعاىلجاء خطابا لل                   

      ،باط جاء ارت و ،وإنه من خصائص أويل األلباب ،حلث على التذكرباوجاء مقرتنا  ص

 لباباحلديث عن أويل األيأيت بياهنا عند س ،التذكر بإويل األلباب يف أكثر من موضع يف كتاب اهلل

                                                           

  5، النازعات 5، السجدة 2، الرعد 21( وكذلك يف سورة يونس 9 )
           م دار العلم للطباعة والنشر/جدة1986الطبعة الثانية عشر ، 4/2474ظالل القرآن: يف م( ، 1966سيد إبراهيم حسني)تقطب،  ( 10 )
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 :الكريم : التذكر في اللغة وفي القرآنثانيا 

أصالن كما قال  لغةيف ال هلذه املفردة، و (11) ومتيت مرةا وتسعنيجاءت مادة التذكر يف القرآن الكرمي ثالث      
 ذ ك ر: اليت ولدت ابن فارس:

ألصل اآلخر: ذكرا .. وا} الذال والكاف والراء أصالن, عنهما يتفرع كلم الباب. فامل
أ   -م الذالبض -ل عليه الذكر باللسان؛ ويقولون: اجعله منك على ذكر، مث مح  ذكرت الشيء, خالف نسيته

وقال ( 12)ال تنسه، والذكر: العالء والشرف، وهو قياس األصل، ويقال رجل ذ ك ر وذكري، أ  جيد الذكر شهم.{
هو كاحلفظ إال و  فس هبا ميكن لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفةالراغب: }الذكر تارة يقال ويراد به هيتة للن

لب أو حلضور الشيء القوتارة يقال  يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره،أن احلفظ  
للخلوص إىل  ؛هو املواضع اليت جاء فيها احلث على التذكر واألمر بههذه الدراسة  والذ  ت عىن به  (13){القول..

قوله تعاىل:"  ، ومنها على سبيل املثالوبني التدبربينه التفرقة           

 وبعد استقراء اآليات اليت ختمت باحلث على التذكر أو النعي على الذين أعرضوا عنه، (14)البقرة، 

لفاصلة قد جاء ت فيها تلك ار كسياق األيات اليت ذ   أن   علىوجدهتم جممعني ،واستعراض ما ذكره أئمة التفسري
ضا مما عيما يلي بوف .ضمن أمور ال حتتا  إال إىل أدىن تأمل للوصول إىل تبني حقيقة ما تدعو إليه تلك اآليات

 ذكروه:

يفول أبوالسعود عند تفسريه  لقوله تعاىل: "                    

على  ف إالهم مركوٌز يف العقول ال يتوقويف إيراد التذك ر  دون التفكر ونظائره إشارة إىل أن أمر  أصنام  } األنعام:
ة األول، لها بنو آدم من عهد أبيهم اخلليفالعقائد مأخوذة بالفطرة حيث تناق قضايامما يدل على أن  (15)التذكر {

 رما ذكره اإلسكايف يف التفرقة بني التذكابن عاشور  خلص و . (16)إقبال النفس على الشهواتوإمنا حيجب عنها 

                                                           

 ،275-270املعجم املفهرس: عبد الباقي،  ( 11 )
  368ابن فارس، معجم مقاييس اللغة:  (12 )
 179املفردات: الراغب،  ( 13 )
 وغريها كثري 1وسورة النور آية  17( ويف سورة النحل آية 14 )
 العريب /بريوت   دار إحياء الرتاث ، 2/390إرشاد العقل السليم هـ( 951حممد بن حممد العماد  )ت أبو السعود،  ( 15)
 م 1997مطابع أخبار اليوم  التفسري، ه(1418الشعراو ، حممد متويل ) ت  (16 )
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قوله تعاىل:"  والتفكر والتعقل يف                      

      و ْجًها  (17)«د رَّة  التـَّْنز يل  »اْلف ْخر  يف  قائال: }و أ ْبد ى النحل

: ف  اأْل ْوص اف  يف  قـ ْول ه  تـ ع اىل  ْخت ال    "ال      :ق و "[ و قـ ْول ه :11]س ور ة النَّْحل 

  :[ و قـ ْول ه :12]س ور ة النَّْحل"      ب أ نَّ ذ ل ك  ل م ر اع اة  النحل :

ة  إ ىل  اْخت   دَّة  احلْ اج  ف  ش  ل ة  اْلم ْخل وق ات  النَّامج  ة  ع ن  اأْل ْرض  حْيت ا  إ ىل  التفكر، و   ال  ه و  إ ْعم ال  النَّظ ر  التَّأ مُّل  ب د ال 
ل ة  م ا ذ ر أ ه  يف  اأْل ْرض   . و د ال  ٌة إ ىل  م ز يد  ت أ مٍُّل يف   اْلم ؤ دِّ  إ ىل  اْلع ْلم  ل  ع ل ى  م ن  احلْ يـ و ان  حم ْت اج  ْست ْدال  التـَّْفك ري  ل ال 

ف  أ ْحو اهل  ا و تـ ن اس ل ه ا و فـ و ائ د ه ا، ف ك ان ْت حباجة إ ىل  التذك ر، و ه و  التـَّف كُّر  م ع  ت ذ كُّر  أ جْ  ه ان  اْخت ال  ف   اس  و اْخت ال 
ا.  ه  ري  اللَّْيل  و خ ص ائ ص  ل ة  ت ْسخ  . ع بـَّر  ع ن  اْلم ْست د لِّني  لنـَّه ار  و اْلع و امل   اْلع ْلو يَّة  ف ِل  نَـّه ا أ د قُّ و أ ْحو    إ  او أ مَّا د ال  ىل  التـَّع مُّق 

ل ْست ْدال  وهناك العديد من األمثلة اليت تؤكد جميء هذه . (18){.ع ل يـْه ا ب أ نَـّه ْم يـ ْعق ل ون ، و التـَّع قُّل  ه و  أ ْعل ى أ ْحو ال  اال 
سورة  ا جاء يفموأوضح مثال  ,الفاصلة ضمن سياق ما هو معروف ومركوز يف النفوس ال حيتا  إال إىل التنبيه

" تعاىل: هلم عن ذلك يف قولهند سؤاع ,ن مبلكية اهلل تعاىل لِلرض ومن فيهامن اعرتاف الكافري ,املؤمنني  

                        

    املؤمنون 

 :األلباب ( : الفاصلة القرآنية ) أولوالثاني المطلب

خيار الشيء ، واللب يف اللغة هو (19)مرة ةاأللباب ( يف القرآن الكرمي ست عشر  ذ كرت هذه الفاصلة )أولو
 أو ل –تح العني بكسر الفاء وف –من الثمر، والل بأ  وخالصه، وقد غلب على ما يؤكل داخله، ويرمى خارجه

                                                           

 م، دار املعرفة بريوت/لبنان  2002الطبعة األوىل   ،181درة التنزيل: ،ه( 431مد بن عبداهلل اخلطيب )ت ( اإلسكايف،أبو عبداهلل حم 17 )
  118/:14ابن عاشور،التحرير والتنوير (18 )

 182اإلسكايف ، درة التنزيل:  وانظر
 99، املعجم املفهرس: عبد الباقي ( 19 )
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، قال ابن فارس: } الالم والباء، أصل صحيح يدل على لزوم وثبات، وعلى خلوص وجودة. فاألول (20)اللنب
ل زمه..واملعىن اآلخر: اللب معروف، من كورجل لب هبذا األمر، إذا ال ألب يف املكان، إذا أقام به، يلب إلبابا،

للب هو العقل اخلالص من الشوائب،ومسي } ا ، فا(21)شيء، وهو خالصه وما ينتقى منه، ولذلك مسي العقل لبا
بذلك لكونه خالص ما يف اإلنسان من معانيه، كاللباب واللب من الشيء، وقيل هو ما زكى من العقل فكل 

يل األلباب حنو الزكية بإو  إال العقولق اهلل تعاىل األحكام اليت ال يدركها عل   لب عقل وليس كل عقل لبا. وهلذا

 "قوله:              "  إىل قوله، البقرة":   

 العقل  اخلايل من اهل و ، مس ِّي  بذلك ألحد  وجهني: إمَّا لبنائ ه من  }واللب أيضا هو( 22){" البقرة

، يقال: لب ْبت  باملكان ولب ْبت  ب ضمِّ العني  وكسر ها { ، (23)ل بَّ باملكان  أقام  به، وإمَّا من اللُّباب وهو اخلال ص 

:" ة يف قوله تعاىلالبقر مهية هذه الفاصلة جاء ذكرها يف أول تشريع ذكر بعد آية الرب يف سورة ألو     

                  ،ريع الذ  يتعلق وهو التش البقرة

قول املربأة مدى عظمته أال أولو العوال يعي مسو هذا التشريع و  ،سبحانه خالقهاملكر م عند  حبفظ حياة اإلنسان
 :فيه تذ  ذكر السياق ال أربع، وفق ستطيع تصنيف هذه الفاصلة إىل جمموعات، وأالساعية للتقوىمن اهلوى 

ية آ  مسو التشريع الرباين؛ وأن احلياد عنه شقاء للبشرية وهالك لِلمم، ومثالهألنظار إىلاألول: سياق لفت ا
 .هذه الفاصلة ، أ  يف أول موضع وآخر موضع ذكرت فيهالطالق القصاص يف سورة البقرة وآية

                                                           

 ، الطبعة األوىل، دار صادر/ بريوت219-12/214العرب: هـ( لسان  711حممد بن مكرم )ت ابن منظور،  ( 20 )
  900-899معجم مقاييس: اللغة ابن فارس، ( 21 )
  446ملفردات: لراغب، ا(ا 22 )
 ، دار الكتب العلمية /بريوت2/258الدر املصون:  ه(756( السمني احلليب،امحد بن يوسف بن عبد الدامي)ت23 )
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من البقرة ورة سعن املعصية، ومثاله ما جاء يف  أكان على الطاعة أمسواء يف سياق احلث على الصرب، الثاين:  
املائدة ، وما جاء يف سورة (24)تزود بالتقوىبال والفسوق واجلدال يف احلج  واألمرالرفث  احلث على الصرب عن

 (25)الصربعلى الطاعة يف حرمة صيد الرب للمحرم من احلث على

، ومدح الراسخني يف العلم (26)اهلل املنفقني يف سبيل مدحمن يف سورة البقرة يف سياق املدح، ومثاله  -الثالث:
خلق السموات واألرض واختالف الليل مدح من يدركون أن يف  ، ويف السورة ذاهتا يف(27)ورة آل عمران آيةيف س

، وجاءت كذلك يف الرعد يف مدح الذين استجابوا لرهبم وذلك بضرب (28)دالة على اخلالق سبحانه آياتوالنهار 
مدح الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وهم الذين يستمعون ، وكذلك يف سورة الزمر يف (29)للحق والباطل املثل

على اة احليالبعث من جتدد  ين يستدلون علىذويف السورة ذاهتا يف سياق مدح ال (30)القول فيتبعون أحسنه
 . (31)األرض

ومنه ما جاء يف  ،يل احلقسب واونفي التساو  بينهم وبني من اتبع ن كفر باهلل،مب الرابع: يف سياق العظة مبا حل  
وكذلك جاءت يف سورة  ،(32)مل تذكر أال للعربة وأهنا األولنيسياق احلديث عن قصص يف  سورة يوسف

من بني  و ،الذ  يرجو اآلخرةيف سياق نفي التساو  بني العابد  ويف سورة الزمر(34)سورة صو يف  (33)إبراهيم
 .(35)ن ال يعلمونيفال يستو  الذين يعلمون والذ ،هو عنها الهٍ 

 

                                                           

 197( آية  24 )
 100(آية  25 )
 269(آية  26 )
 7(آية  27 )
 190(آية  28 )
 19( آية 29 )
 18( آية 30 )
 21( آية 31 )
 111(آية  32 )
 52( آية 33 )
 29( آية 34 )
 9( آية 35 )
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 :لي األلبابو ن التذكر بأاقترا

 " البقرة:، منها ق وله تعاىل يف سورة (36)جاء اقرتان التذكر بأويل األباب يف تسعة مواضع يف القرآن الكرمي

          ،يف سياق مدح الراسخني يف العلم يف سورة آل وجاء كذلك  البقرة

 ه لقوله تعاىل:يقول الراز  عند تفسري  ،عمران وهم الذين آمنوا بكون القرآن منه احملكم واملتشابه وكال من عند اهلل

 "                         

   ..  ا ثـ ن اٌء م ن  اللَّه  تـ ع اىل  ع ل ى الَّذ ين  ق ال  آل عمرآن وا آم نَّا :} و ما ي ذَّكَّر  إ الَّ أ ول وا اأْل ْلباب  و ه ذ 

الدَّال   ا اللَّْفظ  ك  ام ل ة ، ف ص ار  ه ذ  ه ْم ي ْستـ ْعم ل ون  ل ة  ع ل ى أ نَـّ ب ه ، و م ْعن اه : م ا يـ تَّع ظ  مب  ا يف  اْلق ْرآن  إ الَّ ذ و و اْلع ق ول  اْلك 
ًما، و أ مَّ  ئ ل  اْلع ق ول  فـ ي ك ون  حم ْك  ، فـ يـ ْعل م ون  الَّذ   ي ط اب ق  ظ اه ر ه  د ال  ا الَّذ   خي  ال ف  ظ اه ر ه  ع ق وهل  ْم يف  فـ ْهم  اْلق ْرآن 

ًا، مث َّ يـ ْعل م ون  أ نَّ اْلك لَّ  ئ ل  اْلع ق ول  فـ ي ك ون  م ت ش اهب  م    د ال  م  م ْن ال  َي  وز  يف  ك ال  ه  التـَّن اق ض  و اْلب اط ل ، فـ يـ ْعل م ون  أ نَّ ك ال 
يٌح ع نْ   (37). {د  اللَّه  تـ ع اىل  ذ ل ك  اْلم ت ش اب ه  ال  ب دَّ و أ ْن ي ك ون  ل ه  م ْعىًن ص ح 

وجاء يف آخر آية يف سورة إبراهيم مبينا وظيفة هذا الكتاب اليت هي إخرا  الناس من الظلمات إىل النور، وال  
جاء يف أمور واضحات هتتد  إليها  ، وهكذا يف سياقاته املختلفة(38)يعي ذلك إال خاصة أصحاب العقول

  .إال اتباعا ألهواء نفوسهم  احدونالعقول السليمة ذات اللب املربء من اهلوى ومل ينصرف عنها اجل

 :، في مطلبينةالمبحث الثاني : الدراسة التطبيقي

  -عليهما السالم-تي داود وسليمان في استنباط المعاني المستوحاة من قص المطلب األول:

عليهما السالم –بني قصيت داود وسليمان  ص املؤمننياألمر بالتدبر خلصو  اآلية الوحيدة اليت جاء فيها تطتوس  
بدراسة  العنايةوعليه َيب وأن تذكر هذا التدبر من خصائص أويل األلباب،  ، ووصف الكتاب ب)مبارك(-

                                                           

 54، وغافر9،21، و الزمر 43، 29، وص 52، و إبراهيم 19، والرعد 7، و آل عمران 269انظر على التوايل البقرة ( 36 )
 7/148، مفاتيح الغيب: ( الراز 37 )  
 52إبراهيم آية (  38 ) 
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ما  على ضوء باهلل تعاىلما يف سورة ص وهذا ما سأحاول استباطه مستعينة هتينك القصتني خبصوص موضع
 :أفدته من الدراسة النظرية 

 (:داود)

األخرية اليت ذكر  ، وكانت سورة ص هي(39)عشرة مرةيف القرآن الكرمي مخس  -ليه السالمع- كر داودورد ذ 
وهذا األسلوب  ( هل أتاكو يث فيها بصيغة ) در احلحيث تصدً عنه، واألعجب حديثا  له، واألكثر ذكرا ،فيها

الذ   ، وهو الوحيد من بينهاص موضع الدراسة  منها ما جاء يف سورة (40)مل يرد يف القرآن إال يف ستة مواضع
عن  املفردةذه هالصيغة و تلك  فما هو سبب تفضيل كل من فجاء مع مفردة )حديث( جاء مبفرة )نبأ( أما غريها

 :مفردة حديث

  :)وهل أتاك (   

رجل إذا أردت النه تنبيه النفس إىل استماع ما يورد عليها، وهذا كما تبدأ }هذا االستفهام هو توقيف مضم  
وهذه الصيغة أبلغ يف تقرير اجلواب يف قلب  (41)إخباره بأمر غريب فتقول أعلمت كذا وكذا، مث تبدأ ختربه.{

ام  م ْستـ ْعم ٌل يف  التَّْشو يق  إ ىل  اخلْ رب   جم  اًزا و ل ْيس  م ْستـ ْعم اًل يف  ح ق يق ت ه  .. }(42)السامع ْست ْفه  ْل( أ وث ر  ح ْرف  و   و اال  )ه 
ْخب ار   ْثل  )ق ْد( يف  اإْل  ْست ْفه ام  م  ا ف يه  م ْن م ْعىن  التَّْحق يق  أل  نَّ )ه ْل( يف  اال  ا اْلم ق ام  ل م  ومفردة أتى تفيد  .(43){يف  ه ذ 

ويق يستدعي التش ،الكرمي للحديث عن أمر غريب وكذلك جاءت هذه الصيغة يف القرآن ،(44)اجمليء بسهولة
 ، غايتهمأهله بضوئه ليصلوا إىليهتد  و  ابداية من حديث موسى عليه السالم الذ  أراد قبسوالتحقيق معا، 

عليه اخلليل اهيم ر ، وأراد إب(45)ةمً د  به أ  تا هتنور ، وأراد تعاىل إليه فأراد اهلل تعاىل غاية أمسى، أراد وصول موسى
أما احلديث عن ، (46)امل من قوم جمرمنيوإراحة الع ،اد اهلل إكرامه بغالم عليمم ضيوفا منكرين وأر السالم أن يكرً 

                                                           

، و ص 10،12، و سبأ 15،16، والنمل 79، واألنبياء 55، واإلسراء 84، واألنعام 78، واملائدة 163، و النساء 251( البقرة  39 )
17،22،24،26 

 1، والغاشية 17، والربو  15، والنازعات 24، والذاريات 21، وص 9( السور على التوايل: طه  40 )
  م وزارة األوقاف القطرية2007الطبعة الثانية ،  4/38ه( احملرر الوجيز: 546أبو حممد عبداحلق بن غالب بن عبدالرمحن ابن متام )ت عطيه،ابن (  41 )
 16/22، مفاتيح الغيب: ( الراز  42 )
 16/193، التحرير والتنوير: ( ابن عاشور43 )
 8، املفردات: ( الراغب 44 )
 15، والنازعات 9( سوريت طه 45 )
 24( سورة الذاريات 46 )
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 أهلكهم اهلل تعاىل ففي قمة الغرابة حيث مجع بني العرب والعجم وقد واختيارهم بالذات من بني من (47)اجلنود
 –ى وصاحل الكرميني موسالنبيني ، وكال املاء والصيحة ،مادة احلياة وهناية احلياة :كل منهما مبتناقضني  أهلك

ويف هذا قمة التهديد ملن كذب  ،(48)حياة تسعى إىل مادة  صماء ميتة من معجزتهخرجت -عليهما السالم 

 :"ةن انقسام الناس يوم الغاشيوأخريا يأيت احلديث عرمحن صلى اهلل عليه وآله، سيد اخللق وحبيب ال    

                        

  ....                   

أن  بد   ال ص موضع الدراسة يف سورة الذين تسوروا احملراباستنبط مما تقدم أن احلديث عن اخلصم  ،الغاشية
أ ( ه الوحيد الذ  جاء مبفردة ) النببل أغرب من ذلك أنً حيث جاء بالصيغة ذاهتا ) هل أتاك (  ،شأن يكون ذا

 بأن عظيمة حيصل به علم أو غلبة ظن، وال يقال للخرب يف األصلفائدة : }خرب ذو (النبأ)و )احلديث( بدل 
واتر وخرب اهلل تعاىل كالت  ،كذبى عن الفيه نبأ أن يتعر  حىت يتضمن هذه األشياء الثالثة، وحق اخلرب الذ  يقال 

نون والباء واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على ال:نبو قال ابن فارس: }، (49)وخرب النيب عليه الصالة والسالم{
وال ،(51)ة قياسه اإلتيان من مكان إىل مكان {النون والباء واهلمز  و} (50)ارتفاع يف الشيء عن غريه أو تنح عنه{

خرب  
 
 ،كل كالم يبلغ اإلنسان من جهة السمع أو الوحي  :هوف (احلديث) أما ،(52)يكون إال لإلخبار مبا ال يعلمه امل

ومل  .(53)عرضا كان ذلك أو جوهرا، هو: كون الشيء بعد أن مل يكنيف يقضته أو يف منامه، حيث احلدوث 
و التنبيه ألمر عظيم ، (54)مثل أخبار الغيبعظيم  شأن إال مبعىن ذ يف القرآن الكرمي   تأت هذه املفردة )النبأ(

                                                           

 17( سورة الربو  47 )
، دار الكتب العلمية 21/365هـ( نظم الدرريف تناسب اآليات والسور:  885)ت  إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط  بن علي بن أيب بكر البقاعي ( 48)

 / بريوت 
 481الراغب، املفردات:  ( 49 )
 : 973معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ( 50 )
 973معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، (  51 )
، حتقيق: حممد باسل عيون السود، الطبعة األوىل، دار الكتب 53الفروق اللغوية: ه( 400العسكر ، أبو هالل، احلسني بن عبداهلل بن سهل )ت (52 )

 العلمية/بريوت 
 235ابن فارس، معجم مقاييس اللغة:  وانظر، 110املفردات:  الراغب، (53 )
 6، اجملادلة 37، يوسف 100، هود 31ظر سورة البقرة ( أن54 )
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بأمر طت )النبأ( يف القرآن ارتب املواضع اليت ذكرت فيها هذه املفردةوعلى العموم فإن كل  ( 55)من شؤون الدنيا

    :"إال ما جاء يف سورة ص من نبأ اخلصم (56)زومي،ل بطريق مباشر أو باإلميانيتعلق 

           ..         ،وحيث جاءت    ص

ذه املفردة )نبأ( بدل هبجاءت  ورت بالصيغة ذاهتا : )هل أتاك( كخمتلفة عن مثيالهتا اليت ذ سورة اليف فردة هذه امل
أ   ،ذاته للسبب هنا  ذكرتأهنا  فال بدً  ،جاءت يف مجيع سياقاهتا بشأن عظيمو  ،كما يف غريها  يث(دح)
ال يستقر امللك  (57)شأن عظيم وهو ،أساس امللكالذ  هو  (عدلبالتزام )لعلى االالتأكيد وهو  مر عظيم،أل

–داود  ،اآلواب الرحيم امللك ،إليه أعظم ملوك األرضه أن ينبً   -سبحانه و هو أعلم –أراد احلق لذا  ،إال به

 :"الذ  آتاه اهلل امللك -عليه السالم              

      ،اخلالفةله  -تعاىل -اهلل  جعل وقد البقرة  

 مل يذكر تلك اخلالفة اليت  ص،      ..  :"(58)كذلك

 داود ففعر  ؛احملرابباخلصمني الذين تسوروا  ابتالهو  -السالم  ماعليه –( 59)بعد آدم ها لغري داودجعل القرآن
جربة سالحا اب، فكانت تلك التأناما كتجربة آدم حيث ابتاله ربه و وإىل ربه أناب، مت ،احلكمة من هذا االبتالء

 ؛مبا يؤهله خلالفة األرضومما يؤكد تسليح داود   (60)كانت ألول خليفة  وظيفة خالفة األرض، كمامعينا لداود يف 
اليت تعين القوة يف كل شيء، من علم وحكمة وعبادة..وهي مؤهالت خالفة وصفه بذ  األيد  

ت ه  اْلم ْعه ود ة ، أ ْ  ج ع ْلن اك  خ ل يف ًة يف   ْل ك  : أ ْرض  مم  وز  أ ْن َي ْع ل  اأْل ْرض  م ر اًدا ب ه  أ ْرض  إ ْسر ائ يل . و َي   األرض}واأْل ْرض 
                                                           

 3، التحرمي 6، احلجرات 94( أنظر التوبة 55 )
، و النبأ 5، و التغابن3،66و القصص 69و الشعراء  9و إبراهيم 71و يونس 7والتوبة 34،67فمن األول ما جاء في كل من سورة األنعام(  56 )
  47، والكهف 175، واألعراف 27، ومن الثاني ما جاء في المائدة 4والقمر 1
 كما ذكر احلق سبحانه اإلحسان إىل الوالدين بسياق عدم الشرك به تعاىل(  57 )
وكان قبله النبوة في سبط، والملك في سبط آخر، فأعطاهما اهلل تعالى لداود.انظر النيسابوري،أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن  (58 )

 م2010، المكتبة الشاملة، تاريخ اإلضافة 3/165العلوم: بحر هـ( 373إبراهيم السمرقندي )ت 
 سورة البقرة 30( آية  59 )
 م، دار املالك/بريوت1998، الطبعة الثانية 19/248من وحي القرآن: م( 2010فضل اهلل، حممد حسني)ت ( انظر 60)
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ت ه  و خي  اف   ْل ك  ْأس ه  م ل وك  اأْل ْرض  فـ ه و  ب   مج  يع  اأْل ْرض  ف إ نَّ د او د  ك ان  يف  ز م ن ه  أ ْعظ م  م ل وك  اأْل ْرض  فـ ه و  م ت ص رٌِّف يف  مم 
ْن قـ ْبض ت ه {خ ل يف ة  اللَّه  يف  اأْل   ف ل ت  ش ْيٌء م  حىت إنه  ،(العدل)عظم شأن  ويف ذلك تأكيد على، (61)ْرض  إ ْذ ال  يـ نـْ

ي: مث إن املفردات اليت تضمنتها القصة كلها حتمل معىن العدل وه ()اإلميان وهو اة املؤمنبأعظم شأن يف حي ق رن
  ومما يؤكد هذا املعىن، (62)واهدنا سواء الصراطاحلكمة، وفصل اخلطاب، واحكم بيننا بالعدل، وال تشطط، 

 قوله تعاىل:" يف (حلديدا)ب (امليزان) ارتباط العدل املتمثل يف كذلك          

                         

                             

   لداود -تعاىل–اهلل نه الذ  ليً  ،احلديد":                

               واحلديد يعين القوة الداعمة لتثبيت العدل،باإلضافة  ،سبأ

بني  يدوهو الوح -عليه السالم–لى مدى قوة دولة داود ع دليلذلك ويف  إىل كونه أساس البناء والصناعات،

 :"الذ  ذكر القرآن أنه أويت شريعة ،األنبياء من غري أويل العزم       ،وجاء  النساء

 لذين اتبعوا عيسى،تعاىل يف قلوب ااحلديث عن الرأفة والرمحة اليت جعلها اهلل  سورة احلديد، ذاته يف سياقاليف 
ض  تعرً  وهو -يهما السالملع -بني النبيني الكرميني مشرتك آخروهناك  ،كذلك  وهي واحدة من أبرز صفات داود

لعن بين  ؛ ولعًل ذلك كان أحد أسبابالعفة والشرف لإلفرتاء العظيم من قبل بين إسرائيل فيما ميسً كل منها 

الرغم من شدة رأفتهما ورمحتهما:" على ذين النبيني،ه إسرائيل على لسان         

                                                           

   23/242، التحرير والتنوير: ابن عاشور (61 )
ل ب ني احْلق و اْلب اط ل، وال تشطط:( احلكمة هي: اإلصابة يف األمور، وفصل اخلطاب:  62 ) ، واهدنا إ ىل  س و اء ال  جتر: ال  تبعد ع ن احْلق ه و  اْلبـ ي ان اْلف اص 

، 432/ 4تفسري القرآن:  هـ(489حممد بن عبد اجلبار)تبو املظفر، منصور بن أالسمعاين،  الصِّر اط أ  : إ ىل  الطَّر يق اْلم ْست قيم الصَّو اب و اْلعْدل، انظر
و معامل التنزيل هـ( 510البغو ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد )ت و ،م، دار الوطن/الرياض1996طبعةاحملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، 

 عريب/بريوت ه، دار إحياء الرتاث ال1420،احملقق: عبد الرزاق املهد ، الطبعة األوىل 4/58
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 اء و وس (63) أم مجاعةاثنني ا احملراب على داودن تسور اللذا نسواء أكان اخلصما، و املائدة

التعبري ؛ كذلك  ة باملقصد من احلدث ال بتفاصيله، و مما يؤكد عظم ملك داودفالعرب  ،(64)ئكةوا بشرا أم مالكانأ
العلو والتحصني ألن أصل هذه املفردة يعود إىل معىن الس لب، فكأن حيث يشري معناها إىل (65)راب)احملمبفردة 

على أماكن  طلقتورمبا هلذا املعىن أ   ،سلب وساوس الشيطان حممي من السلب سواء سلب العدو أم اجلالس فيها

    " قوله تعاىل:ل هعند تفسري ، قال ابن عاشور  (66)العبادة وعلى احلصون والقصور

                          

         :مج ْع  حم ْر اٍب، و ه و  احلْ ْصن  الَّذ    }سبأ : ْنه  حي   و اْلم ح ار يب  ار ب  م 

، مث َّ أ ْطل ق  ع ل ى اْلق ْصر   م  ل ْلم د ين ة ، أ ْو أل  نَّه  يـ ْرم ى م ْن ش ر ف ات ه  ب احلْ ر اب  حلْ ص ني . و ق ْد مس َّْوا ق ص ور  ا اْلع د وُّ و اْلم ه اج 
ا اْلم ْعىن  ه و  اْلم ر   ان . و ه ذ  ان  يف  اْلي م ن  حم  ار يب  غ ْمد  ْحر اب  ع ل ى الَّذ   خي ْتـ ل ى ف يه  اد  يف  ه ذ ه  اآْلي ة . مث َّ أ ْطل ق  اْلم  غ ْمد 

} د  اخلْ اص    عن ضخامة املكان الذا املفردة هبذا املوضع أصدق تعبري  فمجيء هذه (67)ل ْلع ب اد ة  فـ ْهو  مب  ْنز ل ة  اْلم ْسج 
عن  بحيث احتج ،من عتب الرمحن لكنه مل ينج ،(68)الزمانفيه داود من وساوس الشيطان وعدو  نحتص  

ا ورمبة اآلواب، ذ  القو وذاك مما ال يليق ب ،عه يف إطالق احلكم دون حتر  العدلخدمة عباده، باإلضافة إىل تسر  

                                                           

    أرج ح كوهنم مجاعة بناء على ضمائر اجلمع : )تسوروا(، و )دخلوا(، و)منهم(، وما جاء يف سورة احلج :" ( 63)

    بضمري اجلمع )اختصموا(، ومها فريقان أ  مجاعات كثرية : فريق يف اجلنة وفريق يف السعري 

، تحقيق: الشيخ عادل  9/147 البحر المحيط: ه(،754ال خالف في كونهما من المالئكة انظر، أبو حيان، محمد بن يوسف )ت قيل( 64) 
، 12/172روح املعاين:م( 1852واآللوسي، شهاب الدين، حممود بن عبد اهلل احلسيين )ت م،2001أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية/ بيروت 

راب ليسوا مجاع، رد بعض املفسرين كون الذين تسوروا احمل، ولكن مما ينايف دعوى اإلالبار  عطية، دار الكتب العلمية / بريوتضبطه وصححه: علي عبد 
  هـ1365، طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر  23/111م( التفسير 1952أحمد مصطفى )تمن املالئكة، منهم املراغي: 

 196عبد الباقي، املعجم املفهرس: مرة، انظر  11وردت مشتقاهتا يف القرآن  (65)
 239معجم مقاييس اللغة:  ابن فارس، ، و  112املفردات:  الراغب انظر (66)
 22/160التحرير والتنوير:  ،ابن عاشور (67)
 ؤ البشر ومقدرهتم على تسو ر احلصن مع علوه وحراستهستبعد جتر روا احملراب من املالئكة حيث أوهذا املعىن َيعلين أرج ح كون الذين تسو  (68)
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ل امللوك  قاد الشعوب يف الغالب من قبنحيث ت داللة على القطيع من الناس،لل (نعجةجاء التعبري مبفردة ) 
ت عن كما عرب    ،اأهلهدان اجملاورة ململكتهم واستعباد الراعي، وكثريا ما يطمع امللوك بضم البل من قبل كالنعا 

 :" ذلك ملكة سبأ                  

          ،فجاء التنبيه من ملك امللوك إىل نبيه وأعظم ملوك األرض يف النمل

نعجة( (ردة ، ومل ترد هذه املفزمنه ليكون ذلك دستورا مساويا ملن حتدثه نفسه الطمع يف استغالل الشعوب
ة يد  يف عبادمن ملوك األرض إال أويل األوال يطيقه  ،بصياغاهتا املختلفة إال يف هذه السورة، اليت حمورها الصرب

 " :ه من قوله تعاىلتبطتنوقليل ما هم، وهذا ما اس ،املوىل            

                       ،فهمقد و  ص 

" حيث جاء بعدها قوله تعاىل: ،فخر راكعا وأناب ؛احلكمة من تلك الفتنة -عليه السالم--داود   

                                  

                         

       ،التعقيب القرآين على قصة داود: –واهلل أعلم  -ويؤكد ذلك  ص"      

                                  

      ،إذ  ،ماشريعة تنظم شأهن فكون السموات واألرض مل ختلق عبثا، يقتضي ضرورة إنزالص

 :" ال يستو  من حكم هبا هو ومن يفسد يف األرضربانية، بال شريعة ليس من احلكمة تركهما    
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     وحتقق )العدل( هو الشأن األعظم يف تلك الشريعة؛  األلباب.، وال يدرك ذلك إال أولو ص

ل كمعاىل من ي  هبه املوىل تو ومن كمال نعم اهلل على داود أن بتلك التنبيهات العظام،  ت هذه الفضيلةلذا حظي
د لتلك اليت هي الضامن األكي ؛لقوةقص، شديد احلب لالنوااملا من كل وقد جاء س اهلل، ريته يف إقامة شرعمس

  يامةمعقود بنواصيها اخلري إىل يوم القاليت  متثلت تلك القوة باخليل،  (69)ربه أحبها حبا ناشتا عن ذكر ,الغاية
فكيف إذا كانت من الصافنات اجلياد ؟ ، (70)التسليم الصالة و عليه و آله أزكى-ال رسولنا الكرمي كما ق

(71)":              

                           

                         ،توارت  لذا ما إنص

معززا هلم  ،دا سائقيها أرفع األومسةل  ، مق(72)ناقهاأع سوقها و مربتا على ،هافتليوكاطلب إعادهتا  حىت عن ناظره 
، وكأن هذا دوع على اقتحام ساحتها؛ كي ال َيرؤ هيبة دولة احلقحقيق بت حسن تدريبها وإعدادها لنشر اخلري

الذ  ذكر يف سورة النمل:"  –عليه السالم  –االستعراض كان ضمن حشر اجلنود لسليمان    

                وهو موكب النمل {

                                                           

ة  إ منَّ ا ح ص ل ْت ع ْن ذ ْكر  اللَّه  و أ ْمر ه  ال  ع ن  الشَّْهو ة  و ا( 69 ) بَّة  الشَّد يد  ا اْلو ْجه  أ ْظه ر  قال الراز : }أ نَّ ه ذ ه  اْلم ح   26/390 اْلو ج وه { مفاتيح الغيبهْل و ى، و ه ذ 
ن احملقق: حممد زهري باخلري، كتاب الجهاد والسير،باب الخيل معقود في نواصيهاالصحيح، ه(256البخار : أبو عبداهلل، حممد بن امساعيل )ت( 70 )

 ه، دار طوق النجاة1422ناصر الناصر، الطبعة األوىل 
ليه، الذ  َيمع بني يديه، ويثين طرف سنبك إحدى رج والصافنات: مجع الصافن من اخليل، واألنثى: صافنة، والصافن منها عند بعض العرب:( }71 )

 193-21/192{ انظر الطرب ، جامع البيان: وأما اجلياد، فإهنا السِّراع، واحدها: جواد وعند آخرين: الذ  َيمع يديه...
ذلك،  .وللراز  كالم جيد يف21/196البيان جامع حه الطرب  وهو قول ابن عباس انظر جعل ميسح أعراف اخليل وعراقيبها: حبا هلا{ هذا ما رج  ( }72 )

عليه السالم –إنه مل يرتح ملا ذكر عن الصافنات اجلياد أو الفتنة اليت تعرض هلا سليمان :  –رمحه اهلل  –، وقال سيد قطب 392/ 26انظر  مفاتيح الغيب 
مث  ذكر يف البخار  لكن عالقته هبذين احلادثني ليست أكيدة، ومنسوى احلديث الذ   ،من تأويالت ألهنا إما إسرائيليات أو روايات ال سند صحيح هلا –

واحلديث املقصود هوما رواه أبو هريرة . 5/3020آن، انظر يف ظالل القرآن ال يستطيع متثبت أن يقول شيتا عن تفصيل هذين احلادثني املذكورين يف القر 
د يف سبيل اهلل ومل يقل إن شاء اهلل فلم تلد إال واحدة بشق جسد, أنظر البخار : أن سليمان قال ألطوفن الليلةعلى سبعني إمرأة كل تلد ولدا َياه

 4944الصحيح كتاب النكاح، باب قول الرجل: ألطوفن الليلة على نسائي، رقم احلديث: 
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. فهو حشد حىت ال يتفرقوا وتشيع فيهم الفوضى« فـ ه ْم ي وز ع ون  »له على آخره كبري، َيمع أو    عظيم، وحشد
 (73)عسكر  منظم. يطلق عليه اصطالح اجلنود، إشارة إىل احلشد والتنظيم.{

لكن  ، -واهلل أعلم - (74)قد خطر لسليمان ما أشعره بالعظمةه أن  بعد هذا االستعراض العظيم  ويبدو     
؛ (75)ى األصفياءيتوالهم برمحة االبتالء ليكونوا أنقبل  ،طانياللطيف الرحيم ال يرتك أولياءه وأصفياءه لوساوس الش

    :"أناب، إىل ربه مث ، (76)حراكعلى كرسيه جسدا بال يمان فأصبح فأصابت الفتنة سل

               ، املتقني وهذا حال ":      

                  فاستغفر األعراف ،

 :"ال ينبعي ألحد من بعده اطلب ملك كرمهبعظيم  ولعلمه  سليمان ربه؛           

                     فسخر له  ،فكان له ما أراد ،ص

 :"ن املآبسعده بالزلفى وحو  وهتم، وأطلق يده بالعطاء واملنع، دعنه مر  ، وكف  له الوهاب حىت من وسوس

                           

                           

                   هبات الرمحن لسليمان  ومن،ص

                                                           

 5/2636سيد قطب، يف ظالل القرآن: (  73 )
 مل يبني هذا الشيء، وما ذكره -تعاىل–ولكن اهلل  -تومئ اآلية الكرميةكما   -االبتالء الذ  حدث لسليمان كان جزاء على شيء صدر منه  ( إن74 )

م دار العلم 1990،الطبعة الرابعة 6/379م( التفسري الكاشف 1979املفسرون يف بيانه وحتديده ال يقوم على أساس, كما قال مغنيه: حممد جواد)ت
  23/260تحرير والتنوير ن من تأويالت هلذا االبتالء انظر الللمالين، بريوت/ لبنان، وكذلك مل يرض ابن عاشور ما ذكره املفسرو 

ول القضايا ح قال فضل اهلل:} يف حصول نوع من البالء الذ  أنزله اهلل على سليمان، ليكون مبثابة الصدمة الروحية اليت تثري لديه الكثري من األفكار (75 )
 19/263من وحي القرآن يف كل األمور{ املتصلة مبوقعه من اهلل ورجوعه إليه، وطاعته واالنقياد له 

 26/394( هذا واحد من الوجوه اليت رج حها الراز ، انظر مفاتيح الغيب 76 )
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 :"ب له النحاس، وسخر له أقوى البنائنيل املواصالت وسرعتها وأذاب  ل له س  أنه تعاىل سه     

                              

                           سبأ:" وبذلك

منت أنواع نحاس هو أأن انصهار احلديد مع ال أنواعها، ومن املعلوم أجناسها و حتققت عنده بكللقوة قد تكون ا
 و :"سدا منيعا يف وجه يأجو  ومأج عندما أقام القرننيذو و قد أشارت سورة الكهف إىل ذلك يف صنيع  القوى

                                

           الكهف. 

قومات يف بيان م ومجاال جالء تكتملتكون الصورة قد ا  -عليهما السالم- ألبيةوبانضمام قصة االبن       
 صناعية،و لمية، ، عأجناسها وأنواعهاب )العدل والقوة(مهها: دولة احلق اليت جعلت إمنوذجا لبناء املدينة الفاضلة وأ

 قائمة.اة ما دامت احلي  بيعةطستغالل عناصر الهنضة عامة شاملة ال عسكرية..و بنائية،  و

 ،احلق قومات دولةداود وسليمان، وبيان م امللكني العظيمنيألوابني القصتني العجيبتني: فتنة اتينك وبني      
طت آية األمر بتدبر الكتاب املبارك، كتاب شرف األمة الذ  ينبغي أن يكون يف صدارة التذكر وال يعي توس  

كيف ال وقد   ،برغد العيش يف تلك الدولة إال بإقامة تلك املقومات البشرية ظى، ولن حتذلك إال أولو األلباب
حظيت برغد العيش املاد  دول أقيمت على أساس العدل والقوة رغم تنحيتها شرع اهلل، ألن تلك املقومات 

نفسه  فإن أضاف املؤمن إقامة شرع اهلل يف ،ة كافة مؤمنهم وكافرهم على السواءهي أساس إقامة دولة احلق للبشري
وأهله فقد حظي بالرغد التام: ماديه ومعنويه، أما الدليل على على كون كل من العدل والقوة أساس إقامة دولة 

وأمته بالعدل  محةاليت  تأمر نيب الر  احلق باإلضافة إىل ما سبق من القصتني فهو النصوص املتعدد من كتاب اهلل

 :"-منها: ،هم وكافرهمنفة على السواء مؤمبني الناس كا           
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           وقد أخربنا ، (77)املائدة

 قرآننا العظيم أن هالك األمم ال يقع إال بوجود الظلم، قال تعاىل:"            

        (78)وده، 

 فيكفي أمره تعاىل األمة باإلعداد يف قوله تعاىل:" (القوة)أما عن              

       األنفال 

 -:المطلب الثاني: خواطر حول سورة ص

 -:(79)بالعطاء حمور سورة ص: الصرب على البالء مث املن  

كرمية إىل الصرب حيث يدور حمور السورة ال –واهلل أعلم  –الكرمية مبا أراه  يرمز هذا احلرف )ص( يف السورة     
 حول الصرب، وفيما يلي بيان ذلك:

حث الكفار بعضهم بعضا على الصرب على عبادة آهلتهم املزعومة، قال تعاىل: "  -       

                 ص 

ه )آواب( وإن   -عليه السالم  – ره بداودذك  و  ،بالصرب –صلى اهلل عيه وآله  -هلل تعاىل رسوله الكرميأمر ا -

":                          ص، ومن هذا

كر ذ بدليل أن هذا الوصف اختص به نيب اهلل أيوب الذ  ي   -عليه السالم -الوصف استنبط  شدة صرب داود
                                                           

 ، 15، الشور58( وانظر سورة النساء 77 )
 59، القصص 59( وانظر سورة الكهف 78 )
نا أ.د فضل شيخما قاله  يف السورة الكرمية يدل على مضموهنا وهو كثرة اخلصومات اليت كانت بني األنبياء وأقوامهم، انظر (ص)( قيل: إن حرف 79 )

 م 2017،إعداد اجلمعية العلمية/ مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، نشرته إذاعة حياة عمان الطبعة األوىل 4/2009تفسري القرآن اجمليد:  حسن عباس،
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اء ثالثهم بل هو مشتق من امسه، ومل يرد هذا الوصف إال لثالثة أنبي -تعاىل  –وكثرة اإلياب إىل اهلل مثاال للصرب، 

 ن هؤالء الكرام كانوا قمة يف الصرب وقمة يف العبادة "سليمان الذ  يذكر دائما مع أيوب، مما يعين أ   

 العطاء الرباين من خزائن الوهابوقمة يف  ،ص ":           

   ملصطفى وألمته إن امبنحها حلبيبه  -تعاىل  -م املوىل وهذه املنحة الربانية هي اليت سيتكر   ،ص

تحت على أمته كنوز وف   ،(80)عطي املصطفى الكوثرصربت على التزام منهج اهلل، وهو ما حصل بالفعل حيث أ  

 : "هبم األحزاب وهزم اهلل ،الدنيا               كما هزم ص ،

األحزاب من قبلهم وقد كانوا أشد منهم قوة ":          

                              

           ص 

إن التوصل لفهم املعاين الغريبة يف السورة الكرمية وفهم القصص الواردة فيها حيتا  لقوة يف العبادة وقوة يف  -
حتصيل العلم واإلنابة إىل املوىل سبحانه كي توهب ملن حصلها خزانن الفتوحات الربانية، وحيث إن كل ما ورد 

هم من جعل بصيغة املبالغة على لسان الكفار يف تعجبورد هذا الوصف قد فيف هذه السورة الكرمية يثري العجب 

اآلهلة إهلا واحدا:"                      ص  

                                                           

و قليل يف حقه { ه -صلى اهلل عليه وسلم –خمالفته حيث قال: }إن هذا الذ  أعطيه النيب  –رمحه اهلل تعاىل  –اعتذر من شيخنا أد فضل عباس  (80 )
 م دار النفائس عمان/ األردن2009،الطبعة السابعة 172وذلك يف بيانه الفرق يب اإليتاء واإلعطاء. انظر إعجاز القرآن الكرمي: 
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دة )اخلصم( مثل مفر  ،مل ترد يف القرآن إال يف هذه السورةالكرمية بعض املفردات اليت ذكرت يف السورة  -
 –، ويف ذلك إشارة فيما أرى (82)و)احملراب( (81)و)الصافنات( أو كانت نادرة الورود مثل مفردة )اخلصمان(

 ستدعي مزيدا من التدبر.القصتني اللتني ذكرتا فيها مما ي غرابة إىل –واهلل أعلم 

بعد  هله ومثلهم معهممواله تعاىل أ اآلواب الذ  وهبهإىل سليمان إىل أيوب من داود هذا هو حمور سورة ص، 
أمره  أن بعد -صلى اهلل تعاىل عليه وعلى آله- ىوتلك مناذ  عظيمة واسى هبا الرمحن حبيبه املصطف، (83)البالء

م عن انتظار يوم احلساب:" بالصرب على من نفد صربه              

     ،ة خلقهري خلن أن ميك   فال بد   ؛ن هؤالء العظام ووهبهم يف الدنيا قبل اآلخرةفكما مك   ص- 

 ،ةورة العظيمكما استهلت به تلك الس  ،القرآن هلا ذكراهذاتخلف أمته، ما دام ويس ،ويهبه –صلى اهلل عليه وآله 
 ،ذكر داودأ ،ذلك سببا لتكرار مفردة )أذكر( يف السورة الكرمية وما دامت تلك النماذ  العظام هلا أسوة، ولعل  

جاء بعد  مث ،واذكر إمساعيل واليسع وذا الكفل ،واذكر عبادنا إبراهيم و إسحق و يعقوب ،واذكر عبدنا أيوب
عنه  أن يكونوابشر ما كان ينبغي لل ،(84)نبأ عظيم ، وهذا الذكرإن هو إال ذكر للعاملني ،هذا ذكر، مث ،ذلك

، (85)، أن خيتصموامن خلق آدم حلكمةوهذا ما دعا املِل األعلى جلهلم با ,ويف األرض هم مفسدون ،معرضون

  :" سيختصموا أهل النار وكذلك           ص 

 را منهفاجعل نصيبنا واف حسن املآبجبزيل العطاء و ومنك الرجاء  ،لك احلمد كلهأنت أهل للحمد فاللهم      

 : الخاتمة     

 خلصت هذه الدراسة إىل ما يلي:

 :معانٍ  ةعلى ثالثأن التدبر يف القرآن جاء -1

                                                           

 ، ووردت مادهتا يف القرآن يف مثانية عشر موضعا19يف سورة احلج آية  ذ كرت( 81 )
 39و  37يف سورة آل عمران آية ( 82 )
 من سورة ص 44-41( أنظر آية 83 )
 26/407القرآن، هو أحد الوجوه اليت ذكرها الراز  يف تفسريه:  :والقول بأنه( 84 )
 من سورة ص 71 -67( أنظر آية 85 )
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  وذكر يف القرآن يف أكثر من موضع منها قوله تعاىل:" املعىن اللغو  وهو أن الدبر خالف القبل -  

                       

    األنفال 

 مترون بأمرهأو املالئكة املؤ  –سبحانه  –وجاء مبعىن تقدير األمرووقوعه كما قدر له، وال ميلك ذلك إال اخلالق  -

يل األلباب، و أو مدحا ملن عمل مبقتضاه بوصفهم بإوجاء أمرا تكليفيا، إما نعيا على من أعرض عن التدبر  -
 (86)وذلك يف أربع سور

وتنعى على  املواضع اليت جاءت تأمر به بصيغ خمتلفة والذ  يعين هذه الدراسة هييف القرآن  جاء )التذكر( -2
لقليل االذين أعرضوا عنه، وأن كل هذه املواضع جاءت يف القرآن يف سياق األمور الواضحات اليت ال حتتا  إال 

 قلأدىن درجات التأمل ويليها التفكر مث التع هي التأمل للوقوف على حقيقة ما لفتت إليه اآليات، ومن 

 و أهم السياقات اليت جاءت فيها وصنفتها يف أربع جمموعات)أولو األلباب( ذكرت  ويف الفاصلة القرآنية -3
 .  إليها العقول املربأة من اهلوىجاء يف األمور اليت هتتدالتذكر بإويل األلباب أن اقرتان 

زت بتني وامتاداود وسليمان العجي قصيت كون اآلية الوحيدة اليت أمرت املؤمنني خاصة بالتدبر قد جاءت بني  -4
دا من العناية صلت بإويل األلباب، كل ذلك يستدعي مزيعت القرآن فيها باملبارك و ف  باألمر بالتدبر والتذكر و ن  

طت ومضات ذلك استنب ( بتمامها على العموم، وعلى ضوءص)مبا تضمنته تينك القصة على اخلصوص وسورة 
 منها:

 الذ  مل يرد يف القرآن إال يف ستة مواضع  صوصية أسلوب )وهل أتاك(خخ
ألمر  ث( وأن األوىل ال تأيت إاليها عن مفردة )احلدرت قصة داود وم زيتاليت تصد  الت مفردة )النبأ( دال

عظيم سواء أكان من شؤون الدنيا أم من شؤون اآلخرة، وأهنا تفيد اليقني أو غلبة الظن و االرتفاع، وكوهنا 
يها على عظم شأن هذه القصة وأن أهم ركن ف يف سورة ص فهذا يدل   –عليه السالم –ارتبطت بقصة داود 

                                                           

 24و حممد  29و ص  68املؤمنون ، و 82( النساء86 )
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ني ابتالئه باخلصمني ح –عليه السالم  –داود ه إليه ب  وأهم أسس تثبيته هو )العدل( الذ  نـ   ،مما يتعلق بامللك
يد معىن اليت تف الذين تسوروا احملراب، ومن املفردات اليت تؤكد عظم ملك داود أيضا، مفردة )احملراب(

وحيد هو البه داود، و ، وهو ما احتاط التحصني سواء النفسي من وساوس الشيطان أم اخلارجي من األعداء
 بني األنبياء الذ  ذكرت له خالفة األرض بعد آدم 

بطت أن استن ،نشر اخلري الذ  ورث امللك عن أبيه ليكمل مسرية  –عليه السالم  –ومن قصة سليمان 
كله     هي اخلرية اهتمامه باخليل واليتلت بشد  اليت متث   (بالقوة)امللك واحلفاظ عليه ال يكون إال  استمرار هذا

من   ينبغي ألحدال إىل مواله طالباً ملكاً  نت هبا سليمان مث أناب، وقد ف  كما جاء التعبري عنها يف سورة ص
على ت استمرار رسالة السماء كما نصً هي اليت تضمن ف ، كذلكالقوة اليت هبا يصان امللكب بعده، متمثال

 –عليه السالم-احلديد إال للملك العظيم والنيب الكرمي داود  –ىل اتع –ن اهلل ذلك سورة احلديد، لذلك مل يل
 .أعظم ملوك األرض 

 :أما من تلك السورة العظيمة فقد استوحيت هذه اخلواطر -5

هبات  ومن مثً  عني على التدبرالصرب على البالء، وأن مما ي  بالعطاء ال يكون إال بعد  أن املنً  ن حمور السورة هو:إ
 الرمحن  ألوليائه: العلم، و االجتهاد يف العبادة 

احملراب، صافنات، و إن بعض املفردات اليت وردت يف السورة الكرمية مل ترد يف غريها من السور وهي: ال -
ا يستدعي مزيد وهو م ،شارة إىل غرابة القصتني املذكورتني يف السورة الكرميةإ –كما أرى   – والنعجة.. ويف ذلك

 تأمل

 العبادة تأسى هبم يفمناذ  ي   –عليهم السالم  –إن هؤالء العظام من األنبياء من داود إىل سليمان إىل أيوب  -
أوىل أن  ،وأمته -يه وآلهعل صلى اهلل -وحيث وهبهم اهلل تعاىل تلك اهلبات العظيمة فإن حبيبه  ،والعلم والصرب

ي وكل من واجتياز االبتالءات، وعليه فإين أوصي نفس ،بعد الثبات وال يكون إال ،التمكني والقوة :م الكرميبههي
حا بشىت متسل   -بحانهس–مستعينا بالكرمي  ، إدامة التدبر هلذا الكتاب العظيم،حبب كتاب اهللفه اهلل تعاىل شرً 

 ن خزائن جوده ما يرشده ملعاين الكتاب املبارك.م الوهاب يهبهل املعارف والعلوم،

ات لطاقة من ، وهيهله من تدبر  لتلك السورة العظيمة، وهو جهد املقلأخريا فإن هذا ما استطعت حتصيً      
 ؛خريا صلت إليهو  ما فإن كان ،من حبار أنوار علم من ال تنقضي أسرار علومهإال بصيصا  رفغأن ي د بالتدبرتفر  

 . بضاعته يف العلم مزجاة فهو من كرم موال ، وإال فعذر  أنين ممن
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 داراهلداية جمموعة من احملققني،

الفواتح م، 1999وىل األطبعة ال (هـ920، ويعرف بالشيخ علوان )ت النخجواين،نعمة اهلل بن حممود .20
 ردار كايب للنشر، الغورية/مصاإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية، 

 دار الكتب العلمية /بريوت الدر املصون، ه(756امحد بن يوسف بن عبد الدامي)ت احلليب،السمني . 21

احملقق: ياسر بن إبراهيم  تفسري القرآن، هـ(489أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار )تالسمعاين،  .22
 م، دار الوطن/الرياض1996وغنيم بن عباس، ط 

   م1997، مطابع أخبار اليوم التفسري ه(1418حممد متويل ) ت  الشعراو ،. 23
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Abstract 

The present research aims to identify the level of innovation management and development of 

Muslim students at IMAS School in Putrajaya, Malaysia. The researcher used the descriptive, 

analytical method using the questionnaire to measure the level of innovation management and 

development. The study included 100 students. Sample Responses through the SPSS program, the 

results showed that the main hypothesis that "there is an increase in the level of innovation 

management and development in the sample of the current study" is achieved. 

The researcher returns this result to what students receive at this age of various educational 

activities that contribute greatly to the development of mental abilities, especially the abilities 

associated with innovation such as flexibility, is the ability of the student to find diverse solutions 

to different one problem, and originality is the ability of the student to find new solutions did not 

reach them By the problem to be solved, and fluency is the ability of the student to find many 

solutions and the largest number of solutions represents the student's outstanding fluency in finding 

solutions to the existing problem. 
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 البحث ملخص

يهدف البحث احلايل إىل التعرف على مستوى إدارة االبتكار وتنميته لدى الطالب املسلمني مبدرسة إمياس يف بوتراجايا 
االبتكار وتنميته  مستوى إدارةوقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مستخدمًا االستبانة لقياس  ،يف ماليزيا

وقام الباحث بتحليل استجابات العينة  ،طالباً  100وقد اشتملت عينة الدراسة على عدد وهي من إعداد الباحث، 
يف  رتفاعايوجد الفرضية الرئيسة واليت تنص على "  أوضحت النتائج حتقق SPSSمن خالل الربنامج اإلحصائي 

ا يتلقاه الطالب م ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل ".لدى عينة الدراسة احلالية مستوى إدارة االبتكار وتنميته مستوى 
ملرتبطة اهبذه املرحلة العمرية من أنشطة تعليمية متنوعة تساهم بشكل كبري يف تنمية القدرات العقلية خاصة القدرات 

درة الطالب واألصالة وهي ق وهي قدرة الطالب على إجياد حلول متنوعة ومتباينة للمشكلة الواحدة، باالبتكار كاملرونة
على إجياد حلول جديدة ومل يصل هلا أحد من قبل للمشكلة املراد حلها، والطالقة وهي قدرة الطالب على إجياد حلول  

 .قة الطالب املتميزة يف إجياد احللول للمشكلة القائمةكثرية وأكرب عدد من احللول ميثل طال

 املرونة-التعليم-تنمية-إدارة-االبتكار الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:

 متثل التطورات احلديثة يف احلياة عامة والتكنولوجية خاصة عامالً مهماً يف تقدم الشعوب وقدرهتا على منافسة العامل.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 370 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

واالبتكار يُعد أحد األدوات األهم يف مواكبة هذه التطورات وإعطاء الدول القيمة الكبرية مقارنة بغريها وذلك يف كافة 
 اإلنسانية واألدبية كذلك. واالجتماعيةاجملاالت العلمية والتكنولوجية 

تلك الطاقات البشرية،  إىلاهتماماً متزايداً يف عدد من البحوث اليت جترى حوله حلاجة اجملتمعات  حيتل متغري االبتكار
إن إعطاء الفرص املناسبة لنمو الطاقات االبتكارية هي مسألة حياة أو موت بالنسبة ألي  :1962مثلما قال توينيب 

ني يت أصبحت شائعة ومستخدمة من قبل األكادمييجمتمع من اجملتمعات" فللوهلة األوىل يبدو أن كلمة "اإلبداع" ال
والرتبويني ورجال السياسة والصناعة واالقتصاد والتجارة وحىت العامة، مفهومة وحمددة املعامل لدرجة ال تستدعي السؤال 

 عن جوهرها أو أمهيتها.

 المطلب األول: مشكلة البحث وتساؤله وفرضيته

الية بالبحث ما يفيد البيئات التعليمية والفئات العمرية اليت هتتم الدراسة احل إن االبتكار حبد ذاته ليس كافيًا لتحقيق
اس مشكلة الباحث أس اعتربهفيها وإمنا تكتمل الفائدة من االبتكار من خالل إدارته بشكل صحيح وعلمي وهو ما 

 حبثه احلايل.

يس يف وتنميته ميكن بلورة التساؤل الرئ ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة املتعلقة بإدارة االبتكار
 البحث احلايل فيما يلي:

 ما هو مستوى إدارة االبتكار وتنميته لدى عينة الدراسة احلالية؟ :التساؤل الرئيس

 .: يوجد مستوى مرتفع يف إدارة االبتكار وتنميته لدى عينة الدراسة احلاليةفرضية البحث

 المطلب الثاني: أهمية البحث

 أمهية البحث احلايل فيما يلي:تتمثل 
عاماً ميكن أن يساهم  15-11تناول موضوع إدارة االبتكار وتنميته لدى مرحلة عمرية مهمة للفرد من  -1

 احلايل. تطوير مستمر للبيئة والفئة املستهدفة يف البحثإىل بشكل يؤدي  لالبتكاريف إدارة املؤسسات 
ق قوالب تنميته للمؤسسات التعليمية لضمان استمرار منوها وفإمكانية تقدمي حلول تتعلق بإدارة االبتكار و  -2

 مدروسة وجاهزة.
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 السعي إىل إجياد مراكز إلدارة االبتكار يف جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية. -3
صياغة قوانني ولوائح ونظام عمل جيعل من عملية الكشف والتدريب على إدارة االبتكار وتنميته عملية  -4

 منظمة.
ئة العمرية قواعد التنبؤ املستقبلي وتوجيه ألية التطوير واالبتكار يف البيئة التعليمية ومع الف املساعدة يف فهم -5

 املستهدفة يف الدراسة احلالية.
دارة إيستفيد من هذه الدراسة الباحثون واملختصون يف الشأن الطاليب لرسم الربامج واخلطط املرتبطة ب -6

 .االبتكار وتنميته
 لبحث المطلب الثالث: أهداف ا

 يهدف البحث احلايل إىل: 

 لدى عينة الدراسة احلالية. إدارة االبتكار وتنميته الكشف عن مستوى  

 المطلب الرابع: حدود البحث

 .إدارة االبتكار وتنميتهوذلك من خالل تناول ودراسة مستوى  احلد املوضوعي: -1
تعليم الدراسة احلالية على الطالب املسلمني يف المثل ماليزيا احلد املكاين هلذه الدراسة وتقتصر : احلد املكاين -2

 األساسي من الطالب العرب الدراسني يف مدارس ماليزيا.
أجريت الدراسة على الطالب املسلمني الدراسني يف التعليم األساسي يف بوتراجايا يف ماليزيا والذين : احلد البشري -3

 عاما من الذكور واإلناث. 15 – 11ترتاوح أعمارهم من 
 منهجية البحث  مطلب الخامس:ال

 البحث احلايل على املنهجية اآلتية: اعتمد

دراسة  عند ونفسي، عقلي جهد أقصى ببذل الباحث هبا يقوم اليت الطريقة هو" االستنباطياملنهج  :االستنباطياملنهج 
 .((1))" باألدلة مدعمة تربوية مبادئ استخراج هبدف النصوص

                                                           
 .52، 43 ص بتصرف، جدة، الشروق، دار ه(.1408فودة. ) حممد حلمي صاحل عبد الرمحن عبد اهلل ، الرتبوية، البحوث كتابة يف املرشد( 1)
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 دراسة تلك املعلومات املستخرجة من مصادرها دراسة حتليلية هبدف الوقوفإىل املنهج التحليلي، عمد الباحث  -1
 صلة من عينة الدراسة.احمل االستباناتمرتكزها، ولتحليل نتائج وبيانات إىل على عناصرها ودواخلها بغية إعادهتا 

 .دى عينة البحثميته لإدارة االبتكار وتنللقيام بالدراسة امليدانية وملعرفة مستوى  املنهج الوصفي املسحي، -2
 المطلب السادس: مصطلحات البحث 

متكاملة من السياسات  منظومة ويقصد به الباحث يف أغراض هذه الدراسة بأنه: :إدارة االبتكار وتنميته
كن مي اليت تساهم يف توجيه القدرات العقلّية وتسخريها يف إجياد فكرة جديدة واالسرتاتيجيات والعمليات واألدوات

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

» هو ، أو«يفهم عموماً كمقدمة شيء جديد أو طريقة جديدة، أو تأليف املعرفة يف املنتجات اجلديدة» االبتكار بأنه
(  فأشار إىل أن T.Peters، أما توم بيز)«النسبة للفرد الذي يتبناهافكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبري جديد ب

» ( االبتكار بأنه Jared Lipworth، وعرف )اختيارهمل يسبق  شيءاالبتكار هو التعامل مع شيء جديد، أي 
 . (2)«العملية اليت حتول املعرفة إىل القيمة» وأشار إىل مفهوم االبتكار بأنه  ،«تقدمي شيء جديد

 -املرونة -تناول جروان التفكري االبتكاري بأهنا "عملية عقلية تعتمد على جمموعة من القدرات مثل: )الطالقة بينما
هي و  ومسات الشخصية املبتكرة(، وتعتمد على بيئة مسرية هلذا النوع من التفكري؛ لتعطي يف النهاية احملصلة االبتكارية،

لوقت لة، والذي يتميز باألصالة والفائدة والقبول االجتماعي، ويف نفس ااإلنتاج االبتكاري، واحللول االبتكارية للمشك
 .(3)يثري الدهشة لدى اآلخرين

ويرى الباحث بأن إدارة االبتكار: نشاط عقلي خيرج عن نطاق التفكري املعتاد يف وضع حلول ملشكلة ما، ويعتمد على 
 .الطالقة(-ساسيةاحل-املرونة-والذي تتميز)باألصالة بيئة مسرية لتعطي يف النهاية احملصلة، املعاجلة االبتكارية

                                                           
(: األردن، ديبونو 2010ويل والعبيدي ، باسم حممد والعبيدي  ،آالء حممد)الرتبية والتعليم، حممد جاسم  اإلبداع والتفكري  االبتكاري وتنميته يف  (2)

   . 1للطباعة والنشر، ط 
 .1(: عمان ، دار الفكر، ط2002اإلبداع مفهومه وتدريبه ، فتحي عبد الرمحان جروان ) (3).
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عرف الكناين التفكري االبتكاري أنه" قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجاً يتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية 
  )4(.واألصالة وبالتداعيات البعيدة كاستجابة ملشكلة أو موقف

 االبتكارالمطلب السابع : تصنيف 

(" 1977وعبد السالم عبد الغفار)  (، 1976خري اهلل )  1977)  مت تصنيف االبتكار بني الباحثني، أمثال "جلفورد
 :االبتكار باعتباروميكن  أن نلخص هذه التصنيفات كما يلي 

 .عملية عقلية -1
 .اإلنتاج -2
 .االبتكار والبيئة احمليطة  -3
 .السمة الشخصية للفرد -4
 .أسلوب حل املشكالت -5

أن القدرات االبتكارية عملية تغري إرتقاء يف تنظيم احلياة الذاتية للفرد، فاملبتكر إمنا  م(،" 1981وقد أكد )حسني: 
 يتقدم من حالة الشعور بعدم الرضا عن النظام الراسخ أو الثابت إىل الوصول إىل نظام جديد " 

  يةاحلساس –املرونة -األصالة  -الطالقة  )):وذكر أن القدرات االبتكارية هي جمموعه من القدرات النوعية وهي
 (5) ).التقومي -إعادة التجديد  -القدرات التحليلية والرتكيبة  -باملشكلة 

ومن إطالع الباحث على البحوث واملراجع توصل إىل أهناُ جتمع على أربع قدرات أساسية، جيب أن تتوفر يف القدرات 
 : العقلية االبتكارية للشخص وهي

حلول ملشكلة خالل دقيقه يعترب أكثر  10"الشخص الذي يعطي  أن م(، 2009حيث ذكرت )مها حممد  :الطالقة
فيما أثبتت الدراسات السابقة أن الطالقة  ،(6)حلول لنفس املشكلة خالل دقيقة" 7طالقة من الشخص الذي يعطي 

 الطالقةالفكرية، والطالقة التعبريية، و هلا مكونات فرعية: وهي الطالقة اللفظية، والطالقة االرتباطية، والطالقة 

                                                           
 مرجع سابق(4).
 .2006للنشر والتوزيع، دون طبعة،عبد العزيز السعيد: األردن، دار الثقافة  اإلبداع ، إىل املدخل (5).

الرتبية والتعليم، حممد جاسم ويل والعبيدي ، باسم حممد والعبيدي  ،آالء حممد: األردن، ديبونو للطباعة   اإلبداع والتفكري  االبتكاري وتنميته يف (6). 
   .2010، 1والنشر، ط 
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املرونة: ويقصد هبا أن يكون الفرد منفتًحا يف أفكاره، وميتلك أكثر من مسلك يف إجياد حلول حمتملة ملثري معني، وعدم 
 .اجلمود يف أفكاره يف الوصول إىل حل

علها م تكرار احللول السابقة، مما جيوتعين األصالة قدرة الشخص على إجياد أفكار جديدة ملشكلة حمددة، وعد :األصالة
 .تتميز باألصالة

 (7)أن األفراد خيتلفون يف حساسيتهم للمشكالت" :احلساسية باملشكلة

 وأكد تورنس "أن االبتكار عملية تبدأ باحلساسية للمشكالت وأوجه القصور". 

يعة ستجابة لألشياء يف الفن أو الطبأنه "شدة احلساسية للقيم اجلمالية، والقدرة على اإل م(، 2007وذكر الشفيع ) 
 .واستنباطها ومتييزها عن األشياء العادية واألقل مجااًل، وهو القدرة على متييز الشيء القيم

وهو منط من  ،رلدى النظر يف أثر من آثار العاطفة أو الفك انقباضهاالنفس أو  انبساطوهو حاسة معنوية يصدر عنها 
 حكام على قيمة شيء أو فكرة أو موضوع من الناحية اجلمالية".السلوك يتطلب يف جوهره إصدار أ

 المطلب الثامن: التفكير االبتكاري واإلنتاج االبتكاري 

بني القدرة على التفكري االبتكاري واإلنتاج االبتكاري؛ إذ يرى أن اإلنسان قد تتوفر لديه « ج.ب.جيلفورد»ميّيز 
تكاري، بل ؛ ألن القدرات العقلية وحدها غري كافية لإلنتاج االبابتكارياً ولكنه ال ينتج إنتاًجا  القدرات العقلية الكافية،

 ينبغي أن تتوفر إضافة إىل ذلك اإلمكانيات البيئية املناسبة اليت تسمح بنمو تلك القدرات وتوظيفها حىت ينتج بعد ذلك
. ويرى كذلك أن القدرات االبتكارية (8)ت، وقد تكون مشجعة ؛ ألن البيئة قد تكون مثبطة لتلك القدراابتكارياً إنتاًجا 

هي أصال قدرات عقلية معرفية تندرج ضمن زمرة التفكري اإلنتاجي التباعدي؛ كالطالقة، واحلساسية للمشكالت، 
 واملرونة، واألصالة، والتفاصيل أو التوسيع.

                                                           

 .1994، 5،البهي السيد، فؤاد دار الفكر العريب. القاهرة ط  الذكاء).7( 
  1977، .200-199القاهرة ص  -التفوق العقلي واالبتكار ،عبد السالم عبد الغفار: دار النهضة العربية  (8).
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 ومنها يث تقيس التفكري اإلنتاجي التباعديولذلك يقرتح منوذًجا آخر من املقاييس تتفق مع إطاره النظري حب 
ال واحًدا من فإنه يقدم ح -كيف ما كان نوعها-ويظهر عندما يواجه املفحوص مشكلة ما  ،التفكري اإلنتاجي التقاريب

 بني احللول املتعارف عليها، واليت تكون عادة حلوال منطقية على شيء من الدقة، فهي استجابات وحيدة وحمددة.

  واالختراعاسع: االبتكار واإلبداع المطلب الت

كثريا ما نتداول هذه املصطلحات دون إدراك الفرق احلقيقي بني كل مصطلح وآخر إضافة إىل مصطلحات أخرى  
 املوهبة والعبقرية. كاكتشاف

هي تستخدم ف يزيةإجنلإن عالقة االبتكار باإلبداع عالقة الكلمة مبرادفها وذلك حسب املراجع األجنبية فرنسية كانت أو 
مصطلحا واحد وحبكم ثراء العربية وتنوع مفرداهتا فإن ترمجة مصطلح مفعم باملعاين كهذا املصطلح ليس من السهل أن 
تستقر على ترمجة واحدة متفق عليها، ويف هذا السياق تركز حبوث كليات الرتبية على "االبتكار". بينما تركز حبوث  

من الدراسات موضع التحليل  %70قية على "اإلبداع". وتبني أن حوايل كليات اآلداب والرتبية الفنية واملوسي
فقط،  %21استخدمت مصطلح "االبتكار". يف حني بلغت نسبة الدراسات اليت استخدمت مصطلح اإلبداع حوايل 

 (9)فقط من هذه الدراسات %1أما مصطلح "العبقرية" فقد استخدم يف 

 عليه مبدئيا أن الفرق بينهما بسيط وسطحي. اتفقوما 

إذ يعرف قاموس علم النفس مفهوم االبتكار بأنه "القدرة على إنتاج أعمال جديدة يف ميدان الفن أو امليكانيك أو 
 (10)حل املشكالت بطرق جديدة"

ردود إىل أن وهذا م وأما معىن اإلبداع فتختلف وتتعدد اآلراء لدرجة يصعب معها الوصول إىل تعريف حمدد ملعناه،
ه النفسية، ومساته إذ يرتبط به قدرات الفرد العقلية، ودوافع –ثري يف حمتواه، متعدد يف جوانبه  –اإلبداع كظاهرة إنسانية 

تداد بالنفس ، والقدرة على توجيه الذات واإلحساس بالتفرد واالعاالنفعايلاالنفعالية اليت قد يتحدد بعضها يف التوازن 
 لى اخلربة لتحقيق التواصل بني املبدع وعامله.واالنفتاح ع

                                                           
 .2002، 1، فتحي عبد الرمحان جروان: عمان ، دار الفكر، ط  مفهومه وتدريبهاإلبداع  (9).
 .1997املربز، املدرسة العليا لآلداب والعلوم  اإلنسانية،العمليات االبتكارية لدى الطفل، خياطي عبد القادر، جملة  (10).
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( تصورا لإلبداع وتنميته يؤكد على العالقات املتبادلة اليت تتمثل يف العالقة 1993ويف كتابة .العقول املبدعة. جاردنر)
 (11)بني الطفل واملعلم، والعالقة بني الفرد وعمله، والعالقة بني الفرد واآلخرين يف عامله

 االبتكار في اإلسالم المطلب العاشر: 

كل ما يفيده   افاكتششرع اهلل اإلسالم كمنهج حياة للبشر وأعطى لإلنسان احلرية يف البحث والتدقيق والسعي وراء 
وينفع الناس عموما ومن هنا فإن االبتكار مبفهومه العلمي إمنا هو جزء أصيل من منهج اإلسالم وتعليماته كما يف قوله 

ُُ الن َّْشأرةر اآْلِخررةر))العنكبوت:تعاىل: }ُقْل ِسريُوا يف  ُُ َّ الل َُّه يُنْنِش أر اخلْرْلقر  ( وقوله: }يرا مرْعشررر 20 اأْلرْرِض فراْنظُُروا كرْيفر بردر
ُفُذونر  ُفُذوا ِمْن أرْقطراِر الس َّمراوراِت وراأْلرْرِض فرانْنُفُذوا الر تنرننْ ْنِس ِإِن اْسترطرْعُتْم أرْن تنرننْ ))الرمحن:إِ اجلِْنِّ وراإْلِ  .(33ال َّ ِبُسْلطران{

}أرملرْ تنررر أرن َّ الل َّهر  فقال سبحانه واالكتشافوقد ذكر اهلل تعاىل من علماء اخلشية أولئك الذين يهتمون بالعلم واالبتكار 
ٌد بِيٌض ورمُحٌْر  ترِلٌف أرْلورانُنهرا ورغرررابِيُب ُمُْ أرنْنزرلر ِمنر الس َّمراِء مراًء فرأرْخررْجنرا ِبِه َثررررات{ ُُمْترِلًفا أرْلورانُنهرا ورِمنر اجْلِبراِل ُجدر

 (.48ُسوٌد))الفرقان:

 الطب والفلك نافعة للبشر، يف اكتشافاتيف األمة علماء مبتكرون سبقوا إىل  وملا تأصل الفهم الصحيح لإلسالم ظهر
والبصريات والكيمياء والطريان والفيزياء والرياضيات واجلغرافيا، وغري ذلك كثري مما ال خيفى، حىت عدوا للعلماء املسلمني 

 األمة.نفعت  دب والسلوك والتاريخ اليتألف اخرتاع واخرتاع، فضالً عن إبداعهم العظيم يف علوم الشرع املختلفة واأل

 صفات المبتكرين في اإلسالم  عشر:المطلب الحادي 

ومن خالل الربط بني ما توصل إليه العلماء املعاصرون إىل صفات املبتكرين وبني ما ورد يف القرآن الكرمي جند أن مجيع 
 ك :الصفات احلسنة اليت أشاد اهلل هبا إمنا هي صفات املبتكرين ومن ذل

الصرب وحتمل املشقة: يقول جون نيشم إن الصرب هو خصلة املبتكرين ورواد األعمال الناجحني. ال يستطيع املبتكر 
مع. الصرب النتائج وحتمل معوقات تقدمي شيء جديد للمجت وانتظاروالريادي النجاح بدون الصرب على البحث والتجربة 

نر الرسُسِل ورال فراْصربْ كرمرا صربنررر أُوُلوا اْلعرْزِم مِ »يقول اهلل تعاىل :  صفة مهمة يف حياة املؤمن وهو خلق إسالمي عظيم،
ُمْ   ( .115)هود:« ورأْصربْ فرِإن َّ الل َّهر الر ُيِضيُع أرْجرر اْلُمْحِسِننير »(، وقال تعاىل: 35)األحقاف: ال آية« ترْستنرْعِجْل هلر

                                                           
الرتبية والتعليم، حممد جاسم ويل والعبيدي ، باسم حممد والعبيدي  ،آالء حممد: األردن، ديبونو للطباعة   اإلبداع والتفكري  االبتكاري وتنميته يف (11).

   .2010، 1والنشر، ط 
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ا ِإال َّ بِاحلْر  أرورملرْ ينرتنرفرك َُّروا{دقة املالحظة والتدقيق:  ننرُهمر لرقر الل َُّه الس َّمراوراِت وراأْلرْرضر ورمرا بنرينْ قِّ ورأرجرل{ مسسرمىى يف أرنُفِسِهْم مرا خر
ْم لركراِفُرونر  ِثريًا مِّنر الن َّاِس بِِلقراء ررهبِِّ   (8)الروم: « ورِإن َّ كر

 (114)طه: « ورُقل ر َّبِّ زِْدين ِعْلماً {التعلم : 

 

 الثاني عشر: الدراسات السابقةالمطلب 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر االكتشاف شبه املوجه يف تدريس العلوم  : م (١٩٩٠) دراسة صفية سالمن ١
  علنى تنمية املفاهيم العلمية واملهارات العقلية والتفكري االبتكاري لدى تالميذ التعليم األساسي

من طالب الصف السابع األساسي مبدينة املنيا، وقسمت العينة إىل جمموعتني،  طالباً  ١٢٠تكونت عينة الدراسة من  
جمموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، استخدمت الباحثة اختباراً حتصيلياً من إعدادها، واقتصر على قياس املفاهيم اليت 

ية منن إعدادها اقتصر للعمليات العقل تتطلبهنا دراسة املشكالت الرئيسة بالدروس يف مستويات معرفية ُمتلفة، ومقياس
على قياس العمليات العقلية ) املالحظة ، االتصال ، االستنتاج ، التنبؤ ( الناجتنة عن حتليل حمتوى الوحدة، واختبار 

 م١٩٧٤القدرة على التفكري االبتكاري؛ لنسيد خينر ااهلل 

موعتني قبلياً ة، واألصنالة، وتنم تطبينق االختبارات على كلتا اجملواقتصر على قياس قدرة الطالقة الفكرية، واملروننة التلقائين
 : وكان من أهم النتائج هلذه الدراسة .وبعدياً 

 . ن وجود فروق ذات داللة إحصائية؛ لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي ١ 

 . احل أفنراد اجملموعنة التجريبيةن وجود فروق ذات داللة إحصائية ملقياس العملينات العقلية؛ لنص ٢ 

 .ن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التفكينر االبتكاري؛ لنصاحل أفنراد اجملموعنة التجريبية ٣ 

 .  ) ١٩٩١Kleiner)  دراسة كلينرن  ٢

البتكاري وقدرات اهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تنأثري استخدام طريقنة تنآلف األشنتات علنى الفهم، والتفكري 
  الكتابة لدى طالب الصف الرابع واخلامس االبتدائي يف مادة العلوم
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منن املنستوى األقنل منن املتوسنط فني التحصيل، مبدارس مدينة سانيت بكاليفورنيا،  تلميذاً  ٥٨تكونت عينة الدراسة من 
جمموعة باستخدام طريقة تآلف األشتات، و وقسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية درست مادة العلوم 

ضابطه درست باستخدام الطريقة املعتادة يف التدريس، واستمرت فرتة التجريب أربعة أسنابيع تلقنت خالهلنا كلتنا 
 . اجملموعتني عشر ساعات يف دراسة العلوم، غطت املعلومات اخلاصة باجلسم البشري

  . ه لقياس حتصيل الطلبة، وتنم تطبيقنه قبليناً وبعدياً استخدم الباحث اختباراً حتصيلياً من إعداد

 : وتوصلت الدراسة إىل ما يلي

 .ن أصبح لدى طالب اجملموعة التجريبية زيادة يف املفاهيم األساسية١ 

  ن أدى استخدام طريقة تآلف األشتات إىل زيادة مشاركة طالب اجملموعة التجريبية؛ داخنل الفصل أثناء الدراسة٢

بتت الدراسة عدم وجود فرق دال إحصائيًا يف متوسط الدرجات بني اجملموعة التجريبينة والضابطة َّ يف كل من : ن أث٣ 
 . ملادة العلوم، وقدرات التفكري االبتكاري، والقدرة الكتابية استيعاهبم

حلنر ا ختياراالهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية استخدام أسلوب  :م (١٩٩٢)  دراسة يوسفن ٣ 
  فني تدريس الرياضيات على تنمية التفكري االبتكاري؛ لدى تالميذ احللقة الثانية من مرحلنة التعلنيم األساسي

تلميذاً من تالميذ الصف الثنامن باملرحلنة اإلعدادينة مبحافظة املنوفية، وقسمت العينة   ٩٢وتكونت عينة الدراسة من  
اختبار تورانس للتفكري  ن١ :وقد استخدم الباحث أدوات عدة، منها .جمموعة ضابطةإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية و 

االبتكاري ) تقنني عبدااهلل سليمان وفؤاد أبو حطب ( واقتصر علنى قياس قدرة الطالقة، واملرونة، واألصالة، والقدرة 
 . الكلية، ومت تطبيقه قبلياً وبعدياً 

وتوصلت  .يف الرياضيات، وهو من إعداد الباحث، ومت تطبيقه قبليًا وبعدياً ن اختبار حتصيلي لقياس حتصيل الطلبة ٢ 
 : الدراسة إىل مايلي

 .ن وجود فروق ذات داللة إحصائية لالختبار التحصيلي؛ وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية١ 

  ي.دق البعن وجود فروق ذات داللة إحصائية الختبار القدرة على التفكري االبتكاري؛ لنصاحل التطبين٢  
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ن وجود فروق ذات داللة إحصائية الختبار القدرة على التفكري االبتكاري، يف قدرة الطالقنة واملرونة واألصالة؛ لصاحل ٣
 . اجملموعة التجريبية

حيناء لعلنم األ االستقصائيهذه الدراسة بيان أثر استخدام التندريس  استهدفت :م ( ١٩٩٣)  دراسة المشرف -4
  ١٢٢وتكونت عينة الدراسة من  .علنى التحصيل، والتفكري االبتكاري؛ لطالب الصف األول الثانوي مبدينة الرياض

 .طالباً من طالب النصف األول الثنانوي، مبديننة الرياض وقسمت العينة إىل جمموعتني؛ جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة
طالقة، واملرونة، علنى قياس قدرة ) ال واقتصرلألشكال، ومت تطبيقه قبلينًا وبعدياً، واستخدم الباحث اختبار تورانس 

 واألصالة، والقدرة الكلية (

 : وتوصلت الدراسة إىل ما يلي

تفوقت اجملموعة الضابطة على اجملموعة التجريبية فني التحنصيل مبنستوى ) احلفنظ والتذكر ( يف كل من االختبار - ١ 
 . ةجات املكتسبالبعدي، والدر 

مل تظهر فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات التحصيل؛ لدى اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف مستويات: - ٢
 .الفهم والتطبيق والتحصيل الكلي

يل، على اجملموعة الضابطة يف كنل من: مستوى التحل –ولكن بصورة غري دالة  –تفوقت اجملموعة التجريبية - ٣ 
  .الرتكيب ومستوى

 تفوقت اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة تفوقاً داالً يف عننصر الطالقنة فني اختبار قدرات التفكري االبتكاري- ٤
  . الطالقةيف قدرة 

 .تفوقت اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة بداللة إحصائية يف التفكري االبتكاري ككل- ５

هدفت هذه الدراسة إىل دراسة أثر تنمية أسلوب التساؤل يف تدريس مادة  :م ( ١٩٩٤)  دراسة فايزة محمد -4
وتكونت عينة  .العلنوم علنى تنمية الفهم، والتفكري، واالبتكار؛ لدى تالميذ الصف الثاين من احللقة اإلعدادية

تني؛ جمموعة نة إىل جمموعتلميذاً وتلمينذة النصف الثناين املتوسنطة، مبديننة سوهاج، وقسمت العي ١٥٠الدراسة من 
واستخدمت الباحثة اختبارًا لقياس قدرات التفكري االبتكاري، واقتصر على قيناس قندرة  .جتريبية وجمموعة ضابطة

على قياس  رواقتصالطالقة الفكرية، وهو منن إعندادها، كمنا استخدمت اختباراً لقيناس قندرات التفكينر االبتكاري، 
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وهو منن إعندادها، كمنا استخدمت اختبارًا لقياس الفهم من إعدادها، وطبق االختباران  قدرة الطالقة الفكرية، 
  وتوصلت الدراسة إىل ما يلي .كالمها قبلياً وبعدياً على كلتا اجملموعتني

لفهم اوجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار  - ١
 .لصاحل التطبيق البعدي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات أفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيقنني القبلي والبعدي  الختبار - ٢ 
  .الفهم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار الطالقة - ٣
  .حل التطبيق البعديلصا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات أفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيقنني القبلي والبعدي الختبار - ٤
 . الطالقة

م ( هدفت هذه الدراسة إىل معرفة فاعلية استخدام برنامج احلاسب اآليل فري  ٢٠٠٨)  دراسة هدى المحمادي
س وحدة الزخرفة اإلسالمية من مقرر الرتبية الفنية على تنمية التفكري االبتكاري لدى يف تدري " Hand Free" هاند

طالبة من طالبات الصف الثاين  ٥٤وتكونت عينة الدراسة من  .طالبات الصف الثاين الثانوي مبدينة مكة املكرمة
 .ه التجرييباملنهج شب اتبعتحيث قسمت العينة إىل جمموعتني جتريبية والضابطة، وقد  .الثانوي أديب مبكة املكرمة

 : وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسنط درجات طالبات اجملموعة . ١
ي لصاحل اصيل يف قندرات التفكينر االبتكاري جمتمعة بعد ضبط االختبار القبلالضابطة يف قدرة الطالقة واألصالة والتف

  .اجملموعة التجريبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجنات طالبنات اجملموعنة التجريبينة ومتوسط درجات طالبات . ٢
 .  اجملموعة الضابطةاجملموعة الضابطة يف قدرة املرونة بعد ضنبط االختبار القبلني، لصاحل

 فعالية برنامج مقنرتح لتحسنني القندرات االبتكارية لدى  الشفيع بشير الشفيع،  دراسة مازن زكي أبو حميدة-11
 فلسطني –جامعة األقصى  -طلبة األشغال الفنية بكلية الفنون اجلميلة 
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ية بكلية الفنون بتكارية لدى طلبة األشغال الفنهدفت هذه الدراسة إىل معرفة فعالية برنامج مقنرتح لتحسنني القندرات اال
فلسطني، استخدم الباحث املنهج التجرييب من خالل تطبيقه على جمموعة جتريبية ، وأخرى  -جامعة األقصى -اجلميلة

ن م ضابطة ال تتعرض للربنامج، بعد أن أجرى عليهم اختباراً قبلياً، ومن ُ اختبار بعدي ملعرفة ما توصلت إليه الدراسة
يث طبق على مجيع طلبة ح تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع، باستخدام برنامج مقرتح يف جمال األشغال الفنية،

، م ومت إختيار عينة عشوائية من جمتمع الدراسة، بلغ عددها 2011م  -2010األشغال الفنية باملستوى األول يف عام 
  :لبة، وكان من أهم ما وتوصلت إليه الدراسة بعد تطبيق األداتني ما يأيتمن الط% 50طالباً وطالبة، ميثلون ) 41)

حتسن  .تأكدت فاعلية الربنامج املقنرتح لتحسنني القندرات االبتكارية لدى طلبة األشغال الفنية بكلية الفنون اجلميلة
  .األصالة(-احلساسية -املرونة  -مستوى الطلبة يف القدرات االبتكارية واملتمثلة يف )الطالقة 

  . تفوق الربنامج املقرتح مقارنًة بطريقة التدريس التقليدية 

 :وكانت أهم التوصيات ما يلي

ضرورة تشجيع الطلبة على أساليب التفكري االبتكاري من خالل برامج إثرائية، لتساعد يف تنشيط قدراهتم املعرفية 
  .واملهارية

  .التدريس والتدريب على املهارات وهتيئتهم علمياً  اسرتاتيجيةتركيز األساتذة على  

  .هتيئة املناخ الدراسي املناسب، وتوفري الوسائل الالزمة واملالئمة ملادة األشغال الفنية

قلية ُملفات املصانع، ومصادر الطبيعة؛ لتطوير القدرات الع استغاللالعمل على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف 
  .للطلبة

  ة.فرصة للطلبة للتعبري عن آرائهم الشخصيإتاحة ال

 . باستمرارإقامة املعارض الفنية 

 2014دراسة رافع الزغول وخلدون الدبابي -12

 بعنوان القدرة املكانية وعالقتها بالتفكري اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة كلية احلجاوي
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ننننة القتهننا بننننالتفكري اإلبننننداعي والتحصننننيل لنننندى طلبننننة كليهنندفت هننذه الدراسننة إىل الكشننف عننن القنندرة املكانيننة وع
احلجنننناوي للهندسننننة التكنولوجيننة، ولتحقيننق هنندف الدراسننة، تننم استخدام اختبار طنني الننورق واختبار القطنع بعند أن 

طالبنا وطالبنة مننهم  400نس، وتكوننت عيننة الدراسنة منن تنم تعريبهمنا، ومقيناس التفكينر اإلبنداعي اللفظني )أ( لتنورا
ننة العشننوائية بالطريق اختيارهممن اإلناث من طلبنة كلينة احلجناوي للهندسنة التكنولوجينة، تننم  172منن الذكور، و  228

 مننن جمتمننع الدراسننة الكلي.% 12مبننا نسننبته 

ابية دالة إحصائيا بني القدرة املكانية والتفكري اإلبداعي لندى طلبنة كلينة أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إجي
احلجناوي للهندسنة التكنولوجينة، كما أظهرت النتائج وجنود عالقنة إجيابينة دالنة إحصنائيا بنني القندرة املكانينة والتحصننيل،  

تعننزى للجننس)ذكنور، أنناث( فني الدرجنة الكلينة للقندرة كمننا أظهننرت النتننائج وجننود فننروق ذات داللننة إحصننائية 
 املكانينة، وجناءت الفنروق لصاحل اإلناث. 

بينما مل تظهر أي فروق دالة إحصائيا يف الدرجنة الكلينة للتفكينر اإلبداعي، وأظهرت النتنائج عندم وجنود فنروق ذات  
ربائينننة، الننننظم الكه واآلالت، االتصننناالت، احلاسنننوب، القنننوى ونياتاإللكرت داللنة إحصنائية تعنزى للتخصنص اهلندسنننة )

 .اعي( فني القندرة املكانية والتفكري اإلبداإلنشاء إدارة –الطيبنة احليوينة، املعلوماتينة الطبينة احليوينة، املدنينة 

 المطلب الثالث عشر: إجراءات البحث 

استخدم الباحث املنهج الوصفي والذي يُعد ركنًا أساسيا يف البحث العلمي ملا تقتضيه طبيعة هذه الدراسة ويف نظر 
الكثريين فإنه " املنهج األكثر مالئمة لدراسة أغلب اجملاالت اإلنسانية نتيجة صعوبة استخدام املناهج األخرى وال سيما 

 . ((12))املنهج التجرييب وغريه " 

 وصفها بقصد معاصرة ظاهرة يرتبط بدراسة منهج كل على" يطلق الوصفي املنهج اصطالح عساف أنال وذهب
 . (.13.)" وتفسريها

                                                           
أكتوبر  7) األساسيات والتقنيات واألساليب( ، على معمر عبد املؤمن. ليبيا، بين غازي، منشورات جامعة  االجتماعيةمناهج البحث يف العلوم  (12)

 . 2008، 287،ص1،ط
   . ه1416الرياض، العبيكان، مكتبة ،18محد العساف. ص بن صاحل ، السلوكية العلوم يف إىل البحث املدخل(13)
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وأهم ما مييز املنهج الوصفي أنه " يوفر بيانات ُمفّصلة عن الواقع الفعلي للظاهرة موضع الدراسة كما أنه يقدم يف الوقت 
 . (14)نفسه تفسرياً واقعياً للعوامل املرتبطة مبوضوع الدراسة تساعد على قدر معقول من التنبؤ املستقبلي للظاهرة " 

ليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة موضوع الدراسة واملنهج الوصفي هو " أسلوب من أسا  
من خالل فرتة زمنية معلومة من أجل الوصول لنتائج عملية ُ تفسريها بطريقة موضوعية ومبا ينسجم مع املعطيات 

 . (15)الفعلية للظاهرة " 

فيقوم  صف ظاهرة معينة ماثلة يف املوقف الراهنويرى فودة وآخرون بأنه " نوع من البحوث يركز فيها الباحث على و 
 . (16)لتحليل تلك الظاهرة والعوامل املؤثرة فيها " 

طالب وطالبة من الطالب العرب  100متثلت يف  واليتالبحث على عينة الدراسة  استبانةوبعد حتقق الباحث من تقنني 
عاماً. قام الباحث بتطبيق االستبانة لقياس القدرة  15-11الذين يدرسون يف بوتراجايا مباليزيا وتراوحت أعمارهم بني 
 االبتكارية لدى الطالب وكانت النتائج على النحو التايل:

كار : تنص الفرضية على " يوجد مستوى مرتفع إلدارة االبت المطلب الرابع عشر: عرض نتائج الفرضية األساسية
 وتنميته لدى عينة الدراسة احلالية ".

ملعيارية والرتب ا واالحنرافاتالختبار الفرضية األوىل مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 
 ( :1.4الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى إدارة االبتكار وتنميته كما يوضحها اجلدول )

 رة االبتكار وتنميتهاملعيارية ملستوى إدا واالحنرافات: املتوسطات احلسابية 1.4اجلدول 

 مستوى إدارة االبتكار وتنميته 
 3.01 المتوسط الحسابي
 67. اإلنحراف المعياري

 

                                                           
 .1999،عمان، األردن ،46،ص2لتطبيقات ، حممد عبيدات وآخرون . دار وائل للنشر ،طمنهجية البحث العلمي القواعد واملراحل وا (14)
 .1982،دار جمدالوي،عمان،176مفهومه وأدواته وأساليبه ، ذوقان عبيدات وآخرون . البحث العلمي ص (15)
 ه.1411،،دار الشروق،جدة 42،ص6املرشد يف كتابة األحباث، حلمي حممد فودة وعبد الرمحن صاحل .. ط (16)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 384 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

إدارة االبتكار  ارية جملالاملعي واالحنرافاتإىل  النتائج الواردة يف اجلدول السابق يالحظ بأن املتوسطات احلسابية  استناداً 
  67.وباحنراف معياري  3.01الدراسة ككل تقع يف املستوى املرتفع، حيث بلغ املتوسط احلسايب  لعينة وتنميته

من استعراض النتائج السابقة ميكن القول بتحقق الفرضية األوىل واليت تنص على " يوجد مستوى مرتفع إلدارة االبتكار 
 وتنميته لدى عينة الدراسة احلالية ".

لباحث هذه النتيجة قع يف املستوى املرتفع، ويرجع اتاملعيارية جملال الدراسة  واالحنرافاتبية يالحظ بأن املتوسطات احلسا
ما يتلقاه الطالب هبذه املرحلة العمرية من أنشطة تعليمية متنوعة تساهم بشكل كبري يف تنمية القدرات العقلية  إىل

 .خاصة القدرات املرتبطة باالبتكار كاملرونة واألصالة والطالقة 

  ) Kleiner,١٩٩١ودراسة كلينر )  م (١٩٩٠وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسات دراسة صفية سالم )
واليت أكدت مجيعها تأثري استخدام األنشطة التعليمية املتنوعة على ارتفاع مستوى القدرات   م (١٩٩٢ودراسة يوسف ) 

 االبتكارية لدى الطالب .

 التوصيات :

وإعطاء األولوية ملتابعة  ماماالهتوحتليل النتائج السابقة يوصي الباحث القائمني على القطاع التعليمي بضرورة  باستقراء
إدارة االبتكار وتنميته لدى طالب تلك املرحلة العمرية ملا هلا من أمهية يف بناء الشخصية على املستوى الفردي ويف 

 هنضة اجملتمعات وتطورها مستقباًل. 
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Abstract 

There is no doubt that whoever seeks guidance by the Holy Qur’an will be guided, and whoever 

seeks heal for his body, spirit and life by it will be healed. This is considered one of the axioms 

for those who have adopted the Holy Qur’an a source of guidance. However, some people may 

believe that as the Holy Quran came down on the Arabs in the past, it is good for their condition 

and not good for the progress, development and civilization in the era of technology and satellite 

channels. This constitutes the problem of research. Thus, the research aims at demonstrating the 

extent of the Qur’an’s talk about civilization and clarifying its invitation to preserve the 

civilization. It highlights the models and stories that have refinely been cultivated and civilized, 

and the reasons which whoever adheres to them has maintained that civilization. This article is 

carried on based on the analytical approach, so it presents the story of Dhul-Qarnayn from which 

the bases of civilization will be extracted and the means by which the preservation of that 

civilization will maintained. From that we conclude that the Holy Quran calls to civilization, 

development and progress contrary to what some think. In addition, the Holy Quran proves that 

for everything there is a cause. Whoever aspires to have a civilization he should exert his efforts 

to obtain those means. Moreover, this article found that the Holy Quran left nothing but talk about 

it. The Holy Qur’an has not talked about the civilization of Dhul-Qarnayn, but mentioned the 

means of the modernity, development and civilization and the bases of maintaining that 

civilization. 

Keywords: Quran, civilization, Dhul-Qarnayn, means, manifestations 
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 ملخص البحث

ّلمات وهذا من املسالشك أن من استهدى القرآن الكرمي هداه، ومن استشفاه لبدنه وروحه وحياته شفاه، 

هو صاحل مبا أنه نزل على العرب قدميا فلكل من جعل القرآن الكرمي له نرباسا، ولكن قد يظن البعض أن القرآن الكرمي 

حلال مثل حاهلم فقط، وأنه ال يصلح للرقي والتطور واحلضارة يف عصر التكنولوجيا والفضائيات، وهنا تكمن مشكلة 

  إههار مدى حديث القرآن عن احلضارة، وتوييح ععوته للحفا  عليها، وأنه يربزعليه فالبحث يهدف إىلالبحث، و 

قد قام هذا و النماذج والقصص اليت رقت ومست حضاريا، واألسباب اليت من متسك هبا فقد حافظ على تلك احلضارة، 

اليت من خالهلا  رية واألسبابفيتم استعراض قصة ذي القرنني، واستخراج األسس احلضااملقال على املنهج التحليلي، 

 أن القرآن الكرمي يدعو للحضارة والتقدم والرقي، وليس كما يظن، ومن هنا نستنتج احملافظة على تلك احلضارةيتم 

قال تج من هذا امل، وكذلك ينالبعض، كما أن القرآن الكرمي يثبت أن لكل شيء سببا، فمن أراع احلضارة فليبذل السبب

اب ، فهو مل يكتف باحلديث عن حضارة ذي القرنني، وإمنا دحد  عن أسب يكر  شياا إال دحد  عنهالكرمي ملأن القرآن 

 وأسس احلفا  على تلك احلضارة. ذلك الرقي

 .: القرآن، احلضارة، ذو القرنني، أسباب، مظاهرالكلمات المفتاحية
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 مقدمة

قل واألخذ والعمل، واحلزم والعزم، ودحكيم العحوى القرآن بني طياته الشريفة قصصا قرآنية جامعة بني العلم 

 بالشورى، وقوة املاعة ونقاء الروح، وعقب ذلك كله صرف األمور كلها هلل سبحانه وتعاىل.

فذو القرنني مجع بني احُلكم والعلم، فكان حاكما عاعال ذو ورع وتقوى وخوف من اهلل احلكيم اخلبري، وكام ـ  

 العمل واجلد واالجتهاع. كذلك ـ عاملا عامال حيث قومه على

وكان هذا امللك الصاحل يستخدم ما وهبه اهلل إليه يف الصالح، فاستخدم القوة يف اإلصالح والتعمري، ولكنه 

مل ينس الضعفاء من بين قومه فكان يتفقدهم وحيل مشاكلهم، وكانت أكرب مشكلة كانت تقابل بعض شعبه هم قوم 

عفاء من بين قومه وينهبوهنم، فما كان من ذي القرنني إال أن بين بينهم يأجوج ومأجوج؛ حيث كانوا يهامجون الض

ن هذه كانت حضارة عظيمة، وتنيبء عن عاملية اإلسالم، وأن هذه العاملية مايية إىل يوم القيامة أوبينهم سدا، فال شك 

علهم إخوانا اس واألقوام وجيال دحده زمان وال مكان، فهو الدين الوحيد الذي يستطيع أن جيمع دحت مظلته كافة األجن

يف عين اهلل، وكذلك تبني رحالت ذو القرنني قضية روح التسامح بني األقوام، واالستفاعة من بعضهم البعض يف جمال 

البناء والتقدم احلضاري. وحنن يف هذا املقال سنتعرف على أهم مظاهر وأسباب احلفا  على تلك احلضارة من خالل 

 احل ذي القرنني واليت ورعت قصته يف سورة الكهف.االستفاعة من امللك الص
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 التحديد اللغوي المفاهيمي

 مظاهرأوال: 

الظاء واهلاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز. من ذلك: ههر الشيء يظهر ، و ر  ه  من ه  مظاهر 

 (.1)النهار وأيوؤهاههورا فهو هاهر، إذا انكشف وبرز. ولذلك مسي وقت الظهر والظهرية، وهو أههر أوقات 

قال الراغب األصبهاين: وههر الشيء: أصله أن حيصل الشيء على ههر األرض فال خيفى، مث صار مستعماًل 

ه ه ر  "وقال أيضاً:  ،(26افر: سورة غ) "أ ْو أ ْن يُْظِهر  يف اأْل ْرِض اْلف س اع  "يف كل بارز ُمبص ر بالبصر والبصرية، قال تعاىل: 

أي كثر ( 41سورة الروم: )"اْلبـ رِّ و اْلب ْحِر مب ا ك س ب ْت أ ْيِدي النَّاِس لُِيِذيق ُهْم بـ ْعض  الَِّذي ع ِمُلوا ل ع لَُّهْم يـ ْرِجُعون  اْلف س اُع يف 

 (.2)وشاع

 .بدهياً، أو يدركها بعقله بعد تدبراألمور الظاهرة اليت يدركها املرء واملراع باملظاهر يف هذا البحث: 

 الحفاظثانيا: 

 فظت الشيء حفظا.يقال ح ،احلاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على مراعاة الشيء، و ظ  فِ ح  من حلفا  ا

 والتحفظ: قلة الغفلة. واحلفا : احملافظة على، حلال تدعو إىل مراعاة الشيءوذلك أن تلك ا ؛والغضب: احلفيظة

 .(3)األمور

صة ذي القرنني؛ من خالل قاليت سيتم استظهارها  القواعدوتقعيد  واملراع باحلفا  يف هذا البحث: مراعاة األمور

 املسلم حنو قمة احلضارة.واجملتمع لسري على هنجها، وتكون سلما يرتقي عليه الفرع ليتم ا

                                                           
 .471/ 3، 1979( ابن فارس،  1
 .541، 1992األصفهاين، (  2
 .87/ 2، 1979ابن فارس، (  3
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 ثالثا: الحضارة

، و  كون وس ،فاحلضر خالف البدو، احلاء والضاع والراء إيراع الشيء، ووروعه ومشاهدتهاحلضارة من ح ضر 

 الشاعر: فاحلضر خالف البدو. وسكون احلضر احلضارة. قال، احلضر احلضارة

 فمن تكن احلضارة أعجبته ... فأي رجال باعية ترانا

 (.4)قال األصمعي: احلضارة بالفتح

تغالل )اس احلضارة: هي حماوالت اإلنسان؛ االستكشاف، واالخكراع، والتفكري، والتنظيم، والعمـل علـى"

 .للوصول إىل مستوى حياة أفضل، وهي حصيلة جهوع األمم كلِّها" الطبيعة؛

احلضارة هي حماوالت اإلنسان االستكشاف واالخكراع والتفكري والتنظيم والعمل على استغالل الطبيعة؛ ف

 للوصول إىل مستوى حياة أفضل، وهي حصيلة جهوع األمم كلها.

، واليت تؤول يةتنميها األجيال يف شىت اجملاالت احلياتاليت  التطورات الطبيعيةواملراع باحلضارة يف هذا البحث: 

 (.5)إىل إسعاعهم وإعزازهم يف حياهتم

 رابعا: القصة

القاف والصاع أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. من ذلك قوهلم: اقتصصت األثر، إذا و  ،قصّ القصة من ال

. ومن الباب مثل فعله باألول، فكأنه اقتص أثرهتتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص يف اجلراح، وذلك أنه يفعل به 

 (.6)القصة والقصص، كل ذلك يتتبع فيذكر

                                                           
 .78/ 2، 1979ابن فارس، (  4
 .20، 2002أبو خليل، (  5
 .11/ 5، 1979ابن فارس، (  6
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وقال احلرايل: القصص تتبع الوقائع باإلخبار عنها شياا بعد شيء على ترتيبها يف معىن قص األثر وهو اتباعه 

 .(7)حىت ينتهي إىل حمل ذي األثر

 الوارعة يف سورة الكهف.ذي القرنني قصة واملراع بالقصة يف هذا البحث: 

 القرنين خامسا: ذو

ي صاحلا، وقيل كان نبيا، واختلف مل مس مِلكاً وكان  ندر امللك، وهو يوناين وقيل روميذو القرنني هو اإلسك

 مها قرناه، فسمى بذلك وقيل: ألنه بلغ املشرق واملغرب وكأنه حاز قرين ذو القرنني فقيل: كان له يفريتان من شعر

لما وفهما ع مّكن اهلل له يف األرض ومل ك  الدنيا، وعانت له امللو  كلهم، وقد أعطاه اهلل سبحانه وتعاىل ، وقدالدنيا

 .(8)قصوعيتوصل به إىل معرفة األشياء، وسببا يتوصل به إىل امل

 كيفية الحفاظ على الحضارة

. وموت إحدى ولكنها تظل حيةاحلضارة ال متوت ولكنها هتاجر من بلد إىل بلد، فهي تغري مسكنها وملبسها، 

احلضارات كموت أحد األفراع يفسح املكان لنشأة حضارة أخرى؛ فاحلياة ختلع عنها غشاءها القدمي وتفاجئ املوت 

 .(9)بشباب غض جديد

 مظاهر احلفا  على احلضارة، وهي كاآليت:البينات ميكننا التعرف على  تومن خالل اآليا

ن اُه ِمْن ُكلِّ ش ْيٍء س ب  83و ي ْسأ لُون ك  ع ْن ِذي اْلق ْرنـ نْيِ ُقْل س أ تْـُلو ع ل ْيُكْم ِمْنهُ ذِْكرًا ) ًبا ( ِإنَّا م كَّنَّا ل هُ يف اأْل ْرِض و آ تـ يـْ

ا تـ ْغُرُب يف ع نْيٍ 85( ف أ تْـب ع  س ب ًبا )84) ه  ا ٍة و و ج د  ِعْند ه  ( ح ىتَّ ِإذ ا بـ ل غ  م ْغِرب  الشَّْمِس و ج د  ا قـ ْوًما قـُْلن ا ي ا ذ ا اْلق ْرنـ نْيِ  ِمِ 

                                                           
 .272، 1990املناوي، (  7
 .51 -50/ 3، 2018الكليب، (  8
 .211/ 8، 1988ويل عيور انت، (  9



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 394 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ابً 86ِإمَّا أ ْن تـُع ذِّب  و ِإمَّا أ ْن تـ تَِّخذ  ِفيِهْم ُحْسًنا ) بُهُ ع ذ  بُهُ مُثَّ يـُر عُّ ِإىل  ر بِِّه فـ يـُع ذِّ ( 87ا نُْكرًا )( ق ال  أ مَّا م ْن ه ل م  ف س ْوف  نـُع ذِّ

نـ ُقوُل ل ُه ِمْن أ ْمرِن ا ُيْسرًا )و أ مَّا م   ( ح ىتَّ ِإذ ا بـ ل غ  م ْطِلع  89( مُثَّ أ تْـب ع  س ب ًبا )88ْن آ م ن  و ع ِمل  ص احِلًا فـ ل ُه ج ز اًء احلُْْسىن  و س 

رًا ) ُْم ِمْن ُعوهِن ا ِستـْ ا ت ْطُلُع ع ل ى قـ ْوٍم مل ْ َن ْع ْل هل  ه  ًرا )( ك ذ ِلك  90الشَّْمِس و ج د  ْيِه ُخبـْ ( مُثَّ أ تْـب ع  س ب ًبا 91و ق ْد أ ح ْطن ا مب ا ل د 

ا قـ ْوًما ال  ي ك اُعون  يـ ْفق ُهون  قـ ْواًل )92) ْيِن و ج د  ِمْن ُعوهِنِم  ( ق اُلوا ي ا ذ ا اْلق ْرنـ نْيِ ِإنَّ ي ْأُجوج  93( ح ىتَّ ِإذ ا بـ ل غ  بـ نْي  السَّدَّ

ا )و م ْأُجوج  ُمْفِسُدون  يف  نـ ُهْم س دا نـ ن ا و بـ يـْ َ ْع ل  بـ يـْ ْرًجا ع ل ى أ ْن  ٌر 94 اأْل ْرِض فـ ه ْل َن ْع ُل ل ك  خ  يـْ ( ق ال  م ا م كَّينِّ ِفيِه ر ِّبِّ خ 

نـ ُهْم ر ْعًما ) ن ُكْم و بـ يـْ فـ نْيِ ق ال  ا( آ تُوين زُبـ ر  احلْ ِديِد ح ىتَّ ِإذ ا س او ى بـ نْي  95ف أ ِعيُنوين بُِقوٍَّة أ ْجع ْل بـ يـْ نـُْفُخوا ح ىتَّ ِإذ ا  الصَّد 

ا اْسط اُعوا أ ْن ي ْظه ُروُه و م ا اْست ط اُعوا ل ُه نـ ْقًبا )96ج ع ل ُه ن ارًا ق ال  آ تُوين أُْفرِْغ ع ل ْيِه ِقْطرًا ) ا ر ِْم ٌة ِمْن ر ِّبِّ 97( ف م  ( ق ال  ه ذ 

 .(98ء  و ك ان  و ْعُد ر ِّبِّ ح قاا )ف ِإذ ا ج اء  و ْعُد ر ِّبِّ ج ع ل ُه ع كَّا

والتقدم  التزامه بشرع اهلل عز وجل منوذجا حسنا للرقي فامللك الصاحل ذو القرنني آتاه اهلل امللك والعلم، فكان

ه اهلل ملكا فآتاحضاريا وأخالقيا، وقد مّهد اهلل له الطرق املؤعية للتمكني يف األرض، فما كان منه إال أن سلكها، 

وقد خرج يسيح  خري ونعمة إال وسارع بفتحه،عظيما التقى فيه العلم واإلميان واحلكمة واإلنصاف، فما فتح اهلل له باب 

  -ىف اللجج قرص الشمس يسقط ورأى ،حىت انتهى إىل شاطئ ال أرض بعدهوجد حىت يف األرض مبا آتاه اهلل من قوى 

أ ْن تـ تَِّخذ  ِفيِهْم  اِإمَّا أ ْن تـُع ذِّب  و ِإمَّ : "واملسىء فأوحى ااهلل له أخالطا فيهم احملسن قومارأى وهنا   -كما تتخيل العني

ابًا نُكْ  ُحْسًنا بُُه ع ذ  بُُه مُثَّ يـُر عُّ ِإىل  ر بِِّه فـ يـُع ذِّ ج ز اًء احلُْْسىن   أ مَّا م ْن آ م ن  و ع ِمل  ص احِلًا فـ ل هُ و   رًاق ال  أ مَّا م ْن ه ل م  ف س ْوف  نـُع ذِّ

نـ ُقوُل ل ُه ِمْن أ ْمرِن ا ُيْسرًا  .وهذه سياسة حسنة حلاكم عاعل" و س 

ر  بني ولعل ذا القرنني ت، يسكرهم من الشمس شىء سياحة أخرى حنو املشرق وجد قوما متخلفني المث يف 

 .أحواهلم هؤالء من يرفع مستواهم ويصلح
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قهم ىف التخلف يشبهون من سب تعيش فيها شعوب -سالسل من اجلبال -ىف سياحة أخرى بلغ بني السدينمث 

 اأْل ْرِض فـ ه ْل ق اُلوا ي ا ذ ا اْلق ْرنـ نْيِ ِإنَّ ي ْأُجوج  و م ْأُجوج  ُمْفِسُدون  يف "لكن جرياهنم يغريون عليهم وينالون منهم:  ،والعجز

َ ْع ل   ْرًجا ع ل ى أ ْن  نـ ن ا  َن ْع ُل ل ك  خ  ابـ يـْ نـ ُهْم س دا وأن ما آتاه ااهلل خري ، ن ماهلمع فأبدى هلم ذو القرنني أنه مستغن "،و بـ يـْ

نـ ُهْم ر ْعًمابـ  ف أ ِعيُنوين بُِقوٍَّة أ ْجع ْل "وطلب منهم أن يعاونوه ىف إقامة سد عظيم حيجز عنهم األعداء  ،لديهم مما ن ُكْم و بـ يـْ  "يـْ

يد والنحاس ب فيه احلدبىن خطا من االستحكامات العسكرية ذوّ وههرت عبقرية ذى القرنني اهلندسية فقد 

ف م ا اْسط اُعوا أ ْن  "وأنشأ بذلك حاجزا يصد األعداء  ،وساوى بني حافىت اجلبلني، ى أسفلهوقوّ  ،أعلى بناءه ،والصخور

ا ر ِْم ٌة ِمْن ر ِّبِّ ق   م ا اْست ط اُعوا ل ُه نـ ْقًباي ْظه ُروُه و    .(10)"ال  ه ذ 

 هنا تتضح جليا مظاهر احلفا  على احلضارةومن 
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 الخاتمة

 الية:التومن خالل هذا البحث ههرت لنا النتائج قراءة سورة الكهف، ودحديدا قصة ذي القرنني،  بعد

 كدعوته للعباعة.  للحضارة والتقدم والرقيععوة القرآن  .1

 خلف مظاهّنا. فليبذل أسباهبا وليسعإثبات أن لكل شيء سببا، من رام احلضارة  .2

، وإمنا باحلديث عن حضارة ذي القرننيالقرآن الكرمي مل يكر  شياا إال وعنه دحد ، فهو مل يكتف قط  .3

 ك احلضارة.أيضا ذكر أسباب ذلك الرقي وأسس تل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 397 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي

 . دحقيق: صفوان عدنان الداوعي. املفرعات يف غريب القرآن(. 1992األصفهاين، احلسني بن حممد. )

 عمشق: عار القلم. 

 . بريوت: عار احلضارة العربية واإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة(. 2002أبو خليل، شوقي. )

 الفكر املعاصر. 

 . القاهرة: عار الشروق.حنو تفسري مويوعي لسور القرآن الكرمي(. 2000الغزايل، حممد. )

 . دحقيق: علي بن ِمد الصاحلي. مكة املكرمة: التسهيل لعلوم التنزيل(. 2018الكليب، حممد بن أِمد. )

 عار طيبة اخلضراء. 

 . دحقيق: عبد السالم حممد هارون. معجم مقاييس اللغة(. 1979أِمد بن فارس بن زكريا. )ابن فارس، 

 بريوت: عار الفكر. 

 . القاهرة: عامل الكتب.التوقيف على مهمات التعاريف(. 1990املناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفني. )

(. بريوت: وآخرون زكي َنيب حمموع تر:)(. قصة احلضارة. 1988. )ويليام جيمس عيور انتويل عيورانت، 

 عار اجليل.

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 398 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 



Content 

 

 لحكوميةا المؤسسات في القيادية اإلدارات لدى الوظيفي األداء كفاءة  تحسين في اإلداري اإلبداع أثر .1
 …………………………1وهّذبها اإلسالم أقّرها التي بالمعامالت المتعلقة الجاهلية أعمال

 25 ……...………………التي أقّرها اإلسالم وهّذبها أعمال الجاهلية المتعلقة بالمعامالت .2
 سلطنة ميإسال منظور من العليا اإلدارية القيادات لدى المهنية الكفاءات في وتأثيره الرقمي التحول .3

 …………………………………………………………51 نموذجا   :عمان
 ).……………………...81نموذجا   الموحدين دولة)  الدول قيام في ودورها الدينية العصبية .4
 .……….……107ةالشرعي السياسة منظور من دراسة: الماليزية السعودية الدبلوماسية العالقات .5
 نايت قاسم مولود تجربة في تحليلية قراءة: األصيلة اإلسالمية المدرسة إحياء إعادة نحو .6

 ..……………………………………………………………130بلقاسم
 …………………………155ةر األخي والعرضة السبعة األحرف بين العثمانية المصاحف .7
 ..……………198اإلنساني الضمير على وأثرها والقيامة الشمس سورتي في النفسية المقاصد .8
ْنجيل الَكريم   الُقرآن   بَ ْينَ  األَبَناء ُحقوقُ  .9  .…………………………227ُمقارَنَة د راَسة واإل 
 الشخصية األحوال بقانون الخالفية المسائل في وتطبيقاته حقيقته األولي خالف .10

 ………..……………………………………………………251اإلماراتي
 السياسة ضوء في المعاصرة العربية الثورات ومآالت دوافع حول الجزائر من العلم ألهل ميدانية دراسة .11

 ..………...………………………………………….………285الشرعية
 ..……………………………..303موضوعية دراسة: الكريم القرآن في التدريس طرق .12
 ..…………….………337ص سورة في( التدبر آية) تدبر ضوء في والقوة العدل فضيلتي .13
 – بوترجايا في إيماس بمدرسة المسلمين الطالب من عينة لدى وتنميته االبتكار إدارة مستوى .14

 ....……………………………………………………………367ماليزيا
 .………………388الكهف بسورة القرنين ذي قصة خالل من الحضارة على الحفاظ مظاهر .15


