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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

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

ُ
 امل

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

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

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

 
This research aims to lighten the meaning and the objectives of the jurisprudence 

of Muslim minorities, the evidences and the statement of the legality of this type 

of jurisprudence, in order to clear its legality according to the general 

jurisprudence rules, and this paper also answers to the following questions: What 

is the meaning of the term Muslim minorities? And what is the jurisprudence of 

Muslim minorities about? And Is this kind of jurisprudence lawful? 

The searcher used the inductive method  to explain the meaning of  Muslim 

minorities and the fiqh which is dealing with, and he also demonstrated the texts 

of the Holy Qur'an and prophetic Sunnah have shown the legitimacy of  this sort 

of Fiqh and the interest about it. 

Key words: Muslim minorities، definition of jurisprudence of Muslim 

minorities، jurisprudence of Muslim minorities' goals، legitimacy of 

jurisprudence of Muslim minorities. 
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 الملخص

 
يهدف البحث إىل إلقاء الضوء على معىن فقه األقلِّيات املسلمة وأهدافه، وبيان أدلة مشروعية هذا النوع من الفقه؛ 

صطلح األقلِّيات ملكي تتضح موافقته لألحكام الشرعية العامة،  فجاء البحث لإلجابة على األسئلة اآلتية: ما معىن 
 املسلمة؟ وما املراد بفقه األقليات املسلمة؟ وهل هذا الفقه مشروع؟.

ولقد استعمل الباحث املنهج االستقرائي؛ ليوّضح املراد باألقلِّيات املسلمة والفقه املنشود له، كما أنه بّّي أن 
 ه واالهتمام به.  النصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية قد توافرت على شرعنة هذا الفق

 األقليات املسلمة، تعريف فقه األقلِّيات، أهداف فقه األقلِّيات، مشروعية فقه األقلِّيات. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
يعترب فقه األقلِّيات املسلمة أو اإلسالمية من املصطلحات احلديثة اليت برزت يف الفقه اإلسالمي وفكره منذ بضعة عقود 

 من الزمان، وأخذت تنتشر اليوم يف الساحات العلمية املختلفة، العامَّة واخلاصَّة.
وسبب بُزوغ هذا املصطلح ما نشاهده اليوم من ظهور وانتشار اإلسالم ومعتنقيه يف أوروبا وأمريكا وغريها من القارَّات، 

 الديانات األخرى. اليت يكون وجود املسلمّي أقلَّ بكثري بالنسبة إىل وجود غريهم من أصحاب
وبطبيعة احلال يرتتب على وجود هذه اجلوايل املسلمة امللقَّبة بــــــ"األقلِّيات املسلمة أو اإلسالمية"، كما سنرى عما قريب، 
نوازل فقهية جديدة ومستجدَّات طارئة عدة، اليت تكون اإلجابة عنها ورسم املنهج العلمي لذلك من الفروض الكفاية، 

م من اتصاف شريعة اهلل تعاىل باملرونة واحليوية، اليت جتعلها صاحلة لكلِّ زمان ومكان وأحوال، "فالشريعة وذلك ملا ُعل
 .1الغرَّاء تساير كلَّ عصر، وحتفظ كلَّ جيل"، كما قال الشيخ حممَّد اخلضر حسّي رمحه اهلل تعاىل

غري أنَّ بعض أهل العلم مل يوافقوا على هذا املصطلح احملدث؛ حبجية عدم وروده يف الرتاث الفقهي اإلسالمي املعروف، 
ال يف زمان السلف وال فيمن تالهم من اخللف، ورمبا أرادوا بذلك أيًضا سد الوسائل والطرق ملن أراد أن يتالعب 

طلحات ا عن كل الضوابط العلمية، مث يعلِّل تصرُّفه مبثل هذه املصباألحكام الشرعية وأن يتبع ما هتوى نفسه بعيدً 
 العلمية. 

وهدف هذا البحث إلقاء الضوء على معىن فقه األقلِّيات املسلمة وأهدافه، مث بعد ذلك بيان أدلة مشروعية هذا النوع 
 من الفقه؛ لكي تتضح موافقته لألحكام الشرعية العامة.

 فإنَّه اهلادي إىل كل خري وصواب والتوفيق،واهلل تعاىل أسأل العون 
 تعريف فقه األقلِّيات المسلمة وأهدافه

سأعرِّف يف أول جزء هذه املقالة معىن "األقلِّيات املسلمة"، واملقصود بـــــــ"فقه األقلِّيات املسلمة"، وأهم أهدافه، وكلَّ ما 
 يتعلق هبذه املصطلحات.

 
 
 

                                                           
 .13م(، ص 1999حتقيق: د.حممَّد عمارة، )القاهرة: دار هنضة مصر،  ،ومكان الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان اخلضر حسّي:حممَّد  1



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 5 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
: تعريف األقلِّيات المس  لمةأوًلا

األقلِّيات املسلمة عبارة مكوَّنة من موصوف وصفة، فلنعرِّف أواًل املوصوف بالتفصيل، مث نسلِّط عليه الصفة؛ ليتبّيَّ 
 املراد من هذا املصطلح بدقَّة.

 تعريف األقلِّيات .1
 تعريف األقلِّيات لغة -أ

من الفعل "أقلَّ"، ومعناه: أتى بقليل، وأقلَّ  3، وهي مصدر صناعي2األقلِّيات مجع األقلِّية، وهي لغة: "خالف األكثريَّة"

 چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئچ الشيء: جعله قلياًل، أو محله ورفعه، كما ورد يف القرآن الكرمي: 
 .4[ ٥٧األعراف: ]

 تعريف األقلِّيات اصطالًحا -ب
بط فيما بينها منها عدًدا، وترت املقصود بــــ"األقلِّية" يف االصطالح العام هو: مجاعة مميزة، تعيش يف نطاق مجاعة أكرب

 بصفات معيَّنة خمالفة لصفات األكثريَّة.
 وال فرق بّي العرف اللغوي والعلوم االجتماعية والسياسية يف معىن "األقلِّية".

وقها فجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة يف تعريف "األقلِّية": "مجاعة مميزة بدينها أو عرقها أو لوهنا، تعيش يف جمتمع ي
 .5عدًدا وخيالفها خصائص ومميزات"

وُعرِّفت "األقلِّيات" من الناحية السياسية بأهنا: "فئات رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث اجلنس أو اللغة أو الدين 
 .6إىل غري ما تنتمي إليه أغلبية رعايا هذه الدولة"

                                                           
، ص 2حتقيق: جممع اللغة العربية، )القاهرة: دار الدعوة، د.ت(، ج  ،المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممَّد النجار: 2

756. 
 :املصدر الصناعي: هو كل لفظ زيد يف آخره ياء مشددة وتاء تأنيث مربوطة, ليدل على معىن جمرد, هو جمموع الصفات اخلاصة بذلك اللفظ, حنو 3

ية ابن مالك, أوضح المسالك إلى ألفاإلنسانيَّة, العامليَّة, وغريه. أبو حممَّد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري: 
 للغة العربية,الموجز في قواعد اامللحق الثالث, سعيد بن حممَّد بن أمحد األفغاين:  حتقيق: يوسف الشيخ حممَّد البقاعي, )بريوت: دار الفكر, د.ت(,

 .191م(, ص 2003ه/1424)بريوت: دار الفكر, 
 .563، ص 11، د.ت(، ج 1)بريوت: دار صادر، ط ،لسان العرب حممَّد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري: 4
 .1853، ص 3م(، ج 2008ه/1429، 1)القاهرة: عامل الكتب، ط ،معجم اللغة العربية المعاصرة أمحد خمتار عبد احلميد عمر: 5
 .270ص  م(،1982)بريوت: مكتبة لبنان،  معجم مصطلحات العلوم اًلجتماعية، أمحد زكي بدوي: 6
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 خصائص األقلِّيات -ج

 اثنتّي مأخوذتّي من التعريف اللغوي، والثالثة من داللة الواقع.ختتص األقلِّيات عموًما بثالث خصائص، 
 اخلصيصة األوىل: القلَّة يف الكمية

األقلِّيات مجاعات قليلة يف العدد يف مقابل األغلبية، مهما كان نوع هذه األقلِّيات ومميزاهتا، ودلَّ على هذه اخلصيصة 

 چۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ : أصل املعىن اللغوي، ومنه قوله 
 .[٤٤]األنفال: 

 اخلصيصة الثانية: االرتباط بصفة أو صفات مشرتكة خمالفة لألكثرية
ا تتميز بصفة أو أكثر، كالعرق أو الدين أو اللون أو غري ذلك، متباينة عن األكثرية،  من خصائص األقلِّيات أيًضا أهنَّ

ۅ ۅ چ : ت النعيم من املتأخرين، قال اهلل مثاله ما جاء يف التنزيل يف شأن من يتصف بالدرجات العلى يف جنا

 .[١٤ - ١٣الواقعة: ] چۉ ۉ ې ې ې    
 اخلصيصة الثالثة: الضعف واملهانة أمام األكثرية

تتَّصف األقلِّيات يف كثري من األحيان باالزدراء يف املكانة يف اجملتمع، وبالضعف يف احلقوق أمام األكثرية، كما هو 
مشاهد يف تاريخ البشر إىل يومنا هذا، ولقد أشار إىل هذه احلقيقة اخلطاب اإلهلي منذ عدة قرون، كما جاء يف قصة 

، و"الشرذمة": على [٥٤الشعراء: ] چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ  فرعون الذي استضعف بين إسرائيل، وقال فيهم:

 ھ ھ ھ ے ےچ ، ومنه قوله تعاىل أيًضا: 7أحد وجهيه: السفلة من الناس وأدنياؤهم

 ، أي: كنتم مجاعة مستضعفة ال شوكة لكم.[٨٦األعراف: ] چ
بب تعرُّضها للتمييز للغنب؛ بسويؤكِّد لنا ذلك معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، فيقول: "وتتعرَّض األقلِّيات أحيانًا 

من جانب األغلبية، ولذلك تنحصر مطالبها يف مباشرة شعائر عقيدهتا، ويف استعمال لغتها، وفتح مدارس ألبنائها، 
 .8واملساواة مع األغلبية يف احلقوق املدنية والسياسة"

                                                           
لمية، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، )بريوت: دار الكتب الع ،النكت والعيون حممَّد بن حبيب املاوردي البصري: أبو احلسن علي بن 7

 .170، ص 4د.ت(، ج 
 .270ص  ،معجم مصطلحات العلوم اًلجتماعية أمحد زكي بدوي: 8
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 ٱ ٻ ٻ ٻچ ومجع البيان اإلهلي بّي هذه اخلصيصة وسابقتيها يف آية واحدة، فقال جلَّ وعال: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[٢٦األنفال: ] چ ٿ
غري أنَّه البدَّ من اإلشارة هنا إىل أنَّ األقلِّيات قد تكون هلا من املكانة والتأثري، بل ومن شدَّة النفوذ والسلطة ما يفوق 

كثرية، كما هو احلال مثاًل يف الشرق باألقلِّية العلمانية، اليت حتكم دول تكون األكثرية فيها مسلمة، أو يف الغرب األ
باألقلِّية اليهودية، اليت هلا من قوة التأثري ما جتعلها تتغلَّب على األكثرية يف العديد من القرارات السياسية، والقوانّي 

البقرة: ] چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ إذ قال: املدنية، ولقد صدق اهلل تعاىل 
٢٤٩]. 

 أنواع األقلِّيات -د
 ختتلف أنواع األقلِّيات باختالف الصفة اليت جتمعها، وأهم هذه األنواع باختصار:

  األقلِّيات الدينية، كاألقلِّيات املسلمة يف اهلند، أو األقلِّيات املسيحية يف مصر وسورية ولبنان، أو األقلِّيات
 يف بريطانيا، أو األقلِّيات البوذية واهلندوسية يف ماليزيا، وغريها.اليهودية 
 .األقلِّيات العرقية، كالرببر يف اجلزائر واملغرب، واألكراد يف العراق وسورية وإيران وتركيا 
 .األقلِّيات يف اللون، كالسود يف أمريكا الشمالية، أو البيض يف أفريقيا اجلنوبية 
 ات ل األقلِّيات الناطقة باللغة الفرنسيَّة يف كندا، ومعظمها يف والية كيبيك، أو األقلِّياألقلِّيات يف اللغة، مث

 اليت تتحدث باللغة األملانية يف بلجيكا، أو باللغة اإليطالية يف سويسرا.
 األقلِّيات الوطنية، وهي اليت تنتمي إىل وطن غري الوطن اليت تعيش فيه، كاألقلِّيات املنتمية إىل باكستان 

 وبنغالدش وإندونيسيا اليت تعيش يف دول اخلليج العريب.
ومثة أنواع أخرى من األقلِّيات، كاألقلِّيات اجلنسية، منها األقلِّيات األنثوية اليت تعمل يف حكومة دولة ما مثاًل، واألقلِّيات 

 يف احلزب السياسي أو الفكري أو غري ذلك.
 يات الدينية واملسلمة منها.والنوع الذي يهمنا هنا هو األول، أي األقلِّ 
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 تعريف األقلِّيات المسلمة .2

 ينقسم املسلمون حسب البقعة اجلغرافية اليت يعيشون فيها إىل قسمّي:
القسم األول: الذي يعيش يف دول وأمصار تكون أحكام اإلسالم ظاهرة فيها، أو يكون املسلمون هم األغلبيَّة فيها، 

 .9بـــــــ"دار اإلسالم" وكان الفقهاء قدميًا يعربون عنها
القسم الثاين: الذي يعيش يف دول وأمصار ال تكون أحكام اإلسالم ظاهرة فيها، ويكون غري املسلمّي األكثريَّة فيها، 
بغض النظر عن تقسيم هذا القسم إىل ما مساه أهل العلم بـــــ"دار احلرب"، و"دار العهد"، أو عدم تقسيمه، وجعله قسم 

بــــــــ"دار الكفر"، أو "دار الشرك"، وإن كان يرى الباحث أنَّ التقسيم الثالثي للعامل أوىل وأصح يف النظام واحد يلقب 
 العاملي املعاصر.

م أواًل أقوال الباحثّي املعاصرين يف تعريف هذا املصطلح،  وتتعلق األقلِّيات املسلمة بالقسم الثاين كما هو واضح، وأقدِّ
 يًفا له.مث أقرتح بعد ذلك تعر 

 أقوال املعاصرين يف تعريف األقلِّيات املسلمة -أ
فيما يتعلَّق بتعريف األقلِّيات املسلمة اكتفى معظم املعاصرين الذين حبثوا يف فقه األقلِّيات وما تدور حوله من علوم 

ية لوضوح املقصود، مومصطلحات، بتحديد مفهوم األقلِّيات عموًما، تاركّي تقييد هذا التعريف وتنزيله على الفئة اإلسال
 ومن أهم هذه التعاريف:

  ،تعريف مجال الدين عطيَّة: عرَّف األقلِّيات بأهنا: "جمموعة قومية، أو إثنية ]أي: عرقية[، أو دينية، أو لغوية
 .10ختتلف عن اجملموعات األخرى املوجودة داخل دولة ذات سيادة"

 ول تنتمي لِّيات: "جمموعة أو فئات من رعايا دولة من الدوقال طه جابر العلواين رمحه اهلل تعاىل يف تعريف األق
 . 11من حيث العرق أو اللغة أو الدين إىل غري ما تنتمي إليه األغلبيَّة"

                                                           
، 7م(، ج 1986ه/1406، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط ،ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في  عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي: 9

، 22، ص 2حتقيق: زكريا عمريات، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(، ج  ،المدونة الكبرى ، مالك بن أنس بن مالك األصبحي املدين:130ص 
، 220، ص 4م(، ج 1996ه/1417، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط ،حاشية البجيرمي على اإلقناع سليمان بن حممَّد عمر البجريمي الشافعي:

، 1حتقيق: أبو عبد اهلل حممَّد حسن إمساعيل الشافعي، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط ،كشاف القناع منصور بن يونس البهويت احلنبلي:
 .43، ص 3م(، ج 1997ه/1418

 .5م(، ص 2003، 1هرة: دار السالم، ط)القا ،نحو فقه جديد لألقلِّيات، ةال الدين عطيَّ مج 10
 مقالة: نظرات تأسيسية في فقه األقلِّيات. :طه جابر العلواين 11
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  ،وقال يوسف القرضاوي يف تعريفها: "كل جمموعة بشرية يف قطر من األقطار، تتميَّز عن أكثرية أهله يف الدين

 .12حنو ذلك، من األساسيات اليت تتمايز هبا اجملموعات البشرية بعضها عن بعض"أو املذهب، أو العرق، أو اللغة، أو 
  وحدد عبد اجمليد النجار األقلِّيات املسلمة بأهنا: "اجملموعة من الناس اليت تشرتك يف التدين باإلسالم، وتعيش

 .13أقلِّية يف عددها ضمن جمتمع أغلبه ال يتدين هبذا الدين"
وذات صلة مباشرة باألقلِّية املسلمة خالفًا لغريها من التعاريف اليت سبقت، غري أنه ميكن  وهذا التعريف األخري جيد

 حتسينه وجعله أكثر دقَّة من ذلك.
 اقرتاح تعريف لألقلِّيات املسلمة -ب

ين اإلسالم، ديقرتح الباحث تعريًفا جامًعا مانًعا لألقلِّيات املسلمة أو اإلسالمية كالتايل: "اجملموعات البشرية اليت تدين ب
وتعيش يف ظل جمتمع يكون أكثر الناس عدًدا فيه من غري املسلمّي، وتكون القوانّي احلاكمة والنظم السائدة يف ذلك 

 اجملتمع غري إسالمية".
 شرح التعريف:

  ِّة ييفيد القيد: "اجملموعات البشرية اليت تدين بدين اإلسالم": أنَّ الصفة األساسية الواحدة املعتربة يف األقل
املسلمة هي دين اهلل تعاىل اإلسالم، فيدخل كل من اعتنق هذه امللة، بقطع النظر عن عرقه أو لونه أو لغته أو جنسه 

 أو أصله أو غريها من االعتبارات، وخيرج به امللل األخرى كاملسيحية واليهودية وغريها.
 سلمّي ى أنَّ كل جمتمع كانت نسبة املدل القيد: "جمتمع يكون أكثر الناس عدًدا فيه من غري املسلمّي": عل

فيه أكثر من مخسّي يف املائة ال يعترب من األقلِّيات املسلمة، فيخرج بذلك كل الدول اليت كانت األغلبيَّة فيها للمسلمّي، 
وذلك بغض النظر عن النظام السياسي اليت ختضع له تلك الدول، أي سواء كانت السلطة احلاكمة فيها إسالمية أو 

 إسالمية.غري 
ولذا يرجِّح الباحث أنَّ كل جمتمع كانت األكثريَّة فيه مسلمة ليس من األقلِّيات مطلًقا، خالفًا ملن فرَّق بّي األكثريَّة 
املغلوب على أمر دينها؛ فجعلها من األقلِّيات، وبّي األكثريَّة اليت جهلت أو قصَّرت يف إقامة نظام إسالمي؛ فلم يعتربها 

 .14من األقلِّيات

                                                           
 .17م(، ص 2001ه/1422، 1)القاهرة: دار الشروق، ط ،في فقه األقلِّيات المسلمة يوسف القرضاوي: 12
 مقالة: نحو تأصيل فقهي لألقلِّيات المسلمة في الغرب. عبد اجمليد النجار: 13
 .املصدر السابقينظر:  14
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ويعود سبب الرتجيح إىل أنَّ أول خصيصة لألقلِّيات كما مرَّ هي القلَّة العددية، فضاًل عن أنَّ هذه األكثريات اإلسالمية 
تتحمل أوزارًا كبرية يف تفريطها يف إقامة نظام ميثِّلها، وهذا مما ال يقبله اإلسالم احلنيف، وال الدميقراطية اليت ختتار حكم 

 ا.األغلبيَّة ليمثِّله
  خيرج القيد: "تكون القوانّي احلاكمة والنظم السائدة يف ذلك اجملتمع غري إسالمية": كل دولة حتكمها أحكام

 اإلسالم، وإن كان أكثر من يعيش فيها على غري ملة اإلسالم.
لسلطة اويعكس هذا القيد الثالث واألخري من التعريف السمة الثالثة من خصائص األقلِّيات، وهي االستضعاف، وكون 

 احلاكمية مسلمًة ينفي ذلك.
 ثالثاا: تعريف فقه األقلِّيات المسلمة وأهدافه

 تعريف فقه األقلِّيات المسلمة  -1
عبارة "فقه األقلِّيات املسلمة" مركَّبة إضافية، أي مكوَّنة من مضاف ومضاف إليه، ولذا سأعرِّف املضاف أواًل، مث أقيِّده 

 آنًفا.باملضاف إليه الذي سبق تعريفه 
 تعريف الفقه -أ
 :تعريف "الفقه" لغة 

 ر حول حمور واحد:و ها تدلكلمة "الفقه" يف اللغة ثالثة معاين حسب صرفها، كلُّ 

، وقوله [٩١]هود:  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ      ڃ چ چ  األول: فِقه بالكسر، معناه: فهم، كقوله تعاىل:

  ی ی ی  جئ چ  ، و:[٤٤اإلسراء: ] چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ تعاىل: 

َفْصاًل يـَْفَقُهُه ُكلُّ  َكاَن َكاَلُم النَِّبِّ ، ومنه قول عائشة رضي اهلل عنها: "[٧٨النساء: ] چ حئ مئ ىئ
 .15"َأَحد  

 الثاين: فقـــَــه بالفتح، معناه: سبق غريه إىل الفهم.
 

                                                           
م(، مسند: عائشة 1999ه/1420، 2حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط ،المسند :بن حنبل الشيباين أمحدأبو عبد اهلل  15

 .520، ص 41، ج 25077رضي اهلل عنها، رقم احلديث: 
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ُهْم النَّاَس َمَعاِدَن ِخَياُرُهْم يف اجْلَاِهِليَِّة ِخَيارُ جتَُِدوَن : "الثالث: فقــــُــــه بالضم، معناه: صار فقيًها، ومنه قول رسول اهلل 

ْساَلِم ِإَذا فـَقُ   .16"ُهوايف اإْلِ
ه وفقِ  ،ريه إىل الفهمه بالفتح إذا سبق غوفقَ  ،ه بالضم إذا صار الفقه له سجيةفقُ  :يقالقال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل: "

 .17"بالكسر إذا فهم
كالنجم على   ،لسيادته وشرفه ،غلب على علم الدينعلم الدين، قال ابن سيده: "ولقد غلب استعمال الفقه على 

 .18"الثريا، والعود على املندل
 :تعريف "الفقه" اصطالًحا 

 تعريفات علم الفقه كثرية، أكتفي بذكر اثنّي منها:
 تعريف أيب حنيفة: 

 .19هلا وما عليها"قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف تعريف "الفقه": "معرفة النفس ما 

 .[٢٨٦البقرة: ] چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ  قيل: أخذه من قوله تعاىل:
 شرح تعريف أيب حنيفة:

كان معىن كلمة "الفقه" يف زمان أيب حنيفة أعم مما هو عليه عند املتأخرين، كما نبَّه إليه الغزايل، فكان يشمل كلَّ 
 واجبات النفس، ومل يكن حمصورًا باألحكام العملية فقط.

 

                                                           
, 3حتقيق: د.مصطفى البغا, )بريوت: دار ابن كثري, اليمامة, ط ،الصحيح المختصرالجامع  :أبو عبد اهلل حممَّد بن إمساعيل البخاري اجلعفي 16

رقم  ،[١٣]احلجرات:  چڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ كتاب: املناقب، باب: قول اهلل تعاىل:   م(,1987ه/1407
ار حتقيق: حممَّد فؤاد عبد الباقي, )بريوت: د ،صحيح مسلم :أبو احلسّي مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، 1288، ص 3، ج 3304احلديث: 

 . وجيوز يف "1958، ص 4، ج 2526رقم احلديث:  ،إحياء الرتاث العريب, د.ت(, كتاب: فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، باب: خيار الناس
لقاهرة: الطبعة )ا رشاد الساري لشرح صحيح البخاري،إأبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر شهاب الدين القسطالين: " ضم القاف وكسرها ) ُهوافـَقُ 

 (.ه(1323، 7الكربى األمريية، ط
 .165، ص 1 ه(، ج1379، )بريوت: دار املعرفة، فتح الباريأبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي:  17
م(، 2000ه/1421، 1حممَّد حممَّد تامر، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط، حتقيق: البحر المحيطبدر الدين حممَّد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي:  18
 .13، ص 1 ج
 ، حتقيق: عبد اهلل حممود حممَّد عمر، )بريوت: دار الكتبكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري:  19

 .11، ص 1 م(، ج1997ه/1418العلمية، 
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، ووحدانيته، وتقديسه، ل به إىل معرفة اهللاليت من مجلتها ما يتوصَّ  ،مجيع الشريعة واحلق أن اسم الفقه يعمُّ قال احلليمي: "

دية السالم، ومنها علم األحوال، واألخالق، واآلداب، والقيام حبق العبو  وسائر صفاته، وإىل معرفة أنبيائه ورسله عليهم
 .20"وغري ذلك

توبة: ال] چۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ چ  كلمة "الفقه" هبذا املعىن العام يف قوله تعاىل:وجاء استعمال  
١٢٢]. 

 .21وقد أضيف إىل تعريف أيب حنيفة "عماًل"، ليخرج منه االعتقاد والتزكية
 ولذلك قـُيَّد عنوان كتاب أيب حنيفة يف العقيدة ومسِّي: "الفقه األكرب".

 تعريف اجلمهور: 
 .22الفقه بأنه: "العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلَّتها التفصيلية" عرَّف مجهور أهل العلم علم

 تعريف فقه األقلِّيات املسلمة -ب
استناًدا إىل ما سبق من بيان معىن الفقه؛ ميكن لنا تعريف "فقه األقلِّيات املسلمة" بأنَّه: "العلم باألحكام الشرعية العملية 

 .املسلمة" تاملتعلقة باألقلِّيا
 تعريفات أخرى لــــ"فقه األقلِّيات املسلمة" -ج

ما سبق يف حتديد فقه األقلِّيات املسلمة كان معتمًدا على تعريف اجلمهور للفقه اإلسالمي، وميكن اقرتاح تعريف آخر 
ما هلا وما عليها  ةمبنيَّـــــًا على تعريف السادة احلنفية للفقه، فيكون تعريف "فقه األقلِّيات املسلمة": "معرفة النفس املسلم

 من األحكام الشرعية العملية خارج الدولة اإلسالمية".
وتعريف آخر قريب منه ما حدده اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث: "األحكام الفقهية املتعلقة باملسلم الذي يعيش 

 .23خارج دار اإلسالم"
 

                                                           
 .17، ص 1ج ،البحر المحيطالزركشي:  نقاًل عن: "املنهاج"، 20
وت: دار الكتب ، حتقيق: زكريا عمريات، )بري التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه شرحسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين:  21

 .16، ص 1 م(، ج1996ه/1416العلمية، 
بريوت: دار ، حتقيق: مجاعة من العلماء، )على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي اإلبهاج في شرح المنهاجعلي بن عبد الكايف السبكي:  22

 .15، ص 1ج ،البحر المحيط، الزركشي: 28، ص 1 ه(، ج1404، 1الكتب العلمية، ط
 .222ص  م(،2012ه/1433، 1للعلماء، ط، )الرباط: مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث، الرابطة احملمَّدية صناعة الفتوىعبد اهلل بن بيه:  23
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 أهداف فقه األقلِّيات المسلمة -2
 :24املسلمة ما يليأهم أهداف فقه األقلِّيات 

 أواًل: أن يعّي هذه األقلِّيات أفراًدا ومجاعات على أن حتيا حياة ميسرة بال حرج يف الدين، وال إرهاق يف الدنيا.
 ثانًيا: أن يساعدها على احملافظة على الشخصية اإلسالمية، املتميزة بعقائدها وشعائرها وقيمها وأخالقها وآداهبا.

عة املسلمة من القدرة على أداء واجب تبليغ رسالة اإلسالم العاملية، ملن يعيشون بّي ظهرانيهم ثالثًا: أن ميكِّن اجملمو 
 باللسان واألسلوب الذي يفهمونه، وحياورهم باليت هي أحسن.

رابًعا: أن يعاوهنا على املرونة واالنفتاح املنضبط؛ حىت تعطي للمجتمع أفضل ما عندها، وتأخذ منه أفضل ما عنده على 
 بيِّنة وبصرية.

 خامًسا: أن يسهم يف تثقيف هذه األقلِّيات وتوعيتها، حبيث حتافظ على حقوقها وحرياهتا الدينية واالجتماعية املختلفة.
 سادًسا: أن يعّي هذا الفقه اجملموعات اإلسالمية على أداء واجباهتا الدينية والثقافية واالجتماعية وغريها.

أسئلة هذه األقلِّيات، ويعاجل مشكالهتا، يف ضوء اجتهاد شرعي جديد، صادر من أهله  سابًعا: أن جييب هذا الفقه عن
 يف حمله.

 وميكن تلخيص كل هذه األهداف بكلمة واحدة: تطبيق اإلسالم وكل ما يستلزمه يف جمتمع غري إسالمي.
 أدلة مشروعية فقه األقلِّيات المسلمة

وعرفنا أهداف، سيبّّي الباحث أهم األدلة على مشروعية مضمون هذا بعد أن عرفنا معىن "فقه األقلِّيات املسلمة" 
املصطلح، معتمداً على ما ورد يف األصلّي املتفق عليهما بّي مجيع املسلمّي، ومها: كتاب اهلل تعاىل، وسنة رسوله الكرمي 

. 
 
 
 
 

                                                           
 ، باختصار.34ص في فقه األقلِّيات المسلمة، القرضاوي:  24
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: أدلة مشروعية فقه األقلِّيات المسلمة من القرآن الكريم  أوًلا

حبل اهلل املتّي ودستور املسلمّي أمجعّي، وأول مصادر التشريع يف كل زمان ومكان وأحوال، بإمجاع األمة، القرآن الكرمي 
فهو: "كلِّية الشريعة، وعمدة امللة، وينبوع احلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصار والبصائر"، كما قال الشاطِب رمحه اهلل 

 . 25تعاىل
امل الذي حيكم املسلمّي يف كل زمان ومكان وأحوال، إىل أن يرث اهلل األرض وال عجب أنَّ هذا الدستور الكامل الش

 ومن عليها، قد دلّنا على أحوال وعرب وأحكام خاصة متعلقة باملسلمّي يف حالة القلة والضعف يف اجملتمع.
 فيكون الدليل من كتاب اهلل تعاىل على أنَّ جمال األقلِّيات اإلسالمية وفقهها مشروع من وجهّي:

م وأتباعهم كانوا يف الغالب أقلِّية يف قومهم.  الوجه األول: ما أورده اهلل تعاىل يف قصص األنبياء، من أهنَّ

ڎ ڈ  چ ، وهو من أقدم األنبياء مل يؤمن من قوله إال قليل، كما صرَّح به البيان اإلهلي، فقال تعاىل:فنوح 

 .[٤٠]هود:  چ ڈ ژ   ژ

ہ ہ ہ ھ ھھ چ  أبو األنبياء، مل يؤمن به قومه، حىت والده الذي طرده وقال له: وها إبراهيم 

، بل وتسلَّطوا عليه وألقوه يف النار، فأجناه اهلل تعاىل منها، ومل [٤٦]مرمي:  چ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ

، وزوجته سارة اليت قال هلا [٢٦]العنكبوت:  چ ڌ ڎ   ڎچ ، كما جاء يف قوله تعاىل: يؤمن به إال لوط 
َرِك" إبراهيم   .26بعد هجران بلدهتم وقومهم: "يَا َسارَُة لَْيَس َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض ُمْؤِمٌن َغرْيِي َوَغيـْ
الذي أُرسل إىل أهل سدوم، ومع كوهنا قرية عظيمة، فلم ُيسلم رغم ذلك منها إال بيًتا واحًدا، وهو بيت  ولوط 

 چ ڤ ڤ ڤ           ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ ، إال زوجته، قال تعاىل: لوط 

 ڎ ڈ ڈ  چ، وكان قلة عدد أتباع لوط سبًبا يف أنَّ قومه استضعفوه وهدَّدوه، وقالوا له: [٣٦ - ٣٥الذاريات: ]

 

                                                           
عرفة، د.ت(، حتقيق: عبد اهلل دراز، )بريوت: دار امل ،الموافقات في أصول الفقه إبراهيم بن موسى بن حممَّد الغرناطي، املشهور بالشاطِب: أبو إسحاق 25
 .246، ص 3ج 

، ص 3، ج 3179, رقم احلديث: [١٢٥النساء: ] چںںڻڻچقول اهلل تعاىل: ، باب: األنبياءكتاب:   ،البخاريصحيح  :البخاري 26
1225. 
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پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ چ ، وقالوا فيما بينهم: [١٦٧الشعراء: ] چ ژ    ژ  ڑ ڑ

 .[٥٦النمل: ] چ ٺ
والذين آمنوا معه، ومل يكن رد فعل قومهم  ومن األقلِّيات املسلمة املستضعفة أيًضا يف األمم السابقة سيدنا شعيب 

ڄ ڃ ڃ ڃ      ڃ چ چ چ چ ڇڇ چ يف االستذالل والزجر خمتلًفا عمن سبقهم، فقال له قومه: 

 .[٩١هود: ] چڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ  
، الذين كانوا مجاعة حمدودة تاريخ األنبياء ممثَّلة يف أتباع كليم اهلل تعاىل موسى ولعلَّ من أشهر األقلِّيات املسلمة يف 

ڇ ڇ ڇ ڍ      ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ حمتقرة من قبل فرعون وملئه، يقول البيان اإلهلي يف شأهنم: 

 .[٨٣يونس: ] چڈ ژ ژ ڑ
 ستحدث.وشأهنا، وأنَّ هذا اجملال ليس مبويف ذلك كله دليل ساطع على اهتمام كتاب اهلل تعاىل باألقلِّيات املسلمة 

الوجه الثاين: الوجه الثاين من برهان مشروعية فقه األقلِّيات كل ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل من التحدَّث عن وضع 
األقلِّيات وأنواعها وأحواهلا وأحكامها، من ذلك ما بّيَّ لنا مثالً كما سبق كيف قد تنجح األقلِّيات وتتغلَّب على األكثرية 

ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ ال تعاىل: إن صربت وأخلصت هلل جّل ثناؤه، ق

 .[٢٤٩البقرة: ] چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک
آيات كثرية جًدا، ميكن أن نستنبط منها ما ال حيصى من األحكام املتعلِّقة بفقه األقلِّيات  وكذلك جند يف كتاب اهلل 

چ : األرض، قال تعاىل ذكره املسلمة، منها وجوب احملافظة على العقيدة وأسس أحكام العبادة أينما وجد املؤمن يف

، ومنها صحة عقد نكاح غري املسلمّي [٥٦العنكبوت: ] چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 چ ڎ ڈچ : وال داعي لتجديد العقد إن أسلموا، كما استنبط ذلك اإلمام الشافعي من قوله 
وهو يف  وإن كانت الظروف صعبة، كما فعل يوسف  ، ومنه أمهية الدعوة إىل دين اهلل 27[٩القصص: ]

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     ڃ ڃ ڃ چ چ چ السجن، فقال: 

                                                           
 .490، ص 4ج  ،البحر المحيط الزركشي: 27
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چ   چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ   ڈ  ژ ژڑ ڑ ک ک ک      کگ 

، وضرورة االقتصاد وتنظيمه [٤٠ - ٣٩يوسف: ] چ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ

 چڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چچ أيًضا إذ قال:  لألقلِّيات، كما جاء يف قصة يوسف 
، ووجوب تكوين مجعيات خريية ومنظَّمات قانونية تدافع عن حقوق األقلِّيات بكل الوسائل املشروعة،  [٥٥يوسف: ]

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ عندما اسُتضعف أحد أفراد األقلِّيات آنذاك، قال تعاىل:  كما فعل موسى 

ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ومن معه  ملؤمن من آل فرعون عندما دافع عن موسى ، وكما فعله الرجل ا[١٥القصص: ] چ ڃ  ڃ چ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ من األقلِّيات ونادى يف قومه: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ     

، ومنه حتذير األقلِّيات من االستعمار وتسلُّط الدول [٢٨غافر: ] چگگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ       

ۇئ  چعليها، كما حدث يف أوروبا الشرقية، وقد نبهنا الباري سبحانه على ذلك يف قصة ملكة سبأ يف قوله تعاىل: 

، ومنها كيف قد [٣٤النمل: ] چ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی
ارات ضدَّها،  لِّيات املسلمة وهي يف الوقت ذاته تشرِّع قوانّي وتتَّخذ قر ُتظهر احلكومة غري اإلسالمية الودَّ والنصيحة لألق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   ڀ   چ : كما فعلت حكومة فرعون مع بين إسرائيل، قال 

ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ چ ، و: [٢٦غافر: ] چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ

، وكيف تسخِّر هذه احلكومات وسائل اإلعالم لتخدع الناس وتقلب احلقائق [٢٩غافر: ] چ ڭ ۇ ۇ ۆ
وتضلِّل األقلِّيات واجلماهري باألراجيف وما ال صحة له من األخبار، كما فعلته حكومة فرعون عندما استخدمت الرجل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ چ اإلعالمي السامري ومن معه، قال عزَّ من قائل: 

 ، ومنها السياسيون املفكِّرون الذين حيرِّضون احلكومة ضدَّ األقلِّيات وينسبون إليها كل [٨٨طه: ] چ ڀ ڀ
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 ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ مشاكل اجملتمع، قال تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ : ، وقال [١٢٧األعراف: ] چ

 ، وغري ذلك كثري.[١٣١األعراف: ] چ ٺ
وإىل جانب األحكام التشريعية ميكن استخراج من القرآن الكرمي املناهج والقواعد الكلِّية، لبناء فقه األقلِّيات املسلمة،  

، أو قاعدة [١٨٥البقرة: ] چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ كقاعدة التيسري يف قوله تعاىل: 

 چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گچ الضرورة وما يتعلَّق هبا يف قوله سبحانه: 

 .[٣٨األنعام: ] چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ ، وغري ذلك، ولقد صدق اهلل تعاىل إذ قال: [٣املائدة: ]
 ثانياا: أدلة مشروعية فقه األقلِّيات المسلمة من السنة النبوية

 تتكون الربهنة على صحة علم فقه األقلِّيات املسلمة وما يتصل به من السنة النبوية الشريفة من وجهّي أيًضا:
ومن معه من املسلمّي يف أول البعثة كانوا أقلِّيات إسالمية، تعيش يف جمتمع مشرك يف  الوجه األول: أنَّ رسول اهلل 

ٱ  چمكة املكرمة قرابة من ثالث عشر سنة، قال عزَّ من قائل يف امتنانه على أوَّل األقلِّيات يف تاريخ اإلسالم: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[٢٦ألنفال: ا] چ ٺ ٿ ٿ
 وهذا من أوضح وأقوى األدلَّة على مشروعية فقه األقليات.

يف العهد املدين من اهلجرة إىل أرض احلبشة،  هو ما حصل لطائفة من املسلمّي يف زمان رسول اهلل  الوجه الثاين:
 وقد حدث ذلك مرتّي:

بعض املسلمّي باهلجرة إىل  األوىل: يف السنة اخلامسة من البعثة، عندما اشتدَّت اضطهادات قريش، فأمر رسول اهلل 
احلبشة، وكان املهاجرون نيًفا وعشرة رجال وأربع نسوة، وعلى رأسهم عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية بنت رسول 

 .28رضي اهلل عنهما اهلل 

                                                           
وأبو سلمة  ,محن بن عوفوعبد الر  ,ومصعب بن عمري ,والزبري بن العوام ,وامرأته سهلة بنت سهيل ,أبو حذيفة بن عتبةوبقيتهم كما ذكره ابن كثري هم:  28

بل  :ويقال ,ن أيب رهموأبو سربة ب ,وامرأته ليلى بنت أيب حثمة ,وعامر بن ربيعة العنزي ,وعثمان بن مظعون ,وامرأته أم سلمة بنت أيب أمية األسد,بن عبد 
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َنا َمكَُّة َوأُوذِ  عنها يف ذلك: "تقول أم سلمة رضي اهلل َوفُِتُنوا َورَأَْوا َما ُيِصيبـُُهْم  َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه  يَ َلمَّا َضاَقْت َعَليـْ

َنِة يف  ُهمْ  َوَأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ،ِديِنِهمْ  ِمَن اْلَباَلِء َواْلِفتـْ َعة  ِمْن قـَْوِمِه  يف  ِه وََكاَن َرُسوُل اللَّ  ،اَل َيْسَتِطيُع َدْفَع َذِلَك َعنـْ َمنـْ
ِه اَل َيِصُل إِلَْيِه شَ  ِإنَّ بَِأْرِض احْلََبَشِة َمِلًكا اَل يُْظَلُم َأَحٌد  :فـََقاَل هَلُْم َرُسوُل اللَِّه  ،ٌء ممَّا َيْكرَُه مَمَّا يـََناُل َأْصَحابَهُ يْ َوَعمِّ

َها أَْرَساالً َحىتَّ اْجَتَمْعَنا هِبَا فـَنَـزَْلَناِ َخرْيِ َدار  َفخَ  ،اللَّهُ َلُكْم فـََرًجا َوخَمَْرًجا ممَّا أَنـُْتْم ِفيهِ ِعْنَدُه فَاحلَُْقوا بِِباَلِدِه َحىتَّ جَيَْعَل  َرْجَنا ِإلَيـْ
 .29"ِإىَل َخرْيِ َجار  أَِمنَّا َعَلى ِديِنَنا ومََلْ ََنَْش ِمْنُه ظُْلًما

هم  حبقبة قصرية من الزمان، عندما مسع املهاجرون أنَّ أهل مكة أسلموا فرجع بعضالثانية: كانت اهلجرة الثانية بعد األوىل
فوجدوا ذلك اخلرب ليس صحيًحا، فرجعوا إىل احلبشة ومعهم مجاعة أخرى، بلغت أكثر من مثانّي رجاًل ونساءهم 

وأوالدهم، وعلى رأسهم جعفر بن أيب طالب 
30. 

بعيدة عن اجملتمع اإلسالمي، مع   األقلِّيات اليت عاشت يف زمان رسول اهلل ولقد أكَّدت السنة النبوية على أنَّ هذه 
كل ما يقتضي من مشقة يف العيش واملعيش وتعلُّم مبادئ الدين، وكل ما تقتضيه الغربة والبعد عن الوطن واألهل 

ام العامة ال يف األحكواألصدقاء من هم وغم وقساوة يف الوضع، فهي رغم ذلك ليست منفصلة معنويًا وال روحانًيا و 
أوىل وال أحق به  واهتمامه هبم، فلم يكن املقيمون حول خامت رسل اهلل وأنبيائه  عن اجملتمع النبوي ورعاية النِب 

لَْيِه أَنَا إِ َفَخَرْجَنا ُمَهاِجرِيَن  ،َوحَنُْن بِاْلَيَمنِ  بـََلَغَنا خَمْرَُج النَِّبِّ أنَّه قال: " منهم، فقد صح عن أيب موسى األشعري 
أَْو اثـْنَـّْيِ  ،يف َثاَلثَة  َومَخِْسّيَ  :َوِإمَّا قَالَ  ،ِبْضعٌ  :ِإمَّا قَالَ  ،َأَحُدمُهَا أَبُو بـُْرَدَة َواآْلَخُر أَبُو رُْهم   ،َوَأَخَواِن يل أَنَا َأْصَغُرُهمْ 

َنا َسِفيَنتـَُنا ِإىَل النََّجاِشيِّ بِاحْلََبَشةِ  ،َومَخِْسَّي َرُجاًل ِمْن قـَْوِمي َنا َسِفيَنًة فَأَْلَقتـْ فـََوافـَْقَنا َجْعَفَر ْبَن َأيب طَاِلب  فَأََقْمَنا َمَعُه  ،فـَرَِكبـْ
يًعا َسبَـْقَناُكْم  :أِلَْهِل السَِّفيَنةِ  يـَْعيِن  ،ُقوُلوَن لََناوََكاَن أُنَاٌس ِمْن النَّاِس يَـ  ،ِحَّي افْـَتَتَح َخْيبَـرَ  فـََوافـَْقَنا النَِّبَّ  ،َحىتَّ َقِدْمَنا مجَِ

َوَقْد َكاَنْت َهاَجَرْت ِإىَل  ،زَائِرَةً  َوَدَخَلْت َأمْسَاُء بِْنُت ُعَمْيس  َوِهَي ممَّْن َقِدَم َمَعَنا َعَلى َحْفَصَة َزْوِج النَِّبِّ  ،بِاهلِْْجرَةِ 
َأمْسَاءُ بِْنُت  :قَاَلتْ  ؟َمْن َهِذهِ  :َل ُعَمُر َعَلى َحْفَصَة َوَأمْسَاءُ ِعْنَدَها فـََقاَل ُعَمُر ِحَّي َرَأى َأمْسَاءَ َفَدخَ  ،النََّجاِشيِّ ِفيَمْن َهاَجرَ 

  فـََنْحُن َأَحقُّ ِبَرُسوِل اللَِّه   بِاهلِْْجَرةِ َسبَـْقَناُكمْ  :قَالَ  ،نـََعمْ  :قَاَلْت َأمْسَاءُ  ؟اْلَبْحرِيَُّة َهِذهِ  ؟احْلََبِشيَُّة َهِذهِ  :قَاَل ُعَمرُ  ،ُعَمْيس  

                                                           

لبداية والنهاية, ا. أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي: رضي اهلل عنهم أمجعّي ,وعبد اهلل بن مسعود ,وسهيل بن بيضاء ,حاطب بن عمرو أبو
 .66, ص 3ج  )بريوت: مكتبة املعارف, د.ت(,

حتقيق: حممَّد عبد القادر عطا, )مكة املكرمة: مكتبة دار الباز,  سنن البيهقي الكبرى,أبو بكر أمحد بن احلسّي بن علي البيهقي:  29
دًلئل أبو بكر أمحد بن احلسّي بن علي البيهقي: , 9، ص 9، ج 17512, رقم احلديث: اإلذن باهلجرة، باب: السريكتاب: م(,  1994ه/1414
 .301, ص 2ج , 592رقم احلديث ه(, 1405, 1حتقيق: د. عبد املعطي قلعجي, )بريوت: دار الكتب العلمية, ط النبوة,

 .547, ص 1ه(, ج 1407, 1دار الكتب العلمية, ط)بريوت: تاريخ األمم والملوك, أبو جعفر حممَّد بن جرير الطربي:  30
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 أَْرِض وَُكنَّا يف َداِر َأْو يف  ،يُْطِعُم َجائَِعُكْم َويَِعُظ َجاِهَلُكمْ  َكالَّ َواللَِّه ُكْنُتْم َمَع َرُسوِل اللَِّه   :فـََغِضَبْت َوقَاَلتْ  ،ِمْنُكمْ 

َوامْيُ اللَِّه اَل َأْطَعُم َطَعاًما َواَل َأْشَرُب َشرَابًا َحىتَّ أَذُْكَر َما قـُْلَت ، ِه َويف َرُسولِِه َوَذِلَك يف اللَّ  ،اْلبـَُعَداِء اْلبـَُغَضاِء بِاحْلََبَشةِ 
فـََلمَّا  ،َواللَِّه اَل َأْكِذُب َواَل أَزِيُغ َواَل أَزِيُد َعَلْيهِ  ،َوَأْسأَلُهُ  َوَسَأذُْكُر َذِلَك لِلنَِّبِّ  ،َوحَنُْن ُكنَّا نـُْؤَذى َوَُنَافُ ، ِلَرُسوِل اللَِّه 
لَْيَس بَِأَحقَّ  :قَالَ  ، َلُه َكَذا وََكَذاقـُْلتُ  :قَاَلتْ  ؟َفَما قـُْلِت َلهُ  :قَالَ  ،يَا َنِبَّ اللَِّه ِإنَّ ُعَمَر قَاَل َكَذا وََكَذا :قَاَلتْ  َجاَء النَِّبُّ 

فـََلَقْد َرأَْيُت أَبَا ُموَسى َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة  :قَاَلتْ  ،هُ َوأِلَْصَحابِِه ِهْجَرةٌ َواِحَدةٌ َوَلُكْم أَنـُْتْم أَْهَل السَِّفيَنِة ِهْجَرتَانِ َولَ  ،يب ِمْنُكمْ 
نـَْيا َشْيءٌ ُهْم بِِه أَفْـرَ  ،يَْأتُوين أَْرَسااًل َيْسأَُلوين َعْن َهَذا احلَِْديثِ   ."31 أَنـُْفِسِهْم ممَّا قَاَل هَلُْم النَِّبُّ ُح َواَل أَْعَظُم يف َما ِمْن الدُّ

وال شكَّ أنَّ هذه اجملموعات من املسلمّي كانوا أقلِّية دينية نظرًا إىل أغلبية أهل احلبشة، الذين كانوا يعتنقون ديانة 
 املسيحية.

فادة من  ما يندرج حتته من أحكام ومبادئ وقواعد، كاالستوكذلك فإنَّ االستفادة من السنَّة النبوية يف فقه األقلِّيات و 
ا أكثر، ملا يف السنَّة من األحكام التشريعية غري املنصوص عليها يف القرآن الكرمي.كتاب اهلل   ، أو رمبَّ

ومن األمثلة على ذلك وجوب التمسُّك بالعقيدة اإلسالمية وتبليغها كما هي إىل األقوام األخرى دون حتريف وال تبديل،  
يف خطبته الشهرية أمام النجاشي، الذي سأل املسلمّي عن سبب مفارقتهم دين  كما قال جعفر بن أيب طالب 

 آبائهم الوثنية واعتقادهم اإلسالم.
ا قالت: "جاء عن أم سلمة رض أَيُـَّها اْلَمِلُك ُكنَّا قـَْوًما  :َكاَن الَِّذي َكلََّمُه َجْعَفُر ْبُن َأيب طَاِلب  فـََقاَل َلهُ ي اهلل عنها أهنَّ

 ،َر يَْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَِّعيفَ انـَْعُبُد اأْلَْصَناَم َونَْأُكُل اْلَمْيَتَة َونَْأيت اْلَفَواِحَش َونـَْقَطُع اأْلَْرَحاَم َوُنِسيُء اجلِْوَ  ،أَْهَل َجاِهِليَّة  
َنا َرُسواًل ِمنَّا َدُه َونـَْعُبَدُه  ،اَفهُ نـَْعِرُف َنَسَبُه َوِصْدَقُه َوأََمانـََتُه َوَعفَ  ،َفُكنَّا َعَلى َذِلَك َحىتَّ بـََعَث اللَُّه إِلَيـْ َفَدَعانَا ِإىَل اللَِّه لِنـَُوحِّ

ِث َوأََداِء اأْلََمانَِة َوِصَلِة الرَِّحِم َوُحْسِن َوأََمَرنَا ِبِصْدِق احلَِْدي ،ُن َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن احلَِْجارَِة َواأْلَْوثَانِ َوََنَْلَع َما ُكنَّا نـَْعُبُد حنَْ 
َماِء َونـََهانَا َعْن اْلَفَواِحِش َوقـَْوِل الزُّوِر َوَأْكِل مَ  نـَْعُبَد  َوأََمَرنَا َأنْ  ، َوَقْذِف اْلُمْحَصَنةِ اَل اْلَيِتيمِ اجلَِْواِر َواْلَكفِّ َعْن اْلَمَحارِِم َوالدِّ

َد َعَلْيهِ  :قَالَ  ،اللََّه َوْحَدُه اَل ُنْشرُِك بِِه َشْيًئا َوأََمَرنَا بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصَِّيامِ  ْساَلمِ فـََعدَّ قْـَناُه َوآَمنَّا بِِه َواتَـّبَـْعَناُه  ، أُُموَر اإْلِ َفَصدَّ
َنا َوَأْحَلْلَناعَ  بُونَا  ،ا َأَحلَّ لََنامَ  َلى َما َجاَء بِِه فـََعَبْدنَا اللََّه َوْحَدُه فـََلْم ُنْشرِْك ِبِه َشْيًئا َوَحرَّْمَنا َما َحرََّم َعَليـْ َنا قـَْوُمَنا فـََعذَّ فـََعَدا َعَليـْ

 فـََلمَّا قـََهُرونَا َوظََلُمونَا  ،لُّ ِمْن اخْلََباِئثِ ِمْن ِعَباَدِة اللَِّه َوَأْن َنْسَتِحلَّ َما ُكنَّا َنْسَتحِ  َوفـَتَـُنونَا َعْن ِديِنَنا لِيَـُردُّونَا ِإىَل ِعَباَدِة اأْلَْوثَانِ 

                                                           
فضائل كتاب:   ،صحيح مسلم :مسلم, 1546، ص 4، ج 3990رقم احلديث: غزوة خيرب, ، باب: املغازيكتاب:   ،صحيح البخاري :البخاري 31

، 4، ج 2502، باب: من فضائل جعفر بن أيب طالب وأمساء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي اهلل عنهم, رقم احلديث: الصحابة رضي اهلل تعلى عنهم
 .1946ص 
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نَـَنا َوبـَّْيَ ِديِنَنا َخَرْجَنا ِإىَل بـََلِدَك َواْختَـْرنَاَك َعَلى َمْن ِسَواَك َوَرِغبْـ  َنا َوَحاُلوا بـَيـْ ِجَوارَِك َوَرَجْونَا َأْن اَل نُْظَلَم ا يف نَ َوَشقُّوا َعَليـْ

 ،نـََعمْ  :فـََقاَل َلُه َجْعَفرٌ  :قَاَلتْ  ؟َهْل َمَعَك ممَّا َجاَء بِِه َعْن اللَِّه ِمْن َشْيء   :فـََقاَل َلُه النََّجاِشيُّ  :قَاَلتْ  ،ِعْنَدَك أَيُـَّها اْلَمِلكُ 
لَِّه النََّجاِشيُّ َحىتَّ َأْخَضَل حلَِْيَتُه َوَبَكْت فـََبَكى َوال :قَاَلتْ  ،كهيعص  :فـََقرَأَ َعَلْيِه َصْدرًا ِمنْ  ،فَاقْـَرْأُه َعَليَّ  :فـََقاَل َلُه النََّجاِشيُّ 

ُعوا َما َتاَل َعَلْيِهْم مُثَّ قَاَل النََّجاِشيُّ  ي َجاَء بِِه ُموَسى لََيْخرُُج ِإنَّ َهَذا َواللَِّه َوالَّذِ  :َأَساِقَفُتُه َحىتَّ َأْخَضُلوا َمَصاِحَفُهْم ِحَّي مسَِ
 .32"ِمْن ِمْشَكاة  َواِحَدة  

 الخاتمة
ال ريب بأنَّ مصطلح األقلِّيات املسلمة وما يتعلَّق به من فقه وقواعد وأهداف وما يدور حوله من حبوث ومقاالت 

ذلك أنَّ هذا امليدان  وتآليف من املصطلحات العلمية احلديثة اليت مل تكن منتشرة يف القرون السابقة؛ ولكن ال يعين
غريب عن الفقه اإلسالمي الشامل، أو بعيد عن الشريعة اإلسالمية الكاملة، فاألمر كما تبّيَّ لنا أثناء هذا البحث على 

 عكس ذلك متاًما.
فاجلاليات اإلسالمية اليت تعيش يف ظل جمتمع يكون أغلب الناس فيه على غري دين اإلسالم، كما هو احلال يف العديد 
من اجملتمعات األوروبية واألمريكية الشمالية واجلنوبية واآلسيوية وغريها، ال ختتلف يف اجلملة عن اجملموعات اليت كان 

ومن آمن به من قومه، وغريها  وبيته، وشعيب  وأتباعه، ولوط  ومن معه، وإبراهيم  يشكلها نوح 
ا هو إحداثمن األمم السابقة، وتلقيب هذه اجلاليات بـــــــ"األقلِّ   يات املسلمة أو اإلسالمية" ال يغريِّ هذه احلقيقة، وإَّنَّ

 مصطلح حديث فقط متماشًيا يقتضي احلركة الفكرية والبحثية املعاصرة، فال داعي معترب لرفضه.
 خيرج ال فليست حقيقة فقه األقلِّيات إال عبارة عن مجلة من األحكام التشريعية اليت ختتص هبا األقلِّيات املسلمة، فهو

البتة عن الفقه اإلسالمي العام، بل هو جزء منه، ومندرجة حتته، ومقيَّدة بقيوده، إال أنَّ من أهدافه تسهيل معامالت 
 املسلمّي يف بالد غري إسالمية؛ للمحافظ على عقيدهتم، وهويتهم، وأخالقهم، وآداهبم، وروحانياهتم اإلميانية.

والسنة، اعتنت بشكل كبري باألقلِّيات املسلمة وأوضاعها وأحواهلا وأحكامها،  ولقد جاءت نصوص وفرية جًدا من القرآن
 وكان ذلك أدل األدلة وأقوى احلجج على مشروعية هذا اجملال العلمي.

 
 

                                                           
 .170، ص 37، ج 22498رضي اهلل عنها, رقم احلديث:  مسند: أم سلمة زوج النِب  ،المسند :بن حنبل أمحد 32
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فنتيجة هذا البحث إذن أن فقه األقلِّيات اإلسالمية اختصاص علمي مستقل مشروع شرًعا، ال غبار عليه، له أصول 

وضوابط عدة، وأحكام شىت قد تكون منصوص عليها أو ال، يرتجم عن أوضاع معاصرة لبعض املسلمّي وفروع وقواعد 
 الذين يعيشون أقلِّية يف بيئة غري إسالمية.

وأخريًا، يوصي الباحث باالكرتاث هبذا اجملال العلمي وبالتوسع يف البحث والرويّة فيه، لتكريسه تكريًسا راسًخا، مث 
 يناسب هذه األقلِّيات وينسجم مع جمتمعاهتا، ضمن الضوابط والقيود الشرعية الالزمة، لكي تعيشتطويره وتكييفه مبا 

 هذه الفئات من املسلمّي بإذن اهلل تعاىل حياة إميانية بكل أمان واطمئنان أينما وجدوا يف العامل.
 المراجع:

ة العربية، حتقيق: جممع اللغ ،م الوسيطالمعج إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممَّد النجار: -1
 )القاهرة: دار الدعوة، د.ت(.
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 (.ه1323، 7)القاهرة: الطبعة الكربى األمريية، ط
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ABSTRACT 

  

 
The purpose of this study is to determine the impact of Senussi Zawya  in the 

educational and social life in Libya. As the Senussi Zawya had the main role in 

the intellectual life and science advancement and development. Senussi Zawya 

used the proper principles in its approach, which included Quran Karim. The 

research will also address how the Senussi Zawya shifted from advocacy and 

reform role to its significance contributory role in the advancement and urge of 

science and being not limited to asceticism and worship only. Before delving into 

the impact of that Senussi Zawya in the development of education and social 

cohesion, the study will clarify the definition of Senussi Zawya, its components 

and elements in some details to reach the expected results from the current study. 

Particularly, the concern will be with regard to the positive impacts of these 

Zawya in order to motivate all components of Libyan society towards educational 

development and social reform between rival tribes in the Libyan regions. The 

study will use the descriptive, historical approach in order to present events, 

historic facts in that period. 

Keywords: Senussi Zawya – Quran Karim – educational development - 

educational principles – social cohesion 
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 املةلخص
 

حيث  ليبيا، العلمية و االجتماعية يف احلياة هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر الزوااي السنوسية ودورها الرايدي يف
 لل  اسأس  يف وتطويره، مستخدمة  أن الزوااي السنوسية كان هلا دور أساسي يف احلياة الفكرية والنهوض ابلعلم 

ة من دورها وسيتناول البحث أيضا  كيفية انتقال الزاوية السنوسي السليمة يف منهجها واليت من ضمنها القرآن الكرمي.
الدعوي واإلصالحي إىل مسامهتها بشكل كبري يف النهوض ابلعلم واحلث عليه وعدم االقتصار على الزهد وأمور 

ريف خلوض يف أثر تل  الزوااي يف التطوير التعليمي والتالحم االجتماعي سيتم التطرق إىل التعالعبادة فقط، وقبل ا
ما من التفصيل وصوال  إىل النتائج املّرجوة من هذه الدراسة خاصة في يءابلزاوية السنوسية ومكوانهتا وأركاهنا بش

ري التعليمي واإلصالح  بكافة مكوانته وحو التطيتعلق ابلتأثريات اإلجيابية هلذه الزوااي يف الدفع ابجملتمع اللييب
االجتماعي بني القبائل املتناحرة يف املناطق الليبية، ولل  سيكون من خالل اتباع املنهج التارخيي يف عرض اسأحداث 

 والوقائع التارخيية يف تل  الفرتة .
 حم االجتماعياسأس  التعليمية،  التال ،ميالكلمات املفتاحية : الزوااي السنوسية، القرآن الكرمي، التطوير التعلي 
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  23.،ص)م  1913الشعب، جريدة مطبعة:القاهرة(اجملاهد، أحكام يف املساعد بُغية.الشريف السنوسي،أمحد1

 
 املـقـدمـــــ   

اشتهرت الزاوية السنوسية يف املناطق الليبية ابلعلم وحتفيظ القرآن الكرمي، فلم تقتصر الزاوية على دورها يف    
ية الدين اإلسالمي من وتنقالتصوف والزهد بل أصبحت مركزا  إصالحيا  هاما  يف الرتبية والتعليم والتكوين الروحي 

 الشوائب والبدع، فبعد أن توسعت وانتشرت صارت مركزا  للدعوة السنوسية  واإلصالح الديين واالجتماعي.

إن الطريقة السنوسية استخدمت الزاوية ابلعلم والتعليم للوصول إىل الناس وحتقيق أهدافها بكل سلمية، فلم   
ى أهدافهم بل اعتمدوا على الصلح بني الناس والوصول إليهم ابلطرق اسأمس يستعملوا أساليب القوة يف الوصول إىل

واسأنبل. وقد اعتمدت السنوسية على الزاوية بشكل رئيسي يف نشر دعوهتا والنهوض ابلتعليم وسعت لإلصالح 
لبالغ يف قبول ا بني الناس فاستخدمت الوعظ واإلرشاد من خالل القرآن الكرمي والُسنة النبوية واليت كان هلما اسأثر

فأثرت أتثريا  كبريا  يف احلياة االجتماعية من خالل دورها يف التالحم  1الدعوة وتوصيل املفاهيم الصحيحة إىل الناس،
االمجتاعي واإلصالح بني الناس ،كما كان هلا دور كبري يف نشر اإلسالم وخاصة يف السودان اسأوسط بني القبائل 

 متنوعة منها الدينية واالجتماعية واالقتصادية.الوثنية حيث كانت تقوم مبهام 

 مشكةل  الدراس :
تسعى هذه الدراسة إىل توضيح أثر الزوااي السنوسية يف احلياة العلمية واالجتماعية يف ليبيا، وكيفية انتقاهلا من  

دورها الدعوي واإلصالحي إىل مسامهتها بشكل كبري يف النهوض الفكري والتطوير التعليمي والتالحم االجتماعي 
 يف ليبيا. 

 أهداف الدراس  :
 يف اإلجابة على التساؤالت التالية:تتمحور أهداف الدراسة 

ماهي الزوااي السنوسية وما أثرها يف احلياة العلمية واالجتماعية يف ليبيا؟ و كيف سامهت يف التطوير التعليمي  
والتالحم االجتماعي؟ ومما تتكون تل  الزوااي من الناحية اإلدارية وما أركاهنا؟ وما هو املنهج  الذي استخدمته 

ذل  مت تقسيم هذه الدراسة . وبوسية يف حماولتها لتطوير التعليم واحلث على الوائم االجتماعي يف ليبيا؟ الزوااي السن
 توصلت إليه هذه الدراسة. إىل عدة مباحث يف حماولة للوصول إىل نتائج توضح ما
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 أمهي  الدراس  :

إن احلركة السنوسية ختتلف عن غريها من احلركات واالجتاهات اإلسالمية اسأخرى اليت اقتصر نشاطها يف معظمه  
دولة أبجهزهتا  يكاد يكون موازاي  لنشاطومن خالل الزوااي على الشعائر التعبدية، يف حني أن نشاط احلركة السنوسية 
ثريا  لى لل ، ومل تكن احلركة جمرد دعوة دينية بل أوجدت أتاملختلفة، فالزوااي السنوسية ونشاطاهتا خري مثال ع

 جتماعية والتعليمية .اال نواحيواضحا  يف ال
إدراك احلركة السنوسية منذ بداية أتسيسها أن بناء اجملتمع يقتضي اإلحاطة أبوضاعه الشاملة، وعليه فقد كان 

 ية والرتبو والتعليمية الجتماعية السنوسيون يعيشون واقع اجملتمع على كافة اسأصعدة الدينية وا
 .ةوالسياسية واالقتصادي

 اليت قامت قبل قرنني من الزمان تلقي اسأضواء على الواقع الذي تعيشه أمتنا اليوم أثر الزوااي السنوسيةإن دراسة 
فة حيوية ر ويعرض جتارب أمتنا إزاء مشكلة التحدي اليت ال تزال جتاهبها حىت اليوم، وهي مفيدة ملع ،ويوضح أصوله

اسأمة، ولفهم التطورات اليت مرت هبا، وكان حممد بن علي السنوسي مؤس  احلركة السنوسية من الذين حاولوا 
 إصالح شأن اسأمة اإلسالمية .

 منهج الدراس :
 جوة.للوصل للنتائج املرّ  ، ولل إن هذه الدراسة تنتهج منهجا  اترخييا  حتليليا  ابإلضافة إىل املنهج التارخيي الوصفي

 تقسيمات الدراس : 
 تتكون هذه الدراسة من التقسيمات التالية: 

 ملخص الدراسة ابللغتني اإلجنليزية والعربية. -

 املقدمة. -

 مشكلة الدراسة. -

 أهداف الدراسة. -

 أمهية الدراسة. -

 منهج الدراسة. -

 املبحث اسأول: تعريف الزاوية السنوسية. -
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 .221م(،ص 2611،  2السنوسي،حممد بن علي.املسلسالت العشرة يف اسأحاديث النبوية،)مصر:دار املعارف ،ط   2
 .23م(،ص2666الصاليب، علي حممد.احلركة السنوسية يف ليبيا،)اسأردن:دار البيارق، 3
 .23علي الصاليب،مرجع سابق، ص4
 .221حممد بن علي السنوسني مرجع سابق،ص 5
 .71م(،ص 2022، 2ز،ت:عمرالدايري.السنوسيون يف برقة،)تون :صفاق  للنشر والتوزيع،طريتشارد،ايفان 6

 
 

 .املبحث الثاين : أركان الزاوية -
 .الثالث: أثر الزوااي السنوسية يف التطوير التعليمي والتالحم االجتماعياملبحث  -
 اخلامتة: النتائج ،التوصيات. -

 قائمة املراجع -

 املبحث األول : تعريف الزاوي  السنوسي 

تعترب الزاوية السنوسية خالصة الطرق القدمية واملعاصرة وأنه متيزت إبعادة رفع شعار الرجوع إىل العمل ابلكتاب 
حيث اوحرفت الطرق عن هذا املبدأ ملدة طويلة بعدما رفعته 2والبدع، لُسنة وتصفية الدين من الشائب واخلرافاتوا

 يف أول أمرها.

فالسنوسية حركة إصالحية وطريقة صوفية مجعت بني النظرة املعاصرة لإلصالح الديين كالوهابية مثال ، وحماسن   
و كان هدفها 4طريقا  وسطا  بني الصوفية اإلشراقية والصوفية الرهبانية،، وبذل  سلكت السنوسية 3الطرق الصوفية

اسأمسى هو تكوين مسلم صاحل. وهكذا نرى أن السنوسية قد مجعت مذهبني، فإلا كانت الطريقة الوهابية قد قامت 
ف  من اسأكدار نمن أجل االبتعاد عن النواهي واملنكرات ودراسة العلوم الدينية فالسنوسية قامت من أجل تصفية ال

 وتوجيهها وحو احلق لبلوغ املعرفة من ابب اتقوا هللا ويعلمكم هللا.

كما أن الطريقة السنوسية قد استعملت العلم والتعليم لل  للوصول إىل الناس وحتقيق أهدافها ابإلضافة فإهنا   
 .5دعت إىل حماربة الوجود اسأجنيب مبختلف الوسائل املمكنة

طريقة اجملددة وال املصلحة وإمنا هي دعوى إىل اإلمامة واحلياة الدينية الصافية من الشوائب السنوسية ليست ابل   
واخلرافات،كما أن السنوسيون مل يستعملوا أساليب القوة يف الوصول إىل أهدافهم، بل اعتمدوا على الصلح بني 

 .6الناس والوصول إليهم ابلطرق اسأمسى واسأنبل
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 .26علي الصاليب،مرجع سابق،ص 7
 .71ايفانز ريتشارد،مرجع سابق،ص 8
 .221م(،ص 2611:دار الفكر،شكري،حممد فؤاد.السنوسية دين ودولة،)القاهرة 9

 

هذه املعاملة الوصول إىل ربط الصلة بني الفرد والرسول صّلى هللا عليه وسلم، و اليتم وقد كان هدف السنوسية من 
 هذا إال بقراءة اسأوراد وإحياء اسألكار وأخذ املسلسالت العشرة يف اسأحاديث النبوية. 

جبيل النيب  لوقد مجع السنوسي الكبري املسلسالت العشرة يف اسأحاديث النبوية وقال:)ففيها كفاية ملن أراد االتصا
 .7صّلى هللا عليه وسلم واالنتساب إليه وإىل أصحابه والسلف الصاحل على وجه اخلصوص(

تتميز السنوسية عن غريها من الطرق اسأخرى، أهنا مل متنع أتباعها من االنضمام إىل أيّة طريقة أخرى، فيمكن  
 اد .للتابع أن يبقى تيجانيا  أو رمحانيا  ومع لل  يكون سنوسيا  إن أر 

وهلذا نالحظ أن الطريقة السنوسية تسمي نفسها ابلطريقة احملمدية وأتباعها يُدعون اإلخوان مثل معظم الطرق  
 اسأخرى، ولكنها تستوعب عددا  كبريا  من اسأتباع نظرا  لعدم وضعها قيودا  أو شروطا  على انتساهبم إىل طرق أخرى.

وعلى صعيد آخر بنت السنوسية لنفسها قاعدة يف إقليم برقة وعلى يد الشيخ حممد بن علي السنوسي، الذي  
جعل من واحة اجلغبوب قاعدة للزاوية اليت شهدت تطورات هامة سواء على يده أو على يد أبنائه وأحفاده من 

ة هو العزلة لدور الصوفية، فلم يعد دور الطريقبعده، وأهم ما قامت به السنوسية عندئذ هو إعطاؤها مفهوما  خمتلفا  
،وهكذا 8واالبتعاد عن اسأحداث بل الرتبية والتعليم والتكوين الروحي والعسكري وتنقية الدين اإلسالمي من البدع

م حىت كانت ليبيا مهّيأة سياسيا  وروحيا  ملقاومة الغزو اإليطايل رغم انسحاب القوات 1111فإنه مل حتن سنة 
 ية من امليدان.العثمان

لقد أدرك السنوسيون أن الدعوة اإلسالمية يف حاجة إىل اإلصالح، وأدركوا ضرورة ختليصها من اخلرافات، فوضعوا   
مجلة من املبادئ لنشر الدعوة واحلث على التطور العلمي يف الزوااي واليت كان من بينها أنه لي  هناك حدود تقسيم 

حية يلزم أن تكون شاملة ل  أقطاره، كذل  احلث على ضرورة أن تكون احلركات ، فاحلركة اإلصال9العامل اإلسالمي
اإلصالحية فكرية وسياسية يف آن واحد، فاإلسالم دين الدولة وأي إصالح ال يكون متكامال  لن يؤيت مثاره بصورة 

 فاعلة.
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 .222حممد فؤاد شكري،مرجع سابق، ص 10
 .71رد،مرجع سابق، ص ايفانز ريتشا  11

   

، واعتبار هذا االجتهاد يف الفقهكما اعتربت الزاوية السنوسية أن الكتاب والُسنة مصدري الشريعة مع فتح ابب   
 10الباب سببا  يف حتجر أساليب التفكري اإلسالمي ودخول البدع فيه وأيضا  تنقية السنوسية من ضالالت الصوفية.
 وهبذا فإن احلركة السنوسية تشرتك مع احلركة الوهابية يف البعث الثقايف كما تعتمد على اإلرشاد ملعرفة الدين الصحيح

والدفاع عن اإلسالم وتدعو احلركة إىل االنضواء حتت لواء اخلالفة العثمانية مادامت قائمة يف حني   وحماربة البدع
كانت الدعوة الوهابية تطالب ابالنفصال عن العثمانيني وبذل  فإن احلركتني تتفقان حول املبادئ الدينية وختتلفان 

 حول مسألة اخلالفة.

هللا ورسوله،  ية لتحرير السكان واملنادات ابلثورة والتغيري، واجلهاد يف سبيلوقد اهتمت السنوسية بنشر الثقافة الدين 
فشملت احلركة السنوسية اجلانب العقائدي وكسبت الشعب واملتعلمني منه خاصة، وعملت على تنظيم السكان 

العتماد ائدية، مع ا،اليت كانت مبثابة معسكرات لتكوين اجملاهدين من الناحية العق11يف الزوااي يف الدواخل الليبية
يف الوقت نفسه على العمل واإلنتاج، فدرس السنوسيون يف هذه الزوااي مع اشتغاهلم ابلزراعة والعديد من اسأنشطة 

 اسأخرى.
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 .213م(،ص2،2002الشمري،عبدالعزيز بن عبدهللا .معلمة التصوف اإلسالمي،)الرابط:دار املعرفة،ط 12
 .71علي الصاليب،مرجع سابق،ص  13
 .212عبدالعزيز بن عبدهللا الشمري، مرجع سابق،ص  14

 

 املبحث الثاين : أركان الزاوي  

كانت الزاوية السنوسية مبثابة املؤسسة احلكومية اليت يرأسها قائد يسمى)مقدم الزاوية(، وهو عضو يف اجملل      
العايل الذي يرأسه السيد السنوسي، ويعد املرجع اسأول يف الطريقة السنوسية وتنحصر أعمال الزاوية يف عدة 

: الذي يوجه اسأهايل وحيل مقدم الزاوي وهم : أ. 12يةأشخاص معينيني و خمتصني أبعماهلم هم مبثابة أركان الزاو 
مشاكلهم وحيثهم على مزاولة اإلنتاج الزراعي،وهو خطيب اجلمعة والقّيم على الزاوية، متويل أمورها، ومبلغ اسأوامر 

 الصادرة من السنوسية.

 رج(.كيل الدخل واخل: وهو يساعد مقدم الزاوية يف اسأمور االقتصادية ابلكامل،و كان يطلق عليه)و الوكيلب.

فهو اإلمام يف الصالة وهو املسؤل عن تعليم اسأطفال القراءة والكتابة وتالوة القرآن الكرمي،ويعقد  شيخ الزاوي :ج.
فيها عقود النكاح، ويصلي على اجلنائز،كما كان عليه احلفاظ على القضااي الشرعية، ولشيخ الزاوية كساء سنوي 

بدلة من قميص وسروال وغطاء الرأس وحذاء،و يشرتط أن ال يكون من احلرير يتألف من عشر بدالت وتتكون ال
،وتكون 13،وله احلق يف تعيني معلم للصبيان ومؤلن للصالة، وعدد من اخلدم والعمال حسب مقتضيات الضرورة
وعدي مأجورهم ونفقاهتم من موارد الزاوية، ومن واجباته أيضا  إحضار الطعام الكايف لعشرة أشخاص يوميا  يف 

الغداء والعشاء، ولل  ابسم الضيوف احملتمل جميئهم إىل الزاوية، وكان الطعام ال يتجاوز نوعا  واحدا  إال يف احلاالت 
اخلاصة، وكان له اسأمر حيث انقضى اسأمر ابلنحر للضيوف، و ال حيق له أن يضّيف أقاربه على حساب الزاوية 

ه احلق يف ممارسة الزراعة حلسابه اخلاص، ويستطيع من لل  سد إلن له عشر الواردات وله مواشي خاصة به، ول
نفقاته اخلاصة اليت ال حيق له أبخذها من أموال الزاوية، و كان له احلق أن ينحر لنفسه ولزوجته وأوالده منها شاتني 

 أسبوعيا .

والوجهاء املهاجرين  14انه،ويتألف من وكيل الزاوية وشيخ القبيلة املرتبط هبا وأعي اجملةلس االستشاري لةلزاوي :د.
 إليها، ومهمة هذا اجملل  هي النظر يف مشاكل الناس وفض املنازعات.
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 .223م(،ص2611االشهب،حممد الطيب ادري .برقة العربية أم  واليوم،)مصر:مطبعة اهلواري  15
 .222حممد الطيب ادري  االشهب،مرجع سابق،ص 16

 

وللسنوسية أس  فكرية ومبادي سارت عليها، ومنها دعوة الناس كافة إىل االلتزام ابلتعاليم اإلسالمية الظاهرة  
كام الشريعة االلتزام، فكان تعليم الناس أح والباطنة، إل أن املسلمني يف تل  احلقبة قد انتشر اجلهل بينهم وقلة
 هدفا  أوليا  سعت من أجله السنوسية حىت حيقق املسلم معىن إسالمه .

 أيضا  من املبادئ اليت دعت إليها السنوسية هو اعتمادها على الكتاب والُسنة بوصفهما مصدري للشريعة اإلسالمية،
واالنتفاع من املذاهب املختلفة فيما يناسب املسلمني والعودة هبم إىل ما كان عليه عهد الرسول عليه الصالة والسالم 

 15.وخلفائه الراشدين 

وهذا يتضح من خالل عدة  كذل  من اسأس  اليت اندت هبا السنوسية عدم املواجهة مع االجتاهات اسأخرى،
ملهدية ودعوهتا، حيث أرسل إليه حممد بن امحد املهدي مؤس  ان احلركة مواقف لإلمام السنوسي ،مثال موقفه م

  ومل يرد عليه السنوسي بنفي أو إثبات بعدما أعلن ادعاءه املهدية مع العلم أن السنوسي املهدية  يف السودان كتااب ،
 كان يرفض الفكرة. 

 ونشيطني يكونوا عبادا  عاملني منتجني ومل تقتصر السنوسية على العبادة والتصوف ولكن أرادت للمسلمني أن   
،ال جمرد عبادا  خاملني عاكفني يف املساجد.كما حثت احلركة السنوسية على العمل ابالجتهاد يف اإلسالم ،حيث 

 أن تركه كان سببا  يف حتجر الفكر اإلسالمي ودخول البدع إليه كما ترى احلركة .

خوة يام على اسأجتهاد.ومن مبادئها القالاون ومحلوا الناس عليه وترك وقد رفضت احلركة التقليد الذي أوجبه املتأخر  
وال يطلب من املريد حني أيخذ العهد إال أن يقرأ الفاحتة للحفاظ على  16والزهد والعبادة والتزام أصول اإلسالم،

فية السائرة على منهج و هذا العهد .كذل  من املبادئ اليت امتازت هبا السنوسية هي الرابنية املتمثلة يف الطريقة الص
 الكتاب والُسنة ونشر اإلسالم يف البالد اليت مل ينشر فيها .

سأوىل أن هذا ا إن احلركة السنوسية وهي تشق طريقها وحو إصالح اجملتمع وإقامة بنيانه قد أدركت منذ الوهلـة    
م إال يف ظل اسأهـداف الكبرية ال يتالعمل اهلام ال ميكن أن يتحقق إال يف ظل نشاط دائم وصرب كبري، وان حتقيـق 

 اسأخذ مبختلف اسأسباب والو سائل اليت من شأهنا أن توصل إىل لل  .وعليه فإن احلركة السنوسية مل تستنكف 
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 .221م(، ص2666، 2الشريف،انصرالدين حممد.اجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية،)بريوت:دار البيارق،ط 17
 .227حممد الطيب ادري ،مرجع سابق، 18
 .222حممد فؤاد شكري،مرجع سابق ،ص  19
 .223شكري،مرجع سابق ،صحممد فؤاد   20

 

ركات والطرق ختتلف عن غريها من احل أن أتخذ ابلوسائل اليت أتيحت هلا ،مما أضفى عليها طابع التكامـل وجعلهـا
نشاطها يف معظمه على الشعائر التعبديـة )صالة، صوم ،لكر( يف حني أن نشاط احلركة الصوفية اليت اقتصر 

يمي للحركة إن أهم ما يلفت االنتباه يف البناء التنظ السنوسية يكاد يكون موازيـا لنشـاط دولـة أبجهزهتـا املختلفة .
ق عند الطرائق الصوفية. فكلمة الزوااي تطل عن غريها من احلركات والطرائق السنوسية هو نظام الزوااي الذي متيزت بـه

عني عن النـاس أتباع الطريقة والقائمون عليها أبنفسهم ويتقربون إىل اهللا ابلعبادة منقط فيه الصوفية على مكان خيتلي
 ه،على يد رجال القوافل الذين يضربون يف الطرق الصحراوية وينزلـون هبـذ17مكتفني بكفالة الناس هلم  وعـن احليـاة

لقبائل ا الزوااي اليت غالبا ما كانت مواقعها يف أماكن خلوية، أو ما يوقف على الزاوية من أوقاف حيتسبها مشـايخ
تلف عن غريها من خت اجملاورة للزاوية تقراب إىل علمائها املشرفني على طريقتها الصوفية. أما الزوااي السنوسية فهـي

 18.من حيث تنظيمها ورسالتها الزوااي اسأخرى من حيث الشكل واملضمون، و 

 لقد استطاع ابن السنوسي بدهائه وعلمه وقبل لل  بتوفيق اهللا له أن يطور مفهوم الزوااي حبيـث

قال يف ف أصبحت الزاوية متثل النواة اسأوىل جملتمع حتكمه سلطة وعليه واجبات . وقد حتدث هو نفسه عن الزاوية
يوت اهللا ومسجد من ب والزاوية يف احلقيقة إمنا هي بيـت))حاكم فزان: إحدى رسائله اليت أرسلها إىل مصطفى ابشا

رة والباد وحيصل هبا النفع سأهل احلاض من مساجده... والزاوية إلا حلت مبحل نزلت فيه الرمحـة وتعمـر هبـا الـبالد
 19((.عدانن سأهنا ما أسست إال لقراءة القرآن ولنشر شـريعة أفضـل ولـد

 اه أن الزوااي اليت أقامها السنوسيون كانت عبارة عن خالاي متتد هنـا وهنـاكومما يلفت االنتب

وتنطلق منها احلياة الصاحلة إىل سائر جسم اسأمة اإلسالمية وتوجيه احليـاة العامـة توجيهـا سـديدا فأصبحت مراكز 
 .20إصالح إنساين متكامل من الناحية الدينية واالقتصادية 
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 .237علي الصاليب ،مرجع سابق،ص  21
 .12حممد الطيب اسأشهب،مرجع سابق، ص 22
 .221م(،ص2617الدجاين،أمحدصدقي.احلركة السنوسية نشأهتا ومنوها يف القرن التاسع عشر،)القاهرة:دارالفكر، 23

 

 الزوااي السنوسي  يف التطوير التعةليمي والتالحم االجتماعياملبحث الثالث: أثر 

إن املراكز اإلصالحية أو ما يعرف ابلزوااي السنوسية قد كان هلا دور أساسي يف التطورات الفكرية يف احلياة القبلية  
 مكنت احلركة السنوسية من بناء مسعة طيبة هلا يف اجملتمع القبلي يف الدواخل الليبية.

احلكام القره مانليون ووالة احلكم العثماين من فرض ضرائب املريي واليت اندلعت بسببها حروب قبلية  ولقد متكن
عديدة، لكّن احلركة السنوسية متكنت من خالل مراكزها اإلصالحية وبطرقها السلمية من كسب وّد اإلدارة العثمانية 

 21والقيادات القبلية املتدهورة.

 املرحلة ظهرت بصفتها بديال  قياداي  للمجتمع القبلي اللييب يف مناطق الدواخل .فالزوااي السنوسية يف هذه   

ويف الدواخل الليبية يف الشرق متكنت احلركة السنوسية من إنشاء العديد من املدارس القرآنية ،فانتشرت بذل   
ات اجلذرية يف التغيري وسائل الوعظ واإلرشاد يف خمتلف املناطق البدوية بشكل ملفت ومدهش، وقد انعكست هذه 

اسأبيات الشعرية اليت أنشأها الشاعر رفيق املهدوي عندما كان يتحدث عن السيد املهدي السنوسي فقال قصيدته 
 :22اليت نقتب  منها أبيات هبذا املعىن 

 كانت طريقته القيام بُسنتة       نبوية سأسأة اسأوضاح

 أو بصياحليست لدروشة املريد وجذبه      ابلدف أو ابلضرب 

 كانت معاملها كسرية جده        إحياء دين وانتصار الصالح

م مل تؤد فقط إىل  1111-1441إن أثر التعليم وانتشار الوعي يف الزوااي السنوسية للدعوة السنوسية يف الفرتة 
راجمها ب كسر حدة االنتماء القبلي، بل سارعت يف عملية التالحم والوائم االجتماعي يف هذه املناطق من خالل

التعليمية. ولقد قام مؤس  احلركة السنوسية السيد حممد بن علي السنوسي إبنشاء فكرة التعليم اجملاين سأبناء سكان 
 ، وأخص ابلذكر أبناء الدواخل الربقاوية.23الدواخل الليبية

 أو متنقلة خلدمة أطفال  ةفالزوااي ينظر إليها بصفتها مراكز تعليمية اثبتة، يف حني أنه أنشأ مراكز تعليمية متحرك  
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 .227م(،ص2613عتماد،شليب،حممود.التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية،)القاهرة:مطبعة اال 24
 .221أمحدصدقي الدجاين،مرجع سابق،ص  25
 .216م(.ص 2623السنوسي،أمحد الشريف.بُغية املساعد يف أحكام اجملاهد،)القاهرة:مطبعة جريدة الشعب، 26
 .216امحدالشريف،مرجع سابق،ص 27

 

نواجع البادية، فاسأوىل عملت على تربية وتعليم أبناء اسأرايف املستقرة، بينما الثانية أنشئت خصيصا  لتؤدي وظائف 
 تربوية وتعليمية سأبناء نواجع البادية املتنقلة .

واملعلمون يف املدارس املتنقلة مت اختيارهم خالل فرتة السيد حممد بن علي السنوسي وابنيه السيدين حممد املهدي 
وحممد الشريف. فعم السيد أمحد كان يُعطي تعليمات للمعلمني مبرافقة نواجع البادية وابلتحرك خلف رحالهتم 

فالقرآن الكرمي  24، الدواخل الليبية حسب حاجتهم االقتصاديةبصفتهم معلمني ومربني سأبناء هذه القبائل املتنقلة يف 
 كان يتلى وحيّفظ من قبل أبناء هذه النواجع املتنقلة وفقا  ملنهجية حمددة .

وهنال  مواد علمية أخرى تقدم هلوالء اسأطفال مثل مواد اللغة العربية ومشتقاهتا من وحو وصرف وأدب واتريخ  
 لوم عند املسلمني وفنون الفروسية.وجغرافيا ورايضيات واتريخ الع

وطبقا  لتعليمات السنوسي الكبري وابنيه من بعده كانت تقدم هذه املناهج العلمية يف املدارس الثابتة على نطاق     
 أوسع بينما تعطي يف املدارس املتنقلة بشكل خمتصر  وفقا  ملا تقتضيه الظروف.

،كانت املعارف بصنوفها تُقدم على مستوى 25ء و اجلغبوب ومزدة والكفرةفالزوااي الكبرية واملهمة مثل زوااي البيضا 
 عاِل موازنة  بتل  املدارس اليت تنتقل خلف منتجعات البادية أو

ريدين الذين يرغبون يف  
ُ
الزوااي اسأقل أمهية أو اسأصغر .أما اليت تتميز مبصادر علمية ميكن السفر إليها، فبعض امل

 لتوجه إىل الزوااي الكبرية املذكورة سابقا .حتصيل علمي عاِل عليهم ا

إن السيد حممد املهدي قرر نقل مقر الطريقة السنوسية من واحة اجلغبوب إىل زاوية التاج الواقعة جنوب واحة   
ففي تل  الفرتة فإن نظام التعليم يف الزوااي السنوسية وصل لروة تطوره، إن الواثئق 26م .1414الكفرة ولل  سنة 

ة مل تسعفنا إبعطاء أرقام سأولئ  املعَلمني والتالميذ الذين اخنرطوا يف املراكز اإلصالحية للطريقة السنوسية، التارخيي
م حيتوي على مسح لعدد سّت وعشرين 1417إال أن تقريرا  استخباراتيا  فرنسيا  عن الطرق اإلسالمية ُنشر سنة 

 27مركزا  إصالحيا  سنوسيا . 62
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 .210حممد فؤاد شكري،مرجع سابق،ص  28
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تلميذ  6111.وأن ألفي 28الفرنسية لُكر فيها أبن مخسة آالف تلميذ مت تسجيلهم يف لل  العامإن تل  الواثئق 
مت تسجيلهم ابلزاوية السنوسية يف اجلغبوب مبفردها. ومن حتليلنا للوثيقة الفرنسية املشار إليها آنفا  فإن متوسط 

 .29تلميذ سنواي   611مائيت  التالميذ املسجلني يف كل زاوية من الزوااي املذكورة أعاله ال يقل عن

مركزا  إصالحيا  فإنه ميكننا  74م على ما يربو عم مثان وسبعون 1111وطاملا أن الدواخل الليبية احتوت سنة   
 30تلميذ قد مت تسجيلهم يف املراكز اإلصالحية فقط. 12111التنبؤ أبن ما ال يقل عن ستة عشر ألف ومخسمائة 

ة ي الذي ترعرع يف هذه البيئة التعليمية وتلقى مبادئ املعرفة فيها، حقق مسعإن السيد أمخد الشريف السنوس  
ى علمية واسعة فضال  عن كونه أصبح ال ينازع يف قيادته جملتمع الدواخل يف أعني القوى الصليبية احملتلة املتكالبة عل

ّب عن مد املهدوي، وملا شاملنطقة. ففي السنوات اسأوىل من حياته حفظ القرآن الكرمي على يد عمه السيد حم
الطوق فإنه تعلم اسأدب العريب والنحو وقواعد اللغة العربية على يد والده السيد حممد الشريف، وطّل  يدرس معه 

م. وكان والده مسؤوال  عن النظام التعليمي يف املراكز اإلصالحية السنوسية ،ابإلضافة 1411حىت وفاة والده عام 
 وب. إىل رائسته جلامعة  اجلغب

إن الفلسفة التعليمية وطرق التدري  اليت انتهجها السنوسيون ميكن للدارس أن يستقيها من مصادرها اسأولية اليت  
فاملعلم عليه أن حيقق  31يبدو من خالهلا أن معظم الدارسني لي  ابلضرورة أن يكونوا حمققني لقدر عِل من املعرفة ،

قدرا  من الفلسفة التعليمية والرتبوية قبل أن ميارس هذه املهنة. فالبد أن أن يُظهر قدرا  مميزا  من اسأمانة والتحليل 
املنطقي للعديد من املسائل املعروضة ، وعلى املعلم أن يتمتع بقدر عاِل من التحليل املنطقي للكثري من املسائل 

ملون املعلمون الذين يبدؤون يف هذه املهنة قبل أن حيققوا جناحات معرتف هلم فيها ابلسبق فإهنم حيالفكرية .فأولئ  
 إخفاقاهتم بني أيديهم يف نظر اآلخرين .

إن آلية الرتبية والتعليم يف املناطق الليبية ال ميكن أن تتم إداراي  واقتصاداي  إال من خالل التمويل املايل لألوقاف 
 ، وااي السنوسية . فقد انتقد السيد أمحد الشريف سري العملية التعليمية  يف الزوااي السنوسية بصفة عامةاإلسالمية للز 
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 .222ايفانز ريتشارد،مرجع سابق،ص 32
 .221أمحد الشريف،مرجع سابق،ص  33
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كما انتقد القائمني على إدارة هذه الزوااي. فوظيفة املعلم يف الزوااي كانت مهنة جذابة للكثري منهم بسبب العوائد 
طوطه أمحد الشريف هبذه املشكلة حيث إنه خصص فصال  يف خم املادية مما سبب ضررا  بليغا  هلا، وقد اهتم السيد

وانقش فيها العملية التعليمية املتوفرة يف الدواخل أبهنا أقل من املستوى الذي جيب أن تكون 32الفيوضات املكية ،
ت للعملية عليه، ووصفها أبهنا عملية غري مرضية، فالعديد من املعلمني انشغلوا يف رأيه بكثري من اسأمور اليت ال مت

التعليمية بصلة. ويف رأيه أن هذا النمط من املعلمني ميارسون الغش وخيدعون أولياء أمور التالميذ ويستنزفون اسأموال 
املخصصة هلم يف الزوااي السنوسية للعملية التعليمية . فوفقا  ملا يراه السيد أمحد الشريف و يعتقده من أن الكثري من 

 خيدعون الناس فقط، بل خيدعون أنفسهم أبهنم من طبقة العلماء اسأكفاء. املعلمني من هذا النمط ال

وابإلضافة إىل لل  فإن السيد أمحد الشريف السنوسي بصفته عاملا  يشرح لنا كيف ينبغي على املعلم الضليع  
نب الغموض ااملتمرس يف ختصصه أن يُقدم شرحا  وافيا  للمسألة الغامضة لدرسه، من أجل لل  تتضح الكثري من جو 

اليت تكتنف الدرس، وعلى املعلم الفقيه أن يقسم مشكلة الدرس اليت بني يديه إىل عدة أقسام صغرية حىت يتبني 
فاملعلم احلريص عليه أن خيلق صورا  متكاملة من الشغف واجلالبية للعملية التعليمية، 33للطالب فهم تل  املسألة،

 ة اليت حتيط هبم .وينبغي على املعلم استخدام أمثلة من البيئ
إن السيد أمحد الشريف يرى أبن املعلم جيب أن حييط علما  ابإلطار النظري للدرس، عالوة على أن ينقل بلغة 
 مبسطة لل  اإلطار إىل تالميذه فإلا مل يكن املعلم ملما  بروح مشاكل املنهج فإنه حُيدث بذل  إرابكا  يف الفهم .

كز التعليمية بسبب لل  النمط من املعلمني، ومن متام أهلية املعلم أن حيسن إن الكثري من الطالب غادروا املرا 
مهنة التدري  فهناك حسب رؤية السيد أمحد الشريف أربعة أركان لتلقني املعرفة للتالميذ: اإلمالء والتقرير والتحرير 

 .34والتفسري.فاملعلم قد يكون مؤهال  لفن التدري  ولكن ال حُيسن اسأداء التجرييب

ووفقا  لرؤية السيد أمحد الشريف هناك طريقتان المتهان التدري  وفن الكتابة، وحث على استخدامها يف املراكز   
اإلصالحية أو الزوااي إحدامها:أن يتناول املعلم اسألفاظ املفردة فيفسرها لفظا  لفظا  ويقوم بتجريدها وتصنيفها ،أما 

 دات على ما ينبغي، الطريقة الثانية:فعلى امللعم أن حيرر املفر 
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 .27م(،ص 2611جنم،أنور عباس.ليبيا يف كتب التاريخ والسري،)ليبيا:دارليبيا للنشر والتوزيع، 36
 .26احسان جنم،مرجع سابق،ص  37

 

 ،فهذا اسأسلوب يليق ابملتوسط واملتقدم.35رغم أهنا الختلو من صعوبة على املبتدئ من التالميذ 

والطريقة اسأوىل يف رأي السيد أمحد الشريف أرفق ابملبتدئني،وإن كان يف احلديث حبث أو شبهة مل تتضح للمتلقي 
ل فهيم وتوضيح ما غمض عليه من املسائل قيد البحث.وإلا ُسئأو رأي أو عدم فهم السامع للمعلم،فعلى اسأخري ت

 املعلم سؤاال  غامضا  ومتكن أحد الطالب احلاضرين من

اإلجابة الصحيحة فإن لل  من توفيق هللا وتسخريه، فعلى امللعم أن يقبل لل  اجلواب وال يستنكف من قبوله  
لصدوره ممن هو أقل منه شأان ،ففي رأي السيد أمحد الشريف أن احلقيقة ضالة املسلم وأن احلّق خلق من خلق هللا 

 تعاىل يظهره هللا حيث شاء.

ة ن التعليم يف املراكز اإلصالحية أو الزوااي مبنيا  على التطوير الذي يشمل الطلبوقد حث السنوسيون على أن يكو  
واملعلمني على حد سواء، فعملوا على أن يكون املعلم داخل املراكز اإلصالحية واثق من قدراته غزير العلم و واسع 

درسه للمبتدئني من  طيع أن يلقياسأفق وأن يلقي املعرفة ملستوايت خمتلفة من طاليب العلم. فاملدرس الُكفء يست
،وعليه أيضا  أن يعطي الدرس نفسه لطاليب 36الطالب كما ميكنه أن يلقي الدرس نفسه مبستوى أرقى من سابقه

 املعرفة املتقدمني.

أيضا  من اآلايت اليت استخدمت داخل املراكز اإلصالحية تل  التعليمات اليت جيب على املعلم االلتزام هبا، ومنها 
على املعلم أالّ يتعجل يف رده على أسئلة التالميذ أو أن يسأل التلميذ قبل التقرير ومىت احتاج املعلم إىل كالم مثال 

، فالبد من اإلتيان به يف حمله على قدر احلاجة من غري إخالل مبا 37سواء  أكان إفرادا  أم تركيبا  أم حبثا  أم جوااب  
ملعرفة ملن هو حُيري أفكار احلاضرين، فاملعلم احلريص قد يبتلى بتلقني ا يكون به التصحيح والتبديل واإلعراب الذي

 مبتدئ، وعلى هذا 

النحو قرر السنوسيني أن من يتقدم إىل مهنة التدري  قبل أن يكتمل تعليمه ال حيسن هذه املهنة وال حيقق ما يقوله 
 . على هذا النحو مفسدة للمتعلمللتالميذ. وقد يقدم إىل طلبته معلومات خاطئة، وابلتايل فإن املعلم 

 وعلى هذا النحو قرر السنوسيون أن من يتقدم إىل مهنة التدري  قبل أن يكتمل تعليمه ال حيسن هذه املهمة وال 
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وقد رأى 38حيقق مايقوله للتالميذ وقد يقدم معلومات خاطئة، وابلتايل فإن امللعم على هذا النحو مفسدة للمتعلم،

ما التعليمية داخل املراكز اإلصالحية اليت تطرقت إىل أن املعلم ال ميتهن هذه احلرفة إال عند السنوسيني يف العملية
 يُهيئ نفسه يف مدارج املعارف 

حىت اليسبب على النف  وعلى اجلهد اخلاّلق املتجدد يف إطار العقيدة السمحاء، فهذه العملية التعليمية املثالية 
 متل  ثقة ابلنف  وتدريبا  على اسأداء اجليد. تضمن تزويد اجملتمع بشخصية متوازنة

مثلت الزوااي السنوسية بؤرا  دفاعية ضد الغزاة اإليطاليني منذ البداية، كما كان هلا دورا  ابرزا  يف حل املشاكل 
جملتمع ا وهبذا فإن التعاليم اإلسالمية اليت غرسها علماء الطريقة السنوسية يف أبناء39والنزاعات بني القبائل املتناحرة.

 القبلي وخاصة يف برقة، آتت أُكلها بني أفراد القبيلة وكذل  كان أثرها واضحا  عندما حطت أقدام الطليان لدايرهم.
أن  وتعليمية واجتماعية واقتصادية وعسكرية. ويالحظة قد كانت الزوااي السنوسية متـارس وظـائف متعـددة دينيل

 لزاويـةالرسالة الدينية استحولت علـى اهتمـام ا
اخللقية و  اسأوىل ومتثلت يف التنفيذ العملي سأحكام اإلسالم ومبادئه ابحلكم الشرعي بني املواطنني والرتبية الدينيـة

قلب إفريقيا  الوثنية يف واسأهم من لل  كله نشر الرسالة احملمدية السامية ومحلهـا إلـى الشـعوب للمريدين واإلخوان،
خدمة  عملت على خدمة الدين ه القبائل إىل اإلسالم وعليه فـإن السنوسـيةوالصحراء الكربى حىت اهتدت هذ

 جليلة وتنقيته من البدع والتعاليم اليت علقت به على يد غالة املتصوفني .
ابإلضافة إىل لل  أدت الزوااي دورا تعليميا كبريا ،فكانت أشبه ما تكون ابملراكز الثقافية  يف عصران يف خمتلف 

لزاوية ن يتفوق من اسأطفال يلحق ابم الزاوية تشمل مدرسة لتحفيظ القرآن ومبادئ الدين ، وكان الدول ، وكانت
. وقد وجدت هبا مكتبة حوت مثانية 40للقرآن العظيم  اسأم يف البيضاء أو اجلغبوب اليت صارت مناخـا للعلـم ومنرب

 اآلف جملد من خمتلف العلـوم الشـرعية 
 بوب مبثابة املعهد العايل الذي يقوم ابلتدري  فيه صاحب الدعوة والطبيعيـة.وكانت زاوية اجلغ

 ، وكان الشيخ ابن السنوسي يطمح يف أن يصل هبذا املعهد إىل مستوى املعاهد 41العلماء  بنفسه وغريه من كبار



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 33 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .226أمحد الشريف،مرجع سابق،ص  42
 .221م(،ص2612رزق هللا،عبداجمليد.حركات اإلصالح يف اإلسالم،)تون :صفاق  للنشر والتوزيع، 43
 .223أمحد الشريف،مرجع سابق،ص  44

 
 42.ىاسأزهر يف مصر وجامع الزيتونة يف تون  وجامع القراويني بفاس ابملغرب اسأقص الكربى كاجلـامع

لعبت الزوااي السنوسية دورا  كبريا  يف مناطق الدواخل الليبية ،فهي فضال  عن كوهنا خري عون على حتقيق أهداف  لقد
الدعوة، فإهنا كانت خري عامل على حتسني حالة البالد من حيث تنشيط حركة جتارة القوافل،ولل  بتأمني طرقها، 

ر اسأمن ر التعليم، وهتذيب أخالق أهل منطقة الزاوية، ونشفضال  عن قيامها بنشر الثقافة بني السكان من خالل نش
من خالل املناطق اليت يتواجدون فيها، وفض النزاعات بني السكان، كما أهنا ساعدت على توسيع مساحة اسأراضي 

كما إهنا عملت على إيواء املساكني والفقراء وأبناء   43املزروعة، مما ساعد على حتسن حالة البالد االقتصادية،
 السبيل، ويرجع هذا اإلجناز الذي حققته الزاوية إىل الدور املهم ملؤسسها.

ولقد سعى االستعمار اسأوريب يف أواخر القرن التاسع عشر واملفروض على الشعوب اسأفريقية والعربية إىل خلق نوع  
ربطها ابلثقافة الغربية  ةمن االقرتاب الثقايف الذي حياول فيه فصل تل  الشعوب عن جذورها وتشويه هويتها، وحماول

لضمان استمرار وجوده بصفة دائمة، وقد متثل لل  من خالل حماولة االستعمار ابلسيطرة على املؤسسات التعليمية 
والثقافية لتخريج أجيال من القيادات ترتبط ابحلضارة الغربية، كما عمل على بث بذور الشقاق والتفرقة من خالل 

قية ء الشعب الواحد، وعلى الرغم من الفجوة اليت أقامها االستعمار بني الثقافات اسأفريبث الفنت بني القبائل وأبنا
والعربية، إال أنه ظهور احلركات اإلصالحية وعلى رأسها احلركة السنوية وإقامتها للمراكز اإلصالحية أو الزوااي ،كان 

 هلا اسأثر البالغ يف توعية الناس وتثقيفهم .
ببناءها املدارس املوجودة يف الزوااي لنشر الثقافة وحتسني  44احلركة السنوسية الثقافية والعلميةأيضا  كان من نشاطات  

الوضع الثقايف سأبناء القبائل، حيث كانت املؤسسات العلمية اليت  أنشأهتا احلركة السنوسية هي السبب يف جناح 
 حممد بن علي السنوسي يف برقة ، فضال  عن أهنا استمرت 

 ليم اإلسالم وتعاليم السنوسية من الطفولة إىل مرحلة التخرج يف املراكز اإلصالحية كمؤسسة لتع
ويف املعهد العايل يف اجلغبوب، وكان الطالب يتعلمون يف هذه املراكز أصول الدين والشريعة والرايضيات واحتوت 

 ب العسكري د مقر للتدريتل  املراكز اإلصالحية على مكتبة ضمت مثان آالف كتاب، وأصبحت الزاوية فيما بع
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 .231م(،ص2677الشرابصي،أمحد.دورالطرق الصوفية يف نشر اإلسالم،)بريوت:دار الفكر، 45
 .216الطيب االشهب،مرجع سابق،ص حممد 46
 .213أمحد صدقي الدجاين،مرجع سابق،ص  47
 .221عبداجمليد رزق هللا،مرجع سابق،ص 48

 
 45ملقاومة االستعمار.

تشجيعها على و  ومن الناحية االجتماعية فقد جنحت الزوااي السنوسية يف ضمان اسأمن للقبائل واملصـاحلة بيـنهم
،جعلت القبائل 47الرتبوية والتعليمية للطريقة السنوسية اليت استمرت نصف قرن من الزمن ،فالفلسفة 46االستقرار

،ولل  48الربقاوية تنسى اسأحقاد والعداوات بينها وحتقق الوحدة واإلخاء اإلسالمي الذي أمدها بقوة روحية عظيمة
 نتيجة  ملا تلّقوه داخل الزوااي أو املراكز اإلصالحية .

 اخلــاتــــمـــ   

 أوالً النتائج:

 دراسة توصل الباحث للنتائج التالية :مما تقدم يف هذه ال

السنوسية كرد فعل عن اسأوضاع املتدهورة اليت كان يعيشها السكان يف ليبيا خاصة يف مناطق الدواخل  ظهرت احلركة
 الليبية من ختلف ثقايف وسياسي وتفك  اجتماعي.

 عملت احلركة السنوسية إبنشاء الزوااي لنشر التعليم وتطويره يف املناطق الريفية واحلد من انتشار اجلهل و التخلف .
الزوااي من حيث تكوينها وأركاهنا مبنية بشكل منظم جدا  على غرار املؤسسات التعليمية الراقية، حيث كان كانت 

 يدّرس هبا كافة العلوم احلديثة ومل تقتصر على اجلانب الديين أو الشرعي.
بري من التالميذ كانتشار عدد كبري من الزوااي السنوسية يف مناطق الدواخل الليبية ، إىل جانب احتوائها على عدد  

 إمنا يدل على جناح تل  املراكز من حيث جودة وتطوير التعليم يف تل  املناطق.
 لل  اسأس  مستخدمة يف الزوااي السنوسية كان هلا دور أساسي يف احلياة الفكرية والنهوض ابلعلم وتطويره، نإ

 . السليمة يف منهجها واليت من ضمنها القرآن الكرمي
قاق نوسية يف حتقيق اسأمن واالستقرار االجتماعي ومل الشمل بني القبائل يف املناطق الليبية ونبذ الشجنحت الزوااي الس

بينها وترك العداوات وحتقيق الوحدة الوطنية واإلخاء اإلسالمي ، وكانت نتيجة لل  واضحة  عند قدوم االستعمار 
 الستعمار ثقافيا  وعسكراي  .اإليطايل، حيث ألتف السكان حول قياداهتم وعملوا على مقاومة ا
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 اثنياً : التوصيات:

 هناك بعض التوصيات يوصى هبا البحث من أمها اآليت:
السنوسية يف إطار موضوعي، ودحض الزيف الذي ألصق هبا من خالل حبوث علمية زوااي دراسة اتريخ ال-1
 حمكمة.
 .يف احملافل واملؤمترات العلمية داخل وخارج نطاق العامل اإلسالمي سأثر الزوااي السنوسيةرسم صورة طيبة -6
اعية يف ليبيا ودورها يف احلياة العلمية واالجتمالسنوسية دراسة الزوااي املسامهة يف نشر الكتب اليت تتناول -3

 والعمل على إحياء تراثها املخطوط.
 املصادر واملراجع  

 م(.2676اإلسالم،)بريوت:دار الفكر،أمحد الشرابصي، دور  الصوفية يف نشر 
 أمحد الشريف السنوسي، بُغية املساعد يف أحكام اجملاهد،)القاهرة:مطبعة

 م(.2613االعتماد، 
 م(.2617أمحد صدقي الدجاين، احلركة السنوسية نشأهتا ومنوها يف القرن التاسع عشر،)القاهرة:دار الفكر،

 م(.2001، 3ليبيا،)بنغازي:درا املدار اإلسالمي،طأمحد الطاهر الزاوي، أعالم 
 م(.2611أنور عباس جنم، ليبيا يف كتب التاريخ والّسري،)ليبيا:دار ليبيا للنشر والتوزيع،

 ،ت:عمرالدايري، السنوسيون يف برقة،)تون :صفاق  للنشر والتوزيع،ايفانز ريتشارد
 م(.6111

 م(.1126، 3واحلاضر،)القاهرة:مؤسسة سجل العرب،طحسن سليمان حممود، ليبيا بني املاضي 
 م(.1177رأفت الشيخ، اتريخ العرب،)القاهرة:مكتبة النهضة املصرية،

 م(.6111عبدالعزيز بن عبدهللا الشمري، معَلمة التصوف اإلسالمي،)الرابط:دار املعرفة،
 م(.1121،عبداجمليد رزق هللا، حركات اإلصالح اإلسالمي،)تون :صفاق  للنشر والتوزيع

 م(.1111، 1علي حممد الصاليب،  احلركة السنوسية يف ليبيا،)اسأردن:دار البيارق،ط
 م(.1144حممد الطيب ادري  اسأشهب، برقة العربية أم  واليوم،) القاهرة:مطبعة اهلواري،

 م(.1122، 6حممد بن علي السنوسي، املسلسالت العشرة يف اسأحاديث النبوية،)مصر:دار املعارف،ط
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 م(.1123حممود شليب، التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية،)القاهرة:مطبعة االعتماد،
 6انصرالدين حممد الشريف، اجلواهر اإلكليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية،)بريوت:دار البيارق،ط

 م(.1122،
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث جلة م 
 التخصصية

م.7201 إبريل ،نيسان،2عدد ال،  3جمللدا    
 

 

 فلسفة الدين والعلم والقرآن في معرفة الحقائق              
  الدين الكيالنيا م د رعد شمس 
  كلية العلوم االسالميه/قسم الفلسفة االسالميه

  جامعة بغداد
dr_algailani@yahoo.com 

 
 

 م2017 - هـ 1438
 

 

 

 

e-ISSN: 2289-9065 

 PHILOSOPHY OF RELIGION, SCIENCE AND THE QUR'AN IN KNOWLEDGE OF THE FACTS

mailto:dr_algailani@yahoo.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 46 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 8/1/2017 

Received in revised form 13/2/2017 
Accepted 25/3/2017 

Available online 15/4/2017 

 

Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  

This research tackles a dilemma engraved in human thought and moved into the 

collective mind of Islamic communities. This dilemma is the idea of the clash 

of science with religion. Although it is true that many facts could never be 

realised and recognised without science. Yet, does that mean science can play 

the role of religion in our life? This is the main question around which the 

research revolves. 

The research is divided into two section. The first section studies the 

relationship between religion and science In the Renaissance and how the latter 

refuted many of the dominant beliefs that the church adopted.   

The research also tackles a similar case in Islamic contemporary culture and 

thought, related to approaching knowledge in religious texts. The Quran is rich 

with texts about existence, the creation of the universe, the creation of man, 

atoms and other important facts and phenomena. The research argues that these 

texts prove the limited capabilities of the human mind as it mainly reacts to 

appearances while unseen worlds remain out of reach. It also discusses with 

analysis the role of Arabic language as a key to understanding the enfolded 

messages of the Quran. The language and style in the Quran proved validity 

over ages in addressing the human mind openly and flexibly. From this point 

the research generates its research nature: studying the scientific miracles in the 

Quran in a modern logical method. 

Section two studies all the scientific issues raised in the Quran and the language 

through which they are presented. The research also focuses on the theories of 

materialists in this respect, especially their belief that thought is generated by 

the senses and that material and senses precede the process of thinking. In 

replying to these theories, the research proves that thought and mental 
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 awareness are yet deeper and more comprehensive than the world of senses. 

Mental activities are related to the spiritual power, which remains also one of the 

scientific miracles on which the Quran sheds light. All these issues are 

undertaken in an analytical and argumentative manner. 
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 الملخص

يعاجل البحث مشكلة جتذرت يف الفكر اإلنساين وانتقلت إىل الوعي اإلسالمي اجلمعي وهي ان العلم يتناقض مع 
عن  احلقائو، لكن هل يصككككككككككل  العلم ان يكون بديالالدين ومما الشككككككككككل لي  ان العلم  قو ياورا  نوعيا  يف معرلة 

الدين؟واضككككككارنا البحث يف اإشكككككككلة إىل يقسككككككيم البحث عل  مبحامل وسككككككتة ماال   ا  اإبحث ا و  عالقة 
الدين بالعلم والتاور العلمي بعد النهضكككككككة ا وربية وبمل دي  اتكككككككادم التاور العلمي باإفاهيم الدينية ال  دانت 

 لكنيسة وأثبت العلم خاأها.سائدة ويبنتها ا
ويعاجل البحث قضككي  مهمة يف الاقالة اإلسككالمية اإعاتككرة والفكر الديا عل  العموم وهي اإقاربة اإعرلية للوتككو  
اىل  قائو اإعرلة سككواا الدينية ام الودودية ويددد البحث عل  قضككي  يتصككور البا ث اةا مهمة يف يشكككيل العقل 

الودود وهي ان احلقيقة اإالقة ال سكككبيل اىل اإل اهبة اا ابتداا من الذرة اتكككيفر شككك  يف  البشكككر  يف ادراق  قائو
الودود اىل اجملرات مرورا بأنواع احلياة واخللية احلي  وحياو  البا ث ان يسكككتمد يأتكككيل يصكككوراي  من نصكككو  القران 

أثر اليفي  اا اما احلقائو لقد اسككككت ر الكرمي ال  اثبتت بان العلم البشككككر   دود وقاتككككر ويتعاهب  مع مواهر ا مو 
واسكككتدرل البا ث هذا اإوضكككوع اىل مناقشكككة قدرة الليفة والليفة العربية  ديدا عل  االمسكككاق ليا معريف يوتكككل اىل 
يصككككككككككككككورات قهنية  و  احلقيقة من هنا دان موضككككككككككككككوع اإلعرباع العلمي يف القران الكرمي يع  عن اجملا  العملي 

  يقة بارق علمية معاترةإمارسة البحث عن احلق
  دل قلل يددد عل  عربز العلم والعقل امام العلم اإالو وبالتايل االستسالم امام قدرة اخلالو العظيم

مث  دث البحث عن قدرة العلم عل  دشككككك  احلقائو، ودي  ان العلم وياريل العلم يددد عل  مهور مشككككككالت 
  دزا  أمامها دظواهر  تال إىل يفسري علمي  اسم مال البناا الذر يف البناا اإاد  واحلياة والودود وق  العلم عا

واخلليككة احليككة مرورا  بككالتكي  والتوالو بمل اإودودات يف العككاً ابتككداا  من الككذرة إىل اجملرة، والعلم يككدعي أن ودود 
تككاليزيقيككة  ري يالتوالو والتكككامككل يف اخللو دككاا نتيربككة عمككل ميكككانيكي  ككت ال سككككككككككككككبيككل إىل إقحككام لكرة  يبيككة م

  خاضعة للتربربة واإال ظة يف عملية اخللو والودود،
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ويف اإبحث الااين يعرض البحث إىل اإنهج القرآين يف عرض احلقائو العلمية، وابتدأ باإال  ا و  يف بيان دور 

 د  من احلقائو إىل االليفة يف عرض احلقيقة ودي  وم  القرآن الكرمي الليفة العربية ال  جنحت يف إيصككا  اجلزا 
  اإتلقي عن هبريو نظام ليفو  مفتوح يف لضائ  اإعريف،

ويعرض البحث إىل عالقة الفكر بالليفة، ودي  ان الليفة مع اإلكة يف اإلنسان استااعت أن  دث نقل  نوعية يف 
 اقش البحث مقولة ون  ياة اإلنسان وجتعل  سيد اإوق  عل  اإودودات والبيئة عن هبريو نقل اخل ة ويفعيلها،

اإاديمل بأن الفكر يتولد من احلواس، وان اإادة واحلواس سككككككابقة للفكر والوعي وأثبت ان الفكر والوعي أعمو من 
احلواس وأوسكككككككككع وهو عملية مريباة بالااقة الرو ية أو الفارة. وعل  هذا لين الفكر يعد  ة من  ات النشكككككككككا  

العظيم،ويعرض إىل موضككككككككككككككوع اإلعرباع العلمي الذ  ع  عن اإاا  العملي  الرو ي اإريبا بقدرة و كمة اخلالو
 ودان منهج البحث منهربا   ليليا  اعتمد عل  مرادع علمية  دياة واريبا باوابت متفو عليها بمل للمنهج القرآين

 علماا اإسلممل ودل قلل خلدمة الدين والقرآن الكرمي.
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 :المقدمة 

البحث عن احلقيقة شكل اإلهبار العام  حلياة اإلنسان عل  ا رض ودانت التساؤالت الكامنة يف عمو النفس 
عرلة قوة اإلنسانية يسب  قلقا  معرلياَ يدلع بيجتاه اجملاعلة واحلردة بيجتاه اجملهو  ليحكم سياري  علي  بعد معرلت  لاإ

اإلهلي الذ  منح  اهلل لإلنسان الذ  رشحت  السماا للخاللة   مرنة وهذه إ دى معاً قضية التسخري وهو القانون
واإعرلة دانت  30يف اإلعالن اإلهلي يف قول  يعاىل ) وإق قا  ربل للمالئكة إين داعل يف ا رض خليفة ( البقرة 

الم ك ة مميزة لإلنسان لهو شيفوف اا  مستعد لبذ  ماميلل للوتو  إلي  وإا دانت دذلل قا  بعض علماا ال
:إن أو  الوادبات النظر .  ن ب  يعرف اهلل ومعرلة اهلل أو  الوادبات، ولذلل عرف اإناهبقة اإلنسان باحليوان 
الناهبو والناهبو يعا اإفكر  ن الليفة وعاا الفكر ، لهو احليوان الو يد الذ  اليتوق  عن التفكري أو يتميز 

أو  شهورة )أنا ألكر لأنا مودود ( ويعا بأن الفكر هو ا ساسبالتفكري وعل  هذا ا ساس بىن ديكارت مقولت  اإ
الفصل ضمن الكليات اخلمس يف اتاالح اإناهبقة الذ  يفصل بمل ا نواع, وعل  هذه اإقاربة  او  البا ث 
 أن يعاجل أو يعاي معاجلات اإشكالت ال  بدأت يضيفا عل  واقع الفكر اإلنساين و او  إ فا  احلقائو الواضحة
ومهر هذا بعد الاورة العلمية يف اليفرب  ديدا  ويف جما  العلوم الابيعية وللسفة العلوم ال  ا دثت نقلة نوعية يف 

( بشكل جتاوع   (egocenterisim ياة اإلنسان عل  ا رض أدت إىل مهور ييارات إريفعت ليها ا نوية 
سان احلياة ياور الوضع بعد عصر النهضة ليضع اإلن الة التواعن , وبعد إن دانت لكرة ودود االل  هتيمن عل  

بالتدريج  ولت التصورات اإادية للظواهر  (و humanisimيف أعل  سلم الودود ومهرت النزعة اإلنسانية )
الابيعية إىل أن يكون هي اإلهبار ا يديولودي للحياة اإلنسانية بد  الدين مث  ل اإلنسان  ل اآلل  مث بعدها 

اإفاهيم وإنزلقت اإلنسانية حنو هاوية العدمية ومت اليفاا اإردعيات القيمية والعقائدية و و  دل شيا اىل  ردت 
النسبية، العقائد نسيب  واحلقائو نسبية واليودد مردعي  يقاس عليها ويعومت احلياة يف لضاا سائل ال ودود ل  اال 

اشياا باردة   ال  اإلل ويسرب اليها الياس و ولت القيم اىل يف االعتبار الذها والعقلي مث اخذت اإلنسانية يعيش
ويشيأت احلياة ومايت الروح وحياو  البا ث ان يسلا الضوا عل  دذور قضية الصراع بمل الدين والعلم مث الوقوف 

اتر ق عل  قضي  قدره االنسان بامكاناي  ووسائل  اإتا ة للوتو  اىل احلقائو ويكش  البحث بان العلم البشر 
 عن ادراق احلقيقة اإالقة مصداقا لقول  يعاىل: )يعلمون ماهرا من احلياه الدنيا وهم عن اآلخرة هم  اللون (
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. وان القدرة االهلية خلقت الودود بصورة معقدة ومردب  يود  عند التفكري يف آيات الكون اىل ان هذا  7الروم / 
لعدم او تدل  وان اليفاية ودق  التصميم والعناية اإستمرة واالجياد من االكون اإرتامي االهبراف الميكن ان يايت عباا 

واحلدوث والتيفري دل قلل يد  بوضوح عل  اخللو اإباشر وان العقل الحيتال اىل عناا للوتو  ال  هذه احلقيقة، 
ات الويل االلباب يعند النظر  يادية مصداقا لقول  يعاىل )ان يف خلو السموات واالرض واختالف الليل والنهار آل

الذين يذدرون اهلل قياما وقعودا ويتفكرون يف خلو السموات واالرض ربنا ماخلقت هذا باهبال سبحانل لقنا عذاب 
وان النظر يف اآليات الكونية سيدد   تما اىل االميان باخلالو العظيم لكن ا لفة  190/191النار( ا  عمران 

ىل ية ويتمسل بالنظرة اإادية ويسند دل مامودود يف الكون من آيات عظيمة إبالظاهر دعلت  يستبعد النظرة اإلميان
ا سباب واإسببات وإ فا  القوى ال  يق  خل  هذه ا سباب ونفي القصدية واليفاية من اخللو , وبذلل ُدلع 

لقرآن الكرمي  ااإلنسان للتخلي عن مسدؤليت  ا خالقية وحياو  البا ث التماس هبريو احلقيقة بالربا بمل آيات 
وآيات اخللو العظيم عن هبريو التفكروالليفة وهو اإنهج القرآين الذ  جتل  يف موضوع اإلعرباع العلمي يف القرآن 
الكرمي الذ  يوق  عنده البا ث , وهو دهد متواضع لتسليا الضوا عل  اإنهج القرآين يف هبل  العلم واإعرلة 

يدد  إىل هبوباوية ودهل مرد  وهو مع ا س  حيدث اليوم يف عاً ، وهذا اليعا إن اثبات القصور العقلي س
اإسلممل نتيربة اجلهل بالسنن وإمهاهلا وهي متا ة حلردة اإلنسان  وأن  رير العقل من اليفرور ووضع  يف إهبار 

نسان . إلأخالقي من  شأن  أن يكب  مجاح اإلندمال بيجتاه التومي  السليب للظاهرة العلمية ال  هي هبة إهلية ل
ونردو أن يكون البا ث قد ولو يف لت  لضاا معريف مستمد من اإنهج القرآين يف التاور اإعريف واإلنسربام الرو ي 
وهو أمر يفتقر إلي  احلردة العلمية يف أدار تورها السائدة اليوم و تال الي  التصورات اإعرلية االسالمية ونسأل  

 ماينفعنا وآخر دعوانا أن  احلمد هلل رب العاإمل. يعاىل أن ينفعنا مبا علمنا ويعلمنا
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 وما بعدها . 6:   1983ينظر: العمر، د. عبد اهلل العمر، ماهرة العلم احلديث، سلسلة عاً اإعرلة ككك الكويت، سنة  (1)

 
 المبحث األول: الدين والعلم.

 المطلب األول: هل الدين ضد العلم؟
منذ بدايات النهضة ا وربية يف القرن السادس عشر اإيالد  مهرت بوادر تراع بمل الدين والعلم ويضمن هذا 

 الدين ضد العلم، وانتقل هذا التصور إىل العاً اإلسالمي.الصراع  ىت استقر يف الوعي اإلنساين أن 
هلذا السب  واد  اخلااب الديا  ديات دبرية، وخااب اإلعرباع العلمي عل  اخلصو  أيضا   ن  يوم  العلم 
احلديث لتعزيز اخلااب الديا ولذلل يعرض موضوع اإلعرباع يف بالد اإسلممل مودة من االعرتاضات ال  ال يرى 

  سوى نزو  بالدين إىل مستوى العقل البشر ، وإن الو ي اإلهلي الذ  يع  عن خااب اهلل اإتعايل لإلنسان ال لي
ينبيفي أن يريبا بالعقل البشر  وأوهام ، وهذا اإوق  دان يع  عن االجتاه الديا التقليد  أما االجتاه العلماين لين   

لي  الكاري من االدعااات الكاقبة وا وهام، ولكن مع مرور الزمن دان يرى بأن هذا اإوضوع من اخلااب يلفيقي و 
أدرق الكاري بأن خااب اإلعرباع العلمي يع  عن ثقالة العصر وأن العلم احلديث الذ  نشأ يف عصر النهضة 

 ا وربية دان قد نشأ عل  انقاض الدين، لكانت مثة دذور لصراع متوهم بمل العلم والدين.
يعاليم الدين اإسيحي وأتب  العلم احلديث يشكل ردنا  هاما  يف مناهج التعليم يف اإدارس   دى العلم احلديث

عل  اختالف مرا لها، وخلو دوا  لكريا  ً جيد الكتاب عل  اختالف مشارام بدال  من اإلشارة إلي  أو البحث 
ناس عموما  وعخرت حث العلمي و ياة اليف أسس  لضال  عن ان   رير من التصور الفلسفي للعاً.. وييفريت مناهج الب

الكتابات يف القرنمل السابع عشر والاامن عشر بقيام ييفيري هام يف اجتاهات الناس، ومهور نزاعات لكرية مبتكرة ً 
 يكن للعلم ويارخي  سابو عهٍد اا.

سام السماا يدور بعض أدلقد مل الفالسفة والعلماا يف القدمي مقتنعمل بأن ا رض سادنة ورأوا ان  من احملا  أن 
 و  بعضها اآلخر، وأن يكون ا رض قاهتا متحردة.. ولقد ساعدت  بضعة اخرتاعات آنذاق عل  اقداا البحث 
العلمي، ووادهت احلردة العلمية أنظمة علمية قدمية عفا عليها الزمن لصار عل  العلماا أن يستبدلوا اا علما  

خال   العلمية يف دتاب  ياريل العلوم الابيعية والبايولودية إن العلم يزدهر دديدا ، ويذدر هيويل أ د مدرخي احلردة
، ويذه  أندرو ديكسن وايت إىل أن الدين دان وا دا  من (Inductive periods) الفرتات االستقرائية

 .(1)العوامل ال  اخرت بالعلم(
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 . 35ينظر: العمر، د. عبد اهلل / م. س :   (2)

 
مية أثبت ممارسات الكنيسة ويبنيها آلراا علوهكذا خضع العقل اليفريب إىل مقولة إن الدين ضد العلم وقلل بسب  

 التاور العلمي خاأها.
و اولت الكنيسة بعد معردة عنيفة بمل العلم احلديث واآلراا العلمية اخلاهبئة ال  دانت يتبناها الكنيسة  اولت 

ديث وأثره يف اإبادرة إىل يصحي  اإقوالت اخلاهبئة، وأهبلقت عملية عقلنة لالهوت وهو التكي  إعايات العلم احل
ياور الرؤية العامة للمربتمع، ومهرت  اوالت يف اليفرب لتومي  الكشولات العلمية لتعزيز اإلميان ولكن بترباوع 
اإشكالت ال  ياريها النص الديا يف الكتاب اإقدس ومن هذه احملاوالت ما دتب  الكسس داريل يف اإلنسان وقلل 

 قو  يقوم و ده ودتابات دولن ولسن يف جما  القوى اإيتاليزيقية، وبذللاجملهو  ودريسي موريسن يف اإلنسان ال 
العلم احلديث نصرا  احناعت ل  وبسبب  وبسب  الفتو ات العلمية مرادز القوى يف اجملتمع اليفريب، وسادت الفلسفة 

م الابيعية حيققون لو العلمانية، ويرادعت سلاة الدين والكنيسة يف اليفرب، وانالو العلماا والبا اون يف جما  الع
نصرا  بعد نصر ولتحت أمامهم أسرار الكون، ومنوا بأةم وتلوا إىل احلقيقة وان  ال يودد سلاان لوق سلاان 
العلم، ومن هنا بدأ الصراع بمل العلم والدين، ودان العلم قد خاا خاوات متسارعة باجتاه يفسري الظواهر الكونية 

بقي الدين يتمسل مبفاهيم ومقوالت ً يعد يقنع التيار العلمي السائد، إق  وإرداعها إىل أسباب مادية  تة، و 
دانت يعاليم الدين يقو  بأن السماا قبة تلبة  يا با رض، وإن ا دسام السماوية مصابي  معلقة.. وقد عمد 

شائع يف الفكر لردا  الكنيسة عل  دمج التعاليم الدينية بنظريات باليموس الفلكية، ودما رأى ديكسن وايت ان ا
اإسيحي اإبكر هو ان الدمار البد آت عل  ا رض وان أرضا  و اوات دديدة ستخل  ا رض ال  نعيش عليها، 

 .(2)وان علم الفلل إقا ما قا   ري قلل باهبل ديفريه من العلوم ا خرى ال  أدانتها الكنيسة ولعنتها(
ً  ري ماد  و ري خاضع لألسباب ومسبباهتا، ودذللدانت اخللفية ال  قام عليها العلم يستبعد ودود ع اسُتبعدت  ا

اليفائية أ  أن هناق قصدا  و اية للخلو والودود بعالقاي  ويرابا  اإيكانيكي، وبذلل مت استبعاد لكرة اخللو واخلالو 
دها أو و ولسرت الظواهر الابيعية عل  أساس يفاعل بمل مكونات الودود وال دخل لشيا  ييب و ري ماد  يف ود

مهورها، ومهرت لكرة الالمردزية و ياب اإقدس، و دثت هزة عنيفة يف اإعتقدات السائدة بمل مديد ورالض 
 لظاهرة العلم )وها هو ردل الكنيسة الدومنيكاين داسيا يدعو اإناترين آلراا داليلو إىل االبتعاد عن النظر إىل
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 . 44ك   42ينظر: العمر، د. عبد اهلل،  م. س :   (3)
 . 111ينظر: العمر، د. عبد اهلل،  م. س :   (4)
 .54هانز ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية احلدياة، يرمجة: لداد عدريا :  (5)

 
 ن يف قلل درما  عظيما  .. وإن علم اهلندسة من عمل  السماا بقصد معرلة اإزيد من  قائو علم الفلل 

 الشياان، وإن الرياضيات  صيلة لكر اإلحدين. 
أما ا ب لوريا لقد ترح بأن مذه  داليلو دفر وإن يف يعاليم  إحلادا  وان دزااه القتل ال  الة.. ولعل النامر 

 كار العلمي.ةا عل  دل من وق  نفس  للبحث واالبتيف عبارات اإناوئمل للعلم جيد عبارات ودلمات قاسية يالقو 
وقد قدر يقرير أعده مجاعة من ردا  الكنيسة يف دراسة لرضية داليلو، وأمجعوا عل  ما يأيت: إن القضية ا وىل بأن 

 الشمس هي اإردز وإةا ال يدور  و  ا رض محاقة وسخ  وخاهبئة من النا ية الدينية وبدعة  ةا معارضة 
اإقدس ترا ة، أما القضية الاانية بأن ا رض ليست مردزا  وإمنا يدور  و  الشمس لهي سخيفة وخاهبئة  للكتاب

 .(3)من النا ية الفلسفية ومعارضة لإلميان الصادق من النا ية الدينية عل  ا قل(
يرى اإدرخ هانز و  وبذلل دخلت قضية العلم يف أسس النظرة اجلديدة للكون واحلياة، والرتقت عن النظرة الدينية،

بارون بأن التيفريات يف احلياة االدتماعية والسياسية متداخلة مع التيفريات يف النظرة العلمية: )ولقد أي  عل  الناس 
 مل من الدهر منوا خالل  ان يف ا داث الكون ريابة بفضل ما أودع  اهلل يف الابيعة من ثبات، ولكن نظرة دديدة 

هان الناس ويصوراهتم، إق شاعت بينهم لكرة الالمردزية يف الكون الواسع الذ  ال وددت هبريقها بعد قلل إىل أق
 ده  دود، تارت نظرة الناس إىل ا  داث نظرة ديناميكية ال استاييكية متاما  مال نظراينا حنن اليوم إىل هببيعة 

 .(4)ا  داث يف عاً يتاور عل  مر الزمن(
الناس بالتاور  وى ييفيري النظرة يف احلياة ويبدهلا جتاه اخللو والودود، ويعزعت ثقةلقد  قو العلم يقدما  دبريا  عل  مست

العلمي، وأتب  الناس ينظرون إىل العلم عل  ان  ديٌن دديٌد، و دث إلرا  يف الاقة بنتائج العلم، وأتب   ة عامة 
بلغ من  دابة عل  دل سدا  .. قدللعصر احلديث )أ  من داليلو إىل وقتنا احلاضر، لاالعتقاد بأن لدى العلم اإل

االنتشار  دا  دعل العلم يضالع بوميفة ادتماعية دانت يف ا تل من مهام الدين، لفي  االت دارية  ل اإلميان 
 .(5)بالعلم  ل اإلميان باهلل(

العاً أمجع،  لقد دان هذا احلراق بمل الدين والعلم يف بيئة اليفرب، ولكن  بسب  ياور العلوم وااليصا  مت نقل  إىل
 ومن اإدس  أن ينتقل هذا الفكر إىل العاً اإلسالمي الذ  دان خيضع إعادلة ختتل  عن اإعادلة ال   كم العاً 
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 . 11د. ميىن هبري  اخلويل، للسفة العلم يف القرن العشرين، سلسلة عاً اإعرلة كك الكويت :  (6)

 
اليفريب، لين اإال ظة الاابتة يف العاً اإلسالمي ان  يف مل الدين اإلسالمي  دثت نقلة عظيمة وياور قياسي يف 

 جماالت العلوم الابيعية.
 المطلب الثاني: العلم والحقيقة.

، وهكذا ينقل عن الفالسفة  ن العلم يكتش  العالقات ويصفها (6)يقو  هيددر: )إن العلم ال يفكر يف قاي (
ويص  القوانمل ال  يربا بمل الظواهر وودودها، ولكن ال ميكن أن يدسس الظاهرة وال ميلل القدرة عل  التفكري 

 هيدرودمل مع قرة أودسربمل ينتج عن هبريو التفاعل الكيميائي دزيئة ماا، ولكن العلم الواالستنتال، لماال  قريمل 
يتدخل بالقانون الفيزيائي الذ  يتولد من العالقة بمل الذريمل وال يدرق دي  وإاقا وإمنا يصف  ويستايع أن يعمم 

ذلل عندما ريو اإال ظة العلمية، ودهذا القانون ويقرر بأن يكرار الظروف واإكونات ينتج احلالة اإكتشفة عن هب
 جند أن احلرارة يكون سببا  يف متدد اإعادن ال ميكن للعلم أن يدثر يف التمدد إال عن الارق اإعرولة عن هبريو االستقراا 
أو التربارب، لال يدخل العلم يف التربربة وإمنا يصفها وهذا هو اإذه  التربرييب ولكن يف اإذه  االستنباهبي 

الفكر الوتو  إىل نتائج عن هبريو القياس أو االستنبا  بربا القضايا مع بعض والوتو  إىل نتائج معينة، يستايع 
لكن الاريقتمل االستقراا واالستدال  ال يعاينا يصورا  للمناسبة اإدثرة واليفاية من هذا الرتابا، وهو ا مر الذ  

ظري  أو ستاييكيا  اة بمل اإودودات، لالعلم يبق  ماهريا  يف ناستبعده العلم يف منهرب  يف النظر إىل العالقات اإرتاب
 س  التصني  العلمي واإنظور الستاييكي هدل  ادتشاف ماهرية  قائو ا شياا، أما اإعرلة الديناميكية لهدلها 

ل إىل نور هداية ا الوتو  إىل معرلة عميقة الدتشاف ما وراا الظاهرة أو احلقيقة يف الظاهرة، لالعلوم الستاييكية  ت
ويف اإنظومة اإعرلية العلمانية يو دت الفلسفة اليفربية بعد اند ار الكنيسة دمدسسة علمية دينية، ومهرت مفاهيم 
عل  أن الذ  مين  السعادة لإلنسان هو البحث العلمي يف اإادة والكون ولكن العلوم الابيعية ال يوتل إىل السعادة 

ر أساس من دوهر اإعرلة وهو قضية اإلميان باإالو خارل  دود العقل وقدراي  حملدودية احلقيقية؛  ةا لاقدة لعنص
العقل، دما أثبت هذا اإفهوم اميانويل دانت الفيلسوف ا إاين يف دتاب  نقد العقل اخلالص ودتاب  نقد العقل 

ائنات احلية من ت مجيع الكالعملي، ودذلل يذدر دريسي موريسون: اننا نستايع أن نضع نظرية يبمل دي  ياور 
 اخللية ا تلية لكن العلم يق  عند هذا احلد.. 
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 . 204ك  203لإلميان، يرمجة  مود تاحل الفلكي :  ينظر: دريسي موريسون، العلم يدعو  (7)
 ( .36سورة اإلسراا : اآلية ) (8)
 . 29ك  28اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين الفارة :   (9)

 
إن العلماا ال يقدرون أن يدددوا أو ينفوا ودود اهلل.. وهم مجيعا  يعلمون أن اإلهلام ال يأيت من اإادة.. إن أية قرة 

ارة عن هو الكائن احلي؟ هل هو عبأو دز ا ً يكن ل  لكر قا وأ  ا اد للعناتر ً يتولد عن  رأ  أبدا .. لما 
 .(7)قرات ودزيئات أدل، وماقا أيضا ؟ شيا  ري ملموس أعل  داريا  من اإادة لدردة أن  يسيار عل  دل شيا(

جن  العلم يف مسريي  للوتو  إىل دقائو ويفاتيل عميقة يف يكوين الودود اإاد ، ولكن  بقي بعيدا  عن احلقيقة 
لودود اإاد  وعن القوانمل احملكمة ال  يربا هذا الودود وال  ال ميكن ييفاللها أو جتاوعها، احملردة والفاعلة هلذا ا

وإن أهم تفة يف العلوم اإعاترة ميكن أن حنللها إىل سب  عدم قدرة العلم عل  الربا بمل العلة اليفائية أو القصدية 
، وإن الدالع static هذه الرؤية ميال رؤية ساحية  يف ودود الظواهر الابيعية أو يراباها احملكم، لالعلم عل  أساس

 ا ساس يف يبني  هلذه النظرة هو قادرة ماقلة بالصراع بمل الدين والعلم  س  الرؤية اليفربية.
ويف النظرة االسككتاييكية ُيسككتخدم العقل واالسككتدال  العقلي ولكن يف النظرة الداينميكية ُيسككتخدم القل  أو الفداد 

 اهبنة للوعي الرو ي، ولذلل يردز القرآن الكرمي عل  هذه القوى الرو ية باإلضكككككككككككككككالة إىل قوى احلسوهو القوة الب

 (8)چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ فقال تعالى: 
 ثر الظاهر  ا لالعلوم الظاهرية أو الستاييكية  تال إىل نور هداية أو خااب حيقو الرضا الداخلي باإلضالة إىل

 لتتحد الديناميكية والستاييكية للوتو  إىل  الة االريبا  اإلجيايب إعرلة  قائو ا شياا والظواهر الابيعية.
إن وميفة اإلنسان يف الودود ليست لقا اإعرلة ولكن البد هلذه اإعرلة من أن جتد  ايتها يف الوتو  إىل استقرار 

نة ستزداد معاناة اإلنسان ويتعمو مأساي ، ودما أن )اإلنسان ليس جمرد دائن نفسي وهبمأنينة وبدون هذه الامأني
يعيش ودوده بل هو لوق قلل دائن ينزع حنو لهم الودود .. وإن اإلنسان عندما قاع هذه الر لة الاويلة من 

فس  بواقع العقل ناحلياة ومن عمر الزمان وهو يعا أدار ما يعا نفس  بنتال العقل وبنتال التفكري دون أن يعا 
 .(9)وبواقع التفكري(

وهذا يعا إن اإلنسان يريبا اريباهبا  لاريا  بالباهبن والشعور الداخلي ويعا يف ياور الفكر، إن الفكر والعلم ردزا 
عل  النتائج واحلصيلة، أما عملية التفكري يف قاهتا ً ختضع للدرس أو مت جتاوعها بسب  العربز عن لهمها، وحياو  

 مع هذا الشعور الداخلي، وإا دان مسار التاور اإلنسان أن حيقو سعادي  يف ربا نتائج العقل 
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 . 35ك  28ينظر: اخلدمي، دين الفارة، م . س :   (10)

 
العلمي قد اريبا باليفرب لين العلم احلديث يرلض أن يربا بمل العقل وما وراا العقل، ولذلل استقر عندهم أن 
الواقع ودد قبل الفكر وإن الفكر يولد من احلواس وال شيا  ريها: )وهذه الاريقة العقلية ال  أقرها العلم احلديث 

 ذا العقل خالقا  خلق  من العدم، ولذلل قالوا ان انعكاسً يستفد منها نتيربة إنالق  اخلاهب  الذ  ينكر أن هل
الواقع عل  الدماغ هو العقل لهو الذ  أودد الفكر .. وما يذدره اليفربيون من أن اإلنسان ا و  يف العصر احلربر   
دان يبحث عن هبعام ، ليستعمل ا دوات احلربرية لقا  الامار وتيد ا  اق ودلع أقى الو وش، لهذا إقا 

لين  شيا يتعلو بيشباع اليفرائز وال يتعلو بالفكر أ  يتعلو بالتميز اليفريز  وال يتعلو باإلدراق الفعلي .. ت  
واحلاتل ان احلواس ينقل تورة عن الواقع اإاد  إىل الدماغ، وبذلل يتم اإل ساس بالواقع لقا وال ينشأ عن قلل 

يو احلواس إىل ر أو اإلدراق أو العقل هو نقل الواقع عن هبر التفكري بل متيز  ريز  يشبع يتأً يلتذ .. وعلي  لالفك
الدماغ مقرتنا  مبعلومات سابقة يعمل عل  يفسري هذا الواقع .. وهلذا أخاأ علماا اإادة للم يدردوا أن ودود معلومات 

قع من اسابقة عن هذا الواقع شر  ضرور  لودود الفكر أ  شر  ضرور  لودود العقل، لالفكر ليس انعكاسا  للو 
الدماغ وال من اناباع الواقع عل  الدماغ؛  ن االنعكاس حيتال إىل ودود قابلية االنعكاس يف الشيا الذ  يعكس 
ا شياا دآلة التصوير ليةا  تال إىل قابلية االنعكاس عليها لالبد من التفريو بمل اإل ساس واالنعكاس لاإسألة 

االنعكاس وال اإادة، وإن الذ  ينتقل هو اإل ساس باإادة إىل  هي ا ساس وليست انعكاسا  لال الدماغ ميلل
الدماغ بواساة احلواس .. وبعد قلل يكون عملية الربا واالستنتال ال  ينربزها العقل بعد اإل ساس بالواقع .. 

ن بالعلوم و ولعل ما قه  إلي  لرتاوسكارلندل عاً الفسيولودي يكش  دانبا  من هذه اإيفالاات بقول : أما اإنشيفل
الذين يردون اهلل للديهم متعة د ى حيصلون عليها دلما وتلوا إىل دش  دديد، إق ان دل دش  دديد يدعم 
 إمياةم باهلل ويزيد من إدرادهم وابصارهم  ياد  اهلل يف هذا الكون .. وبذلل يتحقو إدراق الفربوة بمل التفسري 

ية للعاً ليس يف عاً الابيعة ما ي هن عل  ان اخلصائص الذاي العلمي للظواهر واحلقيقة ليددد رسل قلل بقول :
 .(10)الابيعي ختتل  عن خصائص العاً العقلي(

ورسل يف هذا التقرير يددد عل  أن العقل عادز عن إدراق  ىت عاً اإادة وعلم الر م من ان عباري  يد  عل  ان 
عرلة يف عاً اإادة وتل إىل  الة من ا ليفاع ال  يصع  مقوانمل العقل هي نفسها قوانمل اإادة ولكن العلم  ىت 

  قائقها!
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 . 15هانل، يشارلز. ف، اإفتاح الكوين، يرمجة أمين احلوراين :  (11)
 . 36، اإرابا ولد  مد، دين الفارة، م . س :  اخلدمي (12)

 
لضال  عن عاً احلياة والفكر أو العقل؛  ن النظر بعمو يف عاً اإادة يدد  إىل  الة من الذهو  أمام عاً متقن  

ا، لاحلردة اجملرة ودوادبه و كم بروابا وعالقات متناهية الدقة واإل كام ابتداا من عاً الذرة ومكوناهتا إىل عاً
والدقة واالنتظام يقود  تما  إىل عناية معربزة من لدن قوة دبارة! ولذلل ستربد أن )أعظم قوى الابيعة هي يلل 
 ري اإرئية، وجند ان أعظم قوى اإلنسان هي  ري اإرئية أيضا ، والاريقة الو يدة ال  ميكن أن يتربل  اا قواه الرو ية 

هو النشا  الو يد للروح، والفكرة هي النتيربة الو يدة للتفكري ولكل لكره يأثريها عل  عضو هي ع  التفكري و 
 .(11)ليزيائي عل  أدزاا الدماغ أو عل  عص  أو عضلة(

عند هذا التصور سنربد ان اإلنسان يق  عادزا  أمام أليفاع الودود وليس ل  إال التسليم واإلميان بقوة  كيمة يدبر 
 اهبة ب  من الذرة واخللية إىل سلم الودود اإتصاعد لين احلقيقة اإالقة يبق  ليفزا  أمام ليفز العقل ل  ما يعربز عن اإل

اإودع يف اإلنسان وهنا نستعري مقولة انشتاين يف يصويره للعالقة بمل العقل والودود واخلالو بقول  لسائل يسأل  عن 
ا بلغ من عظم التدري  عادز عن اإل اهبة بالكون الودود: ا   يل أن أضرب لل ماال  ان العقل البشر  مهم

لكي  لالق ؟ حنن أشب  ما نكون بافل دخل مكتبة دبرية وليها دت  مدلفة بشىت الليفات، إن هذا الافل يعلم 
ان شخصا  ما دت  هذه الكت  لكن  ال يعرف بالضبا من هو وال دي  دانت دتابت  هلا مث هو ال يفهم الليفات 

 .(12)ال  دتبت اا(
 المطلب الثالث: جذور فلسفة العلم.

دانت أهداف احلردة العلمية الوتو  إىل يقمل  اسم ويقدمي يفسري للحقيقة ال يتعرض لالخرتاق، ولكن الفلسفة 
العلمية يعرضت إىل  االت من التداعيات أدت إىل ييفيري يف مسارات للسفة العلم وأولوياهتا، ويف البداية دانت 

للفلسفة العلمية يددد عل  أن اإناو أو قانون العقل هو ا ساس اإعيار  إلثبات احلقائو العلمية اإفاهيم العامة 
ولكن هذا القانون يوق  عن القدرة عل  موادبة  ردة الفكر و و  إىل قواعد عقلية دامدة يدمر الفكر و ربم 

إنهج التربرييب عل  اإنهج التربرييب، ولكن ا ردت  با هبر اإناقية للقضايا واحملمو  واإوضوع الذ  داد أن يقضي 
 استااع أن يترباوع اإناو ا رساي وقواعد االستنبا   ن ا خرية يشتيفل يف جما  الليفة والعلوم اإلنسانية والتحليل
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 . 28ك  23ينظر: رايشنباخ هانز، نشأة الفلسفة العلمية، م. س :   (13)
 . 33رانشنباخ، هانز، نشأة الفلسفة العلمية / م. س :   (14)
 . 39النشأة الفلسفية العلمية، م. ن :   (15)

 
 والنظر  وال يعمل يف جما  العلوم الابيعية، ومهر ييار التربري  وأتب  )أساس اإعرلة هو التعميم.. لالتعميم ه

أتل العلم .. ويلربأ العلماا بعد اإال ظة إىل التفسري استدالال  من اإال ظة، وعل  قلل لالقوانمل العامة ميكن 
أن يستخدم يف االستدالالت ال  يكش  وقائع دديدة ويصب  التفسري أداة لتكملة عاً التربربة اإباشرة ويدد  

من اإال ظة  وين ميل إىل عيادة التعميم يف الذهن البشر .. ولكنالتفسري الناد  لكاري من الظواهر الابيعية إىل يك
ان هناق يعميمات عائفة، ومن هذه التعميمات اخلاهبئة ان العقل يتحكم إىل  د بعيد يف ا لعا  البشرية، ودذلل 

ر همال ظة هباليس بقول : )ان اإاا دوهر ا شياا ولكن نظرية هباليس هذه معقولة من  يث اةا يتخذ من دو 
، وما يذدر راينشنباخ خيضع جلذور للسفة العلم الرالضة لكل يفسري (13)ماد   ربر البناا لكل اإواد ا خرى(

يريبا بأمور  ري مادية لهو ينقد مقولة هباليس بأن اإاا دوهر ا شياا مث يقبلها  ةا يتخذ دوهرا  ماديا  دحربر 
ها بي التها لفلسفة العلمية موقفا  وا دا  جتاه اإشكالت ال  وادهتبناا لكل اإواد ا خرى كك  س  يعبريه كك ويتخذ ا

إىل التفسري اإاد  للودود، ويعرتف رايشنباخ: )بأن العقل يبدو قادرا  عل  دش  اخلصائص العامة للموضوعات 
 .(14)اإادية(

دمي بديل للتفسري مع عدم يقوحياو  العلم االبتعاد عن موادهة مشكالت  قيقية ال يودد هلا يفسري عن هبريو النقد 
العلمي، دما يذدر رايشنباخ: )ان الفيلسوف عندما يصادف أسئلة يعربز عن اإلدابة عليها يشعر بي راا ال يقاوم 

، ورايشنباخ يف دالم  حياو  أن يدالع عن اإنهج اإاد  بارق (15)لكي يقدم إلينا ليفة جماعية بدال  من التفسري(
 باإنهج اإاد .ددلية عقلية ال عالقة هلا 

ويقدم لالسفة العلم احلديث يفسريات عديدة لتربن  االعرتاف بودود قوى  ري مادية يدثر يف الودود اإاد  ويرسم 
 مساره.

وقد )شهدت ةايات القرن العشرين أسسا  وتيا ات رياضية لنظريات ولروض  يوية خصوتا  يف جما  البايو ليزياا 
لوراثية وما إليها، و دث يعاون بمل الرياضيات وبعض لروع العلم احليو  ولكن ً )الفيزياا احليوية( واهلندسة ا

 يستاع العلوم احليوية بلوغ التكميم الدقيو الذ  بليفت  العلوم الفيزيوديمياوية، ومع هذا اندردت علوم احلياة يف نسو
 يكية، وبذلليكية أ  بوتف  آلة ميكانالعلم احلديث، ودان رواد العلوم احليوية ينظرون إىل اجلسم احلي نظرة ميكان
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باإلمكان القو  ان للسفة العلوم احلدياة يريد يف النهاية إىل مبدأ الفيزياا اإادة واحلردة ولكن يف اإقابل دانت هناق 

 نظريان يعارض التفسري اإيكانيكي ومها:
 الرتاض القوى احليوية يف ا دسام العضوية أ  قوى  ري مادية. .1
اليفائية يف الكائنات احلية بسب  ما بدا ليهما من يكي  هببيعي يو ي بأةا هتدف قبال  إىل الرتاض  .2

  قيو  اية مقصودة.
و او  أبو الفسيولوديا اإل اهبة بالتفسري احليو  والقصد  بقول : )إن الكائن احلي جمرد آلة مبنية بصورة ما من 

 ردية.شأةا أن يودد ايصاال  بمل البيئتمل الداخلية واخلا
وهو بذلل يقرر بأننا نستايع أن حنلل اآللة احلية دما حنلل اآللة اجلامدة لكل دزا من أدزائها دوره يف اإلهبار 
اإتكامل، أما اليفائية يف علم البيولوديا العام الذ  يدرس ماهرة احلياة عل  سا  ا رض، لقد أهبا ت اا نظرية 

ضعت يفسريا  آليا  لنشأة الكائنات احلية وياورها وبقائها (  مل و 1882ككك  1809التاور لتشارلز دارون )
واندثارها.. وقد أي  دارون بكم هائل من الشواهد التربريبية وا سانيد النظرية ليفرض التاور  يث ان نظريت  هي 

عت ت نظرية االنظرية الو يدة يف ميداةا كك و ىت اآلن كك ال  ينسربم مع الفيزياا بل هي قائمة عليها بال  فظات، و 
التاور ان أ  يفسري لظاهرة احلياة خارل هذه النظرية سيكون خارل نااق العلم الابيعي، وهكذا استوع  نسو 
العلم احلديث مبااليت  الصارمة سائر علوم احلياة ًو يبو إال الدراسات اإلنسانية، ودما يذدر الفيلسوف اإلنكليز  

( )هل مثة اعرتاض من  يث اإبدأ عل  اننا ميكن أن 1998كك  1909ة )اسفيا برلمل اإعا بالدراسات اإلنساني
نكتش  يوما  ما قوانمل قادرة عل  أن يعاينا ينبدات يف نفس دقة ينبدات العلم الابيعي؟ إقن البد من العمل عل   
 دش  هذه القوانمل بواساة  وث يف اإلنسان عل  قدر داف من احلذر واخليا ، وسار عل  هذا الاريو
اإتخصصون يف العلوم اإلنسانية علم النفس واالدتماع و ريها يف  اولة لتحقيو هذا احللم، ومن هدالا أودست  

( ودذلل العاً التنوير  دوندرسي  ومع  سان سيمون اللذان أددا إن اإلنسان ليس 1857كك  1798دونت )
امة ومن أدل  وان والنبات خيضع مالها لقوانمل علريدا  وال حيتال إىل معاجلة لريدة، بل هو قاهبن بمل مملك  احلي

دش  هذه القوانمل دعا دونت إىل إنشاا الفيزياا االدتماعية ال  يدرس اجملتمع مبنهج العلم احلديث .. وباإال 
 ختلص علم النفس يباعا  من مفاهيم الروح واالنا الرتانسنتدالية والوعي التح  واإلدراق الالواعي واجلوهر العقلي،
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 . 104ك  95القرن العشرين، سلسلة عاً اإعرلة :   ينظر: اخلويل، د. ميىن هبري ، للسفة العلم يف (16)
 ينظر: دي. أم، سفج / التاور لي  يفاتيل  و  موضوع التاور وعالقت  بالمارق أو دارون . (17)
 . 90ك  83ينظر: د. دريسي موريسون، العلم يدعو لإلميان، يرمجة  مود تاحل العنبكي :   (18)

 
وانته  مفهوم القوى العقلية اإرادلة السايكولودية إفهوم القوى احليوية، وهكذا انتظمت العلوم يف ثالث جمموعات   

 .(16)د ى هي العلوم الفيزيوديمياوية مث احليوية مث اإلنسانية، وهلذا دانت الفيزياا يف اإقدمة(
داها احلديث باجتاه  اسم حنو اإادية، وإنكار دل ما ع وعند التحقيو يف هذه اإسألة جند ان احنياع للسفة العلم

أدى بالضرورة إىل يبا مواق  ً حيسمها العلم نفس ، وادع  الكاري من أنصار هذه النظرة دعاوى ً يتم التأدد 
منها، ًو ختضع للدرس العلمي  يادية لدارون نفس  ً يتعرض إىل أتل احلياة، بل دان مشروع  ينص  عل  

ا نواع وعالقتها بالبيئة والتكي  أو ما يسم  باالنتخاب الابيعي  ىت ان المارق قبل دارون قد يبىن مفهوم  دراسة
 التاور أدار ترا ة من دارون و ريه.

كك سفج،  (17)ويف عاً احليوان يدرس منوقل عرالة المارق الذ  قا  بالتيفري يف الصفات نتيربة اإلمها  أو اإللرا 
 ابيعيون من ربا الظواهر احليوية بالفيزياا أو التفسري اإاد  للحياة لهو لرضيات ً يقم الدليلودذلل ما  اول  ال

عل  تحتها بل ان العكس هو أقرب للصواب، دما وان دارون و ريه ً يدعوا بأةم استااعوا يفسري ماهرة احلياة 
 أمام العلماا. يفسريا  ماديا   ن احلياة ال يزا  سرا  أو احلياة احليوانية أو النبايية يف اخللية احليوانية أو النبايية 

احلياة يف نظر العلماا ماهرة باليفة التعقيد لهي )يستخدم قرات ا رض وختلو عربائ  دديدة هببقا  لقوانمل الكون، 
سواا يف و ومن ا ميبا تاعدا  إىل السمل و ريه أو ناعال  إىل اجلرثومة واإيكروب، ودذا النبايات ال  ال  صر هلا 

شكل خلية  ية أم  كة قرش أو ديناتور أو إنسان أو نبات لين احلياة هتيمن عل  العناتر وير مها عل   ل 
يرديباهتا واال اد من دديد.. واحلياة قد دعلت اإلنسان و ده سيدا  يف ميادين الودود واحلياة ينتج احلياة، واحلياة 

مة للمادة ياة ليةا يأيت إىل الودود بتصحيحات رائعة وبدون احلياة ال قي مي نفسها .. لاإادة ليست مبتكرة أما احل
وليس للحياة وعن وال  ربم، واحلياة هي اإصدر الو يد للوعي والشعور وهي و دها ال  جتعلنا ندرق تنع اهلل 

 .(18)ويبهرنا مجال (
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 . 129ك  125للسفة العلم يف القرن العشرين، م. س :  ينظر: اخلويل، د. ميىن هبري ،  (19)
 . 44ينظر: دنت، إميا نويل، نقد العقل العملي، يرمجة  امن هنا :   (20)

 
 المبحث الثاني: المنهج القرآني في عرض الحقائق العلمية

 األول: اللغة والحقيقة.المطلب 
 دثنا يف اإبحث السابو عن نوع من الصراع أو اجلد  بمل الدين والعلم، وعلمنا أن العلم يأسس يف بداية  ردة 
النهضة عل  أسس مادية أو اجتاه أ اد  يددد عل  ان اإادة هي دل شيا )وان الصيا ة اإتكاملة إذه  الوا دية 

 فسري اإاد  اإيكانيكي للحياة قاهتا، وقد يوالو العلماا عل  أن الفكر هو وميفة مناإادية يستلزم بالضرورة الت
ومائ  اإل، ونظر العاً اإلنكليز  روبرت هوق إىل الذادرة عل  اةا جمرد خزانة مادية، وانتقلت اإادية من اجنلرتا 

الفكر واالنفعاالت   ان الظواهر  ري اإادية دإىل أوربا لتصب  اإذه  الر ي للموسوعيمل الفرنسيمل اللذين أددوا عل
والروح إما أن يكون وميفة ثانوية للمادة وإما اةا خرالة، مث يارف الفكر اإاد   ىت اردع الابي  الفرنسي بيري  

فكري  تالظواهر النفسية إىل العوامل اإادية للبيئة واإناخ واليفذاا، وقا  قولت  الشهرية: )اإل يفرع ال 1808دابانيس 
 .(19)دما يفرع الكبد الصفراا.. وهذه تورة متارلة يصع  قبوهلا(

وبعد هذا التيار مهر ييار آخر يددد عل  أن اإادة ال ميكن أن يدد  هذه الومائ  اإعقدة للحياة إضالة إىل قلل 
السال  إىل ال ويون  ونإن يكوين الذرات اإادية يقود إىل أسئلة يدلع باجتاه اجملهو  لين التكوين الذر  من االلكرت 

اإود ، مث يعقيد العالقة بمل الذرات ويكوين اجلزيئات والعناتر، مث سريان االلكرتونات اإكون للتيار الكهربائي  
 دل هذه العالقات ال ميكن أن يأيت بصورة عشوائية لاقدة للقصدية والتوالو اإدد  إىل استمرار احلياة، مث ان اإشاعر 

واحلرية  ديدا ، دما يقو  الفيلسوف دنت: )هي الو يدة من بمل مجيع ألكار العقل التأملي ال  نعرف اإلنسانية 
قبليا  بيمكانيتها ولكن من دون أن ندردها.. وهنا يودد اآلن سب  قايت  ت للقبو ، وبذلل  ظ  لكرة اهلل 

والعقل النظر   با بمل العقل العملي ا خالقيواخللود بواساة مفهوم احلرية  قيقة موضوعية و و.. وهكذا يتم الر 
 .(20)التأملي(

و دثنا دذلل بأن م رات مهور النزعة اإادية دانت بسب  اإفاهيم اخلاهبئة إفهوم الدين ونصوت  جتاه قضايا 
دين لالودود، ودذلل البد أن نقرر بأن الدين ليس ماالبا  بتقدمي يفسريات دقيقة لكل الظواهر الكونية، بل ان ا

 وميفت  ا ساسية هداية البشر ويأسيس عالقات من 
 احل  والتسام  بمل با البشر، ويتولد هذا الشعور عن هبريو االريبا  باإلميان باهلل يعاىل.
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 ( .96سورة ا عراف : اآلية ) (21)

 
بناا عل  قلل جند ان الصراع بمل الدين والعلم يولد من مفاهيم وردود ألعا  خاهبئة لدى الارلمل، ودان عل  

أن يدردوا بأن الدين هو رسالة إهلية لإلنسان لوضع  يف مسار متوالو مع نواميس الودود، وإن  البا امل عن احلقيقة
العلم هو  اولة اإلنسان للتعرف عل  هذه النواميس، وبذلل يتحقو التوالو بمل الدين والعلم وإقا  قو هذا التوالو 

ل وعية يف  ياة اإلنسان عل  ا رض، وبذلستحظ  اإلنسانية  الة من االعدهار والرقي والسالم و دث نقلة ن

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ حيدثنا القرآن عن دان  من هذه احلقيقة بقول  يعاىل: 

وحنن نتداو  هذه .(21)چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

ة نتيربة احلصو  والشعور بالامأنيناإفاهيم بمل الدين والعلم ندرق بأن  اية الدين والعلم هي الوتو  إىل احلقيقة 
عل  اإعرلة ال  يدد  إىل احلقيقة، ولكن بسب  الصراع اإتوهم انشيفل الارلان جبوان  أدت إىل عيادة يعقيد احلياة 
وعزلة اإلنسان، ويوير  ياي  لال اإفهوم الديا جن  يف إشباع  ادة اإلنسان الرو ية بسب  سوا لهم الدين وال 

 يقدمي اإعرلة بصورة إجيابية يعزع من القيم بسب  احنراف العلم عن اإقاتد اإلنسانية، ودذلل ا خالقالعلم جن  يف 
ال  دع  إليها الفالسفة بسب  شعورهم باحلادة الضرورية لألخالق يف  ياة اإلنسان أيضا  ً يامر دعوهتم بيقناع 

اإادية والوضعية،  مااليات الفلسفة اإاالية والعقالنية و ىتاإلنسانية بأمهية االدسولوديا يف  ياة اإلنسان، بل يالشت 
وودد اإلنسان نفس  يف موادهة عنيفة مع با دنس  دوالعها اليفرائز واحلادات البيولودية واإادية، وعل  هذه 

 ا سس جتذر الصراع يف  ياة البشر عل  اإستويات دالة.
ين والعلم والفلسفة، ودل هذه االجتاهات دانت يستخدم الليفة من هنا دان سدا  احلقيقة هو اإال  ا ساس للد

للتعبري عن هذه احلقيقة وبناا عل  قلل يظهر للودود قضية الليفة ال  اريبات باإلنسان اريبا  نوع دما يعرف 
حلياة االفالسفة اإلنسان بأن  دائن ناهبو أو  يوان ناهبو، ودان اإفروض مع ودود الليفة يف  ياة اإلنسان أن يتاور 

بشكل متسارع ويقل النزاعات ويتوثو العالقات ولكن اإال ظ ان شيئا  من قلل ً حيدث، بل اليفال  ما حيدث 
العكس، و ىت عاد اإلنسان ميارس العن  والظلم وا نانية أدار من احليوانات يف بعض ا  يان دل قلل يددد أن 

 اإلنسان، والليفة يف  د قاهتا دانت ماهرة معقدة وخاردة عن احلادة إىل اإلميان والقيم والرتبية يعد ضرورة حلياة
السياق العام للتفسريات اإادية، ودما يذدر رسل )ان هناق نظريان متعارضتان إىل الليفة، لقد نظر الفيلسوف ليبنتس 

 بيعية يبعااإىل الليفة نظرة متارلة أ  بعدها  سابا  يسوده ا لكار الواضحة اإتميزة، ونظر ليكو إىل الليفات ال
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 . 95:   1983رسل، بريراند،  كمة اليفرب، يرمجة لداد عدريا، سلسلة عاً اإعرلة كك الكويت /  (22)
 . 101:   اإصدر نفس  (23)

 
للاريقة ال  متت اا بوتفها وسائل للتواتل.. ويبعا  لذلل لما يصدق عل  اجملتمع يصدق عل  الليفة بود  خا ، 
لالليفة يبدأ عندما يتعمل عل  الناس خال  أود  نشاهبهم أن ينقلوا اإعلومات بعضهم إىل بعض، ويتأل  الليفة يف 

 ، وعندما يصب  الليفة مناوقة متر العالقات بتاور متدرل من االريبا تورهتا البدائية من إحيااات وألعا  رمزية
اإباشر والابيعي با شياا البسياة إىل أمنا  مصال  عليها، بل ان بداية الليفة البد أن يكون شاعرية وهي ال يصب  

 .(22)علي  إال بالتدرل(
وإن اإلنسان  حيسم اإوضوع باجتاه ميتاليزيقي،ومع التشوش الذ  تا   العلم  و  أتل الليفة دان اإفهوم الديا 

قد أهلم الليفة، وهناق رأ  آخر يتوسا النظريتمل باالعتماد عل  اإزل بمل التعلم واإلهلام وهلذا السب  يددد لينبتس 
صة قأن اهلل و ده هو الذ  ميتلل العلم الكامل، ودذلل يتابع  ليكو بأن اإلنسان خملوق لين  يعرف العاً باريقة نا

.. وبناا عل  قلل دعل ليفة العلم الرياضية هي اإع  عن احلقيقة؛  ن الرياضيات تنعها  البشر ولكن ليكو يعتقد 
أن الرياضيات لن يع  عن احلقيقة  ةا منفصلة عن الابيعة وهي بناا اعتباهبي شيده الذهن البشر ، أما الابيعة 

 .(23)فهمها(لقد تنعها اهلل، ومث دان اهلل و ده هو الذ  ي
الليفة بالتايل إقن عادزة عن التعبري عن احلقيقة، ولكن ال منا  من اعتمادها يف نقل اإعرلة ولذلل جلأ الفالسفة 
إىل ماهرة التأويل أو ما يسم  ككك اهلريومونياقيا كك ال  اعت ت مشروعا  إلنقاق اإعىن من الفقدان أو التحربر، ولكن 

إنسانية يعاي احلقائو مع دلعة من الرض  واإعرلة، وهذه الليفة البد أن يع  عن مع هذا مهرت احلادة إىل ليفة 
هببيعة الوعي البشر  وعالقت  اجلدلية مع الودود، ويذه   مد عن  )إىل أن هذه الليفة اإلنسانية يكون الوعاا 

مد عن  أن الودود ويقرر   الذ  يستوع  هذه احلردة.. وإن هذه الليفة متال الاوب بالنسبة للمعاين الااوية ليها،
والليفة مريباان يف التعبري عن الشيا وضده لالودود قائم عل  ثنائية، دذلل الليفة والقضية ا وىل يف الودود هي 
عالقة احلرية واإعرلة لهما شيئان يف وا د، والودود هو دم ودي  واحلردة ا ساسية هي يف  ويل الكم إىل دي ، 

الكم والكي ، اإاضي دم واإستقبل دم واحلاضر دي ، وهي حلظة مباشرة الفعل و ويل   لهناق عالقة أيضا  بمل
إىل دي ، ويف للسفة العلم احلديث حيدث العكس لهو أ  العلم ينزع إىل  ويل الكي  إىل دم وبذلل حياو  

  ويل احلياة إىل مجاد يف  ويل العلوم احليايية إىل دموم ليزيائية مادية  تة! 
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 . 40كك  26ينظر : اخلدمي، اإرابا  مد، دين الفارة :   (24)
 ( .49سورة الذاريات : اآلية ) (25)
 ( .31سورة البقرة : اآلية ) (26)

 
وبناا عل  هذه النظرة وباإقارنة مع قصة  ي بمل يقظان وقصة روبنسون دروعو لين منا يفكري احلضارة اليفربية منا 
قو نزع دمي متمحور  و  ا شياا، واستنادا  إىل اإقارنة الذدية ال  أجنزها مالل بن با يف دتاب  مشكلة ا لكار 

يفربية والشرقية.. ة بمل منوقدمل روائيمل مياالن مدخال  منايا  للرؤيتمل اليف العاً اإلسالمي بمل القصتمل ال  هي عبار 
 يث أن دروعو ً يشيفل نفس  يف عزلت  إال بصناعة هباولة خش  وا دل والنوم أ  االهتمام بعاً اإادة يف  مل 

 .(24)ان  ي بن يقظان يشيفل  هادس البحث عن احلقيقة(

چ ى: قال تعال  لة عل  احلادة والعربز لال و دانية إال للخالو، ولذللإن عاإنا  كوم بنظام الزودية للدال

 .(25)چىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ
من هنا داات هذه النظرية الليفوية لتددد ان داللة الليفة يتضمن الشيا وضده، لاإادة هي نقيض الفكر يف الودود 

تالعم يف وما ي ره علماا الابيعة عن ودود لكرة اللال اإادة يفكر وال الفكر مادة، لكن هناق يرابا ضرور  بينهما 
ماا  الساعتمل عندما ينظر إىل إ داها جند ان الساعتمل يدالن عل  وقت وا د لهو ميفالاة ال يع  عن  قيقة 
م ع الرتابا بمل اللواعم يف الودود إق ال يأثري وال يرابا بمل الساعتمل يف الودود إال يف قهن اإال ظ يف  مل ان التال

 يف الودود بمل الظواهر هو  قيقي.
لالتالعم بمل احلياة واإاا  قيقي وضرور  لال  ياة بال ماا، ودذلل التالعم بمل اهلواا أو ا ودسربمل مع  ياة 

اإلنسان ضرور  لعند انعدام ا ودسربمل يتوق  احلياة، ودذلل التالعم بمل الشمس واحلياة وهببقا  لقانون التالعم 
وإن  دوث أ  خلل سيدد  إىل يعايلها، وهذا التالعم هو اإناسبة اإقصودة ال  تممها خالو يستمر احلياة 

 كيم عليم، ودذلل الليفة هي يف  قيقتها مالعمة لإلنسان ولربا  ياي  باحلكمة واإلنسانية، ولذلل دانت 

ڄ    ڄ  ڄڦ  ڦ  ڄ  چ :قصة بداية اخلليقة مريباة بالليفة عند اإلنسان ا و  يف  قول  يعاىل

ولكن هذه الليفة ختضع جلانبمل ، (26)چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ 
دان  خلقي وهو ان اإلنسان قد مت يزويده جبهاع ناو متاور يساعده عل  انتال أتوات مع ة عن داللة ليفوية 

 رؤية التاوريةالمريباة بالعقل واإلدراق، ودان  آخر هو دان  قبلي  ييب مسبو وال ميكن لهم الليفة مبود  
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 ( .6سورة النحل : اآلية ) (27)

 
ا  ادية  ةا ال ميكن أن متدنا بتفسريات لتعقيدات الظاهرة واريباهبها بودود اإلنسان ووميفت ، ومن مث ياور  

قابلياي  الفكرية من الشعر والفن والفلسفة يف مدة قصرية  س  علم ا نرتوبولودي وياريل العلم ، لالليفة أساسا  
لهي يع  عن تور يف الذهن مريباة بالواقع، ودما لسر العلماا ماهرة اريبا  أ  ليفة هي ماهرة لريدة و ريبة 

الذهن أو الفكر بالواقع، و دث اخلالف بينهم  و  أيهما أسبو الفكر أم اإادة ودما هو معروف لين اجلد  
تحقو بدون يبمل اإااليمل والابيعمل ً حيسم القضية بشكل واض ، ولكن دما قدرنا بأن اإلدراق ال ميكن أن 

معلومات مسبقة لتقارن بالواقع، وعل  هذا ا ساس دانت الليفة جتمع بمل اإلهلام والتعلم الكسيب أ  ان الوعي 
البشر  مزود ل ة لتاوير الفكر عن هبريو الليفة ولو ان اإلنسان ً يلهم اخل ة اإسبقة إا استااع أن ينتج 

ر العميو، ودانت الليفة يف  ياة اإلنسان يع  عن  قيقة ودوده عالمات ليفوية متاورة من الشعر واحلكمة والفك
لهي يع  عن الفارة أو اإعلومات اإردوعة يف قهن اإلنسان ليومفها يف عاإ  للوتو  إىل إدراق احلقيقة ودلما  
ة عدانت الليفة واضحة وبينة ومرنة دانت مع ة عن داللتها بشكل مباشر، ودذلل دلما دانت الليفة مرنة يف س

داللتها ليةا ستنمو ويتاور ويستمر، ومن هنا دانت الليفة يريبا بالفكر يف  قيقة العربز والتصور النسيب بسب  
 دوث ، أ   دوث العقل وإن العقل اإخلوق دما يقو  ليكو عادز عن إدراق الابيعة، لكانت الليفة دلما 

القاتر يكون يف ألضل  يقة النسبية اإريباة بالعقليقرتب يف احلقيقة ليةا ينرب  يف التعبري عن الواقع وهذه احلق
ا  وا  يف يرابا العقل مع الليفة العربية ال  جنحت يف احلفاظ عل  اإعاين بشكل دقيو ومنحت اإلنسان قدرة 
عل  التعبري عن أعقد العالقات واإودودات و يويتها النامية وأتوات ألفامها اإتناسقة مع انسيابية متنا مة مع 

ردة ويصوير اإعىن ع  ا توات، والعربية جتاوعت اشكالية  دود االستيعاب القاتر لأللكار ومتيزت بفت  احل
الفضاا اإعريف أمام الفكر ًو ييفلق  أمام  ردة العقل وياور العلوم واإعارف، لكانت هذه الليفة  و يع  عن 

القارة يف  ختاهب  اإلنسان يف عمق  الباهبن ودوانيت  معاين متربددة يف دالم اخلالو العظيم يف القرآن الكرمي لهي

 ،(27)چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ عمق  الرو ي والنفسي، لعندما يسمع قول  يعاىل:
وال ميكن أن جند معىن مكال  للمعىن اإتولد يف هذا النص يف أ  ليفة أخرى وهي ليفة يوتل اإعىن لكل اإستويات 

من نص  والعاً والابي  واإهندس دل يأخذ اإعىن الذ  يفهم  ويدرد  ويتأثر ب النفسية والاقالية، ليعلمها ا مي 
 وا د، ولكل داللة ينسربم مع ثقالت  أما ليفة العلوم الابيعية لهي ختاهب  مستوى معمل من الناس اإتخصصمل 
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 . 146د.  مد عابد اجلابر ، الرتاث واحلداثة :  (28)
 . 55ك  54الفارة، م. س :  ينظر: اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين  (29)

 
ليست لعالة يف دالة و لليس دل الناس يستايعون لهم ليفة العلم الابيعي، ودذلل ليفة هذه العلوم عادة ما يكون 

التأثري النفسي أو الرتبو ، ويف اليفال   تال إىل إسة ينويرية وتيا ة  قو مقاتد بعيدة اإدى يف التأثري عل  
النفس، ولذلل يكون النتيربة لقرااة الليفة العلمية يرادم معريف  ري قادر عل  الربا والوتو  إىل معرلة يولد استقرارا  

م اإعاترة أمهلت الليفة العربية وهربرهتا دعل التاور العلمي يولد يناقضات واختاللات يف الفه نفسيا ، و ن العلوم
يدد  إىل اختاللات يف اإواق  ومن مث االحنياع إىل معيارية  ادة  ري مرنة ا مر الذ  يعقد اإشهد اإلنساين 

ويف العربية نظام  كولودي بمل با البشر..ويكرس االنقااع احلضار  واإلنساين ويقلل لر  التواتل والتوالو الساي
 ليفو  لكر  معقد وإعرلة الاروة الفكرية يف الليفة العربية حنتال إىل النظر العميو يف داللة اإفردة يف هذه الليفة ولكن
الدراسات اإعربمية ً يعا هذه الليفة  قها  ن مجع الليفة اعتمد عل  التصني  الصناعي أو وضعت الدالالت 

ع القواعد وا قسام يف الليفة )لربمع اخلليل بن أمحد الفراهيد  عن هبريو اإلمكان الذها ال من اإعا  بعد وض
الليفو ، لفس  اجملا  لصنع الليفة بد  مجعها .. واحلا  هذه أن ينتهي ا مر إىل  كيم القياس بد  السماع.. وهذا 

قاقها للسماع، بل   اا اإشتقة ال ختضع يف عملية اشتينتج عن  يكريس النظرة ال  ينالو من اللفظ إىل اإعىن، وا
، وعل  هذا ا ساس  دثت التباسات دارية يف  ليل النص (28)لقد مت وضع أوعان هلا هي يف الواقع قوال  مناقية(

 أدت إىل أوهام يف االستدال  والتعرف عل  اإعىن، ومن هذه اإشكالت ما قه  إلي   مد شحرور يف دتاب  القرآن
قرااة معاترة الذ  اعتمد لي  عل  اإنهج الليفو  وهو اإنهج الذ  اعتمده اإعتزلة يف  ديد معاين ا لفاظ، ولذلل 
اعتمد عل  معاين ألفاظ مال اإلميان والصالة والكفر و ريها، وهي ألفاظ منقولة نقلها الشرع من داللتها الليفوية 

اللفظ  دين اجلديد )ومبقارنة بسياة بمل اإنهج ا تيل ومنهج  ليلاإباشرة إىل داللة دديدة مريباة بتعاليم ال
واالستدال  عل  معناه الليفو  الذ  اعتمده اإعتزلة جند أن الفرق شاسع بينهما لنهج اإعتزلة يتعامل مع الكلمة 

 .(29)لقا واإنهج اآلخر يتعامل معها ليفة واتاال ا (
لأدساد ألكارنا هي الكلمات، ولذلل ختضع الليفة لضوابا وقوانمل   واحلقيقة أن الكلمة توت جنسد لي  ألكارنا

دما ختضع االدساد إىل قوانمل لفي دل دلمة هناق داللة عل  لكرة ولكرة مضادة وهذه هي نظرية  مد عن  ال  
 عل  أساس الشر ها خلدمي يف دتاب  الذ  أشرنا إلي ، وبناا عل  هذا القانون نستايع أن نأخذ الليفة اذا االعتبار 

 يننا ستاييكي مستقر وإمنا يريبا  ردة الفكر يتأثر ويدثر ليها يف يرابا بمل الكم والكي ، لفي  انا يف الكلمة ل
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 . 61ك  55ينظر: اإصدر نفس  :   (30)
 ( .5سورة احلج : من اآلية ) (31)

 
نبحث عن لضاا معريف متحرق لال يودد يوق  عن احلردة مادام هناق يفاعل بمل العقل والنص وباإلمكان إدراق 

ماه لهو ميفبون" احلديث ضعي  لكن معناه تحي  يف إشارة إىل إضالة (:" من استوى يو هذه الداللة من قول  )
إجيابية إىل احلياة، دذلل التعامل مع النص إقا ً يتحرق الفكر لين النتائج ستكون سلبية )واإلنسان بفاري  ال يقنع 

صريي  ليعرف  قيقة دل ببمن احلياة مبظاهر أشكاهلا وألواةا دما ينقلها إلي   واس  بل يتناوهلا بعقل  وينفذ إليها 
شيا!! من أين داا؟ ودي  داا؟ وإىل ما ينتهي؟.. ويقوم أ  ديانة أو عقيدة عل  أسس معينة يوض   قيقتها 
مال التوراة واإلجنيل أو  ىت مدلفات ماردس واجنلز ولينمل والبد أن يكون هذه ا سس قادرة عل   مل البناا اإقام 

، ويتم بيان هذه ا سس عن هبريو دور ردا  (30)والسنة مها مصدرا هذه ا سس(عليها ويف اإلسالم دان القرآن 
الدين أو العلماا أو القساوسة، أ  ان النص الديا أو اإنت البد أن خيضع لضوابا بيانية يتفو عليها مدسسة 

 متخصصة يف جما  موضوع النص.
 المطلب الثاني: المنهج القرآني في بيان الحقائق.

ائص الليفة القرآنية وان احلقيقة بالنسبة للعقل البشر  ال سبيل إىل اإل اهبة اا إ اهبة مالقة،  دثنا عن خص
ولذلل لان اإعاين الكامنة يف النصو  يتاور بتاور الاقالة واإعرلة لكن ال يتناقض وال  تال إىل يعديل، ومن 

صاهلا بدقة رسم مالم  الصورة اإراد إي خصائص التومي  القرآين لليفة جند أن النص يعاي اإعىن اإتحرق ليفرض
ونسبية موادبة لاقالة العصر، ودذلل مين  اإتلقي هباقة للنظر والتأمل ليحدث يفاعل إجيايب لتحويل الكم الفاقد 
 للحردة، ويع  عن اإاضي الذ  اناوى واإستقبل الذ  ً يأت بعد إىل دي  معاش ينبض باحلياة واحلردة، دما 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  يف قول :

ودما قررنا لين اإفاهيم اإراد إيصاهلا ويرسيخها دمعاين مستقرة أو عقائد يف قهن اإتلقي يتم ع    (31)چۈئ
الليفة سواا دانت يف الكت  اإقدسة أم يف شر ها أو يأويلها عن هبريو اإدسسة الدينية أو الفكرية اإريباة بنظرية  

 سية.داإارد
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 . 63دين الفارة ، م. س، يأخذ عن اإلسالم دبديل للددتور مراد هولمان سفري أإانيا بالربا  :   (32)
 ( .30سورة البقرة : اآلية ) (33)
 ( .33ك  32سورة إبراهيم : اآليتان ) (34)
 ( .31سورة البقرة : اآلية ) (35)

 
وإا هببو اليفربيون مناهربهم النقدية للعهد اجلديد عن هبريو إهتام موثوقية النصو  دانت النتائج السلبية شربعت 
عل  عدم االعتقاد يف اإسيحية لكن دراسات اإستشرقمل النقدية العلمية الدقيقة للنص القرآين أدت إىل اإلقرار 

 .(32)  اإذهل مع الاابت من نتائج أ اث العلوم الابيعية والكونية(الكامل مبوثوقية النص وإ كام  التام وانسربام
وعل  هذا دانت الليفة هي ا داة الفعالة لنقل اخل ة وا لكار والتواتل، وقد خلو اإلنسان ولدي  قدرة عل  انتال 

إلنسان مهيأ ا أتوات يع  عن لكر وهي الليفة، لالليفة عندما يع  عن الفكر ليةا يع  عن خ ة ويدري  يكون
للربا بمل معلومات احلواس والبيئة ومعلومات سابقة مالت ا ساس يف يدري  اإلنسان عل  الربا مع الدماغ وهو 
اجلهاع البيولودي اإعقد، ودل هذه العوامل يتربمع لتاور قدرات اإلنسان وخ ي  جتاه الودود، وعل  هذا ا ساس 

  وهي بيولوديا  إلنتال الليفة ومزود ل ة سابقة عل  الربا لتاوير خ اي نستايع القو  ان اإلنسان ا و  دان مهيأ

 چ أساس إلناالق مسرية اإلنسان عل  ا رض إمارسة االستخالف وهو اإشروع اإلهلي لإلنسان قا  يعاىل:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

وهذا االستخالف يتحقو ، (33)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
بالرتابا واإناسبة بمل التسخري الذ  دعل  اهلل قانونا  يسر  عل  احمليا البيئي لإلنسان سواا يف ا رض أم اجملموعة 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ  الشمسية، قا  يعاىل:

ۆئ    ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ     ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ائې  ى  ى

، لرييبا مشروع االستخالف مع التسخري مع العقل (34)چی  ی  ی  جئ  یىئ  ىئ    ىئ

 چ واإلكة اإع ة عن الفارة لتعزيز متكمل اإلنسان عل  مقدرات ا رض، وعل  هذا ا ساس نفهم قول  يعاىل:

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

 ال أواإلنسان قد اتاف  لعملية الربا واالستنت لعلمَّ يشري إىل معلومات الفارة القبلية وإن، (35)چڇ
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االستدال  واإالئكة ً يكن مبود  استعداداهتا ال  خلقت عليها قادرة عل  هذا الربا، ويومي  العقل  

واالستنبا  دما دان اإلنسان و دل قلل درم  اهلل ودعل  سيد اإوق  يف الودود يتصرف مبود  هذه اخل ة 
ق العقلية والذهنية، لتفربري هباقات هذا اإخلو  للسيارة عل  الابيعة والبيئة ال  دانت متوالقة يف اخللقة ومناسبة

لكانت عملية يعليم ا  اا يد  عل  أن اإلنسان متكن من االستدال  عل  إعااا ا  اا لألشياا احملياة ب ، 
ولذلل أو  ما يتعلم الافل يف الليفة هو عملية إهبالق ا  اا أو أتوات يد  عل  أ اا مال  ذير أو ير ي  أو 

هذه العمليات يعا  هلا أ اا، مث بعد التدري  يتعلم الربا ويكوين اجلمل البسياة مث يصل إىل مر لة إهبعام دل 
التكامل الفكر  والليفو ، ومن الربا بمل الكالم والفكر نستايع  ديد هبريقة التأثري الليفو  يف نقل الفكر واخل ة، 

 ودما يصورها خلدمي:
 يو الكالم يتربل  مظاهر نفسية اإتكلم.إن الكالم تفة لنفسية اإتكلم وعن هبر  .1
الاريقة العلمية وهي هبريقة اإال ظة والتربربة واالستنتال، وهي الاريقة ال  ايبعها علماا العلوم  .2

الابيعية احلدياة مع اةا يأخذ بنتائج التربربة إال ان العقل أخذها من الربا بمل عدة ألكار ومعلومات 
وإن الذرة ينقسم لين العقل ً يأخذها مباشرة من التربربة وإمنا  سابقة مال معرلة أن اإادة يفىن

مبساعدة االستنتال مع التربربة، لالاريقة العلمية يستنبا التصور أو الفكر، ولكنها ال يستايع إنشاا 
الفكر وهذا السب  هو الذ  دلع الكاري من العلماا للوقوع يف خاأ ويابعهم البعض من علماا العاً 

لذين اشرتهبوا لقيام أ  ةضة علمية أن يفهم الدين بشكل يتفو مع الفكر العلمي اإقبو  اإلسالمي ا
 س  ادعائهم، وهذا ا مر يعا بالضرورة ختليص الفكر الديا من دل  قيقة  يبية  ري داخلة يف 

فتقر يقوال  العلم احلديث، وعل  هذا لين الاريقة العلمية مع اعتبار منهربها التربرييب لكنها يبق  
إىل عمل قها أو عقلي يعزع النتائج اإبينة عل  اإال ظة ويضعها يف اإلهبار اإفيد والعلمي احلقيقي، 

 وعلي  ال ميكن أن يكون الاريقة العلمية أساسا  للتفكري بل يصل  أن يكون لرعا  من أتل.
فكري، لالعقل أساسا  للتالاريقة العقلية هي اإال ظة واالستنتال وهي الو يدة ال  يصل  أن يكون  .3

يشمل اإل ساس والواقع واإعلومات السابقة والدماغ.. إال أن العقل ال ميكن أن يستقل باإعرلة إال 
بالوعي الباهبا وهو القل  الذ  حيو  مدردات العقل إىل عواهب  وأ اسيس يشيع يف النفس روعة 

 رة، والقيادة البد أن يعا  للعقلودالال ، أ  أن اإلنسان هو عقل وعاهبفة وهذا ما يسم  بالفا
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 . 76ك  68ينظر: اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين الفارة :   (36)

 
وليس للعاهبفة؛  ن العاهبفة و دها جتعل اإلنسان يتحرق بال ضابا لالبد من استخدام العاهبفة والعقل  ىت  

 .(36)يكون الفارة سليمة(
للتعرف   وهذا اإسار حلردة اإلنسان  تال إىل ليفة ينا م الفارة ومتن  اإعرلة بانسيابية يواد  إمكانات العقل البشر 

عل  احلقائو بنسبية مرنة وديناميكية مدثرة للوتو  إىل احلقائو بأقل مقاومة، ودما يعرف يف دوائر اإلرسا  
، ولذلل سنودز خصائص الليفة القرآنية ويراباها يف (Resonace Frequinly) واالستقبا  بدائرة الرنمل 

 لنص:دفااة واحلصو  عل  نتائج  قو مقاتد سياق ا  مراعاة العقل البشر  والواقع إليصا  اإعارف بأدار الارق
أوال : إن النص القرآين ال يشخص وال يعاي مالم  مشخصة، بل ان النص يعورم اللفظة يف لضاا اإالو ويسلبها 
التحديد، واإقصد من قلل هو إبقاا النص يتحرق يف الواقع بالنسبة للعقل اإلنساين و ري مريبا بزمان أو مكان 

لزمان واإكان بقصور احلدوث الذ  ال يناس  النص اإالو، ولذلل جند أن النص القرآين يبتعد عن لتلبس ا
التشخيص أو التحديد الزماين، وعل  هذا لين أ اا مال لرعون أو هامان أو آعر اإذدورة يف قصة سيدنا إبراهيم  

ا ، لصفات هي اإقصورة وليس ا شخدلها أ اا  ري مشخصة يشخيصا  دقيقا ، وإمنا يقبل التأويل عل  ان ا
وعلي  لين لرعون موس  ً يكن أ   لرعون، وإمنا ملوق مصر يسمون لراعنة دما أن ملوق الفرس يسمون أداسرة، 

 ودذلل القياترة بالنسبة للروم.
منبوق استحو   ولذلل  ىت أبو هل  ً يذدر أ   اإعروف وإمنا بصفت  ال  ثبتها القرآن الكرمي، وال  يع  عن موق

علي  الوعيد، وعل  هذا للم يذدر اسم يف القرآن ما عدا ا نبياا  ن أ ائهم اريبات بالو ي والرساالت لاندجمت 
( لي  أشهد أن  مدا   و وهو دزا من  ديث شخصياهتم بالداللة اإالقة للنص، ويف الدعاا الوارد عن الرسو )

 يف تحي  مسلم باب التهربد.
الكالم أن النص القرآين هو دالم اهلل والكالم تفة اإتكلم لهو يع  عن احلقائو اإالقة واختيار العربية اإقصود من 

للتعبري عن دالم اهلل يعاىل هو دزا من اإلعرباع بالنظم والبال ة ال  يعا ماابقة اخل  للواقع، لالقرآن الكرمي معربزة  
 ، والذ  ال خيلو عل  دارة الرد وال ينقضي عربائب ، ولذلل دانتدل  وهو السر الذ  أودع  اهلل يف هذه ا لفاظ

اللفظة يف الليفة العربية باإلمكان  ميلها دالالت ومعاين متربددة ومتحردة )وإقا يأملنا ليما ميلك  اإلنسان من 
 يد بالشكل الذ  ر الااقة التعبريية عن ا لكار واإعاين جند الايفرات ال  متنع  من القدرة عل  التعبري عن دل ما ي
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 وما بعدها . 76ينظر: اخلدمي، اإرابا ولد  مد، دين الفارة :   (37)
 ( .61سورة البقرة : من اآلية ) (38)
 ( .38سورة يس : اآلية ) (39)

 
يريد ولن يستايع أن حيقو التوالو بمل اللفظ اإستخدم عل  اإعىن اإقصود بالشكل الدقيو  سباب منها أن اإعاين 
أ زر من ا لفاظ، وهذه اإعاين ينبع من الداخل، أما ا لفاظ والتعابري لتأيت من اخلارل وهي  دودة ومتناهية، وعل  

إعىن باللفظ؛  ن ا لفاظ ال ييفاي إال دزا  يسريا  من اإعاين أال يرى أن لفظة )أً( هذا ال سبيل إىل  صر ا
يستعمل للداللة عل  أنواع شىت من اإشاعر وا  اسيس مال أشعر بأً يف رأسي، بأً اإنظر بأً من دلمة ...إخل، 

لة، وهكذا خص مجيل دتابة مجيودذلل اجلما  يستعمل  للتعبري عن معاين عدة مال منظر مجيل قصة مجيلة ش
 .(37)الكلمة الوا دة يع  عن معاين عدة(

وإقا عدنا إىل موضوع التشخيص جند الكاري من أمالة يعومي اإفاهيم يف النص اإالو للم يعد يع  عن احلدوث 
كان  مالزماين واإكاين لنربد أن مكان الاولان الذ   دث يف عصر سيدنا نوح )علي  السالم( قد اختل  يف 

وعمان ، لاإقاتد القرآنية يسوق احلدث للع ة ولتعم الفائدة وليس لتقديس أشخا  أو أمكنة، ودذلل يف قول  

، داات مصر بصييفة التنكري لتعومي الداللة وعدم (38)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ يعاىل: 

إدح أو الذم، التقديس أو ا صرها يف مكان وا د، ودذلل قدر بابل يف سورة البقرة ً يأت بصييفة التشخيص أو 
إمنا لبيان الداللة عل  ماهرة وتف  مذمومة دانت شائعة هناق وهي السحر، ودذلل أ اا أهل الكه  وعماةم 
ومكاةم للم يأت يف القرآن التشخيص للمدح أو التقديس ال للصحابة وال  هل البيت )عليهم السالم( أو أ  

الذم، وعندما قدر)عيد( وهو اسم تحايب داا قدره ليس يف معرض  شخصية أخرى ً يأت سواا يف اإدح أم
 اإدح أو الذم، وإمنا لتقرير  كم شرعي حيتال إىل قدر االسم للتحديد ويقرير هذا احلكم.

ثانيا : عندما خيتار النص لفظة  ددة للتعبري عن  قيقة معينة أو  ردة لعلية لين هذا االختيار يع  عن قدرة مالقة 
معربزة و قيقة مالقة يفهمها اإتلقي  س  اإستوى الاقايف والبيئي الذ  يعيش  مال اختيار النص للفظة و كمة 

لتربر  ، (39)چې  ى   ى          ائ     ېۉ  ې       ېچجتر  ورباها بالشمس يف قول  يعاىل: 
من جمموعة يتحرق مبدارات ضيفهمها اإلنسان البسيا بأةا جتر  إىل ةاية مقدرة هلا، والفلكي يدرق أن الشمس 

 يتحرق دلها، ودذلل يفهمها ا مي الذ  يراق  شروق و روب الشمس، اإهم أن القرآن الكرمي قبل أدار من
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 ( .40سورة يس : من اآلية ) (40)
 ( .7ق : من اآلية )سورة  (41)
 ( .30سورة الناععات : اآلية ) (42)
 ( .7سورة النبأ : اآلية ) (43)
 ( .31سورة ا نبياا : من اآلية ) (44)
 ( .30سورة ا نبياا : من اآلية ) (45)

 
عام  دث بصرا ة واضحة وأخ  جبريان الشمس وهي  قيقة أثبتها العلم يف العصر احلديث، ًو يذدر 1400 

جئ  حئ  مئ    چ قدر أن القمر قدره مناع  مث أعقبها قول  يعاىل: النص القرآين أن ا رض يتحرق أو جتر  ولكن

لألفاظ للل ويسبحون يد  عل  قابلية مالقة لداللة النص عل  معاين متربددة  س  ، (40)چىئ 

، لاإد  (41)چڑ  ک چ  التاور العلمي، ودذلل عندما قدر  قيقة عن ا رض قدرها يف قول  يعاىل:
إ دى  اضراي  يقتضي التكوير؛  ن اإد  قيقة نسبية أما التكوير لهي  قيقة دما يذدر الشيل الشعراو  يف 

لالد و الذ  يريبا ببيض النعام دما يف اإعادم ، (42)چڱ  ڱ  ڱ  ںچ  يكوينية ولذلل قا  يعاىل:
يريبا بتكوين ا رض ويكويرها أما اإد لهو يريبا باإلنسان الذ  يسري عل  ا رض، لحياما قه  سيربد ا رض 
ممدودة، ولو دانت مساحة النته  التكوير عند ةاية النقاة ا خرية عل  ا رض، لاإد يقتضي التكوير، ودذلل 

لين ا وياد يفهمها البدو  داخليمة وعالقتها بالويد، لالويد يساعد عل   (43)چٹ  ڤچ ىل: يف قول  يعا

دذلل يفهم اجليولودي .. (44)چھ  ھ  ھ  ے چ  االستقرار دما ان اجلبا  يساعد عل  استقرار ا رض
 اع اجلبل.اريفالنص لهما  يع  عن  قيقة ديولودية وهي ان اجلبا  اجلزا الذ  يشكل ليها اجلذر أعمو من 

ں   ں  ڻ    ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ويف قول  يعاىل: 

هذه اآلية ليها دالالت معربزة وعظيمة لكن اإفسرون القدماا لهموا لتو السماا باإار ، (45)چڻ       ڻ  ڻ
ولتو ا رض بالزرع للم يتوتل العلم يف عصرهم إىل نظرية االنفربار الكوين، واإاا هو سب  احلياة ًو يكونوا 

النفربار اا، ودذلل داات نظرية امن مكونات اخللية احلية النبايية واحليوانية يشكل  اإ %80يعلمون بأن أدار من 
 الكوين لتددد سبو القرآن وإعرباعه بأخبار ً يكن معرلتها متا ة لعصر التنزيل، ودذلل يف علوم ا دنة والفلل 
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 . وما بعدها 51ينظر: بديع الزمان النورسي، إشارات اإلعرباع يف لاان اإلجياع،  قيو إ سان قاسم الصاحلي :   (46)

 
والبحار واليفيوم وقوانمل احلياة والنفس والنبات واجلمادات دل قلل داا يف القرآن الكرمي يف تيغ قابلة لفهم متربدد 

 العلمي لعصر التأويل للنص الاابت اإنز  قبل أدار من أربعة عشر قرنا . س  التاور 
 المطلب الثالث: اإلعجاز القرآني.

إن اإلعرباع القرآين شيا مذهل وهو بالنسبة للبحث يعد مقصدا  أساسيا ، لالقرآن الكرمي دتاب نز  قبل أربعة عشر 
حد  وهو ال سورة من  لعربزوا واختاروا أسلوبا  آخر يف التقرنا ، و دى هذا الكتاب معاتري  بأن يأيوا مبال  أو مب

احلروب وهو الاريو ا تع  ولكنهم دانوا مضارين لعربزهم أمام القرآن ومن أو  آيتمل من أو  سورة بعد الفا ة 
  دوهي سورة البقرة يتحدث القرآن عن التحد ، ودما يذدر النورسي أن االلتتاح باحلروف اإقاعة هو بداية التح

)وإن القرآن بفوا   ومقاهبع  بقي وبعد دما دان قبل، ً مياثل أ دا  ًو يقلد.. واعلم أن )أً( دقرع العص  يوقظ 
السامع وأن اإالوب هو شيا وا د أن ينظموا مال  ولو مفرتيات، ويشري دذلل إىل أن هذه دالم اهلل ا عيل نز  

هتا أن احلروف اإقاعة دالشفرة اإلهلية أبرقها إىل رسول  الذ  (، ومن دالالب  د يل )علي  السالم( عل   مد)
 .(46)عنده مفا ها(

لهذه احلروف يد  عل  ان هذا القرآن مكون من ألفاظ دلمات و روف ولكن اخلالو العظيم عندما اختارها 
ياقها الليفو  سلكالم  وللتعبري عن مراده لكأمنا نفل ليها من رو   لتحولت إىل وضع آخر اختلفت لي  عن 

االعتياد  لتتحو  إىل معربزة مدلفة من دالم يستخدم  اإلنسان يف ليفت  متاما  دما خلو اهلل اإلنسان من مكونات 
مادية مث نفل لي  من رو   لتحو  اإلنسان إىل خلو آخر لتبارق اهلل أ سن اخلالقمل وعل  هذا اإفهوم  دث 

ة  يعاىل يف القرآن الكرمي، لذه  بعضهم إىل ان  قدمي  ن  تفاخلالف بمل علماا الكالم  و   قيقة دالم اهلل
القدمي وقه  آخرون إىل ان   ادث  ن  متشكل من ألفاظ نناقها، وناقها اإددد لي  احلدوث، وقه  آخرون 

ون ينزي  اهلل دإىل أن دالم اهلل قدمي يف نفس  مث أ دث  اهلل يف ا لفاظ اإتلوة من القرآن الكرمي، ودل هدالا دانوا يري
عن مشااة اإخلوقمل وحنن ال نريد أن نتوق  يف هذه اإسألة  ةا ً يعد يشيفل مسا ة من الاقالة اإعاترة اإهم 

 ان اإلعرباع يف القرآن الكرمي يتضمن نوعمل ومها:
و  ال  الليفإعرباع ا سلوب والنظم وهو اإلعرباع البال ي واإعروف )إن أسرار البال ة يرد إىل أسرار الوضع -1

 مردعها إىل اإلبانة عن  ياة اإعىن برتدي   ي من ا لفاظ ياابو سنن احلياة يف دقة



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 75 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 . 140مصاف  تادق الرالعي، إعرباع القرآن والبال ة النبوية :  (47)

 
م، ويدخل يف هذا 2008كك الرالعي كك إعرباع القرآن كك (47)التألي  وأ كام الوضع ومجا  التصوير وشدة اإالئمة(

 اإلعرباع إعرباع اإعىن الكامن يف اللفظ وهو دوهر اإلعرباع.
اإعىن واإلخبار عن أمور ال هباقة إلنسان عصر التنزيل مبعرلتها ومنها اإلخبار عن اإاضي السحيو إعرباع -2

بتفاتيل دقيقة ماال  إخباره عن قصة أتحاب الكه  كك وإخباره عن قصص ا نبياا وما درى هلم وإخباره عن 
ام الفرس، ر الروم بعد هزميتهم أمهبولان نوح )علي  السالم(، ودذلل إخباره عن اإستقبل مال إخباره عن انتصا

( سنوات وقد  قو، ويدخل يف هذا النوع اآليات الدالة عل  9كك  3و ديد مدة  قيو النبواة ببضع سنمل )
 اإلعرباع العلمي واحلقائو العلمية.

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
البا ث ان  يستحو احملاولة والنظر للتعرف عل  عربز اإلنسان  اإوضوع أعمو من ان ييفاية وريقات، لكن ودد

 يف هباقت  الفكرية وامكاناي  البيولودية، ودان القرآن الكرمي هو خارهبة هبريو النرباة وخااب اإلعرباع اإستمر.
ا هتويوض  لنا ان اإلعرباع القرآين موضوع عميو ومتربدد وان يومي  القرآن الكرمي لليفة العربية بعد معربزة بذا

 لضال  عن استيعاب النص إعاين يع  عن إعرباع علمي ً يكن خيار عل  با  إنسان عصر التنزيل.
ويف اإلعرباع العلمي دت  دارية بينُت مواضيع اإلعرباع العلمي ال  يارق إليها القرآن وال جما  يسع التوسع يف 

ن الكرمي دتاب هداية وال دخل ل  يف هذا اإوضوع، لكن القضية ا ساس ال   دث  وهلا خالف هي ان القرآ
جما  العلوم احلدياة، وإن هذا اإوضوع إقحام للقرآن يف مواضيع ال عالقة ل  اا ويع  هذه احلالة عن ضع  أمام 
التاور العلمي الذ   قو عل  أيد  اليفرب ولكن احلقيقة ان القرآن دما قدر هو يف ا ساس دتاب هداية، ولكن 

در  قائو علمية باريقة معربزة وهي هبريقة يع  عن قدرة النص القرآين عل  استيعاب احلقائو هذا ال مينع أن يذ 
العلمية اإالقة؛  ن اهلل يعاىل الذ  أنز  القرآن هو الذ  خلو الودود دل  لعندما خي  عن  قيقة علمية يستايع 

بل ه احلقائو وقدرها يف دتاب نز  قاإلنسان عل  قدر علم  أن يأخذ منها ما يعزع إميان  عن هبريو ادتشاف هذ
أل  وأربعمائة سنة يتحقو اإلعرباع: نعم ان القرآن الكرمي ال يعىن بالتفاتيل العلمية الدقيقة ولكن  يذدر دوهر 

حلياة ، لهو نص يفت  النظر والتأمل يف اچں   ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻچ احلقيقة، ودما قدرنا يف قول  يعاىل:
 ونشأهتا ولكن ال يدخل يف التفاتيل العلمية، ودذلل يددد بتعميم  احلقيقة اإتفو عليها ان اإاا هو سب  احلياة 
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وبدون  ال ودود للحياة ولذلل جند علماا الفضاا يبحاون يف الكواد  عن اإاا ليقا وددوا ماا   اوا عن احلياة، 

 ً جيدوا ماا أيقنوا بأن ال  ياة عل  قلل الكود . وعندما
وحياو  الكاري التشكيل يف اإلعرباع العلمي ولكن الواقع يشهد ان هذا اجملا  بدأ يرتسل يف الاقالة اإلسالمية 
ويومي  هذا اإوضوع يف الدعوة إىل الدين أتب   قيقة واقعة، وقد أسلم الكاري من اليفربيمل بسب  هذا اإوضوع، 

 ن موضوع اإلعرباع بدأ يشكل دانبا  مهما  من ثقالة العصر اإلسالمي.وإ
 وبناا عل  ما قدرنا باإلمكان االيفاق عل  أهم النتائج:

االهتمام بالليفة العربية؛  ةا ليفة  ية و الظ عل  هوية ا مة اإلسالمية ويساعد عل  و دهتا، ودذلل  .1
ل الرتادف رى مال القدرة عل  التعبري بصيغ  ية مامتلل الليفة العربية خصائص يفتقدها الليفات ا خ

والنقل، ودذلل التقدمي والتأخري واالعراب و ريها من خصائص  ية يف الليفة العربية، لعل أمهها قدرة 
 العربية عل   اداة النفس واإشاعر والتأثري النفسي يف اإتلقي عن هبريو الصوت والتالوة ومن مث التدبر.

العلمي والدعوة إىل البحث يف القرآن الكرمي من قبل متخصص يف العلوم احلدياة  االهتمام باإلعرباع .2
للربا بمل احلقائو اإذدورة يف القرآن الكرمي والتاور العلمي ويومي  قلل يف جما  اإلميان ويعزيز القيم 

 يف اجملتمع، وينبيفي احلذر من  و  هذا اإوضوع إىل السلبية.
االلرتاق  العلم والدين والتأديد عل  ان العلم احلو يتفو مع الدين احلو ويف العمل عل   قيو يوالو بمل .3

 يتسب  الشقاا لإلنسانية.
 قائمة المصادر والمراجع
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 م.2008
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ABSTRACT 

  

Human development works to expand and raise the capacity and the various 

experiences of the target communities, in order to reach a high level in all aspects 

of life, especially with regard to the development of human capabilities through 

attention to this area by the state and its institutions. The research problem is 

concentrated on the key question of: What is the role of Islam and its impact on 

the development of China's Lanzhou City community? Hence, the research aims 

to identify the role of geographical and cultural components in the development 

of China's Lanzhou City community, and to clarify the role of Islam in the 

development of City community. The importance of research comes from the 

great importance of human development and its impact on developing countries 

and communities that will move the Lanzhou City community of the stalemate 

and the negative tradition of certain legacy to a state of prosperity, progress and 

prosperity. The research adopts the descriptive analytical approach, which will 

describe and analyze the subject of research to describe reality and draw a 

predictive picture of the future. The most important findings of the research is 

that China's efforts in human development degrees and different means and 

depending on the economic circumstances and the nature of the social structure 

and cultural heritage. Moreover, there are a number of features and attributes 

such as geographical landmarks, cultural, Islamic and cultural those makes 

China's use them to comparison with the experiences of other countries for the 

growth and development of human development in the Lanzhou City community. 
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This research divides into sections, the first section deals with the role of 

geographical and cultural components in the development of China's Lanzhou 

 City community. The second section refers to the role of Islam in the 

development of China's Lanzhou City community  
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تعمل التنمية البشرية على توسيع ورفع القدرات واخلربات املختلفة للمجتمعات املستهدفة لكي تصل إيل مستوى مرتفع 
يف مجيع نواحي احلياة، خاصة فيما يتعلق بتنمية القدرات اإلنسانية وذلك من خالل االهتمام هبذا اجملال من قبل الدولة 

  جمتمع مدين  ما دور اإلسالم وأثره يف تنميسؤال الرئيس املتمثل يف: ومؤسساهتا، حيث ترتكز مشكلة البحث على ال
نة الجنو التعرف على دور املكوانت  اجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مديومن هنا يهدف البحث إىل  الجنو الصيني  ؟

نطلق من تفإهنا  ؛يةاملوضوع هأمهيت يةحيثمن فدور اإلسالم يف تلك التنمية من جهة أخرى. الصينية من جهة، وتوضيح  
من حالة  دينة الجنوم واليت من شأهنا نقل جمتمع ،رها يف تطوير الدول واجملتمعاتاثنفسها وأمهية آ لتنمية البشريةاأمهية 

 .اجلمود والتقليد السليب ملورواثت معينة إىل حالة من الرخاء والتقدم واالزدهار

من معلومات  من خالله سيتسىن لنا وصف وحتليل ما يتعلق مبوضوع البحث التحليلي الذي الوصفي يتبع البحث املنهج
ل يف أن جهود الصني يف تتمثتوصيفا يطابق الواقع ويرسم صورة تنبؤية للمستقبل. هذا وقد توصل البحث إىل نتائج 
عية وما تزخر به من موروث االتنمية البشرية متفاوتة، ووسائلها خمتلفة تبعًا لظروفها االقتصادية وطبيعة تركيبتها االجتم

ثقايف له مميزاته ومساته، وما تتمتع به من معامل وحضارية إسالمية وتنوع جغرايف جيعل من الصني دولة ذات اتريخ وثقافات 
وتنوع حضارة تفيد وتستفيد من تبادل الدراسات وتناول املقارنة يف تلك اجملاالت مع الدول األخرى.كذا فيما خيص 

ل يتناول دور املكوانت فاملبحث األو إىل مبحثني:  قسيم البحثينتنمية البشرية يف جمتمع مدينة الجنو، و منو وتطوير ال
الم يف تنمية جمتمع مدينة دور اإلساجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية، واملبحث الثاين: يشرح إىل 

 الجنو الصينية.

 

 

 

 

 

 

 املةلخص
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 املقدم :

بذلك مستوايت  له قققد حتو توفري الرفاهية املادية لتلبية احتياجاته املتنوعة واملتجددة،  وراءال يزال اإلنسان يسعى دائماً 
 آللة واملادةاذهبت به  من هذا التطور جدا مرحلة متقدمةحىت توصل إىل متقدمة من التطور التكنولوجي واملادي، 

 لذاته تهلقدراته تنمي تهنميتبني سعى إىل حتقيقهما يتطلبان مسعى موازاًي ياليت  داثةليكتشف أن التنمية واحل بعيدا..،
 .البشرية

تصادية واالجتماعية للباحثني يف امليادين االق يعترب موضوع التنمية البشرية من بني أهم املواضيع اليت تلقى اهتماماً 
مثل  اعوب مثلهمكرساً للش ألمم املتحدة للتنمية حقاً والسياسية، لذلك اعتربته املنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة ا

ابقي احلقوق، فبعد أن كان احلديث عن التنمية االقتصادية الشاملة أصبح اآلن الكالم عن التنمية البشرية ومقاييسها، 
وجبت  من هناو  فاالستثمار يف العنصر البشري أصبح الغاية اآلن لكل اجملتمعات للوصول إىل قمة التطور احلضاري،

اإلشارة إىل التأثري األساسي لإلسالم واملتمثل يف هنج التعليم وأساليبه يف أن يكون له دوٌر يف تنمية اجملتمعات بصفة 
 عامة وال سيما تنمية جمتمع مدينة الجنو.

 مشكةل  البحث:  

ة على  عملية تتضمن خيارات الناس عن طريق توسعة القدرات البشري :إن التنمية البشرية كما تصفها األمم املتحدة هي 
ية ، سواء كانت اجلغرافية أو احلضارية أو اإلسالمية أو الثقافية لتوظيفها يف حتقيق تنميٍة جمتمعكافة مستوايت التنمية

 تنمي  جمتمع وأثره يف ماهو دور اإلسالمشاملة. مما تقدم..؛ ترتكز مشكلة البحث على السؤال الرئيس واملتمثل يف: 
 .مدين  الجنو الصيني  ؟

 أهداف البحث:

  -تية:يسعي البحث إىل حتقيق األهداف اآل

 التعرف علي دور املكوانت اجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية. -3

 دور اإلسالم يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية.توضيح   -2
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  :أمهي  البحث

ن األمهية فإهنا منطلقة م ,فمن حيث أمهيته املوضوعية ،ةدعدمت وحيثيات جوانب تظهر منإن أمهية هذا البحث   
التقليد السليب واليت من شأهنا نقل اجملتمع من حالة اجلمود و  .الكربى للتنمية البشرية وأثرها يف تطوير الدول واجملتمعات

لتفاعالت ام واالزدهار، وهذا ال يتحقق إال بتسليط الضوء على دور تلك ملورواثت معينة إىل حالة من الرخاء والتقد
  الذي يقوم به يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية . ومدى التأثري

  :منهج البحث

راء ووصف التحليلي؛ حيث قامة الباحثة ايستق البحث الوصفي منهجيةلقد اعتمدت الباحثة يف تناول الدراسة على 
 وحتليل ما يتعلق مبوضوع البحث من معلومات لتقدم تفسريا للواقع وترسم صورة تنبؤية للمستقبل.

 :تقسيم البحث

 املبحث األول: دور املكوانت اجلغرافية والثقافية يف تنمية جمتمع مدينة الجنو الصينية.

 تمع مدينة الجنو الصينية.دور اإلسالم يف تنمية جماملبحث: 
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 املبحث األول

 دور املكوانت اجلغرافي  والثقافي  يف تنمي  جمتمع مدين  الجنو الصيني 

مع اتساع االهتمام ابلعنصر البشري يتصاعد االهتمام أبمهية التنمية البشرية وضرورة وحتديد مؤشراهتا ووسائل قياسها، 
 االقتصادية الذي برز يف عقد الستينات من القرن املاضي قد اهتم بتنمية وتطوير البىنفإذا افرتضنا إن عصر التنمية 

التحتية االقتصادية فإن املرحلة الراهنة هي مرحلة إعداد وتطوير القدرات البشرية.. أي أن اإلنسان تصدر أهداف التنمية 
يعة تركيبتها ا تبعًا لظروفها اإلقتصادية وطباملعاصرة. ومع تفاوت جهود الدول يف التنمية البشرية واختالف وسائله

االجتماعية ومورثها الثقايف؛ إالَّ إن هدف التطوير ورفع املهارات البشرية هدف واحد. وهذا يعين أنه ابإلمكان االستفادة 
 (1)وع ومفيد.ر من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال واملقارنة بينها، أي إن االقتباس وتوطني وسائل التنمية البشرية مش

 أواًل: املكوانت اجلغرافي  ملدين  الجنو الصيني :

تنقسم الجنو إىل ثالث حمافظات ومخسة أحياء، املنطقة اجلديدة يطلق عليها منطقة الجنو اجلديدة، ومنطقتان للتنمية  
على مستوى الدولة أي منطقة التنمية للتكنولوجيا العالية احلديثة لالجنو، ومنطقة الجنو االقتصادية، وأربع حدائق 

 . صناعية على مستوى املقاطعة

كم مربع، وعدد سكاهنا   2132.1 ألف كم مربع، وتبلغ مساحتها احلضرية 23.2 جنو اإلمجاليةوتبلغ مساحة ال
ماليني نسمة. تتمتع الجنو بسمعة عالية  3.121 ماليني نسمة، وعدد سكاهنا املقيمني الدائمني 4.4 اإلمجايل يتجاوز

لصني" و"عاصمة فر" و"القصر الصيفي يف غريب امثل"املدينة االسرتاتيجية املهمة على طريق احلرير" و"لؤلؤة النهر األص
فكل ما تتمتع به مدينة الجنو من ميزات ومسات جيعل مؤهالت ( 2).النواعري"و"املدينة املشهورة إبنتاج اخلضار والفواكه"

  التنمية البشرية هبا ظاهرة للعيان.

عاصمة  ويف القرن الرابع قبل امليالد كانتأصبحت الجنو جزءًا من األراضي الصينية منذ القرن السادس قبل امليالد، 
 أصبحت مركزاً هاماً للداينة البوذية إىل أن فتحها املغول يف  22 إىل 5 سالسة ليانغ لفرتة وجيزة، ومن القرن

                                                           
واردالبشرية يف إمكانية املقارنة وفرص االستفادة، مصر،القاهرة، املؤمترالعريب األول يف إدارةوتنمية امل-البشريةاملعريف، انصر ميالد، التجربة الصينية يف التنمية  1

 https://hrdiscussion.com/hr104718.htmlموقع إلكرتوين: .2020القطاع العام )الواقع والتطلعات والتحدايت(، 
 ع سابق. املوقع اإللكرتوين.مدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، مرج 2
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م خالل عهد 2151م, ومن ذلك الوقت أطلق عليها أمساء خمتلفة إىل أن اكتسبت امسها األخري عام 2235 العام
 م.2111دما أصبحت قانسو مقاطعة منفصلة مت اعتبار الجنو عاصمة هلا عامأسرة تشينغ، وعن

مستوى  ولكوهنا املدينة األشهر على. مدينة الجنو عاصمة إقليم قانسو وأكرب مدينة به. تقع يف مشال غرب الصني  
التصال ابلنصف الشرقي ا اإلقليم فإهنا تُعترب مركز نقل إقليمي رئيسي. ولقد أاتحت للمناطق الغربية احلفاظ على بقاء

 .من البالد عرب شبكات السكك احلديدية

  م2020 نسمة وفًقا للتعداد السكاين لعام 3.121.213وتُعد الجنو موطًنا لـ  
، وتعترب (3) (ميال مربعا 420) كيلومرت مربع 2,011 اليت تبلغ( احلضر) نسمة يف املساحة املبنية 230.277.2و

ها لثقافة النهر األصفر العريقة لألمة الصينية, حيث حتيطها اجلبال من اجلنوب والشمال وخيرتقالجنو مدينة قدمية ممثلة 
طلق عليها ، حيث ي"املدينة على النهر األصفر" النهر األصفر من الشرق إىل الغرب، ويسميها الناس منذ قدمي الزمان

اجلديدة اخلامسة  افظات ومخسة أحياء، وفيها املنطقة، وحتتوي الجنو حالياً على ثالث حم(املدينة الذهبية)جبني تشنغ أي 
للدولة أي منطقة الجنو اجلديدة، ومنطقتان للتنمية على مستوى الدولة أي منطقة التنمية التكنولوجيا العالية احلديثة 

جنو على ال ملدينة الجنو، ومنطقة الجنو االقتصادية، وفيها أربع حدائق صناعية على مستوى املقاطعة، وبترتبع مدينة
الروافد العليا للنهر األصفر اليت تنبع من جبال املقاطعة؛ مثلت املدينة املركز الرئيس للمقاطعة منذ ألزمان طويلة. الروافد 
 العليا جتري يف الطرف اجلنويب للطريق املؤدي عرب ممر هيكسي ومن خالل آسيا الوسطى واملمتد إىل الطرق املؤدية إىل 

ة يف إقليم )شنشي( من الغرب والشمال الغريب، وكذلك منطق( حديثا شيان) مية ملنطقة تشانغ آنمنطقة العاصمة القد
 .(4)حبرية تشينغها العليا الرافدة للنهر األصفر

وتتمتع الجنو بسمعة عالية مثل "املدينة االسرتاتيجية املهمة على طريق احلرير"، و"لؤلؤة النهر األصفر"، و"القصر الصيفي 
، والشكل اآليت يبني املوقع اجلغرايف ( 5")صني"، و"عاصمة النواعري"، و"املدينة املشهورة إبنتاج اخلضار والفواكهيف غريب ال

 :ملدينة الجنو

                                                           
3 Xue dafeng, Thesis Master, The Research on Urban Problem of Management and 

Countermeasure in Lanzhou, Lanzhou University, May2006 P16. 
 www.arab.gsta.gov.cn/awweb/arablzs/15223.jhtmlمدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، املوقع اإللكرتوين  4
 مدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، مرجع سابق املوقع اإللكرتوين.  5
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 : تقسيمات احلدود واملقاطعات الصينية2الشكل رقم 

 
 www.ar.wikipedia.org/w/index.phpاملصدر: موسوعة ويكيبيداي، موقع إلكرتوين، 

 اثنيا: املكوانت احلضاري  والثقافي  لةلمدين .

 تعترب احلضارة  الصينية من أقدم وأعرق احلضارات وذلك ليس يف آسيااملكوانت احلضاري  ملدين  الجنو:  -2
لقد دامت : "العامل أمجع، وقد وصف فولتري تلك احلضارة يف قولهوحدها ولكن على مستوى حضارات 

هذه اإلمرباطورية أربعة آالف عام دون أن  يطرأ عليها تغري يذكر يف القوانني، أو العادات، أو اللغة، أو 
 .(6) "حىت يف أزايء أهلها، و حيق لنظام هذه اإلمرباطورية أن يكون أفضل نظام شهده العامل

 

                                                           
6 Xuedafeng,M.D. Thesis ,The Research on Urban Problem of Management and 

Countermeasure in Lanzhou ,Management,Lanzhou university,2006,P15. 

http://www.ar.wikipedia.org/w/index.php
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املعامل احلضارية يف الجنو حيث هناك جبل ووتشو آن وجبل ابيتاي وجسر جونغ شآن احلديدي وحديقة لقد تعددت  
النواعري ومتثال النهر األصفر األم وغريها من املشاهد احلضرية.. فهاتيا فوشاقو نغال تظهر متميزة مبناظر دانشيا الطبيعية 

 اصورات يف آسيا،وموقع األحافري ملامينتشي ساوروس أكرب مسقط رأس للدين

وفن ماجيااي وصناعة الفخار امللون الذي يعد من جوهر ثقافة النهر األصفر، ابإلضافة إىل جمموعة مقابر أسرة امللك 
"مينغ سو وانغ" اليت تسمى مبقابر أسرة مينغ فيلو نغشانغ. وقد بسطت الدولة محايتها على مواقع اآلاثر الثقافية وموقع 

ت الطبيعية األكرب على مستوى الدولة، وجبل شينغ لونغ يعد أشهر جبل يف لونغيوه، وحديقة الغاابلوتوسيامن، واحملمية 
الوطنية تولوقوه، وكذلك يف الجنو مت اكتشاف الطبل الفخار والورق املصنوع يف أسرة هان امللكية، وحتفظ فيها أيضاً 

ألف  21.2 من معهد وونشوهقه؛ مع جمموعة من( بيةاملكتبة الكاملة يف أربعة فروع أد) الكنز الوطين سيكوتشو آنشو
أثر، منها معبد الباغودا األبيض وجرس اتيهه احلديدي  100 حتفة حمفوظة يف املتحف، وتوجد يف الجنو أيضا أكثر من

 .(7) معبد البوذا الربونزي

إلهلامات الدرامية للعديد من ا ويف السنوات األخرية أصبحت املورواثت الثقافية والتنوع احلضاري ملدينة الجنو مصدراً 
 احلرير"، و "كالسيكية طريق عن برانمج "احلكاايت يعد واليت تعد إجنازات ملحوظة ضمت جمموعة من الروائع حيث

لرقص الصيين"، يف القرن العشرين معلماً يف اتريخ الدراما والرقص الصيين. ويعترب برانمج "احللم عند وهنو  انغ" واحدا ا 
يات ملشروع الفن املسرحي املمتاز على مستوى الدولة، ويتمتع ابلشهرة العاملية منقطعة النظري؛ ويعترب من عشر مسرح

 20 طبل السالم أحسن طبل يف الصني؛ ألن أداء الطبالني مليء ابلقوة والنشاط. ومع الدوران السنوي األكثر من
ال غريب الصني بعة يف العامل، حيث يقال فيها "تبدأ جولة مشاملرتبة األوىل يف آسيا والرا( القراء) مليون جملد، حتتل جملة

وأيضاً تعترب الجنو صاحبة الصورة املتجددة, فهي ترحب ابلزوار من مجيع أحناء العامل, وإن مدينة مبثل هذا  من الجنو ".
 :(8)هم هذه املزاراتأالتاريخ احلافل واحلاضر املشرق؛ ال ميكن حصر مزاراهتا السياحية والرتفيهية لكن نكتفي بذكر 

 جامع شيقوان الكبري. -

 جسر تشونغ شان احلديدي. -

                                                           

August 2009 Vol.22 No 4.）Social Science Edition（Wuhan University Technology 7 
 مدينة الجنو، مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، موقع إلكرتوين، مرجع سابق.8
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 حديقةالساقية. -

 كهوف معبد بينج لينج. -

 حديقة ينابيع اجلبل اخلامس.  -

 متحف مقاطعة قانسو. -

 حديقة النواعري مبدينة الجنو. -

 حممية جبل شينغ لونغ الطبيعية بيوهج ونغ. -

 حديقة الجنو النباتية. -

 املكوانت الثقافي  ملدين  الجنو الصيني :  -

يوس تتميز الثقافة التقليدية يف مدينة الجنو الصينية بعراقتها وامتدادها التارخيي، حيث أهنا أتثرت بدايةً ابملذهب الكونفوش
ق.م هو مفكر  552 وكونفوشيوس املولود عام الذي ميثله كونفوشيوس، واملذهب الطاوي الذي ميثل هالوتسي،

ة وسياسي وعامل تربوي عظيم، أصبح مذهبه التيار الرئيسي للثقافة التقليدية الصينية, حيث ترك آاثراً عميقة على الثقاف
الصينية وحىت الثقافة الشرقية كلها، وهو بذلك يعترب كونفوشيوس من املفكرين العشرة العظماء العامليني يف العصور 

كر عظيم يف عصر ممالك الربيع واخلريف ومؤسس املذهب الطاوي، مارس نشاطات علمية القدمية. أما الوتسي فهو مف
يف مدينة لوهيانغ عاصمة أسرة تشو، ولقد ألف كتاابً فلسفياً هاماً بعنوان" كتاب األخالق، إن ُكاًل من كونفوشيوس، 

وترك  يوسي، واملذهب الطاوي،والوتسي، من أبناء منطقة مشال الصني، حيث أسسا مذهبني ومها: املذهب الكونفوش
 أتثريات عميقة على الثقافة الصينية ألكثر من ألفي عام، واليزال أتثريمها قائماً حيت يومنا هذا. 

ومازال املعبد الكونفوشيوسي الذي كان مزاراً  للناس يف العصور املختلفة, وال يزالوا يقدمون فيها لقرابني لكونفوشيوس، 
 ليت دفن فيها أبناء وأحفاد كونفوشيوس واملباين الكونفوشية اليت بناها أجيال كونفوشيوس يفوأن الغابة الكونفوشية ا

 .(9) العصور املتعاقبة املختلفة مازالت مجيعها حمفوظة يف مدينة تشيوىفو حىت الوقت احلايل

                                                           
 .9، ص 2022العاملية، جملة اإلسالم يف آسيا، رؤية موضوعية واقعية، كواالملبور، ماليزاي، اجلامعة اإلسالمية -بني الصيين، يونس، اإلسالم يف الصني 9
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ل اإلسالم بقرون، قب لقد أتثر الصينيون ابلعرب منذ القدم، حيث بدأت عالقة الصني ابلعرب منذ زمن بعيد فكانت 
 تكن وليدة إن عالقة الصني ابلعرب مل: "وقد ذكر األستاذ بدر الدين يف كتابه "العالقات بني العرب والصني". قائال

لعصر اإلسالم، بل كانت قبل اإلسالم بقرون، فكانت العالقة موجودة بطريقة غري مباشرة، مث أصبحت مباشرة قرب 
بل الصينية واإليرانية والرومانية، على وجود العالقة بني العرب والصني ق: صادر الثالثةظهور اإلسالم". ولقد اتفقت امل

 اإلسالم ببضعة قرون يف شكل مباشر من خالل اتصال جتار العرب ابلصينيني عن طريق التجار اإليرانيني والرومانيني

(10). 

اإلسالم عقيدة مشرتكة لدى عشر أقليات أصبح  انتشار اإلسالم يف الصني، عام بعد 2300وبعد مضي أكثر من  
وابوآن،  ار،انغ، وساال شي والقازاق، والقرغيز، والتااتر، واألوزبك، والطاجيك، ودونغ ، والويغور،هوي قومية هي: هوي

  .وهذه القوميات العشر هي من القوميات الست واخلمسني املوجودة يف الصني

رجاء الوطن، وإن  موجودون يف كل أهوي"  وي"ه ، فأبناء قوميةالصني متيزاً  من أكثر قوميات" ِويِوي هُ هُ "قومية وتعترب 
لقوميات الست ا فهي اليت تعترب القومية األكرب بنية "هان" م، وأما قومية هبكانت هلم جتمعات يف أحياء أومناطق خاص

 ،مليون نسمة ومائيت مليار حالياً هذه القومية  أفراد، ويبلغ عدد ياعاملات قوميالواخلمسني يف الصني، كما تعترب أكثر 
افظون أعماهلم معهم بشكل وثيق، ولكنهم حي مع القوميات األخرى يف انسجام ويباشرون" ِويِوي هُ هُ "عيش قومية تو 

ألقليات يف ا م االجتماعية الفريدة، ومل يذوبوا يف قوميات أخرى كما حدث لبعضهتحيا على متيزهم العرقي ومنظومة
هذا الوعي  "،يوِ ِوي هُ هُ "ي القومي الراسخ لدى أبناء  ــذلك الوعذيني والنصارى، ولعل أهم أسبــاب اتريخ الصني كالبو 

ك أن هذا الوعي وليس من ش. قوة هائلة للتصدي للتأثريات اخلارجية اليت قد حتتويه" ِويهُ  ِويهُ "جمتمع  نحمالذي 
 .(11) ملسلمنيا املميز هو نتيجة التعليم اإلسالمي، وحكم

 

 

 

                                                           

 .1، ص 2950، 2بدرالدينو.ل.حي، العالقات ينب العرب والصني، مصر، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ط 10 
 .22-20رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص -بني الصيين، يونس عبد هللا، اإلسالم يف الصني 11
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 املبحث الثاين

 دور اإلسالم يف تنمي  جمتمع مدين  الجنو الصيني  

م ووصلت قوة املسلمني املؤثرة يف 2311 –م 2201لقد شهد اإلسالم تطوراً كبريًا يف الصني يف عهد أسرة يوان  
اجملتمع الصيين إىل مستوى غري مسبوق، ولكن الصينيني آنذاك كانوا ينظرون إىل الذين استوطنوا أرضهم كمهاجرين 
أجانب، سواء كانوا من خلف الذين جاءوا  إليها يف عهد أسريت اتنغ وسونغ أو املسلمني، وإن أكثر مسلمي املدن 

لصينية ، حيث تكونت هذه القومية املسلمة اِويهُ ا وخصوصاً يف مدينة الجنو هم من أبناء قومية هوي واألرايف وسكاهن
 خالف القوميات األخرى، من أصول عربية وفارسية، وميكننا أن نالحظ آاثرا ألصوهلم العربية والفارسية رغم 

خالل نطق ألسنة هؤالء كلمات عربية مرور سبعة قرون على جميء أجدادهم األولني إىل الصني ونالحظ ذلك من 
 وغريها من الكلمات العربية. "مؤمن"و" علم"و" نية"و" إميان" كلمة:وفارسية، مثل

أنف كبري، وعينان غائراتن، : ونالحظ أيضاً أن الكثري من الرجال والنساء مالحمهم أقرب إىل مالمح العرب  
ومن املؤكد أن  .أبناؤها أمساء صينية إضافة إىل محلهم األمساء العربيةوحليةكثيفة. غري أهنا صارت قومية الصينية محل 

 .(12)هوي هوي األولني أصروا على تسمية أوالدهم ابألمساء العربية خوفا من أن ينسوا أصلهم وهويتهم الدينية

 وبعد ألف عام تقريباً حتول اتريخ اإلسالم واملسلمني يف الصني حتواًل 
 االهتمام ابلتعليــم الديــين والدعوة اإلسالميــــة ودراســــة اللغة العربية، وكانإجيابياً، حيث بدأ  

 من الدينية والشرائع القرآن بتعليم بدأ م. أثر يف ذلك التحول, فقد2572م: 2522إلياس ُهو ِدنغ تُشو  للشيخ 
 مبائيت الصحوة هذه وبعد. املساجد يف أجالء شيوخ أيدي على الدينية والعلوم القرآن تعليم نظام انتشر مث بيته، ومن

 الكالسيكية هان بلغة األسفار وتدوين العصرية ابلسمات املتميزة الدينية الكتب أتليف العلماء بعض بدأ تقريبا سنة
 من االستفادة مع والتاريخ واألخالق والفقه والفلسفة الكالم علم يف ماورد واستخدام( الكالسيكية الصينية اللغة)

 .(13) التقليدية الصينية الثقافة

                                                           
ار احلضاري الصيين العريب، جملة الصني اليوم، موقع إلكرتوين، ليهواين، محود يوسف، احلو  12

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0701/p6.htm 
  .210، ص 2992جينيوان، إبراهيمفنغ، اإلسالم يف الصني، بكني، الصني، دار النشر ابللغات األجنبية، 13
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 يف اإلسالمي التعليم ومن هنا وجبت اإلشارة إىل التأثري األساسي لإلسالم, واملتمثل يف هنج التعليم وأساليبه، فلقد متيز
خصائص صينية اعتمادًا على امليزة السكنية للمسلمني الصينيني،  ذو يتعليم أبسلوب الصني خاصًة يف مدينة الجنو

 ، وهو األسلوب الذي يتخذ املسجد مكاانً للتعليم، واإلمام معلماً، ومن"توزع الكثري وجتمع القليل" حيث اطلق عليه
أهم املواد التعليمية اإلسالمية: تفسري القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، والفقه، وعلم التوحيد، واللغة العربية وقواعدها، 

  .لصني إىل يومنا هذاوغريها، وإن هذا األسلوب جعل اإلسالم ابقيا يف ا

لقد ارتبط ظهور وتطور التعليم اإلسالمي التقليدي يف املساجد ابلتوزيع اجلغرايف للمسلمني يف الصني، فهم موجودون 
  .يف كل أحناء البالد، وهلم جتمعات كبرية، فقد ابت املسجد موقعاً مثالياً لتعميم املعارف اإلسالمية بني املسلمني وأطفاهلم

ل أبن أسلوب التعليم اإلسالمي التقليدي يف املساجد قد استند يف ظهوره على خلفية اجتماعية لتعليم وميكن القو 
الكتاتيب يف الصني القدمية، ودجمه أبسلوب التعليم اإلسالمي التقليدي داخل املساجد الذي كان شائعًا يف الدول 

 اإلسالمية يف العصور الوسطى.

ية، عامة, ويف مدينة الجنو خاصًة إىل تربية العقيدة الدينية، والقيم واملبادئ األخالقيهدف التعليم اإلسالمي يف الصني 
التعليم " واملعارف اإلسالمية لدى املسلمني، ولقد َعِلمنا ابلواثئق التارخيية أن التعليم اإلسالمي ظهر يف الصني قبل ظهور

 .(14)زيلفلقد كان  آنذاك معتمداً على التعليم املن "اإلسالمي املسجدي

لقد اعتاد املسلمون الصينيون تعليم أطفاهلم تعليمًا شفهيًا للغة العربية والقرآن الكرمي يف منازهلم، كذلك املعارف   
كان التعليم االسالمي جيرى على طريقة أخرى, وهى أن يلقن األئمة . األساسية يف علوم اإلسالم والشريعة والفقه

والفقهاء الوافدون من بالد الفرس املسلمني الصينيني القرآن والعلوم اإلسالمية يف املساجد، ويدرسوهنم القرآن وعلومه 
نيني حىت أواخر عصر يوان يابلعربية ويعلموهنم اللغتني الفارسية والعربية اللتان ظلتا لغيت ختاطب لدى املسلمني الص

مراكز للتعليم االسالمي، وأماكن " بيوت املسلمني"م، وقد أنشأ هؤالء األئمة والفقهاء الفرس 2311 –م 2201
ألداء الشعائر الدينية اإلسالمية يف أحناء الصني، فقد توافد إىل بالد الصني يف ذلك الوقت عدد كبري من األئمة والفقهاء 

 .(15) ودية توجُهها إليهم املساجد الصينية اليت كانت تفتقر إىل من يرعى شؤوهنا من األئمة القادرين الفرس تلبيًة لدعوة

                                                           

 .25جع سابق، ص جينيوان، إبراهيم فنغ، اإلسالم يف الصني، مر  14 
 .223، ص2919، 2جينيوان، إبراهيم فنغ، املساجد يف الصني، بكني، الصني، دار النشر ابللغات األجنبية، ط 15 
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وكما تشري السجالت التارخيية إىل أن التعليم اإلسالمي النظامي يف الصني ظهر يف أواسط القرن السادس عشر، وقد  
: يتمثل يف التعليم التعليم التقليدي يف املساجد، والثاين تفرع إىل اجتاهني من حيث أسلوب التعليم، فاألول: يتمثل يف

 الشيخ إلياس  -النظامي يف املدارس اإلسالمية، وهو األسلوب الذي كان سائداً يف وقتها، ويعد املعلم اإلسالمي الكبري

سلوابً رئيسياً أ رائد التعليم يف املساجد, صاحب األسلوب املتميز الذي صار بعد حوايل مخسمائة سنة -ُهو دنغ تشو 
 .(16)لنشر املعارف اإلسالمية يف مجيع املناطق الصينية

ابتداًء من جهود الشيخ "إلياس هو دنج تشو"بدأ املسلمون الصينيون القدماء حياهتم لنشر الدين اإلسالمي وإبراز  
عربية والفارسية والصينية دوا يف تعلم الالتقاليد اإلسالمية احلميدة، وإعداد األكفاء يف العلوم الدينية والثقافة القومية فاجته

الستيعاب العلوم اإلسالمية والثقافة الصينية التقليدية مًعا، واستطاعوا استخدام اللغتني العربية والفارسية يف التدريس، 
مي يف وقاموا برتمجة أمهات الكتب اإلسالمية إىل اللغة الصينية، األمر الذي مهد طريقا ميسرًا النتشار الدين اإلسال

 . الصني

مل يكن التعليم اإلسالمي عند ظهوره متكاماًل ومنتظماً كما هو عليه اآلن، فقد بدأ يف بيوت املسلمني، وكانت مواد  
التدريس متفرقة وغري موحدة، وعملية التدريس غري منتظمة مث تطور األمر وانتقل التدريس إىل داخل املسجد، حيث 

د ألئمة، وأصبح املعلمون مؤهلني لوضع مناهج التدريس وإعداد املواتتسع ساحة التعليم لعدٍد أكرب من طالب العلم وا
 .(17).الدراسية وإلقاء الدروس، وبذلك مت تشكيل نظام رمسي للتعليم اإلسالمي التقليدي يف املساجد ابلصني

 اخلامت :

 -من خالل دراس  املوضوع يصل البحث إيل النتائج اآلتي :

ها االجتماعية ة متفاوتة ووسائلها خمتلفة تبعًا لظروفها االقتصادية وطبيعة تركيبتإن جهود الصني يف التنمية البشري -2
وموروثها الثقايف، مما جعل من الصني إمكانية االستفادة واملقارنة مع جتارب الدول األخرى، أي إن االقتباس وتوطني 

 وسائل التنمية البشرية مشروع ومفيد.

                                                           

 .27رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص  -بني الصيين، اإلسالم يف الصني 16 
 .29رؤية موضوعية واقعية، مرجع سابق، ص  -بني الصيين، اإلسالم يف الصني 17
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ؤشراً مهماً يف ممن ميزات ومسات ومعامل جغرافية وحضارية وثقافية يعطيها بعداً  و إن كل ما تتمتع به مدينة الجنو  -2
 التنمية البشرية

 .إن التأثري األساسي لإلسالم واملتمثل يف هنج التعليم وأساليبه، يعمل على منو وتطور التنمية البشرية يف مدينة الجنو -3
 توصيات البحث:

 -:وبناًء على ذلك يوصي البحث على اآليت

أوصي جمتمع مدينة الجنو االستفادة أبعلي قدر ممكن من جتارب الدول األخرى واملقارنة معها يف جمال التنمية  -2
 البشرية.

شرا ابلسمات واملعامل اجلغرافية واحلضارية والثقافية ملدينة الجنو اليت تعطيها بعداً  ومؤ العمل على مزيد من االهتمام  -2
 البشرية.مهما يف التنمية 

دعم الدروس الدينية ملختلف شرائح اجملتمع يف املساجد، وكذلك تنظيم نشاطات خمتلفة ومتنوعة تساهم بدورها   -3
 يف إحدات منو أوسع وتطور أكرب للتنمية البشرية يف جمتمع مدينة الجنو.

 املصادر واملراجع:

 .2950، 2ر، مكتبة النهضة املصرية، طحي، العالقات ينب العرب والصني، القاهرة، مص.ل.بدر الدين و -2

ة العاملية، جملة ، ماليزاي، اجلامعة اإلسالميررؤية موضوعية واقعية، كواالملبو -بني الصيين، يونس، اإلسالم يف الصني -2
 .2022اإلسالم يف آسيا، 

 .2992جينيوان، إبراهيمفنغ، اإلسالم يف الصني، بكني، الصني، دار النشر ابللغات األجنبية،  -3

ليهواين، محود يوسف، احلوار احلضاري الصيين العريب، جملة الصني اليوم، موقع إلكرتوين،  -4
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2007n/0701/p6.htm 

مدينة الجنو،مكتب السياحة مبقاطعة قانسو، املوقع اإللكرتوين -5
www.arab.gsta.gov.cn/awweb/arablzs/15223.jhtml 
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، مصر، املؤمتر إمكانية املقارنة وفرص االستفادة، القاهرة-ملعريف، انصر ميالد، التجربة الصينية يف التنمية البشريةا -6
موقع إلكرتوين .2020البشرية يف القطاع العام )الواقع والتطلعات والتحدايت(، العريب األول يف إدارة وتنمية املوارد 

https://hrdiscussion.com/hr104718.html. 
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ABSTRACT 

  

Terrorism has become a danger faces the entire international community.  All 

countries agreed to combat and addressed it. Worldwide researchers have agreed 

that terrorism is not characterized by religion, colour or nationality. However, 

many Westerners believe that extremism and terrorism are part and parcel 

attributes of a Muslim wherever he is.  

Accordingly, the research problem in this study is centered on a core question 

which is: what are the ways to combat the phenomenon of terrorism, which 

represents a risk to the issue of security in the Muslim world?  

The study aims to clarify the concepts of the term terrorism from the perspective 

of different directions .The current study adopts a descriptive approach by 

reviewing previous studies relevant. 

The study found the most important results which are represented in the 

intellectual vacuum, wrong understanding of religion and militancy and 

extremism in religion, as well as the emergence of an extremist religious group 

within the Muslim community. 

 

Key words: Terrorism, The effects of terrorism, The Islamic world, concepts, 

shapes. 
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 املةلخص

 
أصبح اإلرهاب خطرا يواجه اجملتمع الدويل أبسره، وتتفق كافة دول العامل على حماربته والتصدي له ، فقد 

أمجع الباحثون على أن اإلرهاب ال يتصف  بدي  وال لون وال جسسفية ، حص صار الريثم    البربيي يعتقدون أبن 

سفففففا ل علي تن  شفففففريلة الدراسفففففة تتم ور إ ف   مثالتطرف واإلرهاب صفففففارا نتي    نال اأسفففففلد أيسما وجد ، 

؟  إلسفففف  ياوهو :  ا السففففبل الريفيلة أرياف ة ةاهرر اإلرهاب الص خثل خطورر علي  اففففية اع     العامل  رئيس

 احلالية تعتمد الدراسففففففةخمتلفة، و  اجتاهالحيث يهدف الب ث إىل إياففففففاي  فاهيد  صففففففطلح اإلرهاب     س ور 

هد أ ىلإحيث توصلت الدراسة  ابأوضفو،،على اأسهج الوصففي    خ ل  راجعة الدراسفال السفابقة  ال الصفلة 

روز تيار  تطرف ديسيا ب كذلك الدي ،والتشفففففدد والبلو    للدي ،الفريري والفهد اخلاطئ    الفراغ اأتمثلةالستائج 

 .اإلس  يداخل اجملتمع 

 ، األشكال.املفاهيم ،العامل اإلسالمياإلرهاب،  آاثر، اإلرهاب مفتاحي :كةلمات 
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 :مقدم 
حلركال و د أتسففمت هذه ا،  رحلة طويلة    التاريخ اإلسفف  ي  ركة اإلسفف  ية السففياسففية تعداحلجتدر اإلشففارر إىل أن 

احلادي  إال أن أحداث ، بتعدد وتداخل أبعادها وأفريارها، ولقد مت تسفففففليو الافففففوا على تلك احلركال  سذ ز   طويل
جعلت    تلك احلركال  رادفا لإلرهاب    ، والىت أصابت الوالايل اأت در ىف عقر دارها  2002عشفر    سبتمر

 و ن رايً شففري ول بيسهما وجهه الس ر اع ريريية، وإ ا كان اإلسفف م  د حسففد  ع  ة الدي  ابلدولة، وأعتر ارد الفصففل
   أشففففريال التعد وعدم اع انة العلمية والتار ية، وإن اإلسفففف م   جوهره وعر ظر ه و س و ته دي  ودولة،  و   مث 
فإن اخل ف نشفففففففففففال حي و ع اخل ف بي دعار التشفففففففففففدد الديد     حية، ودعار العلمانية  والبلو الدنيوي     حية 

 )1( أخرى.
 الدراس :مشكةل  

اأختلفة للعامل اإلسف  ي ىف اال  رياف ة اإلرهاب، يثور إجتاهان  تعارضان ىف  واآلليالسفياسفال عسد احلديث ع  ال
هذا الشفففففففففففففالن، حيث ياكد أصففففففففففففف اب اإلجتاه اعول، إن الدول اإلسففففففففففففف  ية تراخت   القيام ابلدور اأطلوب أواجهة 

 لعديد    اآلاثروالىت أحدثت ا اإلرهاب   إختا  التدابم ال ز ة أرياف ته والقاففففففففففاا على اخل اي واهماعال اإلرهابية
إن تلك الدول  د  ا ت بدورها اأسوط ىف هذا اجملال    خ ل إختا  كافة  ، السفففففففلبية، بيسما يرى أنصفففففففار اإلجتاه الثاى

اإلجرااال والوسفففففففائل الص تقوم    خ ما علي  واجهة احلركال اإلرهابية، و مل تدخر جهدا ىف السفففففففعى  و  رياف ة 
 والدولية. واإل ليميةة الوسائل وعلى كافة اأستوايل احمللية اإلرهاب برياف

هيئة تسفففففا ل رئيس وهو  ا السفففففبل الريفيلة أرياف ة  شفففففريلة اإلرهاب الص  على   مث فإن  شفففففريلة الدراسفففففة تتم ور  
 اإلس  ي؟ اية اع     العامل  علىخثل خطورر 

 الدراس :أمهي  
 التايل:الس و  على احلاليةميري  إبراز أمهية الدراسة 

إلرهاب، اه الدول اإلسففففففففففف  ية واجملتمع الدويل   اال  رياف ة قوم بتبراز الدور امام والفاعل الذي إحماولة  .3
تصفففففل إىل كافة بل تتعدى  لك ل بعيسه،إن آاثر اععمال اإلرهابية ال تقتصفففففر على فئة  عيسة أو اتمع  حيث

  حد سواا. والدول علىاجملتمعال 
                                                           

 .21-21(، ص2002اخلويل، حممد، أ ريريا واإلس م السياسي، د.ط، )القاهرر، دار  ميت للسشر،  (1)
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د اأبذولة اههو وحتديد  عاأها و اإلرهاب رصففففد  شففففريلة  ىلإتسففففعى  اسففففتريشففففافيةالدراسففففة تعتر دراسففففة  ههذ .1

شففففففففففففففريلة تفسففففففففففففففميفة حتدد الع  ة بي  تبمال اأ وهي اإل ليمي والفدويل،و أريفاف تفه على اأسففففففففففففففتوى احمللى 
    اإلرهاب.اال  رياف ة   جهود الدول اإلس  ية تقييمية تسعى إىل تقييد  وهي وتطوراهتا،

عد ةهور آاثر السفففففففيما ب الدويل،الرئيسفففففففية الص يسفففففففعى لت قيقها اجملتمع  اآلليالتعد  واجهة اإلرهاب أحد  .1
    والدولية.اإلرهاب على كافة اعصعدر احمللية واإل ليمية 

 الدراس :أهداف 
 التالية:اعهداف  علىترتكز الدراسة 

سية حيث يعد أحد  شري ل العلوم السيا خمتلفة،بيان وإيااي  فاهيد  صطلح اإلرهاب     س ور إجتاهال  .2
 به.والشرعية بشريل عام   حتديد  فهوم خاص 

 اإلس  ي.أهد أشريال اإلرهاب   العامل  علىالتعرف والو وف  .2
 الدراس :منهج 

على اأسهج الوصفي و لك    خ ل  راجعة الدراسال السابقة  ال الصلة ابأوضو،،  ع  احلاليةتعتمد الدراسة   
السعى  و حتديد اأفاهيد واأتبمال اأوجودر هبا  ع إيااي الع  ال بي هذه اأفاهيد واأتبمال حىت ميري  الوصول 

 دراسته.  إىل إطار ن رى د يق يستعي به الباحث 
 الدراس :تقسيم 
 ن ري. فهوم اإلرهاب ... دخل  :اعولاأب ث 
 اإلس  ي.اإلرهاب   العامل  أشريال الثاين:اأب ث 

 نتائج الدراسة.
 توصيال الدراسة. 
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 املبحث األول

 نظري اإلرهاب.. مدخلمفهوم 
وحتديد  اهيتها، إضافة إىل  لك فإن حتديد  ،شك إن حتديد اأفاهيد يعد اأدخل اعساسى لفهد ةاهرر  ا ال

لي بشريل عام، إ  ال يرياد يريون هساك إتفا ًا عوالشرعية اأصطل ال واأفاهيد يعد أحد  شري ل العلوم السياسية 
مه    ستثسااًا     لك ن رًا لتداخله  ع غاتعري  أو  فهوم بي اأشتبلي بتلك العلوم، وليس  فهوم اإلرهاب 

وعدم الت ديد    جانب آخر، فعلى الرغد مما بدأ    بساطة   ةهوره، مل  ،تسا،إللريونه يتسد بقدر    ا،اأفاهيد
ون راً لتعدد الر ى واإلجتاهال الىت طرحت  فهوم  يلبث أن ةهرل  شري ل  عقدر تريتس  تعري   فهوم اإلرهاب،

  -ايل:التد    الزوااي و لك على الس و اإلرهاب، وحىت ال يتد اخللو بيسها ، سيتد طري اأفهوم    خ ل عد
   :الةلغ  العربي  يفاإلرهاب  /أوال
هي إب غ الفرير والوجدان واإلفصاي عسه، أي السقل الريا ل واع ي  -العامل أي لبة    -أن " همة" اللبة  كال ش

لمة والصلة وثيقة جداً بي "اأعىن" و"اللبة". و فتاي السر يريم  دائماً   الري اآلخري ،أا يدور   خلد اإلنسان للبشر 
هو الذي  اته  وكما يقال فإن اإلنسان وجدليتها وحركة اأعىن   داخليتها. -وهي اخللية الص تريون اهسد اللبوي -

فريرر    لريول الذه  تعمد د أن تتولد الفاإلنسان اأت ار يُستج "اأعىن" مث يتبعه ابللفظ أي بع ابأعىن،يش   اللفظ 
 )2( آلة التصويت والقلد   تشرييلها اللف ي والريتايب.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .23-22ص (،2000دار الفرير احلديث،  ،د.ط )القاهررصالح العقل يف اهلوي  العربي ، إالزر ى، أبو يعرب، (  2 )



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 010 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 رهاب،إيادى لفهد  لك اأفهوم، وابلس ر إىل كلمة  والذي ،   هسا ترز أمهية التعرض للمفاهيد    الساحية اللبوية

 ،والرعب ،واخلوف ،هي " هب" ث ثية الوزن و عساها الفز،اإلرهاب"   اللبة العربية "كلمة   إن  ادرميري  القول 
 ريون زدواجاً    " اخلوف والتع يد. وحي يُقال: أصابته الرهبة    هللا ياوالذعر، أ ا حي التوجه إىل هللا فيشمل  عساها 

سرتهبه ابه ورهبه و ه. وأرهوبسفس الو ت التع يد واإلج ل. ورهب الشيا َرْهبًا وَرَهَبًا وَرْهَبًة أي خاف ،القصد اخلوف
وُتْشَتقُّ كلمة " إرهاب"    الفعل )". راهبا" وأصبح شى هللا  أي صار"راهباً" أخافه وأفزعه، وترهَّب اإلنسان تعد:

حتمل نفس اأعىن. وأييت  -أي الفعل اأاع  -وخوََّفهُ وَرهَّبَ وحي يُقال أرهب ف ن ف  ً تعد فزََّعهُ  "،اأزيد " أرهب
نفس اأعىن، الفعل اجملرد " َرِهَب، يَفْرَهُب، رُْهَبًة، َرْهباَ. أ ا حي تَعّدي الفعل: أي ترهََّب ف ن ف ً  يريون اأعىن   

َبهُ اتَفَوعََّدُه. وحي استعمال صيبة " استفعل " أي "  ".سرتهبه" أي "رهَّ
رن الثاين الق ) وورد لفظ "إرهاب" عسد الزخمشففففففري إ   ال "يقشففففففِعرُّ اإلرهاب إ ا و ع  سه اإلرهاب". وأورد الزخمشففففففري 

، وشففففففففرحاً (3)"يقول فيه" وهو رجل  رهوب عدوه  سه  رعوب"  عشففففففففر اأي دي(  ث ً ع  فعل "رهب واالسففففففففد الرهبة
أعىن الريلمة "إرهاب" كما جاا   "خمتار الصفف اي" أ ا  شففتقة    الفعل َرِهَب أي خاف، وَرْهَبًة، ورُْهباً. وحي يُقال 
ْب والرهبففانيففة  َب خمت    أن تُرحد. والتفََّرهففُّ رجففل َرَهبول تعد أنففه  رهوب. ويُقففال: َرَهَبوُل خْم    َرَيول أي عن تُرهففَ

ب  اعثم أن اد". والقول ترهََّب ف ن أي أصفففففففففففففبح راهباً  شفففففففففففففى هللا، و عىن "التَفَرهُُّب" هو التعبد، ويقول  عساها "التعب
 ".الرتهيب  عساه التخوي 

َب"  عىن  أ ففا "اجملمع اللبوي" للبففة العربيففة فقففد أ ر كلمففة " إرهففاب " كريلمففة حففديثففة   اللبففة العربيففة وأصففففففففففففففلهففا " "رهففَ
َب  عىن خو  ،خفاف ف، وكلمة إرهاب هي  صففففففففففففففدر الفعل أرهب، وتسففففففففففففففتعمل الرهبة   اللبة العربية للتعبم ع  وأََرهفَ

وهي بذلك ختتل  ع  اإلرهاب الذي يعد اخلوف والفز، الذي يتالتى     ور سفففففففففواًا  ور  ،اخلوف اأشفففففففففوب ابإلحرتام
سففففففياسففففففي  لت قيق هدف . واإلرهايب هو وصفففففف  يُطلق على الذي يسففففففلك سففففففبيل العس  اليةأو  ،أو طبيعية ،حيوانية

 (4)"كما جاا   اأععد الوسيو الصادر ع  امع اللبة العربية". 
 الكرمي:القرآن  يفاثنيا / اإلرهاب 

ي حظ أن القرآن الريرمي مل يسفففففففتعمل  صفففففففطلح "اإلرهاب" هبذه الصفففففففيبة، وإصا ا تصفففففففر على اسفففففففتعمال صفففففففي  خمتلفة 
 سة والفز،، والبعض اآلخر يدل على الرهب ،واخلوف ،اإلرهاباالشتقاق    نفس اأادر اللبوية، بعاها يدل على 

                                                           
 .212-122(، ص2892 صطفى احلليب،   طبعة)، القاهرر، 2ط، التفسري الكشافالزخمشري،  (3)
 .92 -92، ص ص2881اأععد الوسيو،  ادر إرهاب، اأطابع اع مية، القاهرر، (  4)
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والتعبد، حيث وردل  شففففتقال اأادر )رهب( سففففبع  رال    واضففففع خمتلفة   الذكر احلرييد لتدل على  عىن اخلوف 

 - :كالتايلوالفز،  
 (5)﴾.يَفْرَهُبونَ  لِّلَِّذيَ  ُهْد ِلَرهبِِّدْ ﴿َوِ  ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْيَةت    وله تعاىل  )يَفْرَهُبون( وردل كلمة -
َي فَاْرَهُبوِن﴾   وله تعاىل فاْرهُبون( وردل كلمة ) - َا و   وله تعاىل  (6).﴿َوأوُفوا بَِعْهِدي أوِف بَِعْهدُِكْد َوِإايَّ ﴿ِإصَّ

َي فَاْرَهُبوِن﴾  (7).ُهَو إَِلهت َواِحدت فَِإايَّ
 ، (8)﴿تُفْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ هللِا َوَعُدوَُّكْد َوآَخرِيَ  ِ   ُدوِ ِْد﴾اىل    وله تع )تُرِهُبوَن( وردل كلمة -

 (9) .﴿َواْستَفْرَهُبوُهْد َوَجاُاوا ِبِسْ ٍر َعِ يٍد﴾   وله تعاىل  )اَسرْتَهُبوُهد(وردل كلمة  -

َ  هللِا﴾ عَنْفُتدْ ﴿َرْهَبًة(    وله تعاىل ) وردل كلمة -  (10).َأَشدُّ َرْهَبًة ِ  ُصُدورِِهد  ِّ
 (11).﴿َويَْدُعونَفَسا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََسا َخاِشِعَي﴾   وله تعاىل )َرَهًبا( وردل كلمة   -

ورد حيث  ،بيسما وردل  شتقال نفس اأادر )رهب( مخس  رال    واضع خمتلفة لتدل على الرهبسة والتعبد
سورر [، ولفظ )رهبا د(   92 اأائدر:]سورر (   [، كما ورد لفظ )رهبا ً 31 التوبة:)الرهبان(   سورر ]لفظ 

   احلديث السبوي اً بيسما مل ترد  شتقال  ادر )رهب( كثم  [،27]احلديد : سورر )رهبانية(   اً [ وأخم 32 التوبة:]
 د  أن القرآن واحلديث اً وي حظ أيا ."إليك"رغبة ورهبة  الدعاا:ولعل أشهر  ا ورد هو لفظ )رهبة(   حديث 

اشتم  على بعض الريلمال الص تتام  اإلرهاب والعس ،  عىن إستخدام القور أو التهديد لت قيق أهداف  عيسة، 
 إخل.… واههاد ،والعدوان ،والببي ،والقتل ،العقاب اأفاهيد:و   هذه 

 :الةلغات األجنبي  يفاإلرهاب  /اثلثا
ة اإلرهاب و  عهد احلريو ة الص ُنيت حبريو  ،وكمصفففففطلح   الثورر الفرنسفففففية ،سفففففتعماما بقوراإن كلمة " إرهاب" مت 

 ( الفرنسية أصلها التيد و شتقة    Terreurحيث "روبسبم" ورفا ه كانوا يَفَرْوَن اإلرهاب عسوا ً للفايلة، وكلمة )
                                                           

 .211سورر اععراف، اآلية  (5)

 .10البقرر، اآلية سورر (  6)
 .12سورر الس ل، اآلية  (7)
 .20سورر اعنفال، اآلية (8)
 .222سورر اععراف، اآلية  (9)
 .23سورر احلشر اآلية  (10)
 .80سورر اعنبياا، اآلية ( 11)
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( Terroris( و)Terrorسفففد مما)يرتعب ويرجت ، واال ويعسيان جعله( Terrereو)( Tersere (الفعلي ال تيسيي 

حتدثه   السفس صففورر شففر  باضففطراإرعب وخوف شففديد   :( و عساه اللبويTerreurالفرنسففي ) االسففدو سهما جاا 
، و د وضفففففف ها  ا ود اعكادميية الفرنسففففففية بتقدمي اأثال: يقال ألقى الرهبة بي اععداا، (12)،أو خطر  ريب ،حاضففففففر

ونشففففففففففففففر الرهبفة   مجيع اع ريسفة الص مير فيهفا، زر، الرهبفة   كفل  ريفان. كمفا يقال عسد الري م ع  زعيد كبم أو فاتح 
وىل نه. إن هذا اللفظ    راحله اعإذكر ي حيسما يسشفففففففففففففرهإىل الرعب الذي  لإلشفففففففففففففارر،إن انه ميأل اهو رهبة  ع يد:

جتماعياً إال    طلع القرن الثا   عشففففففففر كما جاا   اومل يريتسففففففففب بعداً  ،أحتوى على عسصففففففففري  نفسففففففففي وجسففففففففدي
م، ومل ترد التسففففمية الفرنسففففية 2710 ا ود "فورتيم"، و ا ود "ريشففففيليه" و ا ود اعكادميية الفرنسففففية اأسشففففور سففففسة 

(Terrorisme ) حبريد  ليهاإإال  ع بداية الثورر الفرنسفففية إ  حتول  فهو ها حتوالً عميقاً فولَّدل  فهو اً جديداً يستمي
هذه الريلمة "اإلرهاب" والص جاال    (13) ولريسه  سففففففففتقل عسها خا اً ابأفهوم الذي أصففففففففبح يدلُّ عليه. ،االشففففففففتقاق

اآلن  انتقلففت إىل لبففال أوروبيففة أُخرى إىل أن أصففففففففففففففب ففت وبعففدهففا ،ال تيسيففة مث انتشففففففففففففففرل   لبففال اجملموعففة ال تيسيففة
 يقابلها  (Terreur ستعملة كريلمة عاأية و  مجيع اللبال تقريباً. إن كلمة )

                                                           
 للمزيد حول  فهوم اإلرهاب ميري  الرجو، إىل: (12)

Alonso, R.  “Pathways Out of Terrorism in Northern Ireland and the Basque, London, Bills 
Publishing, 2004  

 .21 -23، ص 2001 صر:  سشورال  ركز اإلع م العريب،  -حعازي، خالد، اإلرهاب ...اخلطر القادم، القاهرر  (13)
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( يقابلها أيااً نفس الريلمال العربية، وبذا Terrorismeابللبة العربية "رعب" أو " عر" أو "رهبة". كما أن كلمة )

 ( يقابلهما نفس اأعىن ابللبة العربية دون خايز بي خصوصيال كل    Terrorisme)، (Terreurيتاح أن )
جنليزية تعد  لك الرتعيب اأستخدم     بل إل( اTerrorالفرنسية، وكلمة )( Terreurكلمة)و   مث فإن   الريلمتي.

 فسمى  -عفااأي الا -بيسما  لك الرعب اأستخدم    ِ َبل الذي  ليسوا   السلطة  للسيطرر،أص اب السلطة كالدار 
 واستخدا ا(. وعلى كل حال فليس هساك    كلمة أكثر جدالً Terrorismجنليزية )إل(، وابTerrorismeابلفرنسية )
 أي اإلرهاب.  (Terrorisme   كلمة ) 22/8/2002 سذ أحداث نيويورك وواشسط     اإلع م العاأية  وسائل 

 الدولي :اإلرهاب من وجه  النظر  /رابعا
عض هذه ب اأمري  طري سعت اأس مال واأاسسال الدولية واإل ليمية لطري تعري  واضح أفهوم اإلرهاب، و  

 - :يليالتعريفال و لك كما 
 تعريف األمم املتحدة:  -3

جاا فيه أن اإلرهاب  م(،2890لإلرهاب    شرو، االتفا ية اأوحدر أرياف ة اإلرهاب الدويل عام ) اً وضعت تعريف
 أو  ،ضد أشخاص ويوجه ،مجاعةهو )عمل    أعمال العس  اخلطمر أو التهديد به يصدر ع  فرد أو 

لتهديد، ويعل  ا ،للون أو جسس أو اهمهور العام دون خييز ،أو وسائل السقل واأواص ل ،أو  وا ع حريو ية ، س مال
 (14) أو إفساد ع  ال الصدا ة بي الدول(. ،أو إحلاق اخلسائر اأادية

  :األورويب االحتادتعريف   -1
قويض اأاسسال ت أو ،راستقرااأو يسعي إىل زعزعة  ،اإلرهاب هو )العمل الذي يادي إىل ترويع اأواطسي بشريل خطم 

 (15) الدول أو اأس مال الدولية(. عحديأو اإلجتماعية  ،أو اإل تصادية ،أو الدستورية ،السياسية
  :التعريف األمريكي  -1

 أو أو احلريو ال ،ه إلكراه اأواطسيستخدا احملسوب للعس  أو التهديد إب االستخدام)هو اإلرهاب 
ويشمل اععمال   أو أيديولوجية   طبيعتها ،أو ديسية ،تلبية  طالب اإلرهابيي الص  د تريون سياسية ىأو اعفراد عل

 (16) حداث خسائر بشرية أو  ادية كبمر (.الاإلجرا ية الص  د تريون ر زية   طابعها أو  قصودر 
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  :اجملمع الفقهي اإلسالمي -4

أو  ،ديسه ود ه وعقله و اله  اإلنسان  على اً أو دول ببي ،أو مجاعال ،اإلرهاب هو )العدوان الذي ميارسه أفراد 
أو القتل ببم  ،الارر ابلبيئة أو أبحد اأرافق واع  ك العا ة أو اخلاصة )إحلاقويعتر  (،تعريض حياته أو أ سه للخطر

 (17) (.يااً أ و طع الطريق إرهاابً  ،حق

 :املوسوع  السياسي  -5
 ،والتخريب ،والتعذيب ،والتشويه ،غتيالإلأو التهديد به أبشرياله اأختلفة كا ،العس  غم القانوين ستخدامااإلرهاب هو )

أو كوسيلة     ،وهدم اأعسوايل عسد اميئال واأاسسال ،والسس  ببية حتقيق هدف سياسي،  ثل كسر روي اأقاو ة
 ية( ة اههة اإلرهابوسائل احلصول على  علو ال أو  ال، وبشريل عام إستخدام اإلكراه إلخاا، طرف  ساوئ أشيئ

، وهذا  ا نشاهده اآلن  ا يقوم به اللواا اأتقاعد خليفة أبوالقاسد حفرت أبوهام الساد أبنه يقاوم اإلرهاب ابأسطقة 18
 الشر ية   ليبيا بعد تشويش الرأي العام احمللي والعاأي وبدعد    بعض الدول اإل ليمية والدولية    تشويه اأرحلة 

 الص خر هبا ليبيا ، فعمل وبريل  ور   ضرب  اسسال الدولة و تل وإرهاب اأدنيي العزل وتد م نتقاليةاالالسياسية 
  وعدد 2022البسية الت تية   كل     ديسص بسبازي ودرنة  ، وتعدي  لك إىل ضرب القوال الص تشمل ثوار فراير

تطرف والبلو يقوم هبا حفرت ،الص بدورها تقوم   اربة ال    اهيش الوطد اللييب الرافاة للعمليال اإلرهابية الص
 واإلرهاب الص تقوم به تس يد الدولة، وعدم إعرتافه ابجمللس الرائسي ) الس الوصاية ( الذي عي وبورك     بل الس 

و وجود بعض و ه ،اع   الدويل ابع د اأت در، و   خ ل التعريفال السابقة يتاح أن هساك  انًا  شرتكًا بيسها
 -:السمال الىت خيز اإلرهاب ع  اعفعال اعخرى  ثل

   التخطيو.السرية    علىاإلرهاب يعتمد أساًسا  (2
 اأدنيي. علىاالعتداا  علىيركز  (2
 والرعب.حيدث  وجه    اخلوف  (3

 خامسا: التعريف اإلجرائي ملفهوم اإلرهاب:
رهاب    الساحية فإن  فهوم اإل وابلتايل اعساسية،ي حظ أن التعري  اإلجرائى يعىن شري اأفهوم    خ ل عساصره  

 - التالية:اإلجرائية يسقسد إىل العساصر 
طبع فهذا وابل عايش،التأو  ،تفاقالأو ا ، وارلل اع ر الذي يعد إن اإلرهاب ليس أسلوابً   تال،هو أسلوب  -أ

 قتال ولريسه يت رك بشرعية، وكذلك الشرطة.ال ه  فاهيش له أسلوب ًً   كافياليس  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 019 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 والسياسية ما ض ااي عشوائية أيااً. ،له ض ااي عشوائية، ولري  اهرائد العادية -ب
  تعددر.هذا اع ر يسطبق أيااً على جرائد  طبَفَقيِّة،للا ااي صفال مجاعية أو  -ل
يعد  توسع دائرر الرهبة عبعد    الا ااي اأباشرر. هذات ابستخدا ها التهديد   خ ل عمليال العس  أو  -ث

باشرر إن هذه اهزئية تره  على أن الا ااي اأ .أن الوا عي   الدائرر اعوسع هد اأقصودون أص ً ابإلرهاب
 ارد ممر للوصول إىل امدف اعوسع.

 وأبسلوب ، تايل و   ريان غم ،اأباغتيزداد تاخد أثر العملية اإلرهابية لدى اأشاهدي  بسبب بشاعة الفعل  -ج
وهدف هذا   يةواأقروار واأرئ اأسموعةاإلع م  رتق  واعد القتال الدولية، ويزداد تعاةد اعثر بسبب وسائل 

أو  ،مدف اثنوي أو الت ام ،باهتنالأو جذب ا ،االنتباه   توسيع دائرر احلرب هو تشتيت  القتايلاعسلوب 
 (19) لإلرهابيي.لت قيق  صاحل و طالب لإلرهابيي. وهذه السقطة تشري امدف السهائي 

أو  ،صأو دولة ضد شخ ،أو اموعة ،" هو فعل يقوم به شخص الباحث إن اإلرهاب ىر ترتيباً على  ا سبق ي
 بشرية اً يستج عسه رعب يعرض أرواح  ابستخدا هأو التهديد  ،غم  شرو، للعس  خ ل استخدامأو دولة     ،اموعة
ويهدف إىل الابو على اهماعة أو الدولة لتبيم  و فها   اأوضو، اأطلوب أو  ،يهدد حرايل أساسية أو ،للخطر
ل فرض يعا ب عليها القانون    خ  والص اً احملر ة دولي اآلليالاموعة     استخدامهداف  عيسة    خ ل ألت قيق 

 لى الا ية ". القور والعس  ع
 املبحث الثاين

 اإلرهاب يف العامل اإلسالمي أشكال
والىت ةهر     ،وىف بداايل هذا القرن العديد    التطورال ،شهد اإلرهاب طيلة عقد التسعيسيال    القرن اأاضى

  -يلي:نوجزها فيما  التقليديشريال اخلاصة ابإلرهاب إىل جانب شريله عخ ما العديد    ا
 
 
 
 

                                                           
ان،  ركز عمان لدراسال حقوق اإلنس، ، د.ط )عماناإلرهاب يسيطر عةلى العامل: دراس  موضوعي  سياسي  عةلمي  انقدة غري منحازةعبيدال، خالد،  (19)

 .17(، ص2007
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  :اإلرهاب الدويل .2

طى احلدود وغم اأشرو، ابأقياسي اعخ  ي والقانوين الذي يتخ ،عّرف اإلرهاب الدويل أبنه نو،    العس  غم اأرري
أو احلركال  ،السياسية، و تل  اإلرهاب ع  ممارسة العس  السياسي الداخلي الص  د تستهعها بعض القوى الثائرر

 (20) احدر للسيل    السلطة الشرعية القائمة.اأتمردر داخل الدولة الو 
كما أن اهماعال الص خارسه هي   البالب مجاعال غم   ،واإلرهاب الدويل عادر  ا يصطب  ابلصببة السياسية

بعض الدول واأعسوي ل ،بيسها وبي احلصول على التشعيع اأادي حريو ية، وإن كان هذا    اته ال ميثل حائ ً 
 (21) واحلريو ال.

 النووي:اإلرهاب  .1
ردد ع  إ ريانية والسيما  ع  ا ت ،ل اخلوف    اإلرهاب السووي يتخذ أبعاداً ابلبة اخلطورر  سذ بداية عقد التسعيسيالاب

حالة الفوضى    ةل« السابق»أو  واد نووية    مجهورية اإلحتاد السوفيص ،حصول مجاعال إرهابية على ر ود نووية
 ت  تاحة على نطاق صبأن اأعرفة السووية أصابت الرتسانة السووية عقب تفريك اإلحتاد السوفيص. وابلرغد    أالص 

و ع  لك   بةنتاج رأد نووية  ساللة ابلبة الصعو إ وتعتر ،ن التريسولوجية السووية  اهتا ليست  تاحة بسهولةأال إواسع 
ث فقو ع  إحتماالل جناي اهماعال اإلرهابية   احلصول فإن الت لي ل اأطروحة ع  اإلرهاب السووي التت د

قذرر وهي القسبلة ال» وأبرزها  ا يعرف ب ،يااً ع  أشريال أكثر بساطة     لكأولريسها تت دث  ،على ر ود نووية
 عا، اأتولد ع شإلإنتشار ا إىلعباررع   واد نووية  شعة ميري  وضعها  ع  تفعرال تقليدية، حبيث يادي اإلنفعار 

 )22(و ادية فادحة".  ،ضراراً بشريةأاأواد السووية على  ساحال شاسعة، حمداثً بذلك 
 
 
 

                                                           
 .1-1ص (،2020، د.ط )لسدن، د.ن، اإلرهاب _ مفهومه وتطوره عرب التاريخاأوسوعة احلرر،  (20)
 ، و  تفصيل  لك ميري  الرجو، إىل:2002حاولت السياسة اع ريريية الربو بي اإلس م واإلرهاب خاصة بعد أحداث احلادي عشر    سبتمر (21)

Benjamin, D. and S. Simon, The Age of Sacred Terror: Radical Islam’s War Against America, 
New York Random House,2003   

 .21-20ص(، 2001، د.ط ) الريويت :  اسسة التقدم العلمي،  مفهوم اإلرهاب يف عامل متغريد.اميصمي، خدجية ايد ،  (22)
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  :البيولوجياإلرهاب  .1

 رهااًب بيولوجيًا ابأعىن احلر  للريلمة  بل حوادث إتشار  يريروب اهمرر اخلبيثة   بعضإ تشهد الساحة الدولية مل
رهايب خرى، والص  ثلت حتواًل جوهرايً   طبيعة التهديد اإلعالدول ا دن الوالايل اأت در، مث إنتشاره   عدد    

 البيولوجي. و   اأعروف ان العديد    دول العامل، وابلذال الدول الريرى، ختلك ترسانة  تطورر   اال 
ر اخلبيثة واهمرر البريتماي )وأشهرها اهمر  :اعسل ة البيولوجية. وتتسو، اعسل ة البيولوجية  ا بي ث ث فئال هي

اأتموجة والريولما والطاعون( والفموسال )وأشهرها اهدري( والتوكسيسال السموم البريتمية )وأشهرها البوتيوليسوم 
والريسي(. و   احملتمل أن يزداد اللعوا إىل هذا الشريل اإلرهايب اهديد خ ل اأستقبل القريب، وهو  ا  د يتسبب 

اعسل ة البيولوجية   العمليال اإلرهابية تعتر  ساللة  عقدر إىل حد   استخدام ساللة   خسائر فادحة، إال أن 
 23بم.ك

 وي:ااإلرهاب الكيم .4
تسففد اإلرهاب الرييماوى ابلبسففاطة والسففهولة السسففبية، بسففبب سففهولة تصففسيع اأواد الرييميائية وسففهولة إسففتخدا ها، ي

د اأواد الرييماوية إىل نوعي رئيسفففففففي، اعول اأواد اأوجهة ضفففففففع ور على ضفففففففخا ة اخلسفففففففائر اأرتتبة عليه. وتسقسفففففففد 
اععصاب،  ثل الساري  واخلردل و  أكس، والثاين اأواد اأوجهة ضد اإلنزميال اأوجودر داخل اهسد البشري،  ثل 

 برز على هذا السو،    اإلرهاب هو  يام طائفة "أوم" الديسية اإلرهابية  اإلسفففففففتيل كولي إسفففففففرتيز. و د كان اأثال اع
أشففففففخاص، 20م، مما أسففففففر ع   قتل 2881غاز السفففففمي    هعوم على نفق طوكيو    ارد  ابسففففففتخدام الياابن

 (24) وإصابة مخسة آالف آخري .
    املعةلومايت:اإلرهاب  .5

يتمثل اإلرهاب اأعلو ايت   إستخدام اأوارد اأعلو اتية، واأتمثلة   شبريال اأعلو ال واجهزر الريمبيوتر وشبرية  
وى اأتقدم حد كبم ابأست إىلاالنرتنت،    أجل أغراض التخوي  أو اإلرغام عغراض سياسية. ويرتبو هذا اإلرهاب 

أعلو ايت به   كافة ااالل احليار   العامل، وميري  ان يتسبب اإلرهاب االذي ابتت تريسولوجيا اأعلو ال تلع للباية،
أركزية بي الوحدال والقيادال ا االتصال طع شبريال  واالتصاالل، أو  احلاق الشلل أبن مة القيادر والسيطرر 

 مان اأدينإرابك حركة الط الس ام اأصر  أو اخرتاق  سارها، أوأو إخراج الصواريخ ع   اهوي،وتعطيل أن مة الدفا، 
                                                           

 .12السابق، ص  اخلطر القادم، اأصدرحعازي، خالد، اإلرهاب.. ( 23)
 .22ص  ،السابق د. اميصمي، خدجية ايد،  فهوم االرهاب   عامل  تبم، اأصدر 24
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أو شل حمطال الطا ة الريرى. وكان الرئيس اإلا ريريي السابق بيل كليستون  د ركز كثماً على التصدي إلحتماالل  

م بتشرييل هسة ياية البسية اعساسية احليوية، و   بيسها شبريال 2882اإلرهاب اأعلو ايت، حيث أ ر   عام 
 لو ايت،    الوالايل اأت در، وهي مجيعاً عرضة لإلرهاب اأع الريمبيوتر، والص يعتر احلفاظ عليها حيوايً لامان أ  

أجل اإلستعداد أواجهة هذا السو،    امعمال، سواا كانت   إطار عمليال إرهابية أو ضم  حرب شا لة  ع 
 (25) دول أخرى.

 :اإلرهاب البيئي .6
ل روف وحيف ون    ثروال أو تراث، أو اب هو كل عمل أو  رار يقصد إىل اإلضرار اأفاجئ حبيار الساد، أو  ا ميلريون 

اشهد، البيئية الص تتالثر هبا وةائفهد العاوية أو تفاع هتد السفسية واأزاجية، أو بص ة الس د البيئية الص يعتمد عليها  ع
إىل غم  لك    وجوه الارر، وتتعدد صور اإلرهاب البيئي  ثل : تفعم  سري  أو حرق  زار، أو تسمد أفراد أو 
 مجاعال أو حيوا ل أو تد م الباابل    خ ل  واد إشعاعية ) ثل  ا كان حيدث   فيتسام(، أو  تل اعناك
والريائسال البعرية داخل اأياه    خ ل تلويثها أو إلقاا  واد كيماوية ضارر و سممة هبا. أو إ ا ة سدود أو حواجز 

 (26) خسع جراين اأاا إىل اع ار والب مال.

 :اإلرهاب الفكري .7
الريبت وزر، القمع و  ابستخدام سها بدالً  إىل حمو و مع  فاهيد  ائمة، وفرض  فاهيد جديدراإلرهاب الفريري هدف ي

ر السيطرر بشريل  ريث  تصل إىل حد حمو الذال وحتويلها إىل آلة فاِ دَ  اإلع م صاحبةثقافة تروج ما مجيع وسائل 
اإلرادر واإلحساد وتعمل بشريل تلقائي الشعوري خلد ة الس ام اأسيطر. وبعد سقوط أفبانستان وسقوط العراق 

    ذا السو،هبدور كبم   الفاائيال تقوم  وسائل البزو الفريري على  سطقة الشرق اعوسو وأصب ت إزدادل
                                         (27) لإلنرتنت.وسائل االتصال التريسولوجية اعخرى  ثل الشبرية العسريبوتية اإلرهاب، إىل جانب إستخدام 

                                                           
 (25 ).   Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Way Please refer to: Bjørgo, T. ed

Forward, London: Routledge ,2005  

 
 .22(، ص  2022، د.ط، ) القاهرر ،  ريتبة الشروق، التحدايت البيئي  يف القرن احلادي والعشرين، د.احلبيب، حممد (26)
 .11السابق، ص  اإلرهاب يسيطر على العامل، اأصدر عبيدال، خالد،  (27)
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 :نتائج الدراس 

 -ميري    هذا الصدد إستعراض بعض الستائج الص تشخص ةاهرر اإلارهاب   اجملتمعال اإلس  ية و لك كما يلي: 
 الفراغ الفكري والفهم اخلاطئ لةلدين: -3

إن الفهد اخلاطئ للدي  و بادئه وأحريا ه، واإلحباط الذي يلقاه الشباب نتيعة افتقارهد إىل اأثل العليا الص يا سون هبا 
  سلوك اجملتمع أو سياسة احلريد والفراغ الديد يعطي الفرصة للعماعال اأتطرفة لشبل هذا الفراغ ابعفريار الص 

  28يروجون ما ويعتسقو ا. ويرفاون الدخول   حماورر اآلخري  حول  عتقداهتد وأفريارهد مما يدفعهد إىل العمل السري.
 التشدد والغةلو يف الدين: -1

أن الفهد اخلاطئ للدي  ولباايته و قاصده يادي إىل اهسوي والبلو والتشدد   الدي . كما أن هساك  كال ش
عدر عوا ل تادي إىل إحداث ردود أفعال عسد الشباب، وتدفع هبد إىل التشدد والبلو،  سها إستفزاز اأشاعر الديسية 

واأدارد  لقول أو الفعل، وإهتام اأراكز الرتبوية اإلس  ية   خ ل تسفيه القيد أو اعخ ق أو اأعتقدال أو الشعائر، اب
القرآنية و ساهج التعليد و سابر الدعور كلها ابال راف، والتسفم    الدي  وتشويه أهله، وإةهار شيوخ اأسلمي وعلماا 

ض تشويههد فإن لشرف لبر اإلس م بصورر ساخرر  سفرر، وتعداه إىل أبعد     لك إبلصاق هبد التهد واهرائد اأخلة اب
  اسسال الدي  وإىل إليهدهذا كله ُيسبب التطرف، خاصة   نفود الشباب الذي  يقرااون االهتا ال الريا بة تُوجه 

 ور وزه، وال ميلريون إال اإلحتقان واإلنفعال، وال تتاي مد فرصة الرد.
 الربط بني الدين وما حيدث من عنف وإفساد يف األرض: -1

و بي الدي  و ا حيدث    عس  وإفساد   اعرض فهد خاطئ تسبب فيه اههل ابلدي   أن الرب كال ش
فريي  لدي  جيعل   كتابه اخلالد عقوبة وحًدا لإلفساد   اعرض أن أي ر  ثل  لك؟ و   مث فإن هذا الفهد اخلاطئ 

على الدرود واحملاضرال  هد  فايقترتب عليه تصرف خاطئ خثل   حماولة جتفي   سابع الدي  وتعليد الساد أ ور ديس
 والدعار واأساجد، ومت تعديل اأساهج حبيث ال تعطي اهرعة الشرعية الريافية  فستج ع   لك جهل الساد بديسهد، و ا 
أن اإلس م دي  الفطرر. ف بد للساد    أن يعودوا إىل فطرهتد، وحتدث اأشريلة واأصيبة حيسما يعودون على جهل، 

 (29) التصرفال اخلاطئة، وتريثر الفتاوى اأاللة.حيسها حتدث 
 

                                                           
 93(، ص2003دار الشعب، ، د.ط ،)القاهرر ،اعلفي، أبوبرير، احلرب على اإلرهاب 28
 .23( ،ص 2001 ريتبة البد ، القاهرر، ة اإلرهاب، د.ط ) سعيد، عبد الري  ،  واجه( 29)
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 اإلسالمي:بروز تيار متطرف دينيا داخل اجملتمع  -4
أن الدي  اإلس  ي هو دي  الوسطية واإلعتدال، ولقد دعت  بادئ اإلس م إىل نبذ التطرف   العقيدر  كال ش

واأباالر   العبادال الص ر ا تادي إىل نتائج سلبية على الفرد واهماعة. إال أن اأ حظ أن هساك تيار     وي الفرير 
وحدي " واأسلمي اأخمتلفة  ثل " الساجون    السار " "اأتطرف والذي  يطلقون على أنفسهد  سميال هماعال 

لفرير ا أ د أص ابحممد "، وغم  لك    اأسميال، وتريون الركيزر اعساسية عفريارهد هو أتكيد  وأياا "أنصار
 رير إىل  يامهذا الف انتشارالص يح والتطبيق السليد عحريام الدي ، وإن غمهد هو صاحب عقيدر فاسدر. ولقد أدى 

إلنامام لتلك اهماعال والص وجدل فيها ضالتها اأسشودر   الرغبة   إثبال الذال اب أعداد كبمر    الشباب
تتسد ابلتطرف  أجيال ةهورو د نتج ع  هذا الفهد اخلاطئ أبادئ الدي  اإلس  ي احلسي  إىل  ابلقور،والتبيم ولو 

                                                                                                               (30) الديد واإلرهاب.
 :توصيات الدراس 

إن عملية طري ر ية إس  ية ص ي ة بدال    طري ر ى  تفر ة بعاها على صواب وجلها على خطال يتطلب تاافر  
 -وأوصي ابلتايل:كافة اههود 

 الشرعية.والدراسال  واالس الب وثتفعيل دور دار اإلفتاا  -2
لديد ا بدور وزارر اعو اف والشاون اإلس  ية إبعتبارها هي اههال اأساولة ع  التوجيه االهتمام -2

 ال اهرر.سواا على  ستوى وزارال أو ضمسها    عاهة هذه ، واإلرشادي 
 والص   واجمل ل والرا ج التلفازية   و تابعة اإل اعالخ ل تفعيل  واإلع م   إشراك وزارر الثقافة  -3

حيث ترز احلاجة إىل  عاهة هذه احلوادث    عدر زوااي ديسية، وعلمية، وإجتماعية، وثقافية،  الوطسية،القسوال 
 علماا،ال وتربوية، و   خ ل برا ج حوارية، وندوال وأحاديث وتوجيه    خ ل  شاركة أص اب الفايلة   

والتالثم والع ج    التوجيه اإلع م  ستوايتهأثر  إن لك  اخلرر،و وي  العلد،وطلبة  اها عال،وأساتذر  والقاار،
 .اإلشرياليةتلك   يريون له دورا فاع  

 

                                                           
)30( , World Affairs , N.Y. April  AL Qaeda in Saudi Arabia in 2005Petter Lyes  , Please refer to : 

2006   
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إدخال و شاركة اأاسسال العلمية والشبابية واإلجتماعية و لك    خ ل اإلهتمام ابلب وث والدراسال،  -4

وال سيما   السوازل الص تصيب اأسلمي، و    لك اإلرهاب اأذ وم الساشئ ع  البلّو والتطرُّف والعس  الديد 
 اأقبول.غم اأرر وغم 

 االجتماعي:وعدم اإلغفال ابلدور  االهتمام -5
ال تدعو للتخلي ع  احلل اع د فاحلل  طلوب أواجهة الفتسة   بدايتها  بل أن تستف ل، وضرورر اختا  كافة  -

السياسال ال ز ة لل فاظ على هيبة و ريانة الدولة داخلياً وخارجياً إبصدار التشريعال الداخلية الص حتافظ 
نيال وإستب ل  درال وإ ريا،قوم على ياية  صاحل الوط  وصسع سياسة خارجية  ج ة ت ، على ن ام الدولة

 الدولة  ا حيقق إستثمار ع  اهتا الدولية وثقلها الدويل  ا حيقق أهدافها الوطسية. 
 بتسشيو اهانب الفريري والثقا  والتعليمي   اجملتمع وإعداد الرا ج واأاخرال والسدوال الص حتقق االهتمام -

خ ل  ساهج تقدم لريافة اأستوايل واععمار توضح  ا جيري   اجملتمع    خماطر اإلرهاب توعية اأواط     
 وفساد الفئة    أص اب الفرير اأس رف.   

إعداد برا ج إع  ية خمططة وهادفة لبرد القيد الديسية والوطسية ونشر ثقافة احلوار والتسا ح والوسطية و سع   -
 كل   اهر اإلستفزاز اإلع  ي أشاعر اأواطسي واإلهتمام ابخلطاب اإلع  ي اخلارجي. 

ريل اأساطق ع   اخلد ال لرشيدر هتدف إىل  عاهة  شاكل الفقر والبطالة والتوس ا تصاديةسياسال ت  اختا  -
وتسفيذ اأشروعال الوطسية العم  ة    أجل رفع  ستوي  عيشة اأواط  اأسلد وخلق بيئة إ تصادية  ستقرر 

 مما حيد    ةهور اإلرهابيي. 
اإلع م و والسياسية ابتدااًا    اعسرر واأدرسة واأسعد  االجتماعيةو اسسال التسشئة  أبساليباالهتمام  -

ي أخ  ياً التسشئة والرتبية السليمة إلعداد  واطسي صاحل أبساليبالرا ج ال ز ة لتوعية تلك اأاسسال  ووضع
 وفريرايً ونفسياً وغرد  يد الوالا واالنتماا للوط . 

موسة  باشرر و ساعدال  ادية  ل  اليةتسهيل أ ور الزواج للشباب    خ ل تقدمي إعا ل  علىالسعي اهاد  -
 احلياتية.وفم فرصة عمل لت قيق  اته وتوفم  تطلبال احتياجاته    سري  وت

وضع السياسال ال ز ة لتسمية  درال الشباب وتوجيهها   السواحي واجملاالل اأفيدر للمعتمع وشبل أو ال  -
 الفراغ   السواحي العلمية والثقافية اأفيدر.
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لى أن يريون أشاريع اخلمية والدعوية   اخلارج والداخل عاالستمرار   دعد  اسسال اجملتمع اأدين   تسفيذ ا -

 واض ة.                                         وآليال لك حتت إشراف هيئة عليا ما ضوابو 
 واملراجع:املصادر  

 :املصادر العربي  

 الكرمي.: القرآن أوال

 العةلمي :الرسائل : انياث

 صر  ادمييةأك القاهرر،اأملرية العربية السعودية، حبث ز الة غم  سشور،   اإلرهاب  حممد،احلريب، فهد  .2
 .2009العسريرية،

العليا،  أكادميية  صر العسريرية دكتوراه،أهد اأشري ل والصراعال    ارر آسيا، رسالة  إبراهيد،احلمياين،  .2
 .2001 ،القاهرر

  سشور، قيق اال   الوطد السعودي، حبث ز الة غم قرتحة أرياف ة اإلرهاب وحت اسرتاتيعية ،عبد هللا شارى،  .3
 .2009 صر العسريرية ، أكادميية القاهرر،

م غتم رسالة  اجس ،السعوديةابأملرية العربية  الوطداإلرهاب على اع    أاثر شيخ،حممد ب   اأيموى، .1
 .2009اخلليج، جا عة  الب ري ، ، سشورر

 الكتب: :اثلثا 

 .2020 للسشر،دار العلوم  القاهرر، السعودية،اأملرية العربية   اإلرهاب  صادق،حممد  إناعيل، .2
 .2003دار الشعب، القاهرر،  اإلرهاب،احلرب على  أبوبرير، اعلفي، .2
 بمول، سو،اعو بر  ج الشرق  اإلرهاب،االسرتاتيعية السعودية الليسة    رياف ة  كريستوفر، بوشيك، .3

 .2009سبتمر  ،87 اسسة كارنيبي، العدد 
، اها عي دار الريتابالقاهرر،  آل سعود ىف اهزيرر العربية    القبيلة إىل الدولة، الس اد، صطفى  جر، .1

2892. 
 .2001 القاهرر، اإلع م العريب، ركز  القادم، اإلرهاب.. اخلطر خالد، حعازي، .1
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 .2002 القاهرر، للسشر،دار  ميت  واإلس م السياسي، أ ريريا حممد، اخلوىل، .2
دراسال  ركز السرييسة لل الرايض،وةيفة القااا ىف التعا ل  ع اإلرهاب،  إبراهيد، صر ب   احمليميد،د.  .7

 هف.2129،
 .2008الوهابية وأتثمها على العامل اإلس  ي، بمول، دار القلد ، احلركة حممد،د. خزاعة،  .9
 .2009 احلديثة،الدار  القاهرر، ، وضوعية راار  العريب.العامل   اإلرهاب  حممد، ربيع،د.  .8

  2001د.اميصمي ، خدجية ايد ،  فهوم اإلرهاب   عامل  تبم ، الريويت :  اسسة التقدم العلمى ،  .20
. 
، دار الفرير العرىب عمان، اأواجهة،إىل  العرب..  دخلجزيرر   التطرف واإلرهاب  هشففففففففففففففام، د. الوكيفل، .22

2008. 
 .2009 احليار،دار  بمول، اإلرهاب،كي  نواجه  حسيب، د. س م، .22
 .  2890دار  ال الس سل، الريويت، ، السياسي اإلحساا عرايب، ظريخحممد  د. خنلة، .23
 .2001 القاهرر، العلمية،اأريتبة  العريب،إلرهاب ىف العامل  ايد، راغب، .21
 .2002 ول،بم  للسشر،أهد اأشري ل اأعاصرر، وأتثمها على اأسطقة العربية، دار بيسان  ايد، رفاعى، .21
 .2000 القاهرر، احلديث،دار الفرير  العربية،يعرب، اص ي العقل ىف اموية  أبو الزر ى، .22
 .2008 احلديث،دار  القاهرر،، اأسلمون واجملتمع اأصري إلخوانا شو ي،حممد  زكي، .27
 .2001 القاهرر، اأعرفة احلديثة،دار  القاد ة، اإلرهاب.. احلرب سامل، الزايل، .29
 .2001 القاهرر، البد، ريتبة  اإلرهاب،ي ،  واجهة ر عبد ال سعيد، .28
 هف. 2127 الرايض، للسشر،اأاسسة العربية  اإلرهاب،وط  فوق  حممد،عبد هللا ب   السيدرى، .20
خلارجية وزارر ا اإلسففففففف  ي،اخلارجية للمملرية العربية السفففففففعودية ىف اجملال  السفففففففياسفففففففة فايز، الشفففففففري ، حممد .22

 هف. 2122 الرايض، السعودية،
ركز    س ازر،دراسففففففة  وضففففففوعية سففففففياسففففففية علمية   در غم  العامل.اإلرهاب يسففففففيطر على  خالد، عبيدال، .22

 .2007 عمان، اإلنسان،عمان لدراسال حقوق 
األفك عبفد العزيز اأشففففففففففففففهورر لتوحيفد الب د،  ريتبفة األفك فهفد الوطسيففة،   عفارك صففففففففففففففاحل،عبفد هللا  العثيمي، .23

 .2889، 3الرايض، ط

http://www.hassanalbanna.org/pages/Books/2.pdf


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 001 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 .2000اإلميان، دار ، القاهرر، 3ط، والسياسةاإلس م  حممد، عمارر، .21
 هف.2128، ب.ن، الرايض رياف ة اإلرهاب، و اأملرية العربية السعودية  عزل،  راد، .21
 .2881 القاهرر، اع مية،اأطابع  إرهاب، ادر  الوسيو،اأععد  .22
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 .2889 ارد  القاهرر، العريب،اأستقبل  والعوأة،العرب  حممد،اعطرش،  .2
أسطقة، الة تسا ى احلركال اإلرهابية اب العريب علىالتواجد اعجسيب   اخلليج   سي ، تداعيال البا دى،د.  .2

 .2001يساير  الرايض، العسريرية،األك خالد 
د الة شئون عربية، العدد العاشر، العام السابع، العد الدويل،دوافع اإلرهاب على اأستوى  حممد، اموارى،د.  .3
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ABSTRACT 

  

Vowelization that was discussed by many scientists is one of morphological 

phenomena associated with the Holy Quran and its readings. So, this study 

entitled “Vowelization in the Light of the Quran” aims at detecting the various 

researches and different scientists’ views which enriched the morphology 

generally and the vowelization phenomenon particularly. The research is divided 

into two sections ; the first section is about the vowelization by conversion, 

however the seconde one is about the vowelization by deletion. For that, we have 

collected some important samples, using essential references that focused on 

linguistic issues cited in the Quran, including morphological matters, as the books 

of vowelizing the Quran , books dealt with the Quran meanings and some books 

of interpretation from which we picked out the different opinions for discussion 

and comparison in order  to reveal the various scientists’ arguments per issue 

paying attention to the scientific integrity required by scientific research. 
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يُعّد اإلعالل إحدى الظواهر الصرفية اليت ارتبطت  بالقرآن الكرمي وقراءاته، وقد أّلف فيه الكثري من العلماء، إال أنين 
قصدت أن أسهم يف هذا اجملال هبذا البحث املتواضع املوسوم ب" ظاهرة اإلعالل يف ضوء القرآن الكرمي " وكان الدافع 

العلمية الراقية  واآلراء الصرفية املتميزة  اليت أثرى هبا العلماء علم الصرف إىل ذلك هو الكشف عن تلك النقاشات 
عامة وموضوع اإلعالل خاصة. وقد قسمت البحث قسمني، قسم لإلعالل بالقلب، وقسم لإلعالل باحلذف،  مجعت 

ملتقدمني كتب ا  فيهما ما تيسر يل من النماذج اليت كانت حمط نظر العلماء واهتمامهم. وقد اعتمدت يف ذلك على
اليت اهتمت باملسائل اللغوية يف القرآن الكرمي  مبا يف ذلك  املسائل الصرفية، ككتب إعراب القرآن وكتب معاين القرآن 
وبعض كتب التفسري اليت مجعت منها اآلراء املختلفة قصد مناقشتها واملقارنة بينها، لعلي أكشف  عن رأي وجيه أو 

الء العلماء من آراء خمتلفة يف املسألة الواحدة ، متوخية يف ذلك األمانة العلمية اليت حجة قوية فيما ذهب  إليه هؤ 
 يقتضيها البحث العلمي
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 مقدمة:
احلمد هلل الذي عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على أشرف رسول ومعّلم، وعلى آله وصحبه  

 والتابعني، حاملي مشعل العلم إىل يوم الدين.

 أحد موضوعات التصريف اليت مجعها بعض العلماء يف تعريفهم هلذا العلم، كابن مالكيعّد اإلعالل  فإنّ  أّما بعد،   
 .1 »التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة وما حلروفها من زيادة وأصالة، وصحة واعتالل وشبه ذلك  «:يف قوله

و اإلعالل وما يتبعه من موضوعات كاإلبدال واإلدغام واإلظهار إّّنا هي ظواهر صوتية وصرفية يف آن واحد، األمر  
الذي جعلها أقرب املوضوعات الصرفية إىل القراءات القرآنية، هلذا حظيت باهتمام كبري من علماء القراءات من جهة، 

التفسري واإلعراب، من جهة أخرى. غري أن اإلعالل ـ كما يبدو يل ـ  ومن دارسي القرآن الكرمي يف جماالته املختلفة،ك
كان أوفر حظا بنقاشات العلماء وآرائهم القيمة اليت أثروه هبا . لذلك ارتأيت أن أركز عليه يف هذا البحث. وقد قسمته 

 صطالحا.قسمني: األول: اإلعالل بالقلب، والثاين: اإلعالل باحلذف، يتصدرمها تعريف اإلعالل لغة وا
َرض، و ُسِّيت حروف العلة بذلك لِلينها وَمْوِِتااإلعالل لغة

َ
 . 2:  هومصدر الفعل املزيد "أعّل"، والِعلَّة امل

، وحروفه  4 »تغيري حرف العلة بقلب أو حذف أو إسكان «.أو3 »هو تغيري حرف العلة للتخفيف«فـ  اصطالحا أما 
 .5األلف والواو والياء، واختلف يف اهلمزة

 

 
 

                                                           

 .71م ص: 2009، 1ينظر ابن مالك حممد الطائي، إجياز التعريف يف علم التصريف ، حتقيق حممد عثمان،القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،ط 1 

 ) مادة: علل(. .) د ت( دار صادر،  بريوت،  اإلفريقي،  لسان العرب ، ابن منظور حممد بن مكرم 2 

رضي الدين األسرتاباذّي ، شرح  شافية ابن احلاجب يف الصرف، ، ضبط وشرح: حممد نور احلسن و حممد الزفزاف وحممد حيىي عبد   3 
 .3/66م.،1975احلميد، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ، 

 .302، ص: 1993، 2فتح اللطيف يف التصريف على البسط والتعريف، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية، ، طأبو حفص الزموري ،  4 
مرجع سابق، و   3/66ذهب بعضهم إىل عّدها ضمن حروف العلة، ورأى آخرون أهنا حرف صحيح ، ينظرشرح الرضي على الشافية،   5  

 .1/362م. ، 1987،  5فخر الدين قباوة. طرابلس، الدار العربية للكتاب، ط:ابن عصفور األشبيلي، املمتع يف التصريف ،حتقيق 
م ، 2001، 1و املرادي ابن أم قاسم، توضيح املقاصد واملسالك، بشرح ألفية ابن مالك، ، حتقيق عبد الرمحن سليمان، القاهرة، دار الفكر العريب، ط 

6/20. 
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،أي أن حتال الواو و الياء  ألفا،أو حتال األلف واوا أو ياًء ، 6:جعل حرف مكان آخر على وجه اإلحالةومعنى القلب

 أو حتال الواو ياًء أو الياء واوا.
 . 7فهو ضد الزيادة وهو إسقاط حرف من األصول، الفاء أو العني أوالالم الحذف،وأّما  
 . 8" بأنه نقل حركة العني للساكن الصحيح قبلها يف الفعل واالسم قلاإلعالل باإلسكان أو بالنويعّرف  

 .9وسأخّصص احلديث عن القسمني األّولني،أي القلب واحلذف أما اإلسكان فغالبا ما يكون مصاحبا هلما  
 أ ـ  اإلعالل بالقلب: 

أو  وقع فيها هذا النوع من اإلعاللتناول دارسو القرآن خمتلف حاالت القلب انطالقا مما جاء يف القرآن من ألفاظ   
 ذاك. سنتعرف على بعض منها فيما يأيت:

 ـ قلب الواو والياء ألفا
ذهب بعض النحاة إىل حتديد حنو ثالثة عشر شرطا لقلب الواو والياء ألفا، إاّل أّن أهم شرط أّكدوا عليه هو حتّرك   

 .10الواو أو الياء وانفتاح ما قبلهما
من قوله  اْلَمَآبِ وقف عندها بعض دارسي القرآن ليوضح لنا قاعدة قلب الواو والياء ألفا لفظ  ومن األلفاظ اليت    

ُحْسُن اْلَمَآبِ  َواللَُّه ِعْنَدهُ  تعاىل:
 ، إذ قال الطربي:11

وهو مصدر على مثال"َمْفَعل" من قول القائل:"آب الرجل إلينا"، إذا رجع،فهو يؤوب إيابًا وأوبة وأيبًة َومآبًا،  غري » 
أن موضع الفاء منها مهموز، والعني مبدلة من"الواو" إىل"األلف" حبركتها إىل الفتح. فلّما كان حظها احلركة إىل 

 ال" فصارت انقلبت فصارت"ألفا"، كما قيل:"ق -وهو فاء الفعل  -ي قبلها الفتح،وكانت حركتها منقولة إىل احلرف الذ
 

                                                           

 .302ينظر أبو حفص، فتح اللطيف، مرجع سابق،ص:  6 
 .302ينظر املرجع نفسه ص:  7 
 .3/438، ينظر السيوطي جالل الدين، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد احلميد هنداوي، القاهرة، املكتبة التوفيقية، ) د ت(، 8 
 ألن حرف العلة قبل أن يقلب أو حُيذف تنقل حركته إىل احلرف الذي قبله. 9 
،و ابن 448ـ  4/441م. ،1998، 1نور الدين، شرح ألفية ابن مالك،تقدمي حسن محد، بريوت، دار الكتب العلمية،.طينظر األمشوين أبو احلسن  10 

ـ 567/  2م ،  1964، 14عقيل هباء الدين عبد اهلل، شرح ألفية ابن مالك، ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مصر، املكتبة التجارية الكربى، ط
570 . 

 ،.14آل عمران، 11
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عني الفعل"ألًفا"، ألن حظها الفتح."واملآب" مثل"املقال" و"املعاد" و"اجملال"، كل ذلك"مفَعل" منقولة حركة عينه إىل 

ٌة واوه أو ياءه"ألًفا" لفتحة ما قبلها  .12«فائه، فمصريَّ
الطربي أّن الواو أو الياء إذا وقعت عينا يف الكلمة، وكانت متحركة بالفتح ، وما قبلها فقاعدة القلب كما وضحها 

 ساكن، فإن حركتها تنقل إىل احلرف الذي قبلهاـ فتصري ساكنة مث تنقلب ألفا.
 وكذلك إذا وقعت الواو أو الياء الما للكلمة كما يف " أدىن" من "الدنو" و"املوىل" من " ويل" قال الطربي: 

و"املوىل" يف هذا املوضع"املفَعل"، من:"َوىل فالٌن أمَر ُفالن، فهو يليه َوالية، وهو وليُّه ومواله".وإّنا صارت"الياء"  »
 .13« من"وىل""ألًفا"، النفتاح"الالم" قبلها، اليت هي عنُي االسم 

 أي إّن األلف يف موىل منقلبة عن ياء ، وسبب القلب هو انفتاح ما قبلها.
 من قوله تعاىل: َسْوأَة الزهري لـومثلما تطرقوا إىل علل القلب تطرقوا أيضا إىل موانعه، فقد ذكر أبو حيان يف قراءة  
 فَُأَوارَِي َسْوأََة َأِخي إذ قرأها: "َسَوة" حبذف اهلمزة ، ونقل حركتها إىل الواو ـ  أنه ال جيوز قلب الواو ألفاً لتحركها ،

  . 14ألن احلركة عارضة كما يف "َُسََول" وانفتاح ما قبلها ؛ 
َعَلى من قوله تعاىل: َشَفا وقد استدل بعضهم على القلب، وعلى احلرف املنقلب باإلمالة، قال األخفش يف   

 .16« ملا مل جتز فيه اإلمالة عرف أنه من الواو،  وتثنيته شفوان: »  15َشَفا ُحْفَرة  
َخَوف، قلبت الواو ألفا لتحركها وحترك ما قبلها.وأهل الكوفة مييلون " خاف " واألصل:  «وقال القرطيب يف " خاف": 

 . 17 »ليدلوا على الكسرة من "َفِعلت"
وقصد القرطيب أّن األلف يف خاف أصلها واو، لذلك كان يفرتض أال ُُتال، لكن الكوفيني مييلوهنا ليدلوا على أّن  

 بناء"خاف""فِعل" بكسر العني.
 

     
                                                           

 .6/259،258، )د ت (. ، حتقيق حممود شاكر، طبعة دار املعارف ، ط:  الثانية جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربي حممد بن جرير ، 12
 .6/142املصدر نفسه،  13
ـ  2مية ، ط الكتب العلينظر أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف ، تفسريالبحر احمليط ، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض، بريوت، دار  14 

 .3/481م،2007
 .103آل عمران، 15
 . 349،348م،1990األخفش أبو احلسن سعيد بن مسعدة ) األخفش األوسط(،  معاين القرآن، مكتبة اخلاجني،القاهرة،  ، ط: األوىل: ـ ينظر   16
 .269/  2 م ، 2002نشر.ـ القرطيب حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ، بريوت، دار الفكر للطباعة وال 17 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 124 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
وباإلضافة إىل األلفاظ اليت جاء فيها القلب خاضعا للقياس، فقد وقف دارسو القرآن عند ألفاظ أخرى رأوا أن القلب 

 . 19قَاُلوا اَل َتوَجلْ  يف قوله تعاىل:  18اَل تَاَجلْ فيها خمالف للقياس،حنو قراءة: 
ألنه من "َوِجل" "يـَْوَجل"، وما كان على "َفِعل" فهو "يَفَعل" تظهر :» اَل تـَْوَجلْ قال األخفش يف تصحيح الواو من   

 .20« فيه الواو، وال تذهب كما تذهب من "يَزِن"؛ ألن "َوَزن" "فـََعل"
 »وزيادة إىل قياس التصحيح يف "يـَْوَجل"، فقد ذكر األخفش لغة بين ُتيم الذين يعّلون الواو فيجعلوهنا ياء  فقال:   

فيقولون:" تِْيَجل" ] أي بكسر حرف املضارعة[؛ ألهنم يقولون يف" َفِعل": "تِْفَعل"، فيكسرون التاء،  وأما بنو ُتيم
واأللف يف " إفَعل" والنون يف "نِفَعل"، وال يكسرون الياء؛ ألن الكسر من الياء فاستثقلوا اجتماع ذلك. وقد كسروا 

حوا مع التاء والنون واأللف. فلو فتحوها استنكروا الواو، ولو فتالياء يف باب" َوِجل" ؛ ألن الواو قد حتولت إىل الياء 
الياء جلاءت الواو، فكسروا الياء ليكون الذي بعدها ياء، إذ كانت الياء أخف مع الياء من الواو مع الياء؛ألنه يفر إىل 

ة كراهة اجتماع ليت قبلها مفتوحالياء من الواو، وال يفر إىل الواو من الياء . قال بعضهم: "يـَْيَجل" فقلبها ياء وترك ا
 .21« الكسرة والياءين

أخف،  ومن قال: تاجل أبدل من الواو ألفا ألهنا »وعّلل النحاس لغة اإلعالل بقلب الواو يف"يـَْوَجل" ألفا أو ياء فقال:  
 .22«"ومن قال: تيجل أبدل منها ياًء ؛ألهنا أخف من الواو، ولغة بين ُتيم:تيَجل ليدلوا على أنه من "فِعل

 .23واكتفى الزجاج بذكر اللغات األربع يف مضارع "وِجل" وهي: يوَجل و ياَجل وييَجل وجِيِل 
وكأننا بالزجاج يف هذه اللغة األخرية أي:"جِيَل" بكسر ياء املضارعة وفتح اجليم، جييز حذف الواو من  مضارع " َوِجل"  

وهو من "َفِعل" "يَفَعل"، وذلك قياسا على حذفها يف "فـََعل" " يَفِعل" حنو: وعد يعد. ويبدو يل أن مسوغ احلذف هو  
مثلما فّر بعضهم من اجتماع الكسرة والياءين يف اللغة اليت ذكرها األخفش، كسر ياء املضارعة يف لغة بين ُتيم؛ إذ 

 ففتحوا ياء املضارعة ـ فّر بعضهم من ذلك حبذف الواو اليت هي فاء الفعل. 
 

                                                           
 م.2010، 2العكربي أبو البقاء، إعراب القراءات الشواذ ،حتقيق حممد أمحد عزوز، بريوت، عامل الكتب،ط ينظر  18
 .5/446،، و البحر احمليط، مرجع سابق 1/749،

 .53احلجر،  19
 .509،508األخفش، معاين القرآن، م س،    20
 .509املصدر نفسه،  21
 .490القرآن، م س،النحاس، إعراب  22
 .3/148ينظر الزجاج،معاين القرآن، م س،  23
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 :24أما ابن جين فقد أجاز يف حنو" يوجل" قلب الواو ألفا النفتاح ما قبلها، وإن كانت ساكنة، حنو قول الشاعر 

أموِق من ََثَنِ      25ومن حديث  يَزِيُدين ِمَقةً                          
َ
 ما حلَِِديِث امل

أموِق" أنه ليس على اهلمز، وإّنا أبدلوا الواو ألفا النفتاح ما قبلها، وإن كانت ساكنة، كما قالوا يف  
َ
فقد رأى يف " امل

يوجل: ياجل، ويف يوتعد: ياتعد،وقد نسب هذه اللغة  إىل احلجازيني، واستشهد بقول الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 
 26وهو يقصد: موزورات   »ارِجْعَن مْأزورات غري مْأجورات « :

   اْسَتْحَوذَ  ، فناقشوا جميء  27اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَانُ ويف السياق نفسه وقف دارسو القرآن عند قوله تعاىل:  
 بالواو. قال الطربي:

الواوإذا كانت عني الفعل وكانت أن يأيت:"استحاذ عليهم"، ألن  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَانُ  وكان القياس يف قوله: «
متحركة بالفتح وما قبلها ساكن، جعلت العرب حركتها يف فاء الفعل قبلها، وحوَّلوها"ألًفا"، متبعة حركة ما قبلها،  
كقوهلم:"استحال هذا الشيء عما كان عليه"، من"حال حيول" و"استنار فالن بنور اهلل"، من النور، و"استعاذ باهلل" 

 ورمبا تركوا ذلك على أصله كما قال لبيد:"وأحوذ"، ومل يقل"وأحاذ"، وهبذه اللغة جاء القرآن يف قوله:من"عاذ يعوذ". 
 ُاْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَان«  28. 
على األصل بأن األصل الثالثي منه غري مستعمل، ولو استعملوا "حاذ" ألعّلوا"  اْسَتْحَوذَ  وعّلل الزجاج جميء  

 .29 عليه استحوذ" محال
أما عن قلب الياء ألفا، فقد حبث فيه الدارسون انطالقا من بعض األلفاظ القرآنية حنو:"توراة" و" آية" ، وقراءة قوله   

 ، وغريهذا مما سنتطرق إليه. ،31 »َوال أَْدرَأُْتُكْم ِبهِ  « إذ قرىء   30َواَل أَْدرَاُكْم ِبهِ  تعاىل:
    

                                                           
، بريوت، دار اهو ملالك بن أُساء، ينظر ابن جين أبو الفتح عثمان ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ،حتقيق حممد عبد القادر عط 24

 .4، اهلامش رقم: 2/391م،1998: 1الكتب العلمية ،ط
 .10/385احملبة، من وِمق مِيق مقة فهو وامق و موموق، ينظر اللسان، ) مادة: ومق( املِقة:  25 

 . 2/391ينظرابن جين، احملتسب، م س، 26
 .19اجملادلة، 27 
 .327،326/ 9 ، م س ، تفسري الطربي 28 

 .5/112الزجاج، معاين القرآن ، م س، ينظر29
 .16يونس، 30
 1اء أبو زكريا حييي بن زياد، معاين القرآن ، حتقيق إبراهيم مشس الدين، بريوت ،دار الكتب العلمية ،طنسبت هذه القراءة إىل احلسن، ينظر الفرّ   31
 .1/308م.،2002،
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أهنا "فوعلة" قلبت الواو تاًء، إىل  رأيي البصريني والكوفيني، حبيث ذهب الفريق األولنقل معظم الدارسني يف "توراة" 

وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وذهب الفريق الثاين إىل أهنا "تفَعلة" قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما 
 . 32لفاحتركت الياء وانفتح ما قبلها، قلبت أقبلها،وقال بعضهم أهنا " تفِعلة" لكن قلبت إىل "تفَعلة"، فلما 

ونقل الطربي أّن هذا الرأي األخري، أي إّن" توراة" "تفِعلة" مث أبدلت فتحة العني كسرة لتنقلب الياء ألفا ـ ذكره الفراء   
ة": " ييف كتاب املصادر، وأّن هذا القلب قد جرى على لغة طيء الذين يقولون يف" التوصية" :" توصاة" ويف" اجلار 

 .33جاراة" 
وكأنه جييز يف توصية توصاة و هذا رديء ، ومل يثبت يف: توفية توفاة   «لكن الزجاج اعرتض على هذا الرأي بقوله:   

 .34« وال يف توقية توقاة
ويف لفظ"آية" ذهب الفراء ـ فيما نقل عنه ابن منظورـ  إىل أهنا كانت يف األصل "أَيَّة" أي على وزن"فْعلة" فثقل عليهم   

التشديد فأَبدلوه أَلفًا النفتاح ما قبل التشديد كما قالوا: "أمَْيا" مبعىن "أَمَّا" . ونقل عن الكسائي قوله يف "آية" بِأهنا 
فراء رّد هذا الرأي بأنه لو كان كذلك ما صغرها "ِإيـَيَّة" ، ورّد الكسائي بأهنم صّغروا عاتكة "فاعلة" منقوصة،لكن ال

وفاطمة، ُعتَـْيكة وُفطَْيمة، فاآلية مثلهما، و رّد الفراء  على هذا أيضا بأنه ليس كذلك؛ أَلن العرب ال تصّغر "فاعلة" 
 .35وز يقولون يف فاطمة:  ُفطَْيمة،أما يف غري االسم العلم،فال جيعلى "فـَُعْيلة" ِإال َأن يكون اُساً يف مذهب ُفالنَة، ف

 ومعىن هذا الرّد أن"آية" لو كانت"فاعلة" لصغرت "أويّة" بالواو. 
الفراء رأيا آخر يف "آية" وهو  قول بعضهم أهّنا  "فاعلة" صرّيت ياؤها اأُلوىل أَلفاً كما فعل حباجة وقاَمة واأَلصل  و ذكر 

 :36وخطّأ الفرّاء هذا الرأي لسببنيحائجة وقائمة. 
 األول:َأّن هذا القلب يكون يف الثالثي،وبناء"فاعلة" ليس ثالثيا.   
 والثاين:أنه لو كان كما قالوا، أي إن الياء األوىل قلبت ألفا، لقيل يف نَواة وَحياة: نايَة وحايَة.  

                                                           
القيسي مكي بن أيب طالب، مشكل إعراب القرآن ، حتقيق حامت صاحل ، و 2/317، و معاين الزجاج، م س،16/180ينظر تفسري الطربي، م س، 32

ابن عطية أبو حممد عبد احلق األندلسي، احملرر  ، و5/  4 ،م س ،  تفسري القرطيب ، و1/149،م.1975مان األعظمي، الضامن، بغداد ،مطبعة سل
 .2/387، وأبو حيان، البحر، م س 272ص:  م.2002ـ 1الوجيزيف تفسري الكتاب العزيز، ، دار ابن حزم ط 

 .16/180ينظر تفسري الطربي، م س، 33

 .2/317س،ينظر معاين الزجاج، م  34 
 .14/56ينظر اللسان، م س، 35 
 ينظر  املصدر نفسه. 36 
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 . 37لة إذا اجتمعا أعّل الثاين ال األّولوقصد الفراء هبذا القول األخري أن القياس يقتضي أّن حريف الع

األصل يف آية:  « و رأى العكربي يف كل وجوه القلب اليت ذكرها هؤالء يف "آية" أهنا خمالفة للقياس ويف ذلك يقول :
اية غأيّة، ألّن فاءها مهزة وعينها والمها ياءان... مث إهنم أبدلوا الياء الساكنة يف أيّة، ألفا على خالف القياس،ومثله 

 وثاية، وقيل: أصلها أيِيه، مث قلبت الياء األوىل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقيل: أصلها أيَية بفتح األوىل والثانية، مث
فعل يف الياء ما ذكرنا، وكال الوجهني فيه نظر؛ ألن حكم الياءين إذا اجتمعتا يف مثل هذا أن تقلب الثانية لقرهبا من 

يية على فاعلة، وكان القياس أن تدغم فيقال آيّة مثل دابّة، إال أهنا خففت كتخفيف كينونة يف  الطرف، وقيل: أصلها أ
 .38  »كيَّنونة، وهذا ضعيف ألن التخفيف يف ذلك البناء كان لطول الكلمة

أما أبو حيان فرأى يف الوجه األّول من القلب الواقع يف آية، أي القول بأن الياء الساكنة قلبت ألفا ـ بأنّه حممول على   
 .40، وأما بالنسبة للوجهني اآلخرين فقد وافق رأيه رأي   العكربي39قرياط وديوان اإلبدال الواقع يف احلرف الصحيح حنو :

،إذ قرأ : "َوال أَْدرَأُْتُكْم ِبِه". وقد ذكر الطربي   42َواَل أَْدرَاُكْم بِهِ " لقوله تعاىل  41سنقلب الياء ألفا قراءة احل ومن   
أن ال وجه هلذه القراءة حسب بعض البصريني؛ألن الم الفعل ياء، وال جيوز قلبها ألفا أو مهزة إال أن يكون ذلك على 

ألبيات ااستشهد الشاعر يف هذا السياق بالعديد من  لغة بعض بين عقيل الذين يقولون يف"أعطيت": "أعطَأُت"، وقد
 :43الشعرية،اليت قلبت فيها الياء ألفا حنو قول الشاعر

َشهَّرِ 
ُ
 َلَقْد آَذَنْت أَْهَل اْلَيَماََمِة طَيٌِّئ... حِبَْرب  َكَناَصاِة اأَلَغرِّ امل

 يريد: كناصية،  وقول زيد اخليل:
 َيُسوُق األَبَاِعرَاَلَعْمُرَك َما َأْخَشى التََّصْعُلَك َما بـََقا... َعَلى اأَلْرِض قـَْيِسيٌّ 

 

                                                           

 .3/476هـ (،حتقيق عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، القاهرة) د ت(.،911ينظر مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع جلالل الدين السيوطي) ت 37 
 1979 -هـ  1399، 1القراءات يف مجيع القرآن ، بريوت دار الكتب العلمية ،ط العكربي أبو البقاء، إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب و  38 

 .1/33،32م،

 ألن أصلهما: قرّاط ودّوان فأبدلت الراء األوىل والواو األوىل ياءين والدليل على ذلك قوهلم يف اجلمع: قراريط ودواوين. 39 
 .1/312ينظر  أبو حيان، البحر، م س، 40 

، ونسبها أبو حيان إىل ابن عباس ، وابن سريين ، واحلسن ، وأيب رجاء، ينظر 15/43، ، و تفسري الطربي1/308م س ينظر معاين الفراء،  41
 . 5/137البحر،

 .16يونس، 42
 ، ) مادة: نصا(15/327هوُحَرْيث بن َعتاب الطائي، ينظر اللسان، 43 
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فقال "بقا" واألصل بقي، وقد نسبت هذه اللغة إىل طيء حيث قيل بأهنا تصرّي كل ياء انكسر ما قبلها ألًفا، يقولون: 

 .44"هذه جاراة" يقصدون :جارية 
ألن الياء والواو إذا انفتح «أما الفراء فإنه اعرتض على هذه القراءة، أي )َوال أَْدرَأُْتُكْم بِِه(، وعلل اعرتاضه هذا بقوله:   

ولعل احلسن ذهب  «،لكنه مع ذلك حاول توجيه هذه القراءة فقال: 45 »ما قبلهما وسكنتا صحتا ومل تنقلبا إىل ألف
إىل طبيعته وفصاحته فهمزها، ألهنا تضارع "درأت احلد" ، وشبهه. ورمبا غلطت العرب يف احلرف إذا ضارعه آخر من 

ز. وُسعت امرأة من طّي تقول: "رثَْأُت زوجي بأبيات"، ويقولون: " لّبأُت باحلّج" و"حألت اهلمز فيهمزون غري املهمو 
السويق" ، فيغلطون، ألن "حألت"، قد يقال يف دفع العطاش، من اإلبل، و"لبأت": ذهبت به إىل "اللبأ" لَِبأ الشاء، 

 .46   »ى الرائب، فتلك "الرثيئة"و "رثأت زوجي"، ذهبت به إىل "رثيئة اللنب " ، إذا أنت حلبت احلليب عل
فالفرّاء كما يظهر لنا من قوله يعترب هذه اللغة أي قلب الياء مهزة، ممّا غلطت فيه العرب فهمزت ما هو غري مهموز يف  

 األصل؛ ألهنا شبهته باملهموز. 
وجاز هذا البدل ألّن  « لكّن أبا حيان مل ير يف ذلك غلطا؛ ألنه يعترباهلمزة واأللف من واد واحد، ويف ذلك يقول:

 »األلف واهلمزة من واد واحد ، ولذلك إذا حركت األلف انقلبت مهزة كما قالوا يف العامل العأمل ، ويف املشتاق املشتأق
47. 

 مرّ  َوال أَْدرَأُْتُكْم بِِه(:)أما العكربي فرأى يف تفسريه هلذا اللبس الواقع يف قلب الياء ألفا أو مهزة،أن القلب يف قراءة 
 : األوىل: قلبت فيها الياء ألفا لتحركها يف األصل وانفتاح ما قبلها.48مبرحلتني

 والثانية: قلبت فيها األلف مهزة. 
    
 
 

                                                           
 .44/  15تفسري الطربي، م س،  ينظر 44

 .1/308معاين الفراء م س، 45
 املصدر. نفسه 46
 . 5/137أبو حيان، البحر، م س، 47 
 .1/640ينظر العكربي، إعراب القراءات الشواذ، م س، 48 
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يَا َحْسَرتَا وقوله:   49قَاَلْت يَا َويـَْلَتا أَأَِلُد َوأَنَا َعُجوزٌ ومن الياءات اليت قلبت ألفا،  ياء اإلضافة يف حنو قوله تعاىل:

إّنا  يَا َحْسَرتَاو يَا َويـَْلَتا فقد ذهب مجهور الدارسني إىل أّن األلف يف حنو   50َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اللَّهِ َعَلى 
 .51هي منقلبة عن ياء اإلضافة يف االستغاثة

خف من أ وعّلل الزجاج  وابن جين هذا القلب بأنه إّنا أبدل من الياء والكسرة األلف والفتحة؛ ألن الفتح واأللف 
 .52الياء والكسرة

أصلها ياء، وليست ألف الندبة ـ بقراءة عاصم وأيب عمرو واألعشى  يَا َويـَْلَتا  واستدل بعضهم على أن األلف يف :   
 .53بإمالة األلف إذ هي بدل من الياء

والياء ملا   « أما عن اطراد قلب الياء ألفا  وشيوع  ذلك يف كالم العرب، فإننا جند تفسريه عند الفارسي الذي قال:  
كانت أقرب خمرجا إىل األلف من الواو إليها أبدلت هي من األلف كما أبدلت األلف منها، ومل تبدل األلف من الواو 

عاعيت، وقالوا يف النسب إىل طيء: طائّي، ويف احلرية:حارّي، ويف على هذا احلّد. أال ترى أهنم قالوا: حاحيت، و 
، ومل نعلم األلف 54زبينة:زبايّن، وذهب سيبويه يف آية وغاية إىل أن األلف بدل من الياء الساكنة اليت كانت يف أيّة

 .55 »أبدلت من الواو على هذه الصورة إالّ قليال كـ" ياجل" يف بعض اللغات
 ـ قلب الواو ياًء و الياء واوا 

من مواضع قلب الواو ياًء اليت وقف عندها بعض علماء القرآن اجتماع الواو والياء يف كلمة واحدة يف حنو قوله  
بضم احلاء فإنه  ِمْن ُحِليِِّهْم وأّما قوله: «،  وقد حتدث األخفش عن هذا القلب فقال:  56ِمْن ُحِليِِّهْم :تعاىل

 . 57 »"فـُُعول" وهي مجاعة" احلَْلي"، ومن قال: "ِحليِّهم" يف اللغة األخرى، فلمكان الياء، كما قالوا" ِقِسّي" و" ِعِصّي"

                                                           

 .72هود ، 49 
 .56الزمر، 50 
،  والكشاف 285/ 2، واحملتسب،887، وإعراب القرآن للنحاس،3/51،و معاين الزجاج،21/313، وتفسري الطربي،3/301ينظر معاين الفراء، 51 

 .7/417، وأبو حيان البحر،2/411. و العكربي، القراءات الشواذ ،1622رر الوجيز،، و احمل4/103
 .285/ 2، واحملتسب،م س ،3/51ينظر معاين الزجاج م س ، 52 
 .5/244ينظر البحر، 53 
 سبق أن رأينا أن هذا رأي الفراء، أما اخلليل وسيبويه فمذهبهما أهنا" فَعلة". 54 
، 1د، احلجة للقراء السبعة ، وضع حواشيه وعّلق عليه: كامل مصطفى اهلنداوي، بريوت، دار الكتب العلمية، ،طالفارسي أبو علي احلسن بن أمح 55 

 .1/73م.،2001
 .148األعراف، 56 
 .448معاين األخفش، م س، 57 
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أي إهنم قلبوا الواو ياء وأدغموها يف الياء، وكسروا ما قبلها يف القراءة األوىل، ويف القراءة الثانية كسروا احلرف األول 

 حلركة الثاين .إتباعا 
والياء  « فقال:  58ِمْن ِديَارِِهمْ وحتدث أبو حيان عن الواو املنقلبة يف اجلمع وهي عني الكلمة يف حنو قوله تعاىل:  

يف هذا اجلمع ] يقصد: ديارا[ منقلبة عن واو ، إذ أصله ِدوار ، وهو قياس ، أعين هذا اإلبدال إذا كان مجعًا لواحد 
تناول .  و  59 »معتل العني ، كثوب وحوض ودار ، بشرط أن يكون " فعااًل" صحيح الالم . فإن كان معتله ، مل يبدل

  من قوله تعاىل: نـَْياًل   بلها فتح، وذلك يف سياق الرد على من قالوا يفالطربي احلديث عن الواو الساكنة اليت ق
وكان بعض أهل العلم بكالم العرب يقول: "النيل"   «بأن الياء فيه منقلبة عن واو فقال:    60َواَل يـََناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نـَْياًل 

فتها ا إنالًة". وقال: كأن "النيل" من الواو أبدلت ياء خلمصدر من قول القائل: "نالين خبري ينولين نواال"، و"أنالين خريً 
وثقل الواو. وليس ذلك مبعروف يف كالم العرب، بل من شأن العرب أن تصحِّح الواو من ذوات الواو، إذا سكنت 

 .61 »وانفتح ما قبلها، كقوهلم: "الَقْول"، و"الَعْول"، و"احلول"، ولو جاز ما قال، جلاز "الَقْيل"
 ومن مسائل  القلب اليت أثارت اهتمام الدارسني، تلك املتعلقة بألفاظ وقع فيها القلب ومل يقع يف مثيالِتا، من ذلك   
ضيِّزى 62 إّنا قضيت «، ويعّلل الفراء هذا احلكم فيقول: 63. فقد ذهب جل الدارسني إىل أهنا "فُعلى" بضم الفاء

احلُبلى، إما بفتح، وإما بضّم; فاملفتوح: سْكَرى وعطشى، واملضموم: األنثى و  على أّوهلا بالضّم، ألن النعوت للمؤنث تأيت
َفُع اْلُمْؤِمِننَي    فإذا كان اُسا ليس بنعت كسر أّوله، كقوله ْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ كسر أّوهلا، ألهنا اسم ليس بنعت،    َوذَكِّ

 .64  »وكذلك الشِّْعَرى كسر أّوهلا، ألهنا اسم ليس بنعت
أهنا " ُضوزى" أي " فُعلى"، لكّنها ُصرّيت " ِفعلى" ؛ألهنم كرهوا ضّم الضاد من"   ضيِّزىوعلى هذا فـاألصل يف    

 .   65ِضيَزى" فتنقلب الياء واوا،  كما فعلوا يف "بيض" وهو"فـُْعل" فكسروا الفاء لتسلم الياء

                                                           

 .85البقرة، 58 
 .1/449البحر، 59 
 .120التوبة، 60 
 .14/564تفسري الطربي، م س، 61 

 .22النجم،  62
/  17،   تفسري القرطيب ، و 4/319.، والزخمشري،الكشاف،5/60،59معاين الزجاج، و،22/526، وتفسري الطربي،3/10،9الفراء، ينظر معاين  63

103. 
 3/10،9ينظر معاين الفراء، م س،  64
 .2/395القيسي، الكشف ،  ، و 5/60،59معاين الزجاج، و،22/526، ، ينظر املصدر السابق ، وتفسري الطربي  65
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اوا على ما حكاه أبو عبيدة من قوهلم: ُضزته، فينبغي أن ومن جعل العني فيه و « لكن الفارسي رّد هذا الرأي إذ قال:  

يقول:ُضوزى، وقد ُحكي ذلك، فأما من جعله من قولك: ِضزته، فكان القياس أن يقول أيضا: ُضوزى، وال حيفل 
لطرف ا بانقالب الياء إىل الواو؛ ألن ذلك إّنا ُكره يف" بِيض" وِعني" مجع بيضاء وعيناء، لقربه من الطرف،وقد بـَُعَد من

حبرف التأنيث، وليست هذه العالمة يف تقدير االنفصال كالتاء، فكان القياس أن ال حُيفل بانقالهبا إىل الواو، كما مل 
يباَل ذلك يف :" ُحوَلل وُعوَطط، وكأهّنم آثروا الكسرة والياء على الضمة والواو من حيث كانت الكسرة والياء أخف، 

 .66 » الصفة شيء على" ِفْعلى" وإّنا هو" فُعلى"ومل خيافوا التباسا حيث مل يكن يف
فكما يظهر من قول الفارسي أن القياس يف "فُعلى" من ِضزته أن يكون ُضوزى، بالضمة والواو، وال يُفعل به ما فُِعل   

بـ"بيض"؛ ألن الواو ليست قريبة من الطرف. لذلك فإن التعليل الذي رآه  صوابا يف جعل ضوزى ضيزى هو إثارهم 
 فة الكسرة والياء على الضمة والواو.خل

.  ومما جاء أيضا من معتل العني بالياء 67مصدرا على وزن "ِفعلى" وصف به  ضيِّزى أما أبو حيان فأجاز أن يكون
. وقد ذهب جل الدارسني يف هذا إىل أنّه   68ُطوَب هَلُْم َوُحْسُن َمَآب   من قوله تعاىل:  طُوَب  على وزن "فُعلى" 

.  لكن 69الطيب، لذلك فإّن الواو فيه منقلبة عن ياء، وذلك لسكوهنا  وانضمام ما قبلها، كما قالوا: ُموسر وُموقن من
،  ووّجه  70« طيىب هلم» نسبها إىل مكوزة األعرايب، ذلك أنه قرأ  ُطوَب  صاحب الكشاف ذكر قراءة أخرى يف 

 . 71يل : بِيض ومِعيشةهذه القراءة إىل أنه كسر الطاء لتسلم الياء ، كما ق
   ُطوَب  وهذه القراءة وإن كانت شاذة إال أهّنا تعرب عن التساؤل الذي يفرتض أن يطرح وهو: مَل حدث القلب يف

 ؟ ضيِّزى ومل حيدث يف
 

                                                           

 .4/6،5ي، احلجة، م س، الفارس 66 
 .8/160ينظرأبو حيان، البحر، م س، 67 
 .29الرعد، 68 

،  2/64، والعكربي، اإلمالء، م س ،2/388الزخمشري، الكشاف، م س، ، و 3/494،  ومعاين النحاس، م س، 3/120ينظر، معاين الزجاج، م س، 69
 .5/380، والبحر،9/316، وتفسري القرطيب، 18/180وتفسري الرازي،

  مل أعثر على هـــــذه القراءة يف  مصـــــــــــــــــــادر القراءات املتوفرة لـــــدي، لكن ابن جين ذكر أهنـــــا قراءة أعرايب حكـــــاهـــــا عنـــــه أبو حـــــامت ، ينظر ابن جين، 70 
تاين يف كتابه الكبري يف القراءَ 1/459اخلصــــائص، ِجســــْ ت ا.، وذكر ذلك أيضــــا صــــاحب اللســــان فقال: " قال ابن جين وحكى أَبو حامت ســــهُل بن حممد الســــِّ

 ،) مادة: طيب(.1/563قال: قرأَ عليَّ أَعرايب باحلرم ِطيىَب هلم فَأَعْدُت فقلُت ُطوب فقال ِطيىب فَأَعْدُت فقلت ُطوب فقال ِطيىَب" ينظراللسان،

 .2/388ينظرالزخمشري، الكشاف،  71 
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وذلك "فُعلى" إذا كانت اُساً. وذلك:  «ولعلنا جند اجلواب عند سيبويه الذي قال يف باب) ما تقلب فيه الياء واوا(:  

 الطوب، والكوسى، ألهنا ال تكون وصفاً بغري ألف والم، فأجريت جمرى األُساء اليت ال تكون وصفاً.
وأما إذا كانت وصفاً بغري ألف والم فإهنا مبنزلة "فـُْعل"  منها، يعين بيٌض. وذلك قوهلم: امرأٌة حيكى. ويدلك على أهنا 

 ون ِفعلى صفًة.فُعلى أنه ال يك
ومثل ذلك: " قسمٌة ضيزى " فإّنا فرقوا بني االسم والصفة يف هذا كما فرقوا بني "فعلى" اُسًا وبني" فعلى" صفة يف 

 .   72 »بنات الياء اليت الياء فيهن الم. وذلك قوهلم: شروى وتقوى يف األُساء
خلت  يكون وصفا إال  " باأللف والالم ، وم ى دفكما هو ظاهر من قول سيبويه أنه ذهب يف بناء "فُعلى" إىل أنه ال 

عليه األلف والالم أجري جمرى األُساء، من ذلك "الطوب" أجري جمرى األُساء بسبب تعريفه بـ"أل"، لذلك قلبت الياء 
 يزى". ضفيه واوا، أما إذا جاء" فُعلى" بغريألف والم، فإنه يعامل معاملة الوصف،فتسلم الياء وال تنقلب واوا، من ذلك "

وبناًء على قول سيبويه فإن" طوب" كان يفرتض أاّل حيدث فيها القلب كما مل حيدث يف "ضيزى" ، ألهنا جاءت    
نـَْيا  جمردة من "أل".  يؤكد ذلك ألفاظ قرآنية أخرى جاءت على "فُعلى"  من ذلك من قوله  اْلُقْصَوى و الدُّ

نـَْيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوىِإْذ أَنـُْتْم بِاْلُعْدَوِة  تعاىل: . فقد وقف العلماء عند إشكالية جميء األوىل بالياء،أي   73الدُّ
قلبت فيها الواو ياء، وجميء الثانية  بالواو على التصحيح، مع أّن كليهما" فـُْعلى" مما المه واو؛ ألن " الدنيا" من الدنو، 

 و"القصوى" من القصو.
اإلشكالية فقد ذهب فيه مجهور الدارسني إىل القول بأن "الدنيا" جاءت على القياس حيث وأما اجلواب على هذه  

 ،74أبدلت الواو ياًء،أما القصوى فعلى غري قياس
والقصوى تأنيث األقصى ومعظم أهل التصريف فصلوا يف "الُفعلى  « لكّن أبا حيان نقل رأيا خمتلفا عن هذا فقال:  

، وإن كان صفة  75اُساً أبدلت الواو ياء، مث ميثّلون مبا هو صفة حنو الدنيا والعليا والقصيامما المه واو فقالوا: إن كان 
 .76 »أقرت حنو احللوى تأنيث األحلى ، وهلذا قالوا: شّذ القصوى بالواو وهي لغة احلجاز والقصيا لغة ُتيم

                                                           

 .4/364اجليل ) د ت(.، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب ، حتقيق عبد السالم هارون، بريوت ،دار  72 
 42األنفال، 73 
 .802،،و احملرر الوجيز،2/167،البن خالويه، و الكشاف، 1/224،وإ عراب القراءات السبع،349ينظر إعراب القرآن، للنحاس، 74 
 .4/491، و البحر،8/21، و تفسري القرطيب، 1/595و إعراب القراءات الشواذ، 
.، و ابن جين أبو الفتح عثمان، املنصف لشرح كتاب التصريف للمازين، حتقيق عبد القادر 4/364تاب، م س، هذا قول سيبويه و املازين، ينظر الك 75 

 .414، 413أمحد عطا، بريوت لبنان، دار الكتب العلمية، ) د ت(.،
 .4/491أبو حيان ، البحر، م س ،76 
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رحه لرأي ابن جين هذا املذهب يف سياق شفعلى هذا الرأي تكون" الدنيا والقصوى" اُسني وليس صفتني، ويوضح لنا 

إّنا ذكر"العليا والدنيا والقصيا" يف موضع األُساء؛ ألهنا وإن كان أصلها الصفة، فإهّنا اآلن قد أخرجت  «املازين فيقول:
، عإىل مذهب األُساء برتكهم إجراءها وصفا يف أكثر األمر، واستعماهلم إياها استعمال األُساء، كما تقول يف " األجر 

واألبطح، واألبرق": إهنا اآلن أُساء؛ألهنم قد استعملوها استعمال األُساء، وإن كانت يف  األصل صفات. أال تراهم 
قالوا:"أبرق وأبارق، وأجرع وأجارع، فصرفوا "أبرقا وأجرعا"، ومجعومها على مثال: "أمحد وأحامد"، وأبدلوا الالم يف 

 .77  »التعادل، وكانت األُساء أمحل هلذا من الصفات خلفة األُساء"فُعلى" كما أبدلوها يف" َفعلى" لضرب من 
وخالصة القول يف هذين اللفظني أّن " الدنيا" جاءت وفق ما يقتضيه قياس كل فريق، بينما شذت "القصوى" عن  

لى وقد قالوا: "القصوى"  فأجروها ع «قياس الفريقني، لذلك جند بعضهم يسعى جلعلها غريشاذة . قال سيبويه: 
 . 78  »األصل؛ ألهنا قد تكون صفًة باأللف والالم

و يبدو من هذا أن سيبويه ختلى عن رأيه السابق، فأجاز يف"فُعلى" باأللف والالم أن تكون صفة، ولذلك جاءت   
 "القصوى" بالواو.

 قلب الواو والياء همزة
  79ذهب النحاة إىل حتديد أربعة مواضع تقلب فيها الواو و الياء مهزة وهي: 

 ـ إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة، حنو دعاء، وبناء، واألصل: دعاو وبناى.1   
 ـ إذا وقعت كل منهما عينا السم فاعل على" فاعل" وأعلت يف فعله، حنو قائل وبائع، وأصلهما قاول وبايع.2  
ة إن كان مدة زائدة يف الواحد، حنو قالدـ  وتبدالن مهزة ، أيضا ، فيما وىل ألف اجلمع الذى على مثال "مفاعل"، 3  

 وقالئد .
ـ تبدل اهلمزة من الواو والياء إذا كانا ثاىن حرفني لينني، توسط بينهما مدة "مفاعل"،حنو أّول وأوائل، فلو توسط بينهما 4

 مدة مفاعيل، امتنع قلب الثاين منهما مهزة، كطواويس.
 

                                                           

 .414ابن جين، املنصف، م س،  77 
 .4/389سيبويه، الكتاب،م س ،  78 
.، و ابن عصفور األشبيلي، املمتع يف التصريف ،حتقيق فخر الدين قباوة. طرابلس، الدار العربية للكتاب، 251ـ  249/ 2شرح ابن عقيل م س،  ينظر 79 

 .328ـ 1/326م.،1987،  5ط:
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ية كما ذكر ذلك النحاة، و دارسوالقرآن الذين استوقفتهم بعض األلفاظ القرآنوقد تقلب الواو مهزة يف غري هذه املواضع   

َوِإَذا الرُُّسُل  من قوله تعاىل: أُقِـَّتتْ  فبحثوا من خالهلا يف شروط  قلب الواو والياء مهزة. من ذلك وقوفهم عند لفظ
؛ [ أُقِـَّتتْ  وإّنا مهزت] يقصد «:  قال الفرّاء:  منقلبة عن واو. أُقِـَّتتْ  ، إذ الحظوا أن اهلمزة يف   80أُقِـَّتتْ 

  :81ألّن الواو إذا كانت أّول حرف وُضمت مُهزت، من ذلك قولك: صلى القوم أحدانا، وأنشدين بعضهم
 حُيلُّ أَحْيَدُه ويقاُل بـَْعٌل ... وِمثُل ُتوُّل  منه افتقارُ                                    

 .82  »حسان،باهلمز، وذلك ألن ضمة الواو ثقيلة، كما كان كسر الياء ثقيالويقولون هذه أجوه 
وأّكد العديد من الدارسني على شرط قلب الواو مهزة وهو أن تكون ضمتها أصلية الزمة، سواء كانت أوال حنو:   

، ،أو   83التنَسُواالزمة كما يف قوله:  وجوه،  أم حشوا حنو: أدؤر، أما إذا كانت ضمتها غري يف قولك :هذا عدوٌّ
 .84فإنه ال جيوز القلب

 . 85وقد رأوا يف هذا القلب أي قلب الواو مهزة أنه مطّرد ولغة فاشية  
، من 86وعلى أساس إطّراد قلب الواو املضمومة مهزة أجاز العديد من الدارسني قراءة " أُِحي" باهلمزة من غري واو   

ىل أهنا من وحيت الثالثي مبنيا للمفعول، فلما انضمت الواو ضما الزما ، فوجهوها  إ  87ُقْل أُوِحيَ   قوله تعاىل:
 .  88 مهزت، ومثلوا لذلك بقوهلم: أُعد يف ُوِعد، وأُرث يف ُوِرث وأُزن وغري ذلك من األلفاظ

وباإلضافة إىل الواو املضمومة اليت قيل أنه يطرد قلبها مهزة، فهناك من قال باطراد قلب الواو املكسورة أيضا. قال   
  .89  »وإّنا يقع اهلمز يف الواو إذا كانت ضمتها  أو كسرِتا الزمة أصلية حنو: ُوجوه ، و ِوشاح «القيسي: 

     
 

                                                           

 .11املرسالت ، 80 
 مل أعثر على قائل هذا البيت. 81
 .3/113ينظر معاين الفراء، 82
 .237البقرة، 83 
 .30/251، و تفسري الرازي، 2/456، و القيسي،الكشف ، 391/ 2،  وابن جين،احملتسب، 4/90احلجة،ينظرالفارسي، 84 
 ،. 2/456، و القيسي،الكشف ، 4/90احلجة،الفارسي، ينظر 85 
 .2/391ن جين، احملتسب، و اب، 1208، و النحاس، إعراب القرآن،87/|3معاين الفراء، نسبت هذه القراءة إىل جؤية بن عائذ األسدي، ينظر 86 
 .1اجلن، 87 
 .2/270. والعكربي،اإلمالء،4/470، والزخمشري، الكشاف، 2/391و احملتسب، ، 1208، و إعراب القرآن،3/87معاين الفراء، ينظر 88 
 .2/456ينظر القيسي،الكشف،م س  89 
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جواز قلب الواو املكسورة مهزة، كما أُطلق يف الواو املضمومة، من ذلك قوهلم: وذكر الزخمشري  أّن  املازين قد أطلق 

 .91، وإشاح وإسادة 90إعاء
ورّد أبو حيان قول الزخمشري املنسوب إىل املازين، فقال بأن جواز القلب يف الواو املضمومة واملكسورة ليس مطلقا    

 .92إّنا هو مقيد بشروط
ب الواو املكسورة مهزة وهو أن تكون أّوال، ال حشوا ، وهذا خبالف الواو املضمومة وقد نّبه الزجاج على شرط قل    

 . 93اليت تبدل مهزة أّوال  وحشوا
و فّصل ابن جين القول يف قلب الواو املضمومة واملكسورة مهزة، وذلك يف سياق شرحه لرأي املازين. فأما الواو املضمومة  

رها، وهي أن تكون أّوال أو حشوا ، وأن يكون ضمها ضما الزما غري عارض  فلم يزد  فيها على الشروط اليت سلف ذك
َنُكمو كضمة اإلعراب، أو الضمة الناجتة عن التقاء الساكنني حنو:قوله تعاىل:   وقوله:   94ال تْنَسُوا الَفْضَل بـَيـْ

َلُونَّ يف أَْمَواِلُكمْ  95لَُتبـْ
 96. 

أّما بالنسبة للواو املكسورة فقد أّكد يف حديثه عن انقالهبا مهزة على الشرط الذي ذكره املازين وهو وقوعها أّوال،       
 .97ال حشوا، كما نّبه على عدم اطّراد اهلمز يف الواو املكسورة اطّراده يف الواو املضمومة

    
 
 
 

                                                           

لب الواو مهزة، وقد نسبها ابن جين إىل سعيد ابن جبري، ينظر ابن حين، [ بق76قصدا بـ"إعاء" قراءة قوله تعاىل: "ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه " ] يوسف،   90 
 .  211املنصف،

 .4/470ينظر الزخمشري،الكشاف،  91

 .8/340ينظر أبو حيان، البحر، 92 
 .2/259ينظر معاين الزجاج، 93 
 .237البقرة، 94 
 .186آل عمران،95 
 .199،198ينظر املنصف، 96 
 .210م ن، 97 
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ُهَما راءات الشاذة حنو قراءة قوله تعاىل:وهناك إشكال آخر يف قلب الواو مهزة نشأ عن بعض الق   98َما ُوورَِي َعنـْ

هبمزة  : يُوِقُنونَ  قرأ بعضهم  ، إذ 100َوبِاآْلَِخرَِة ُهْم يُوِقُنونَ  ، وقراءة قوله تعاىل: 99هبمز الواو األوىل أي"أوري"
 .101ساكنة بدل الواو

فقد أجاز فيه النحاس وأبو حيان قلب الواو األوىل مهزة،إال أّن األّول أجاز ذلك يف غري القرآن، أما  ُوورَِي  فأّما  
 .102أبو حيان فأجاز القراءة باهلمز

مل تقلب مهزة    ُوورَِي   فإن قلت : ما للواو املضمومة يف «ومل ير الزخمشرى مسوغا للقلب يف هذا املوضع، فقا ل:  
 . 103  »كما قلبت يف أَوْيصل؟ قلت : ألّن الثانية مّدة كألف وارى

اورت بأن الواو ملا جباهلمز، فقد تردد أبو حيان يف قبوهلا، لكنه مع ذلك وّجهها  يُوِقُنونَ  وكذلك األمر بالنسبة لـ 
وا من هذه مهزة أيضا، إذ قدروا الضمة املضموم فكأن الضمة فيها ، وهم يبدلون من الواو املضمومة مهزة  ، فأبدل

 .104فيها
وخنتم احلديث عن قلب الواو يف أول الكلمة، بالواو املفتوحة ، فقد وقف العكربي وأبوحيان عند لفظ" أحد" فذكرا   

مرأة ا أّن اهلمزة فيه مبدلة من الواو،إال أهّنما نّبها على أّن إبدال الواو املفتوحة مهزة قليل ، جاءت منه ألفاظ قليلة حنو:
 .105أناة: أي وناة ألنّه من الوين

ووافق هذا الرأي رأي النحاة ألهّنم قالوا بعدم جواز القياس على األلفاظ القليلة اليت ُسعت عن العرب كـ" أحد وأناة    
 . 106وأُساء

 

                                                           
 .20األعراف، 98
، 2/73، والكشاف،3/20نسبها  الزخمشري وأبو حيان إىل عبد اهلل، ونسبها النحاس إىل الضحاك وحيي بن كثري، ينظر معاين النحاس، 99 

 .4/279والبحر،
 .4البقرة، 100 
 .1/167نسبت هذه القراءة إىل أيب حية النمري ، ينظر البحر،  101 
 .4/792وأبو حيان،البحر،، 300إعراب القرآن،ينظرالنحاس،  102 
 .2/73الزخمشري،الكشاف،  103 
 .1/167ينظر البحر، 104 
 .8/529.، والبحر،2/297ينظر العكربي،اإلمالء ، 105 
 .3/76، والرضّي،شرح الشافية 211ينظر ابن جين،املنصف، 106 
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 قلب الياء همزة  

َلُكْم ِفيَها َوَجَعْلَنا أّما ما استوقف دارسي القرآن من األلفاظ اليت قلبت فيها الياء مهزة فنذكر منها: قراءة قوله تعاىل:   
َمَعاِيشَ 

باهلمز، األمر الذي جعل الدارسني  يبدون رأيهم يف هذا القلب، ويبحثون  َمَعاِئشَ  :108،إذ قرأ بعضهم107
 يف شروط قلب الياء مهزة يف مثل هذا املوضع.

صفها بالغلط و  فأّما رأيهم يف القراءة فقد ذهب العديد منهم، كاألخفش والنحاس والفارسي وابن عطية والعكربي، إىل  
. قال الفارسي : ومن أعّل فهمز فمجازه  على وجه الغلط؛ ألنّه توهم "معيشة" 109والرداءة، والبعد عن الصواب

 . 110"فعيلة"
ويف تعليلهم لرأيهم هذا أوضحوا أّن الياء يف "معيشة" أصلية وليست زائدة، وإّنا يهمز ما كان على مثال "مفاعل" إذا  

 .111أللف زائدة يف املفرد حنو مدينة ومدائن ، وصحيفة وصحائف جاءت الياء أوالواو أوا
وأّما عن ّعلة التفريق بني الياء اليت تكون أصال والياء اليت تكون حرف مّد زائد، فقد تباينت  بشأهنا أقوال الدارسني.  

هولة، أي ربتها أيضا ألف جمإذ جند الفراء يذكر بشأن قلب الياء الزائدة مهزة أنه ملا كانت الياء ال يعرف هلا أصل وقا
 .112ألف "فعائل"،مهزت

 .113أي إّن الفراء أرجع سبب القلب إىل اجتماع حرفني غري أصليني مها الياء واأللف، فقلبت الياء مهزة 
     ،وذهب الزجاج إىل أنه إّّنا مهزت الياء يف حنو "صحيفة"؛ ألنّه ال حظ هلا يف احلركة، أي يف املفرد

 .114لمة ولزمتها احلركة، يف اجلمع، فأوجبوا فيها اهلمزوقد قربت من آخر الك
                                                           

 .20، واحلجر،10األعراف، 107 
ي األعرج وزيد بن علّي واألعمش وخارجة عن نافع وابن عامر يف رواية، ينظر تفسري الطرب  نسبها الطربي إىل عبد الرمحن األعرج، ونسيها  أبو حيان إىل 108 
 .4/271، والبحر،12/316،
والعكربي،إمالء ما من به  ،686، و ابن عطية،احملرر الوجيز،2/232، والفارسي، احلجة،298، و النحاس،إعراب القرآن،431ينظرمعاين األخفش،  109 

 .269/ 1الرمحن، 
 .2/232ظر احلجة،ين 110 
 .12/316تفسري الطربي ، ، و431ينظرمعاين األخفش،  111 
 .1/251ينظر معاين الفراء، 112 
 ذهب ابن مالك هذا املذهب يف تعليل مهز حنو رسالة ورسائل وصحيفة وصحائف  وركوبة ركائب، فقال:" أما إبدال األلف فألهنا التقت مع ألف 113 

 تيان جملرد املد، فلم يكن بد من  حذف إحدامها أو حتريكها، امتنع احلذف إلجيابه اللبس باملفرد، فتعني حتريك أقرهبما إىلالتكسري وهي مثلها يف الزيادة واإل
الطائي، حملمد بن مالك  ،الطرف، فانقلبت مهزة، ومحلت الياء والواو على األلف لتساويهن يف الزيادة واإلتيان جملرد املّد". ينظرإجياز التعريف يف علم التصريف

 .106،105، ص: 2009، 1تح،حممد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية،ط
 .431معاين األخفش،  114 
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     :واهلمز حلن ال جيوز؛ ألن الواحد "معيشة" فزدت  «ويف عدم مهز حنو" معايش" يقول النحاس

ألف اجلمع وهي ساكنة، والياء ساكنة، فالبد من حتريك، إذ ال سبيل إىل احلذف، واأللف ال حُترك، فحركت 
 . 115 »الياء مبا كان جيب هلا يف الواحد

  تخلص من لويتبني من قول النحاس أنّه طّبق على" معايش" قاعدة التقاء الساكنني،ومعلوم أنه ل
التقاء الساكنني ال يُلجأ إىل القلب ، بل إىل حتريك أحد الساكنني، فلما كان الساكن األول ،أي األلف ،غري 

 ممكن حتريكه، حّرك الساكن الثاين ،أي الياء.
    وذهب ابن خالويه والفارسي يف تفسريعدم قلب ياء"معايش" إىل ربط ذلك بقاعدة اإلعالل اليت

ع يكون مبنيا على الفعل، فُيعّل مثلما يُعّل الفعل،أما إذا مل يكن مبنيا على الفعل حنو مج تشرتط يف االسم أن
 .116التكسري فإنه ُيصّحح 

وتعقيبا على هذا الرأي أتساءل: إذا كان ما ذكر يف سبب عدم قلب ياء"معايش" صحيحا، أفال ينطبق ذلك على    
 ه كذلك مجع تكسري، ومعناه خيتص به االسم دون الفعل، ومن مثّ حنو"صحائف" ، فيقال أنه غري جار على الفعل، وأنّ 

 ال جيوز فيه القلب؟
  " معايش" إىل أن الياء ُحرّكت ومل تقلب ؛ ألهنا يف  األصل حُمرّكة، إذ وذهب العكربي يف تصحيح

 . 117وزهنا يف املفرد:َمْعِيشة، بتحريك الياء 
ا يف زائدة و ال أصل هلا يف احلركة ، فلما اضطر إىل حتريكهأما ياء ضحائف وما شاهبها فعلل  ابن عطية مهزها بأهنا   

 .118اجلمع بّدلت بأجلد منها 
 .119و ما ذهب إليه العكربي وابن عطية، إّنا هو مذهب سيبويه يف التصحيح واهلمز يف هذا النحو من األلفاظ   

    
 
 

                                                           

 . 298النحاس، إعراب القرآن، 115 
 .2/232، والفارسي، احلجة،1/177ينظرإابن خالويه،عراب القراءات السبع،  116 
 .269/ 1 ينظرالعكربي، م س اإلمالء، ، 117 
 .686،ينظر ابن عطية،احملرر، م س 118 
 .4/356ينظر الكتاب، 119 
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باهلمز، إىل  َمَعاِئشَ  أّن اهلمز يف " معائش " إّنا جاء من باب املشاهبة؛ ألنه ذهب يف توجيهه لقراءةورأى الزجاج 

أّن الياء فيها وإن كانت أصلية غري زائدة إاّل أهنا أسكنت بعد نقل حركتها إىل احلرف الذي قبلها؛ ألهنا يف 
 .120اجلمع على ذلك األصل"َمْفِعلة"، فلّما أسكنت أشبهت الياء يف صحيفة، فحمل

ورأى بعضهم أّن مهز" معائش" يدخل يف باب محل العرب األبنية بعضها على بعض، حنو محلهم "َمِسيل املاء"،    
من:"سال يسيل" وهو" مفِعل" على "فعيل"يف اجلمع فقالوا:" أمسلة"، كما قالوا  يف مجع"بعري" وهو"فعيل": "أبعرة". 

، على "فعيل" فقالوا يف اجلمع: "ُمْصران" تشبيًها له جبمع:"بعري" وهو"فعيل" وكذلك محلوا "املصري" وهو"َمْفعل"
 .121على"بـُْعران"

 . 122أما أبو حيان فقد اكتفى بوصف قراءة اهلمز بأهّنا شاذة، لكنها مقبولة؛ ألهّنا مروية عن الثقات  
" باعتبار أن اللغة قوف عند" مصائبويف سياق حبث الدارسني يف لفظ "معايش" وتوجيه قراءته باهلمز، مل يفتهم الو   

 الشائعة فيه هي لغة اهلمز مع أن الواو فيه
 أصلية كما هي الياء يف " معايش".

وأما "مصايب" فكان أصلها "مصاوب"؛ ألن  « فأّما أألخفش فرّد سبب القلب إىل الواو املنقلبة ياًءا يف املفرد، قال
د من أن حُتّرك فيه قلبت الواو يف ذلك املوضع إذا كان األصل من الواو، الياء إذا كان أصلها الواو فجاءت يف موضع الب

فلّما قلبت صارت كأهّنا قد أفسدت ح ى صارت كأهنا الياء الزائدة فلذلك مُهزت، ومل يكن القياس أن ُِتمز. وناس من 
 .123 »العرب يقولون: "املصاِوب" وهي قياس

 ومعىن قول األخفش أنّه ملّا أعلت الواو يف املفرد فصارت كأهنا ياء زائدة، جاز إعالهلا يف اجلمع بقلبها مهزة.     
لكن الزجاج رّد على األخفش قوله بأن اهلمزة يف مصائب وقعت بدال من الواو ؛ ألهنا أعلت يف مصيبة، ووصفه   

 .124ئم، ويف معونة: معائنبالرديء؛ ألنه  يرتتب عليه أن يقال يف مقام:مقا
إّن كّل ف أي إن الزجاج تنبه إىل أّن األخفش أراد أن جيعل القلب يف حنو "مصائب" قياسيا؛ وإذا كان األمر كذلك، 

 واو اعتلت يف املفرد وجب قلبها مهزة يف اجلمع، حنو: مقام ومعونة،إذ أصلهما: َمْقَوم ومْعُونة، فأعلت الواو يف األوىل 

                                                           

 .2/259ينظر معاين الزجاج، 120 
 .2/232، واحلجة للفارسي،12/317ينظر تفسري الطربي، 121 
 .4/271ينظر البحر 122 
 .431معاين األخفش،  123 
 .2/260ينظر معاين الزجاج، 124 
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مع وأعلت يف الثانية باإلسكان، فعلى قياس األخفش فإن هذه الواو اليت أعلت يف املفرد، تعتل أيضا يف اجل بقلبها ألفا،

 فتنقلب مهزة.
أّما رأيه هو، أي الزجاج، يف "مصائب" ، فذهب فيه إىل أن اهلمزة مبدلة من الواو املكسورة، وإن كانت الواو    

، إال أهّنم محلوا الواو املكسورة على املضمومة اليت تنقلب مهزة أوال   125املكسورة ال تبدل مهزة إال إذا وقعت أوال
 .126وحشوا

 .127لكن هذا التوجيه هلمز"مصائب" مل مينع الزجاج من القول بشذوذه، وأن القياس فيه: "مصاوب" بالواو 
قد أشار إليها بعض نة، و وخالصة القول يف هذا أن القاعدة الصرفية املتفق عليها بني النحاة والصرفيني واضحة وبيّ   

الدارسني، وهي أن الياء اليت تقلب مهزة يف مجع التكسري" فعائل" هي اليت تكون حرف مّد يف املفرد،إالّ أنه قد شّذ عن 
لى هذه اليكون" معائش" ع هذه القاعدة حنو: مصائب ومنائر، وال أحد جيرؤ على القول أهنما غري فصيحتني، فلمَ 

 اللغة؟ 
 بالحذفب ـ اإلعالل 

يقّسم احلذف ثالثة أقسام تتعلق بأصول الكلمة وهي: حذف فاء الكلمة أو عينها أو المها، وأما النوع الرابع فيتعلق  
 هذه األقسام  ضعإىل ب يما يأيتحبذف احلرف الزائد حنو مضارع "أفعل" واسم الفاعل واسم املفعول منه.  وسنتطرق ف

 األجوففعل" ـ الحذف من المصدر واسم المفعول من"أ 
 . 129َكِثيًبا َمِهياًل  وقوله تعاىل:  128َوِإقَاَم الصَّاَلةِ جاء ذلك يف حنو قوله تعاىل:     

"إقام" ليناقشوا مسألة احلذف من ناحيتني: من ناحية  130وقد وقف أغلب الدارسني عند اآلية األوىل ، أي املصدر
 بناء "إفعال" واحلذف الواقع فيه، ومن ناحية هاء التعويض الساقطة.

 
 

                                                           

 ينظر املبحث السابق 125 
 .2/260ينظر معاين الزجاج، 126 
 ينظر م ن. 127 
 .37والنور،، 73األنبياء، 128 
 .14املزمل، 129 
 .1286ذكر ابن عطية أن القول يف "إقام" بأنه مصدر حيتاج إىل نظر. ينظر احملرر، 130 
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أقمت وأجرت وأجبت يقال فيه كله إقامة وإجارة  :فإن املصدر من ذوات الثالثة إذا قلت: أفعلت، كقيلك «قال الفراء:

أدخلت؛ ألّن احلرف قد سقطت منه العني، كان ينبغي أن يقال: إقواما وإجوابا فلما وإجابة ال يسقط منه اهلاء. وإّنا 
 . 131 »سكنت الواو وبعدها ألف "اإلفعال" فسكنتا سقطت األوىل منهما، فجعلوا فيه اهلاء كأهنا تكثري للحرف

اء من حنو "إقام" جاز سقوط اهلوشبه الفرّاء حذف العني وتعويضها باهلاء يف  حنو" إقامة" حبذف الفاء يف حنو: ِعدة، وأ
 :132لإلضافة ألن املضاف واملضاف إليه مبنزلة الكلمة الواحدة، واستشهد على ذلك بقول الشاعر

 .133ِإنَّ اخلَِليَط َأَجدُّوا البَـنْيَ فاجْنََرُدوا     وَأْخَلُفوَك ِعَد اأَلْمِر الذي َوَعُدوا
 فاء الكلمة احملذوفة. أي إن الشاعر حذف اهلاء من "عدة" اليت هي عوض من 

ورأى أغلب الدارسني هذا الرأي  يف سقوط اهلاء، منهم الزجاج والنحاس والزخمشري و ابن عطية  وابن األنباري  وأبو   
حذفت التاء؛ ألن املضاف إليه صار  «. بل إن ابن األنباري جعل هذا النوع من احلذف مقيسا إذ قال: 134حيان

 .135 »عوضا عنها، كما صار عوضا عن التنوين، كما صارت"ها" يف  "يا أيها" عوضا عن املضاف إليه
ومقابل هذا اإلمجاع على تعليل سقوط اهلاء من "إقامة" جند أبا حيان يؤكد على أّن هذا الذي ذكر من أن التاء  

 136 فراء،  وأما مذهب البصريني ، فإن التاء من حنو هذا ال تسقط لإلضافةسقطت ألجل اإلضافة إّنا هو مذهب ال
وأما عن الشواهد الشعرية اليت ذكرها الفراء تأكيدا ملذهبه، فقد رّدها أبو حيان ألنّه  يرى أّن سقوط اهلاء يف الشعر إّنا  

 .137هو من الرتخيم الواقع يف غري النداء ضرورة
قف عندها يف "إقام" هي املتعلقة حبذف أحد الساكنني؛ ألهنم مل يتفقوا على الساكن ونقطة اخلالف الثانية اليت ن  

 احملذوف.
    

                                                           

 .2/154معاين الفراء، 131 
 ، ) مادة: غلب ( 651/ 1هو الَفْضُل بن العباس بن ُعْتبة اللِّْهيّب، ينظر اللسان، 132 
 .2/154ينظرمعاين الفراء،  133 
، و ابن األنباري،البيان، 1364وابن عطية، احملرر، 3/186، والزخمشري،الكشاف ،607، والنحاس، إعراب القرآن،4/37، ينظر معاين الزجاج 134 

 .12/280، ،  .، و تفسري القرطيب2/163
 .2/163البيان،  135 
 .6/422ينظرالبحر، 136 
ب عثمان حممد، القاهرة، مكتبة اخلاجني، )د ينظر أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق رج 137 

 .2/503،502ت(.،
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 138ومذهب الفراء كما الحظنا يف قوله السابق، ومعه األخفش كما نُقل عنه

 ،  139أن احملذوف إّنا هو عني الكلمة أي الواو، بعد أن نقلت حركتها إىل احلرف قبلها
 .140النحاس والزخمشري وابن عطية وتبعهما يف هذا الرأي

أي القول بأن احملذوف  من حنو" إقام" إّنا هو األلف الزائدة يف  141وأما املذهب اآلخر املنسوب إىل اخلليل وسيبويه
 142بناء" إفعال"؛ ألن حذف الزائد  أوىل من حذف األصلي، فقد قال به الزجاج وتبعه فيه آخرون

وقد نوقشت هذه املسألة أيضا، أي االختالف حول حذف احلرف الزائد أو األصلي عند التقاء ساكنني، يف اسم    
. ونقل لنا  النحاس وابن األنباري بعضا من حجج  143َكِثيًبا َمِهياًل  املفعول من األجوف، يف حنو قوله تعاىل:

األصل مهيول، فأعّل فألقيت حركة الياء على اهلاء، فالتقى « الفريقني يف اإلعالل الذي حلق هبذا اللفظ. قال النحاس:
ساكنان، واختلف النحويون بعد هذا، فقال اخلليل وسيبويه: حذفت الواواللتقاء الساكنني؛ ألهنا زائدة، وُكسرت اهلاء 

فال  او جاءت ملعىن، فقيل: "مهيل"، وزعم الكسائي والفراء واألخفش أّن هذا خطأ؛ واحلجة هلم أن الو 144جملاورِتا الياء
حُتذف، ولكن ُحذفت الياء فكان يلزمهم على هذا أن يقولوا: مُهول، فاحتجوا بأن اهلاء ُكِسرت جملاورِتا الياء، فلّما 

 .145 »حذفت الياء انقلبت الواو ياء جملاورِتا الكسرة
؛ ألهنا  الفراء واألخفش ويوضح ابن األنباري هذه احلجة األخرية اليت ذكرها النحاس  يف سياق االحتجاج ملذهب 

جتيب على تساؤل مهم وهو: كيف يكون" مهيل" على مذهب اإلعالل هذا، أي القائل حبذف عني الكلمة، أي الياء 
كسروا اهلاء قبل حذف الياء جملاورِتا الياء، فلّما ُحذفت الياء انقلبت الواو ياًء   «، وكان يلزم أن يكون بالواو؟ فيقول:

 . 146 »النكسار ما قبلها
     

                                                           

 .2/456، وابن عصفور،املمتع، 2/394،و ابن األنباري، البيان ،1215ينظر النحاس، إعراب القرآن ،  138 
 .1364، و احملرر،607ينظر إعراب القرآن، 139 
 .1364، واحملررالوجيز،3/186، والكشاف،607ينظرإعراب القرآن، 140 
 .2/455، واملمتع،1215ينظر إعراب القرآن للنحاس، 141 
 .1/147، وتفسري القرطيب،14/173، وتفسري الرازي،5/188ينظر معاين الزجاج، 142 
 .14املزمل، 143 
 .4/448ينظر الكتاب، 144 
 .1215النحاس،إعراب القرآن ، م س،  145 
 .2/394ابن األنباري، البيان، م س، 146 
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ويبدو يل أن هذه احلجة  ختالف قاعدة أصلية  يف اإلعالل ؛ ألّن كسر ما قبل الياء ال يكون يف قاعدة اإلعالل إاّل 

دم استساغة ولعل ع " مهيل" ونية حذف الياء موجودة؟ لتسلم الياء حنو: "بِيض"، وأصله" فـُْعل"، فكيف ُتكسر هاء
بعض الدارسني حلجة  حذف الياء يف حنو"مهيل " هو الذي جعلهم يقولون حبذف الزائد على الرغم من أهنم أحجموا 

 .147عن قول ذلك يف املصدر، منهم الزجاج وابن عطية
احتجاج  كوباإلضافة إىل هذه احلجج اليت ذُكرت ألصحاب املذهبني، فقد جاء يف كتب النحو مزيد منها، من ذل  

وهذا  «ابن جين ملذهب األخفش  حبذف عني" فاعل" من حنو" شاك" وإقرار ألفه؛ ألهنا دليل على  اسم الفاعل. قال:
يف أن احملذوف من باب مقول ومبيع إّنا هو العني؛ من حيث كانت ] يقصد األخفش [أحد ما يقوى قول أيب احلسن 

. ي مرامىمصطفى وقاضي ومرامي فم الفعل لياءي اإلضافة يف حنو الواو دليالً على اسم املفعول... وكذلك حذفت ال
 .148 »وكذلك باب يعد ويزن؛ حذفت فاؤه حلرف املضارعة الزائد. كل ذلك ملا كان الزائد ذا معىن

و من احلجج اليت ذكرها ابن عصفورملذهب اخلليل أّن الساكنني إذا اجتمعا يف كلمة ُحّرك الثاين منهما دون األول،   
فكما يُتوصل إىل إزالة التقائهما بتحريك الثاين منهما، كذلك يُتوصل إىل جتنب التقائهما حبذف الثاين منهما. وأّن 

 .149حذف الزائد أسهل من حذف األصل 
، وأن 150حاب األخفش على هذا بأن احلذف للساكن األول؛ ألن التغرّي الجتماع الساكنني يلحق األولورّد أص   

فحرف معىن يدل على املفعولية، وحذف ما ال معىن له أسهل، كما أنه إذا  151العني لغري معىن، أما واو "مفعول"
 .152كانت ملعىناجتمعت التاءات يف حنو" تذّكرون" حذفت الثانية، ومل حُتذف األوىل حيث  

ونقل أيضا عن األخفش وأصحابه أهنم قالوا : إّنا جاء الزائد للعالمة والعالمة ال حُتذف، فأجيب: إن العالمة ال  
 . 153حُتذف إذا مل توجد عالمة أخرى، ويف "اسم املفعول" وجدت عالمة أخرى وهي امليم، فكان احلذف بالزيادة أوىل

 
                                                           

 .1913احملرر الوجيز ، ، و 5/188ينظر معاين الزجاج، 147 
 .450، 2/451ابن جين،اخلصائص،  148 
 .2/455ينظرابن عصفور،املمتع،   149 
 .235ينظر هدى جنهويتشي، خالف األخفش األوسط عن سيبويه، ، عمان، مكتبة دار الثقافة،)د ت( ، ص: 150 
 هذا الرد ينطبق كذلك على املصدر. 151 
 .3/456ينظرابن عصفور، املمتع،  152 
، 2007،  1بدر الدين حممود بن أمحد العيين، شرح املراح يف التصريف، ، تح عبد الستار جواد، القاهرة، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، طينظر  153 

 .229ص:



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 144 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 «أّما ركن الدين األسرتاباذّي فقد رأى أن كالّ من سيبويه واألخفش قد خالف أصله يف هذه املسألة، وعّلل ذلك بقوله: 

أّما سيبويه ، فألن أصله أنه إذا اجتمع ساكنان واألول منهما حرف لني حذف األول، وههنا حذف الثاين. وأما 
ا بعدها ياء أصلية قلبت الياء واوا حمافظة للضمة، وهاهنا مل يراع هذاألخفش فألّن أصله أنّه إذا وقعت الفاء مضمومة و 
 .154 »األصل؛ ألنّه قلب الضمة كسرة مراعاة للياء احملذوفة

ومهما يكن من أمر هذا اخلالف فإن دارسي القرآن مل يُعنوا به إال بالقدر الذي يكشف عن اإلعالل الواقع يف الكلمة   
 على املذهبني ح ى يتضح وزهنا ومعناها.

 حذف الم الكلمة 
ائر النحاة سحظيت األلفاظ  القرآنية اليت جاءت حمذوفة الالم حبّيز من حبوث الدارسني للقرآن، شأهنم يف ذلك شأن 

الذين ناقشوا مسألة حذف الالم من ألفاظ عربية كثرية، حنو:أب وأخ، وابن وبنت، وغري ذلك. وكان اإلشكال املطروح 
 يف نقاشاِتم هو تقدير احلرف احملذوف.

هذا اجلمع عند لفظ " أبناء" ليستوحي منه أصل  يَُذحبُِّوَن أَبـَْناءَُكمْ  وقف الزجاج  يف سياق تفسريه لقوله تعاىل: 
مجع ابن ، واألصل كأنه إّنا مجع بين وبنو، ويقال: ابن بنّي البنوة، فهي تصلح أن تكون"فـََعل"   أَبـَْناءَُكمْ »   :فقال

و"ِفْعل" كأن أصله بناية، والذين قالوا: بنون كأهنم مجعوا"بنا" وبنون، فأبناء مجع "فـََعل" و"ِفْعل". و"بنت" يدل 
  »لت إىل "ِفْعل" كما نقلت ُأخت من"فـََعل" إىل"فـُْعل"، وجيوز أن يكون"فـََعل" نُق155على أنه يستقيم أن يكون ِفْعال"

156. 
فالزجاج يرى أن أصل "ابن"  من حيث الوزن إما"فـََعل" وإما "ِفْعل" ، ومن حيث الالم احملذوفة فهو إّما "بنو" بالواو   

ذي رّجح أن ألخفش الأو"بيْن" بالياء.   لكنه وعلى الرغم من ذكره لالحتمالني يف أصل "ابن" إاّل أنه رّد على قول ا
 يكون احملذوف من "ابن" الواو؛ ألن حذفها أكثر لثقلها، ورأى، أي الزجاج،  أن الياء أيضا حتذف للثقل، واستدل 

 
 
 

                                                           

 .2/796ركن الدين األسرتاباذّي ،شرح الشافية ،  154 
 يدل على أنه "ِفْعل".  قصد أن قوهلم يف اجلمع: بنون يدل على أنه"فـََعل" وقوهلم: يف املؤنث: "بنت" 155 
 1/119معاين الزجاج، 156 
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على رأيه حبذفها من "يد" و"دم"؛ألن األصل فيهما: يدي ودمي، كما ضّعف ، أي الزجاج، حجة من استدل بقوهلم: 

 .158يف التثنية 157هو الواو؛ وذلك ألهّنم يقولون: الفتّوة والفتيان "البنوة" على أن األصل احملذوف
. 159وعلى الرغم من تضعيف الزجاج للرأي القائل بأن أصل "ابن" بالواو، إال أنّه رجع فقال بتساوي الرأيني عنده

خيّطىء الرأي القائل و وخالفا هلذا املوقف جند القيسي يؤكد على أّن أصل "ابن" "َبين" بالياء؛ ألنه مشتق من بىن يبين، 
م: البنّوة، وهو غلط؛ وقد قيل: إن الساقط منه واو لقوهل » بأنّه بالواو، بدليل قوهلم: البنّوة. ويف تعليله ملذهبه هذا يقول:

ة دألن البنّوة  وزهنا:"الُفُعولة" وأصلها البـُُنويَة، فأدغمت الياء يف الواو وُغّلبت الواوللضمتني قبلها، ولو كانت ضمة واح
 .160 »لغرّيت إىل الكسر وُغّلبت الياء، ولكن لو أيت بالياء يف هذا، لوجب تغيري ضمتني فستحيل الكلمة

فكما هو ظاهر من قول القيسي أنه استدل بقوهلم: البنّوة، على أن احلرف الساقط يف "ابن" إّنا هو الياء وليس الواو؛  
ما سنرى ذلك له يف "بنت" كالفراء أيضا الذي ميكن استخالصه من قو  وهذا رأي أّن أصلها " بـُُنويَة" بالياء.  ألنّه رأى

وذكر أبو حيان دليال آخر ملن زعم أن أصل "ابن" بالياء،  وهو جعلهم إيّاه مشتقًا من البناء ، وهو وضع    الحقا
حب اللسان وأورد صا .161الشيء على الشيء ، وهذا االشتقاق يتفق مع كون االبن فرع عن األب ، فهو موضوع عليه

 .162أن العرب تقول : يبين بالياء أكثر من قوهلم: يبنو بالواو،ويف هذا دليل على أن احملذوف من "ابن" ياء
أما "أب" و"أخ"  فلم خيتلفوا فيهما ألهنم استدلوا على أن احملذوف واو بقوهلم:األبوة واألخوة، وقوهلم يف املثىن: "أبوان  

او. إال أن القيسي ذهب يف اعتالل "أب" باحلذف إىل أنه على غري قياس، وقد كان وأخوان"  فرّد احملذوف الذي هوالو 
ولو جرى على أصول االعتالل والقياس لقلت:   » :القياس أن تنقلب الواو ألفا كما يف عصا؛ ألن وزنه "فـََعل" . قال

أباك يف الرفع والنصب واخلفض، ولقلت : أبا يف الرفع والنصب واخلفض مبنزلة عصا وعصاك، وبعض العرب يفعل فيه 
 . 163  »ذلك، ولكن جرى على غري قياس االعتالل يف أكثر اللغات، وحسن ذلك فيه لكثرة استعماله وتصرّفه

     

                                                           

 أي إهنم قالوا : "الفتوة" بالواو شذوذا؛ ألن أصل " ف ى"بالياء بدليل قوهلم يف املثىن: فتيان. 157 
 .1/120،119ينظر  معاين الزجاج،  158 
 .1/120ينظر م ن،  159 
 .2/724القيسي، مشكل إعراب القرآن، 160 
 .1/325البحر،ينظرأبو حيان،  161 
 ، )مادة: بنا(.14/89ينظر اللسان، 162 
 .2/723القيسي،مشكل إعراب القرآن، 163 
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نت وأخت" مذهب "ابن وأخ"، أي إن احملذوف يف "بنت" قد يكون واوا أو ياء،أما يف أخت فإن وُذهب يف " ب 

ضم أول "أخت" ليدل على أن احملذوف واو ، وكسر أول "بنت" ليدل على  احملذوف واو. ونُقل عن الفراء قوله بأنه
 .165. ورّد ابن عطية بأن احلذف والتعليل كالمها على غري قياس164أن احملذوف ياء 

وذكروا أن التاء اليت  حلقت بـ " أخت" و" بنت" إّنا هي بدل من الالم احملذوفة، وليست تاء التأنيث ؛ ألن تاء  
 . 166التأنيث ال يسبقها سكون، وإّنا أشبهت تاء التأنيث الختصاصها باملؤنث

ا بـ "قُفل" و بـَنَـَوة، زيدت التاء وأحلقت خت وبنت ، وكان أصلهما: َأَخَوة،وقيل: ملا حذفت الم الكلمة وتاء التأنيث من أ
 .167و" ِجذع" 

حد من مُحل كل وا» وتساءل العكربي بشأن احلرف احملذوف الذي ُرّد يف "أخوات" ومل يرد يف "بنات" فأجاب: 
 :اجلمعني على مذكره ،  فمذكر بنات مل يُرّد فيه احملذوف بل جاء ناقصا يف اجلمع فقالوا: بنون، وقالوا يف مجع أخ

 .168 »إخوة وإخوان، فرد احملذوف
َوأَلََمٌة  و كان للدارسني وقفة أيضا عند األُساء املؤنثة بالتاء اليت حذفت المها حنو: "عضة  و"أمة"  من قوله تعاىل:

رٌ  ، وقد اتفقوا يف   171أَْلَف َسَنة    و"سنة" من حنو قوله:  170فَاْنِفُروا ثـَُبات   وثُبة من قوله: ،  169ُمْؤِمَنٌة َخيـْ
، وقال النحاس أهنا من 172بعضها حول احلرف احملذوف كما يف "ثبة" إذ كادوا جيمعون على أن احملذوف منها الواو

 .173ثبيت بالياء
 . قال العكربي: 174وذهبوا يف " سنة" إىل جواز كون المها احملذوفة واوا أو هاءً   
» 

                                                           

 .1/174، والعكربي،اإلمالء، ،3/198ينظرالبحر،  164 
 .409ينظر احملرر،  165 
 .1/174، والعكربي،اإلمالء، ،1/188ينظرالزخمشري، الكشاف، 166 
 .1/149سر صناعة اإلعراب ، حتقيق أمحد فريد، القاهرة، املكتبة التوفيقية، )د ت (.،  ، و ابن جين أبو الفتح عثمان،3/198ينظرالبحر،   167 
 .1/174العكربي،اإلمالء، 168 

 .221البقرة،  169
 .71النساء،  170 
 .14، والعنكبوت،96البقرة، 171 

 .3/295البحر، ، و274/ 5، ، رطيب، و تفسري الق186/ 1مالء ، ، والعكربي، اإل454، واحملرر البن عطية ،1/202ينظر املشكل للقيسي، 172
 .2/131معاين القرآن، ينظر  173 

 . وغريهم.236، واحملرر البن عطية،1/125، و معاين الفراء، 319ينظر معاين األخفش، 174 
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 .175 »األصل يف "سنة" سنهة، فالمها هاء لقوهلم: عاملته مساهنة،  وقيل المها واو لقوهلم سنوات 

 :176واستدل أبو حّيان على أّن احملذوف من " أَمة" واو بقوهلم يف اجلمع: أموات، حنو قول الشاعر  
 بالعار   ألَمواتِ ِإذا َترامى بـَُنو ا    أَما اإِلماُء فال يَْدُعوَنين َوَلداً                

وبقوهلم يف املصدر: أمة بينة األمّوة ، ومبا أن وزهنا "فـََعل" فقد نبه على أّن هذا احلذف على غري قياس؛ ألن القياس  
 . 177أن تنقلب الواو ألفا 

اوا فإنه و و: لغة وثبة ومئة وغريها، أنّه إذا كان احملذوف  منه وذكر ابن جين أّن مذهب الفراء فيما حذفت المه ،حن    
يأيت مضموم األول، وإن كان احملذوف ياًء فإنه يأيت مكسور األول. لكّن ابن جين استدل على فساد هذا الرأي 
بقوهلم:سنة وسنوات، فجاؤوا بالواو يف اجلمع وهي ليست مضمومة األول، وكذلك قوهلم يف مجع ِعضة: :عضوات، 

 .178بالواو، وهي مما ُكسر أوله
ىل أن هاء التأنيث يف حنو لغة وثبة،  إّنا هي عوض من الالم احملذوفة، وهذا خبالف التاء يف وذهب ابن جين أيضا إ 

 . 179حنو أخت وبنت، إذ هي بدل من الالم وليست عوضا
ومما سبق يتضح لنا أن الدارسني اتفقوا  يف أغلب األلفاظ على حتديد الالم احملذوفة إذا كانت واوا أو ياًء، كما أهنم  

 االستدالل على احملذوف بالتثنية وباجلمع . لكنهم اختلفوا حول االستدالل باملصدر وحبركة أول الكلمة. اتفقوا على
 :وهبذا نأيت إىل هناية هذا البحث ونلخص نتائجه فيما يأيت   

  ،ذهب معظم الدارسني يف قلب الواو الساكنة بعد فتحة الفا حنو"ياجل" إىل أنه خمالف للقياس
 العرب. لكنه لغة من لغات

  .ذهب الزجاج يف تعليل  تصحيح واو "استحوذ" إىل أن األصل الثالثي منه غري مستعمل 
   أجاز العديد من الدارسني قلب الياء املتحركة اليت قبلها كسرة ألفا محال على لغة بعض العرب، ومل

 جيز الزجاج والنحاس ذلك.
 

                                                           

 .1/282اإلمالء، 175 
 .44/  14ينظر اللسان، البيت للقتال الكاليب، وقد جاء الشاهد يف اللسان: بـَُنو اإِلْمواِن، أي مجعت األمة مجع"إخوان".   176 
 .2/165ينظرأبو حيان، البحر، 177 
 .1/227ينظرابن جين،  اخلصائص،  178 
 .2/285ينظر م ن ،   179 
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 ذهب مجهور الدارسني إىل أن األلف يف حنو   يَا َويـَْلَتا و ،  يَا َحْسَرتَا   منقلبة عن ياء

 اإلضافة.
  ،ذهب معظم الدارسني يف "ضيزى" إىل أن الياء سلمت ومل تنقلب بسبب كسرهم للحرف األّول

 وذهب بعضهم إىل أهنا منقلبة عن واو لكسرهم احلرف األول. 
  بعضهم  الذي تنقلب واوه ياًء، وقالاختلفوا يف " فُعلى" مما المه واو، فقال بعضهم بأن االسم هو

 بأن الصفة هي اليت يقع فيها القلب، ومثل كال الفريقني بـ" دنيا وعليا".
  أمجع الدارسون على جواز قلب الواو املضمومة ضما الزما مهزة، واختلفوا حول الواوين إذا كانت

 الثانية حرف مّد، كما اختلفوا حول الواو املكسورة.
 "معائش"  باهلمز بني خمّطىء هلا وبني جميزمحال على "فعائل" الذي تكون ياؤه اختلفوا يف قراءة

 غريأصلية.
  ذهب الفراء وقلة من الدارسني يف مصدر "أفعل" األجوف و اسم املفعول إىل أن احملذوف عني

الكلمة، وذهب آخرون إىل خمالفة هذا الرأي يف اسم املفعول من "أفعل" املعتل العني بالياء.حنو:" 
 هيل".م
 :ذهب أغلب الدارسني يف سقوط اهلاء من قوله تعاىل  َِوِإقَاَم الصَّاَلة  إىل تعليل ذلك باإلضافة

 اتباعا ملذهب الفراء، وخالفهم أبو حيان اتباعا للبصريني.
  اتفقوا على االستدالل على الم الكلمة احملذوف، بالتثنية وباجلمع .إاّل يف "بنت" واختلفوا حول

 ملصدر وحبركة أول الكلمة.االستدالل با
 المصادر والمراجع:قائمة 
 القرآن الكريم 

حممد  حتقيق عبد األمري،  معاين القرآن، األخفش أبو احلسن سعيد بن مسعدة ) األخفش األوسط(
 .2003، 1الورد، بريوت، عامل الكتب، ، ط

  أويل ، األقاويل يف وجوه التـ الزخمشري حممود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
 م. 2006،  1ضبط وتوثيق أيب عبد اهلل الداين،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط
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  ابن األنباري أبو الربكات عبد الرمحن، البيان يف غريب إعراب القرآن،  ضبط وتعليق بركات يوسف

 هّبود، دار األرقم بريوت لبنان،) د ت(.
  ،إصالح املنطق، ،حتقيق أمحد حممد شاكر،وعبد السالم هارون، ابن السكيت يعقوب بن إسحاق

 مصر، دار املعارف ) دت(.
  ابن جين أبو الفتح عثمان ، اخلصائص ،حتقيق عبد احلميد هنداوي،بريوت،دار الكتب

 م.2007العلمية،.
  ابن جني أبو الفتح عثمان ، المقتضب من كالم العرب، ،تحقيق محمد عبد المقصود، القاهرة

 بة الثقافة الدينية )د ت(.،مكت
  ابن جين أبو الفتح عثمان ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ،حتقيق حممد عبد

 م .1998: 1القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية ،ط
  ،ابن جين أبو الفتح عثمان، املنصف لشرح كتاب التصريف للمازين، حتقيق عبد القادر أمحد عطا

 وت لبنان، دار الكتب العلمية، ) د ت(.بري 
  ابن جين أبو الفتح عثمان، سر صناعة اإلعراب ، حتقيق أمحد فريد، القاهرة، املكتبة التوفيقية، )د ت

.) 
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني ، احلجة يف القراءات السبع  ، حتقيق :عبد العال سامل مكرم، بريوت

 م.1981، 4القاهرة ، دار الشروق، ط
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني ، خمتصر يف شواذ القرآن) أو القراءات الشاذة( نشره ج. براجسرتاسر

 م.1934مصر، املطبعة الرمحانية 
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني إعراب القراءات السبع وعللها. حتقيق عبد الرمحن العثيمني. القاهرة

 م.1992، 1مكتبة اخلاجني، ، ط
  ،ابن خالويه أبو عبد اهلل احلسني، إعراب ثالثني سورة من القرآن، حتقيق حممد ابراهيم سليم، اجلزائر

 دار اهلدى ) د ت(.
  ،ابن عصفور األشبيلي، املمتع يف التصريف ،حتقيق فخر الدين قباوة. طرابلس، الدار العربية للكتاب

 م.1987،  5ط:
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   ابن عطية أبو حممد عبد احلق األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ، دار ابن حزم ط

 ،م.2002ـ 1
  ،ابن عقيل هباء الدين عبد اهلل، شرح ألفية ابن مالك، ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مصر

 م. 1964، 14املكتبة التجارية الكربى، ط
   ابن مالك حممد الطائي، إجياز التعريف يف علم التصريف ، حتقيق حممد عثمان، مكتبة الثقافة

 م2009، 1الدينية،ط
 ، د ت( دار صادر،  بريوت،  ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العرب (. 
 بريوت،  داابن هشام األنصاري،  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ، شرح حممد عبد احلميد، صي

 م.2001املكتبة العصرية، ،
  أبو حفص الزموري ، فتح اللطيف يف التصريف على البسط والتعريف، اجلزائر، ديوان املطبوعات

 اجلامعية، 
  ،أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف ، تفسريالبحر احمليط ، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض

 .م2007ـ  2بريوت، دار الكتب العلمية ، ط 
  ،أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف، ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق رجب عثمان حممد

 القاهرة، مكتبة اخلاجني، )د ت(.
  أمحد بن فارس ، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،  حتقيق، عمر الطباع، بريوت، مكتبة

 م.1993 1املعارف ط
  ح ألفية ابن مالك،تقدمي حسن محد، بريوت، دار الكتب األمشوين أبو احلسن نور الدين، شر

 م.1998، 1العلمية،.ط
  بدر الدين حممود بن أمحد العيين، شرح املراح يف التصريف، ، تح عبد الستار جواد، القاهرة،مؤسسة

 ،2007،  1املختار للنشر والتوزيع، ط
  م.2003، 1ناشرون، طخدجية احلديثي، أبنية الصرف يف كتاب سيبويه،بريوت ،مكتبة لبنان 
  رضي الدين األسرتاباذّي ، شرح  شافية ابن احلاجب يف الصرف، ، ضبط وشرح: حممد نور احلسن

 م.1975و حممد الزفزاف وحممد حيىي عبد احلميد، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ، 
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 ديث ، احل إسحاق  ،معاين القرآن وإعرابه، حتقيق عبد اجلليل شليب،  القاهرة ،دارو الزجاج أب

 م.2004،
 .)سيبويه أيب بشر عمرو بن عثمان، الكتاب ، حتقيق عبد السالم هارون، بريوت ،دار اجليل ) د ت 
  السيوطي جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق: حممود مرسي وحممد هيكل، القاهرة، دار

 م.2008. 1السالم للطباعة، ،ط
  بة شرح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد احلميد هنداوي، القاهرة، املكتالسيوطي جالل الدين، مهع اهلوامع يف

 التوفيقية، ) د ت(.
  صاحل أمني آغا ، التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفرّاء يف معاين القرآن، بريوت.دار

 املعرفة،)دت(
 م.1993، 2ط
  2وت، عامل الكتب،طالعكربي أبو البقاء ،إعراب القراءات الشواذ،حتقيق حممد أمحد عزوز،بري ،

 م.2010
  ،العكربي أبو البقاء، إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن ، بريوت

 م 1979 -هـ  1399، 1دار الكتب العلمية ،ط 
  ، الفارسي أبو علي احلسن بن أمحد ، التكملة ، حتقيق كاظم حبر املرجان، بريوت ، عامل الكتب

 م.2001،
 لفارسي أبو علي احلسن بن أمحد، احلجة للقراء السبعة ، وضع حواشيه وعّلق عليه: كامل مصطفى ا

 م.2001، 1اهلنداوي، بريوت ،دار الكتب العلمية، ،ط
  الفرّاء أبو زكريا حييي بن زياد، معاين القرآن ، حتقيق إبراهيم مشس الدين، بريوت ،دار الكتب العلمية

 م.2002، 1،ط
  م .2002بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن ، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر.القرطيب حممد 
  القيسي مكي بن أيب طالب مشكل إعراب القرآن ، حتقيق حامت صاحل الضامن، بغداد ،مطبعة سلمان

 م.1975األعظمي، ، 
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  ، ،م.2010املربد أبو العباس ، املقتضب، حتقيق عبد اخلالق عضيمة، بريوت، عامل الكتب 
 )مسلم أبو احلسني بن احلجاج،  اجلامع الصحيح، بريوت .دار الفكر ،)د ت 
  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، حتقيق عبد الرحيم مكي بن أيب طالب القيسي

 م.2007الطرهوين، القاهرة ،دار احلديث ،
  ،النحاس أبو جعفر بن إُساعيل ، معاين القرآن ، حتقيق الشيخ حممد علي الصابوين، مكة املكرمة

 م. 1988، 1مركز إحياء الرتاث االسالمي، ط
 2النحاس أبو جعفر بن إُساعيل، إعراب القرآن ، اعتىن به الشيخ خالد العلي، دار املعرفة بريوت، ط 

 م.2008ـ 
 ألوسط عن سيبويه، ، عمان، مكتبة دار الثقافة،)د ت(هدى جنهويتشي، خالف األخفش ا 
 هـ (،حتقيق عبد احلميد هنداوي، 911مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع جلالل الدين السيوطي) ت

 املكتبة التوفيقية، القاهرة) د ت(.
 م.2001، 1يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي. بريوت ، املكتبة العصرية.ط 
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ABSTRACT 

  

 

 

It seeks this research to demonstrate the means and mechanisms era 

wisdom in business administration, and they are many, and most 

important means of wisdom: time management, the art of leadership, 

and the principle of consultation, and I will follow the curriculum 

induction and analysis in the writing of this research, and we conclude 

that the wisdom and the wisdom of livelihood of Allah Almighty 

bestows on whom He will of his slaves, and the light in the heart and 

mind of the wise, led to success in what he is doing. 
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: إدارة   وسائل احلكمة، وأهم هي كثرية يسعى هذا البحث لبيان  وسائل وآليات  عصر احلكمة يف إدارة األعمال ، و 
 وسأتبع منهج االستقراء والتحليل يف كتابة هذا البحث ، وخنلص أن احلكمة ، الوقت ، وفن القيادة ، ومبدأ الشورى 

 نور يف قلب وعقل احلكيم ، تقوده إىل النجاح  يف ما يقوم به . ،و رزق من هللا عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده 
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 مقدم  
العاملني منزل الكتاب احلكيم على أشرف املرسلني نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ليزكينا ويعلمنا احلكمة احلمد هلل رب 

 . ، وبشرى وهدى ورمحة للمسلمني ، وبعد
احلكمة من و   الاألعم ظهرت بعض الكتاابت يف السنني املاضية على شكل مقاالت علمية تدعو إىل الربط بني إدارة

الوصول إىل  ركاتشمصدراً قيمياً، لذلك تريد ال شركةتنظيمي، واحلكمة اإلدارية تعين أن تصبح الأجل حتقيق النجاح ال
الذاكرة االجتماعية والثقافية والتنظيمية من خالل املمارسات التنظيمية واالجتماعات والعالقة طويلة األجل مع املوظفني، 

كمة اليت تناسب احلولكن هذه الكتاابت اليت صدرت عن مؤسسات أكادميية عريقة مل تستطع أن ترتقي إىل مستوى 
أن اقدم وسائل وآاليات احلكمة اليت يف تطبيقاها آمل أن نصل إىل اإلدارة احلكمية هذا العصر ، واسعى يف هذا البحث 

 .وأتوقع أن يكون منها إضافة علمية جديدة يف عامل إدارة األعماليف األعمال ، 
 عندما أكتب يف موضوع احلكمة ، فأين ال أدعي االحاطة بكل مواضيعها ؛ ووسائلها أو آلياهتا ، ولكين ألتمس تقدميو 

املفيد املختصر يف ذلك لطلبة العلم والباحثني يف هذا اجملال ، وال أدعي أين أتيت ابجلديد املبتكر ، بل حاولت أن 
أكيف ما جاء ابلقرآن الكرمي والسنة الشريفة من حكمة على ما ينبغي لنا فهمه وتطبيقه ، وأين قصدت لفت انتباه 

 منها يف جمال إدارة األعمال .الباحثني وطلبة العلم إىل هذه احلكمة لإلفادة 
فاحلكمة هي عصارة التجارب احلياتية وإفراز للحوادث والنوازل وإهلام بعد تفكري وتدبر لألمور، وهي نتيجة قناعة 

 .راسخة، فهي نظر يف املآل واستخالص للعاقبة بعد استشراف للمستقبل ومعرفة للمقصد
ين توجد؟ والفطنة أين مقرها؟ ال يعرُف اإلنسان قيمتها" وقال اإلمام ويف هذا قال أيوب عليه السالم: "وأما احلكمة فأ

علي كرم هللا وجهه: "احلكمة ضالة املؤمن، فخذوا احلكمة ولو من أهل النفاق" وقال عيسى عليه السالم: "إن احلكمة 
 ."هي نوُر كّل قلب
 أمهي  الدراس  :

حسيب أن موضوع الدراسة من األمهية مبكان يف حياتنا العملية ، وأنه الدراسة اليت تربط بني احلكمة وإدارة األعمال من 
 .يف وقتنا احلاضر،لنخرج مبنهج فريد يف تطبيقها على إدارة األعمال ، حيث الوسائل واآلليات 
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 هدف الدراس  :

ألعمال إىل اتباع احلكمة يف اإلدارة ،بل والتدرب عليها وعلى وسائلها هدفت الدراسة إىل توجيه اإلداريني واصحاب ا
 احلكيم . اإلداري وآلياهتا ، ليصبح لديهم مهارة التخطيط االسرتاتيجي

 الدراس  : مشكةل 
 .هل للحكمة ووسائلها وآلياهتا عالقة يف إدارة األعمال ؟  وما هي هذه العالقة بني احلكمة وإدارة األعمال ؟

 منهجي  الدراس  : 
دت أوال على املنهج معا ، واعتم” االستقرائي التحليلي” واملنهج الذي اتبعت يف هذه الدراسة فكان مبنيا على املنهج 

تقراء الكتب يف اسمن خالل  االستقرائي ، مث انتقل إىل التحليل القائم على استخالص األفكار والعرب من االستقراء
 حتليل النتائج وفق املعطيات والدراسات اخلاصة يف املوضوع .  ،املوضوع  أو قريبة منه 

 منها : ثرية ك ، لكن هناك مقاالت: يف احلقيقة مل اعثر على كتاب وسائل احلكمة يف إدارة األعمال  أدبيات الدراس 
 مقال حسام رمضان أمحد : إدارة احلكمة والقيادة احلكيمة .  -
 . احلكمة  اإلداريةمقال أمين سليمان أبو سويرح :   -

 .http://abuswearh.akbarmontada.comاملوقع : 
 خط  البحث:

 وتوزعت الدراسة على مقدمة ومتهيد ومبحثني 
 املبحث االول : وسائل وآليات احلكمة يف إدارة األعمال .

 إدارة األعمال. املبحث الثاين : تطبيقات عصر احلكمة يف
 . كما ضمت الدراسة خامتة ، حوت أهم النتائج والتوصيات

 
 

 

 

 

 

 

http://abuswearh.akbarmontada.com/
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 بيان مفاهيم العنوان .يتضمن  متهيد :
ال بد قبل الدخول يف املوضوع االساسي للبحث من بيان املفاهيم اليت وردت يف العنوان وذلك تسهيال لفهم أهداف 

 البحث وحتقيقها .
 األدوات ، املواد .  –أي الطرق  -أواًل: وسائل : الوسائل 

، ومجعها وسائل : وهي األجهزة واألدوات واملواد (1)الوسيلة : الطريقة ، وهي األداة املستخدمة للوصول إىل اهلدف 
 اليت تستخدمها إدارة األعمال لتحسني العمل .

ثل به اإلداري احلكيم حقيقة العمل ،و حياة العمل ، وروح األسلوب : هو أيضا أداة ، وهو املنظار االعظم الذي مي
العمل ، وهللا عز وجل خلق اإلنسان لعمارة األرض ، والعمارة ال تكون إال ابلعمل ، وهبذا العمل تسمو الروح إىل عامل 

  القدسية ، والقداسة وذاك ألن سر وجودها هو العمل ، وأن ال وظيفة هلا سوى عمل اخلري على األرض .
وحيتاج كل عمل إىل وسائل حىت يبلغ متامه ، لذلك حيتاج الطبيب إىل عيادة ، وإىل اجهزة وغريها من االدوات ، 
واملهندس حيتاج إىل أدوات هندسية مثل املنقلة واملثلث والفرجار والقلم والورق وغريها من االدوات والوسائل للوصول 

ج إىل حكمة إدارية ، هلا وسائلها اخلاصة هبا واساليبها املناسبة هلا  واليت إىل متام العمل ، وكذلك إدارة األعمال ، حتتا 
 نبينها فيما بعد . 
  اثنيا : احلكم  :

عبارة عن معرفة أفضل األشياء أبفضل العلوم ، ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم ، واحلكمة : احلكمة 
وهي العدل ، والعلم ، واحللم ، والنبوة ، والقرآن ، واإلجنيل ، وأحكم األمر : أتقنه ،(2) : إصابة احلق ابلعلم والعقل

 أمر هللا تعاىل نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة إىل هللا تعاىل ابحلكمة ، فقال و  (3) فاستحكم ومنعه عن الفساد 
                                                           

،حتقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب   2/321هـ( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 122السيوطي : جالل الدين عبد الرمحن بن أبيب بكر ، )املتوىف:  (1)
 م.2111هـ 2121بريوت ،الطبعة: األوىل،  –العلمية 

هـ( النهاية يف غريب 606ري : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: ابن األث(2)
 2مادة حكم  م، ابب احلاء مع الكاف ،2171 -هـ 2311بريوت،  -حممود حممد الطناحي،املكتبة العلمية  -احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 . 227، املفردات يف غريب القرآن, للراغب األصفهاين, كتاب احلاء, مادة : حكم ص  210/  2،واملعجم الوسيط ، مادة : حكم : 221/ 

، وانظر : لسان العرب البن منظور  2121هـ ، ابب امليم ، فصل احلاء ، ص127القاموس احمليط ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ، املتوىف  (3)
 .62، وخمتار الصحاح ، مادة : حكم ، ص 213/  22، ابب امليم ، فصل احلاء
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اِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهيى أىْحسىُن { ) النحل : ْوِعظىِة احلْىسىنىِة وىجى ِة وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى اِبحلِْْكمى ( فاحلكمة هي عصارة 221: } ادُْع ِإىلى سى

 اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث والنوازل بعد التدبر والتفكر يف االمور ، وهي نتيجة نظر اثقب ، وقناعة راسخة
 وبعد نظر ورؤية مستقبلية مشرقة ، ومعرفة للمقاصد املرجوه . 

ومن تتبع سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وجد أنه كان يالزم احلكمة يف مجيع أموره ، وخاصة يف دعوته إىل اّلّل عز  
هللا عليه وسلم الذي  ىوجل، فأقبل الناس ودخلوا يف دين هللا أفواجا بفضل هللا تعاىل ، مث بفضل هذا النيب احلكيم صل

 عليه كان أبو ذر حيدث أن رسول هللا صلى هللا» قال :  -رضي هللا عنه  -مأل هللا قلبه ابإِلميان واحلكمة ، فعن أنس 
وسلم قال : " فُرِجى سقف بييت وأان مبكة ، فنزل جربيل فـىفىرجى صدري مث غسله مباء زمزم ، مث جاء بطست من ذهب 

 "(4)أفرغه يف صدري ، مث أطبقه ، مث أخذ بيدي فعرج يب . . . ممتلئ حكمة وإمياان ف
يؤكد قيمة وأمهية احلكمة من خالل جميئها حيملها جربيل وهو روح القدس ، يف طست من ذهب ، وهو أغلى املعادن و 

ق ، بعد ل، يف مكة املكرمة ، وهي البقعة املباركة ، ليمتلئ هبا صدر حممد رسول صلى هللا عليه وسلم وهو خري اخل
 .(5)غسله مباء زمزم وهو أطهر املاء وأفضله 

ةى فـىقىْد  كل هذا يؤكد أن احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل أمرها عظيم وشأهنا كبري ، وقد قال تعاىل :) وىمىْن يـُْؤتى احلِْْكمى
ِثريًا ( ) البقرة :  رًا كى يـْ  ( .261أُوِتى خى

سالم سلم على طريقه وهديه يف الدعوة إىل هللا تعاىل ابحلكمة ، فانتشر اإِل مث سار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و 
انتشارًا عظيًما ، ودخل يف اإِلسالم خلق ال حيصي عددهم إال هللا تعاىل ، وجاء  -رضي هللا عنهم  -يف عهدهم 

فضلة ومن بعدهم ون الثالثة املالتابعون ، وكملوا السري على هذا الطريق يف الدعوة إىل هللا ابحلكمة ، وهكذا سارت القر 
 من أهل العلم واإِلميان ، فأظهر هللا اإِلسالم وأهله ، وأذىلَّ الشرك وأهله وأعوانه .

الناس يظن أن احلكمة تقتصر على الكالم اللني ، والرفق ، والعفو ، واحللم . . . فحسب . وهذا نقص وقصور  بعض
ظاهر ملفهوم احلكمة ؛ فإن احلكمة قد تكون كل هذا  مع بيان احلق علًما وعماًل واعتقاًدا ابألدلة ، وهذه املرتبة 

 ال يعاندون .تستخدم جلميع األذكياء من البشر الذين يقبلون احلق و 

                                                           
، ومسلم ، واللفظ له ، كتاب اإلميان ، ابب اإلسراء برسول  111/  2لصلوات يف اإِلسراء ؟ البخاري مع الفتح ، كتاب الصالة ، ابب كيف فرضت ا (4)

 .211/  2إىل السماوات وفرض الصلوات ،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

(5)http://majles.alukah.net/t30425/  

http://majles.alukah.net/t30425/
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واترة تكون احلكمة من خالل املوعظة احلسنة املشتملة على الرتغيب يف احلق والرتهيب من الباطل ، وهذه املرتبة 

 تستخدم مع القابل للحق املعرتف به ، ولكن عنده غفلة وشهوات وأهواء تبعده عن اتباع احلق .
ينه سن خلق ، ولطف ، ولني كالم ، ودعوة إىل احلق ، وحتسواترة تكون احلكمة ابستخدام اجلدال ابليت هي أحسن ، بُ 

ابألدلة العقىلية وىالنقلية ، ورد الباطل أبقرب طريق وأنسب عبارة ، وأن ال يكون القصد من ذلك جمرد اجملادلة واملغالبة 
 .(6)احد  اند جوحب العلو ، بل ال بدَّ أن يكون القصد بيان احلق وهداية اخللق ، وهذه املرتبة تستخدم لكل مع

فال يزهد يف الدنيا والناس باجة إىل النشاط واجلد والعمل ، وال ، احلكمة جتعل الداعي إىل هللا يقدر األمور قدرها 
 يدعو إىل التبتل واالنقطاع واملسلمون يف حاجة إىل الدفاع عن عقيدهتم وبالدهم .

 اإلدارة : 
اإلدارة: علم وفّن تدبري األعمال وتوجيهها والسيطرة عليها وضبطها واستعمال احلكمة يف اّّتاذ قرارات مناسبة بشأهنا 

(7) ." 
إن اإلدارة ال مُتارىس يف فراغ، بل مُتارس عملها يف إطار حمدد، وهي تعتمد على عناصر حمددة من أجل القيام هبذا 

وقت الذي "يعّد أكثر املفاهيم صالبة ومرونة يف آن مًعا، نظرًا ألن الوقت مورد العمل؛ ومن تلك العناصر املهمة: ال
مهم، وهو "سريع االنقضاء وما مضى منه ال يرجع وال يُعوَّض بشيء، كان الوقت أنفس وأمثن ما ميلك اإلنسان، وترجع 

ليه تقوم احلياة سان فرداً وجمتمعاً". وعنفاسته إىل أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، فهو يف الواقع رأس املال احلقيقي لإلن
واحلضارة، ومع العلم أبن الوقت من موارد اإلدارة األساسية، إال أنه خيتلف عن بقيتها يف عدم إمكانية ّتزينه أو إحالله، 

يف الطريقة  - ا أو إجياابً سلبً  -ويف كونه يتخلل كل جزء من أجزاء العملية اإلدارية. ومن مثّ فإن أمهيته تكمن يف أنه يؤثر 
  (8)اليت ُتستخدم فيها املوارد األخرى ( 

 
 

                                                           
اململكة العربية  -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ،2ط ،احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىلن علي بن وهف ،القحطاين : سعيد ب (6)

 . قليلبتصرف .   islam.com-http://www.alموقع اإلسالم  :3-2ص،  هـ2123 : السعودية

، 2ط،اململكة العربية السعودية -دار املغين، الرايض عمل ، معجم اللغة العربية املعاصر، هـ( مبساعدة فريق2121أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: (7)
 . 713-712، ص2جم. 2006 -هـ  2127

 . (20املرجع السابق )ص: (8)
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كما كان عليه الصالة والسالم حريصًا على إعمار وقته ابلعبادة والطاعة، فقد جاء عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا 

هذا ايرسول هللا  صنعُ ملى ت»عنها أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه، فقالت عائشة: 
 " .(9)وقد غفر هللا لك ما تقّدم من ذنبك وما أتّخر؟ قال: أفال أحب أن أكون عبداً شكوراً 

، وهو ما يقوم به الشخص من جهد إرادي واعي الجل هدف اشباع احلاجات األعمال : عمل ، نشاط يقوم اإلنسان 
 اليت ّتصه ، فالتفكري عمل ، والوظيفة عمل ، والكتابة عمل ، والقراءة عمل . 

  . (10) فاي نشاط يقوم به إنسان حيتاج إىل جهداً عقليا أو جسداي فهو عمل 
 ال .املبحث األول : وسائل وآليات احلكم  يف إدارة األعم

يف هذا املبحث حناول الربط بني إدارة احلكمة وإدارة املعرفة ، من أجل حتقيق النجاح ألي مؤسسة ، حيث يتضمن 
 املبحث  متهيد وثالثة مطالب .

 متهيد 
متثل سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنا أرضا خصبة للتأمل وأخذ األسوة يف معاجلة األمور وإدارة مجيع ما يعن 

فقد كانت له عليه السالم طريقة فريدة يف إدارة األزمات وفق حكمة سديدة، فقد كان  ,لنا من مصاعب وخطوب
 ع محاية اجملتمع اإلسالمي من آاثر األزمة, بل يعمل علىعليه السالم بفطنته ينهي منازع اخلالف بشكل قاطع, م

االستفادة من املوقف الناتج عن األزمة يف اإلصالح والتطوير, واّتاذ إجراءات الوقاية ملنع تكرار األزمة أو حدوث 
وبعدها فمن  ةأزمات مشاهبة هلا. وإنك لرتي آاثر هذه احلكمة يف تلك املعاجلات يف السرية النبوية الشريفة قبل البعث

ذلك أنه قبل البعثة أعادت قريش بناء الكعبة علي أساس قواعد إبراهيم عليه السالم حىت بلغ البنيان موضع الركن 
فأرادت كل قبيلة أن ترفع احلجر األسود إىل موضعه دون األخرى، فاختصموا وأوشكوا على االقتتال, وملا أخربوا 

أخذ كل ال: هلم إيل ثواب, فأِت به, فأخذ الركن فوضعه فيه بيده مث قال: لترسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلرب, ق
  . (11)قبيلة بناحية من الثوب مث ارفعوه مجيعا ففعلوا حىت إذا بلغوا موضعه وضعه هو بيده الشريفة مث بىن عليه 

 هبذا التفكري السليم والرأي الصائب حسم صلى هللا عليه وسلم اخلالف بني قبائل مكة, وأرضاهم مجيعا, وجنب 

                                                           
 . ( 1137البخاري : صحيح البخاري ، كتاب تفسري القرآن ،ابب ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك ،ح رقم )(9)

 .12( ص12، جملة االصالة العدد )7( ، عزت بن عبد العظيم الطويل : مهوم العمل والعمال ، ص1/211معجم مقاييس اللغة )ابن فارس : (10)

 (2/212ابن هشام : )سرية ابن هشام  (11)
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بلده وقومه حراب ضروسا شحذت كل قبيلة فيها أسنتها، من ذلك جند أن استقرار األمة يؤدي إىل استقرار االقتصاد ، 

ىل ندرة فر العمل يعين القضاء على الفقر ، وعدم الفقر يؤدي إواستقرار االقتصاد يؤدي إىل توفر العمل للجميع ، وتو 
 اجلرمية ، وابحلكمة يكون لألمة احلضارة والتطور . 

فالدولة اليت هلا قيادة حكيمة ذات اسرتاتيجية واضحة وهتتم ابلنظم الذكية ، وهلا إدارة معرفية جيدة هي ذات مؤسسات 
رمي بكار حتت عنوان: ومن يؤت احلكمة فقد أوِت خرياً كثرياً : "إذا كنا حكيمة، وجاء يف مقال للمفكر أ. د. عبد الك

خنتلف على تعريف احلكمة فإنه سيظل ابإلمكان حتليلها إىل العناصر املكّونة هلا، وهي على ما يبدو يل ثالثة: الذكاء، 
 عاً: )احلكمة( وعلى مقدار كمال هذهواملعرفة، واإلرادة؛ فالذكاء اللماح، واملعرفة الواسعة، واإلرادة الُصلبة تكّون م

 العناصر يكون كماهلا، واليت ، ونبينها يف املطالب التالية : 
 .(12)املطةلب األول: عناصر احلكم  ، الذكاء ، املعرف  ، اإلدارة 

  عنصر الذكاء
 :(13) تعريف الذكاء

 شك فيه أن الذكاء الذكاء، لكن مما ال ال يوجد تعريف حمدد للذكاء؛ فتعريفه خيتلف ابختالف املعايري اليت يقاس هبا
مرتبط بشكل كبري مع العقل والقدرات العقلية كالقدرة على التكيف العقلي مع ظروف احلياة اجلديدة، ابإلضافة إىل 
القدرة على االستفادة من التجارب واخلربات السابقة بل املشكالت اجلديدة، والقدرة على التفكري، والتحليل، 

ل املشاكل، واإلستنتاج السليم، ابإلضافة على قدرة الفرد على سرعة التعلم واستخدام ما قام بتعلمه والتخطيط، وح
ابلشكل السليم واملفيد، ويرتبط الذكاء ابإلحساس ابآلخرين وتفهم مشاعرهم، فال بد للفرد أن ميارس حياته االجتماعية 

  .ابلشكل السليم حىت يعترب ذكياً 
 
 
 

                                                           
 ابحث فلسطيين يف جمال اإلدارة، بتصرف. ، حسام : أمحد رمضان ،  إدارة احلكمة والقيادة احلكيمة(12)

(13)http://mawdoo3.com/ 

 

http://mawdoo3.com/
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 :(14)  يف تعريف الذكاء ،وميكن تصنيف التعريفات اليت وضعوها إىل مخسة أنواع اختلف علماء النفس
تعريفات تؤكد على تكيف الفرد مع الظروف اليت يعيش فيها ومنها تعريف شرتن : أبنه القدرة على التكيف  -2

 . العقلي مع احلياة وظروفها اجلديدة
ابقة يف أبنه القدرة على االستفادة من اخلربة الس جودرد :تعريفات تؤكد على القدرة على التعلم ومنها تعريف -2 

 . حل املشكالت اجلديدة
 .تعريفات تؤكد على القدرة على التفكري ومنها تعريف ترمان :أبنه القدرة على التفكري اجملرد  -3
تعريف وكسلر  اتعريفات أكثر مشوال ،وجتمع جمموعة من الوظائف العقلية اليت يتسم هبا السلوك الذكي ، ومنه -1

:أبنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف اهلادف ،والتفكري املنطقي، والتعامل اجملدي مع البيئة . وكذلك تعريف 
االقتصاد  –التجربة  –التعقد  –الصعوبة  : ستودارد : الذكاء هو القدرة على القيام أبوجه من النشاط تتميز مبا أيِت

ظهور االبتكارات ،واالحتفاظ هبذه األوجه من النشاط حتت ظروف  –ة االجتماعية القيم –االندفاع حنو هدف  –
 .تتطلب تركيز اجلهد ومقاومة العوامل االنفعالية

فاملنظمة ابعتبارها ذات شخصية معنوية جيب أن يتمثل فيها عنصر أساسي ينم عن ونقصد به الذكاء املؤسسي ،  
وظيف األنظمة الذكية تب أن هتتم  ء الصناعي، مبعىن أن املنظمة يفرتض فيهاالذكاء املؤسسي وهو ما عرف حديثا ابلذكا

 .يف كافة أنشطتها سواء إدارية أو خدمية أو إنتاجية وعلى كافة الصعد
 : عنصر املعرف   

 يفوهي هنا ذات شقني العلم واخلربة، واملنظمة العاملة يتحصل لديها العلم من خالل االستعانة ابخلرباء واملختصني 
جمال اإلدارة والصناعة اليت تشغلها املنظمة، أي أن العلم ابلتعلم، أما اخلربة فهي تكتسب من خالل املمارسة العملية، 

وال يوجد قاعدة حتدد العمر الزمين العتبار املنظمة ذات خربة عريقة يف جمال الصناعة أو حىت اإلدارة إال من خالل 
 :اجلمع بني أمرين مها

 .ظمة طويلة العمر مقارنه مع منافسيها يف جمال الصناعةأن تكون املن •

                                                           
(14)https://www.facebook.com/permalink.php?id=390250961055197&story_fbid 

 . 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=390250961055197&story_fbid
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 .أن تكون املنظمة ذات وضع مستقر لسنوات طويلة ابلنسبة ملنافسيها •

 .فإذا اجتمع هذان األمران: ميكن اعتبار املنظمة منظمة معرفية متتلك عنصري العلم واخلربة
التطبيقية ، ويف الكادميية ، وازدادت حيويتها يف اجملاالت العلمية و وإدارة املعرفة يف العصر اكتسبت أمهية كبرية يف احلياة ا

املؤسسات والشركات العمالقة ، وذلك بيبب فوائدها اجلمة اليت من أمهها تزايد االيرادات واألرابح هلذه الشركات اليت 
غريها من اليت مل  تقدمها علىاتبعت األساليب املبتكرة إلدارة املعرفة من خطط، وبرامج ومشاريع ، امثرت يف تطورها و 

 .(15)هتتم إبدارة املعرفة 
  عنصر اإلدارة  

 :(16)تعريف اإلدارة 
 ،تعترب هذه الوظيفة من أحد أهم الوظائف املوجودة ىف الدول احلديثة ،االدراة العامة : هى علم من العلوم االجتماعية

جهزة التنفيذية ترتبط االدراة العامة ابأل ،ونشأت بسبب ضرورة وجود ادارة ىف اجملتمعات الىت متتلك موارد مادية وفنية
ىف الدول احلديثة وسياسات احلكومات. حيث تقوم االدراة العامة بتنظيم وتنسيق وتوجيه األفراد داخل املنظمات 

اخلاصة لكنها تعمل على تقدمي خدمات تفيد كل أفراد اجملتمع  ،نظماتال ّتتص االدراة العامة ابمل لتحقيق هدف معني
على حد سواء وليس فئة معينة. تقوم االدارة العامة بتنفيذ سياسات احلكومات بكل دقة وفعالية عن طرق استخدام 

 (17) نظم االدارة احلديثة. حىت تقدم خدمة لكل أفراد اجملتمع أبفضل جودة وكفاءة وأبقل تكاليف مادية
من خالل إدارهتا اإلسرتاتيجية ووضوح رؤيتها ورسالتها وأهدافها  اإلدارة من رؤية واضحة ،تتكون  :  مكوانت اإلدارة

اإلسرتاتيجية القصرية واملتوسطة والطويلة املدى، ووجود هذا وحده ال يكفى، بل جيب أن نراجع نتائج التقييم اإلسرتاتيجي 
من وضع ومركز إىل وضع ومركز آخر أفضل من السابق والنظر يف طريقة معاجلتها للمنظمة للتأكيد على أهنا تنتقل 

 لألزمات واملشكالت اليت مرت هبا للتأكد من أن املنظمة قد التزمت ابلقيم األخالقية واملسئولية االجتماعية 
                                                           

ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العايل ، اجمللد الرابع ، العددان الثالث والرابع  ، جملة1جملة الرابطة : إدارة املعرفة ص (15)
 م تشرين اثين .2001ه/ 2121، رمضان 

لثالث والرابع لتعليم العايل ، اجمللد الرابع ، العددان ا، جملة ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة ل1جملة الرابطة : إدارة املعرفة ص (16)
 م تشرين اثين .2001ه/ 2121، رمضان 

(17)http://mawdoo3.com/ 

. 
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 .جتاه موظفيها وعمالئها

العلم واخلربة تنتج فروضاً ومعرفة )شكلية(، كما أن الذكاء مبفرده ال جيعل اإلنسان حكيماً؛ دون قاعدة جيدة من 
املعرفة دون ذكاء جتعل استفادة صاحبها منها حمدودة، وجتعل وظيفته جمرد احلفظ والنقل، دون التمكن من غربلة 
نا ماملعرفة أو اإلضافة إليها. واألهم من هذا وذاك؛ أن املعرفة دون ذكاء تؤخر والدة املوقف احلكيم، وجتعل الواحد 

 .أيِت بعد احلدث بسبب ضعف البداهة
كما ال يكفي الذكاء اللّماح، وال اخلربة الواسعة يف جعل اإلنسان حكيماً ما مل ميتلك قوة اإلرادة؛ ألن اإلرادة القوية 

لوك سوحدها هي اليت جتعلنا ننصاع ألمر اخلربة، وهي اليت تنتج سلوكاً خيتفي فيه الفارق بني النظرية والتطبيق، وهو ال
 .احلكيم

ة، واملعرفة الواسعة كسب شخصي مبين على العلم واخلرب  -تبارك وتعاىل  -والذكاء يف حق اإلنسان موهبة من هللا 
واإلرادة القوية امللتزمة ابخللق الكرمي واملسئولية االجتماعية؛ هي اليت حتّدد العتبة والسقف املطلوبني للعيش بكرامة يف 

ة، وعلى مستوى القدرة، فاجملتمع ال مينح القدرة، لكنه مينح أفراده إرادة الفعل من خالل اجملتمع على مستوى اإلراد
 .مناذجه الراقية، ومن خالل املراتب االجتماعية اليت يصوغها أتسيساً على االستجابة ألوامره

عل املنظمة ال ال جيوما سبق ميكن إسقاطه على بيئة األعمال، فكما أن توظيف التكنولوجيا الذكية يف منظمة األعم
حكيمة، دون أن متتلك األساس العلمي واخلربة الالزمة، وكذلك املعرفة املؤسسية، فدون األنظمة الذكية يبقى استفادة 
املنظمة من املعرفة حمدوداً، وتقتصر وظيفة األنظمة الذكية على احلفظ واالستدعاء دون التمكن من فلرتة هذه املعرفة 

 .صورة جديدة ّتدم املنظمةأو إعادة إنتاجها يف 
وال ميكن اعتبار املنظمة اليت متتلك الذكاء الصناعي وإدارة املعرفة منظمة حكيمة، ما مل متتلك الرؤية اإلسرتاتيجية 

وتشهد هلا سريهتا التنظيمية على بناء صرحها من النجاحات املتتابعة واملواقف املميزة وااللتزام العايل ابلقيم األخالقية 
 .ولية االجتماعيةواملسئ
وابلتايل ميكن  ، "املؤسسة اليت هتتم ابلنظم الذكية و إبدارة املعرفة ولديها قيادة إسرتاتيجية هي مؤسسات حكيمة إذن

عند توفر هذه العناصر الثالثة )الذكاء  بيان عناصر احلكمة ألي مؤسسة تود النجاح والتطور يف عملها،من هذا املنظور 
عندها ميكن اعتبار املنظمة  (لذكية، واملعرفة املبنية على العلم واخلربة، والرؤية اإلسرتاتيجية املتوارثةالصناعي أو األنظمة ا

 .منظمة حكيمة منتجة للقيم
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 املطةلب الثاين : آليات احلكم  ، احلق ، األخالق ، فن القيادة  

 أوال : احلق .
 لىع يدل وهو واحد، أصل والقاف حلاءا: واحلق لغ  احلق من أمساء هللا عز وجل ، وهو األمر الثابت بال شك ، 

 يضنق، واحلق  ووجب ثبت إذا حيق، الشئ، حق من إنكاره يسوغ ال الذي الثابت هو، و وصحته الشيء إحكام
قّ  الشيءُ  حىقّ : تىقول اْلبىاِطل، ّقا حيِى  .(18) وجواب جيب وىجب: مىْعنىاهُ  حى

 ذلك، على ماهلااشت ابعتبار واملذاهب واالداين، والعقائد، االقوال على يطلق للواقع، املطابق احلكم"احلق اصطالحا:  
ان أو اللغة حسنا ك الفرق بني احلقيقة واحلق: أن احلقيقة ما وضع من القول موضعه يف أصل، و (19)الباطل ويقابله
واحلق ما وضع موضعه من احلكمة فال يكون إال حسنا وإمنا مشلهما إسم التحقيق الشرتاكهما يف وضع الشئ  ،قبيحا

  " (20)منهما موضعه من اللغة واحلكمة
احلق شرعا : مبعىن األمر الثابت املوجود مما هو خاص ابإلنسان ، ومبعىن النصيب ، وقال القرايف " حق هللا : هو أمره 

 .(21)وهنيه ، وحق اإلنسان : هو مصاحله أي األمور اليت تتحقق هبا مصاحلهم 
حق حقه  ء ، فيعطي كل صاحبيعين التزام من املدير ابلثوابت ، ونفي الباطل من الشيو واحلق من آليات احلكمة، 

من العمال ، وال يكلفهم ما ال يطيقون من العمل، ويلتزم قول املثل " إذا أردت  أن تطاع فأمر مبا يستطاع ، وعليه أن 
يكون رحيما هبم سفيقا باهلم، ألهنم هم من ينجز العمل له، ويتعرف عليهم ويعرف قدراهتم ومشكالهتم ، ويعرف ما 

هذا و ، ويتقرب منهم مبشاعره ، ويتفقد أحواهلم ، من املريض فيعوده ، ومن الغائب فيسأل عنه ،  يسعدهم وما حيزهنم
 جيعلهم خيلصوا له يف العمل ، وأيضا ال يغفل عن قدراهتم احملتلفة ، وهذه حكمة هللا عز وجل أن جيعل القدرات غري 

                                                           
 لبنان ، حتقيق وضبط : شهاب الدين ابو عمرو-الفكر ،بريوتم، دار 2111ه، 2121، 2طهـ( ، 311أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  ابن فارس ،(18)
(2 /21. ) 

هـ( معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية برتتيب 311العسكري ، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي ابن مهران )املتوىف: حنو 
( مصطفى ، إبراهيم : املعجم الوسيط ، حتقيق جممع اللغة 212/ 3ذيب اللغة )ه. هت2122، 2( ،مؤسسة النشر اإلسالمي بقم ،ط213وزايدة، )ص: 

 . 3، دار الدعوة ،ط217،ص2العربية ،ج

 ( 213معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية برتتيب وزايدة )ص: (19)

 ( 211املرجع السابق )ص: (20)

 م.   2111، 2لبنان ،ط–لمية ،بريوت ، دار الكتب الع216،ص2القرايف : أمحد بن إدريس ، الفروق ، ج(21)
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مدراء ! فعليه أن يتعامل مع العمال على هذا االساس متساوية ، ولو كانت متساوية ملا كان عندك عمال ! بل الكل 

، وضمن هذه الفروق ، وال يتعامل معهم على أهنم آلة أو عمل أيخذ أجره ، حيركه مباله فقط ، بل يعاملهم كما قال 
يِت , مُثَّ تـىنْ  النيب صلى هللا عليه وسلم " ِذِه ُمْهِلكى نىةُ , فـىيـىُقوُل اْلُمْؤِمُن: هى يءُ اْلِفتـْ نىةُ , فـىيـىُقوُل اْلُمْؤِمُن: كى جتِى يءُ اْلِفتـْ ِشُف , وىجتِى

ْن أىحىبَّ أىْن يـُزىْحزىحى عىْن النَّاِر وىيُْدخىلى اجلْىنَّةى , فـىْلتىأتِِه مىِنيـَُّتُه وىُهوى يـُْؤِمُن  ِذِه , فىمى هلِل وىاْليـىْوِم اآْلِخِر, وىْليىأِت ِإىلى النَّاِس ابِ هىِذِه هى
ا من جى ، " " أي هبذا املعىن : عامل الناس مبا حتب أن يعاملونك به (22)  يـُْؤتىى إِلىْيهِ  الَِّذي حيُِبُّ أىنْ  وىاِمع  قىالى النـَّوىِوّي هىذى

ْنسىان يْلتىزم أىن الى يفع بىِغي االعتناء هبىا وىأىن اإْلِ ة مهمة فـىيـىنـْ مىعى  لكىلمه صلى هللا عىلىْيِه وىسلم وبدائع حكمه وىِهي قىاِعدى
 "(23) ِإالَّ مىا حيب أىن يفعلوه مىعىهالنَّاس 

 اثنيا : األخالق
هو الدين والطبع والسجيه واملروءة وحقيقة أن صورة األنسان -بضم الالم وسكوهنا–واخللق  مجع خلقاخلةلق لغ  :

 .(24)املختص هبا مبنزلة اخللق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها  الباطنه وهي نفسه وأوصافها ومعانيها
: " عبارة عن هيئة يف نفس راسخة ، عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية  اصطالحا اخلةلق

سنا ، وإن كان تلك اهليئة خلقا ح وشرعاً ، مسيت ، فإن كانت اهليئة بيث تصدر منها األفعال اجلميلة احملمودة عقالً 
نستطيع أن نقول أن القيم األخالقية لذلك "، (25)ملصدر خلقاً سيئاً الصادر عنها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي ا

هي: جمموعة األخالق احلميدة اليت هلا وقع وأتثري على النفوس من حيث االستقامة وقول احلق والعدل وفعل اخلريات 
 واليت  حسنها النص والعقل .

 

                                                           
هـ( ، كتاب املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا 262مسلم : مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  (22)

بريوت ، ح رقم)  -الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  صلى هللا عليه وسلم،كتاب اإلمارة، ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء، احملقق: حممد فؤاد عبد
2111.) 

هـ(، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، حقق أصله، وعلق عليه: أبو 122السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: (23)
 (. 117/ 1، )م  2116 -هـ  2126اخلرب، الطبعة: األوىل  –اململكة العربية السعودية  -اسحق احلويين األثري ،الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 

 1،طنلبنا –، القاموس احمليط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتهـ( 127، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )املتوىف: الفريوزآابدي (24)
ىف: فعى اإلفريقى )املتو (،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الروي112م) ص  2001 -هـ  2126، 

 ( .  16/20هـ ) 2121 -،  3بريوت ، ط -هـ( لسان العرب ، دار صادر 722
 م .  2002-ه2،2121السعودية،ط–، مكتبة الرشد، الرايض21سعد الدين:د.إميان عبد املؤمن ، األخالق يف اإلسالم ص(25)
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واخللق له شأن عظيم يف حياة اإلنسان املدير ، فالصرب أساس بناء الشركة أو املؤسسة ، وهو السياج الواقي للمؤسسة 
من االهنيار ، وهو قوة يف اإلرادة وأدب شرعي اجتماعي ، ما التزم به املدير إال وكان النجاح حليفه وحليف مؤسسته 

حابة وعلى سلم األسوة احلسنة يف صربه على حتقيق هدفه ، وصربه على الص، وقد كان لنا يف رسول هللا صلى هللا عليه و 
أتسيس الدوله وإدارهتا ابلشكل الصحيح ، والصدق أساس الثقة بيم املدير والعمال ، وبني املؤسسة واجملتمع ، وهو ذا 

لق رأس احلكمة دق ،وحسن اخلأمهية ابلغة ألنه مركز األخالق جلها ، فاألمانة تبىن على الصدق ، والثقة تبىن على الص
ا عىلىْيكى ِبُْسِن اخْلُُلِق , وىطُوِل الصَّْمِت، فـىوىالَِّذي نـىْفِسي بِيىِدِه، مىا جتىىمَّلى اخلْى ، قال صلى هللا عليه وسلم :"  الِئُق مبِْثِلِهمى

 سالم، واإلسالم هواألخالق هي اإلحسن اخللق من جوامع الكلم اليت تشمل كل األخالق احلميدة احلسنة ، و  "(26)
والدين بغري خلق وأدب    (27)األخالق قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق "

والناظر يف مشاكل هذه األمة يف هذا العصر جيد أهنا مشاكل أخالق  ،كمحكمة بال قاض ! واألخالق بغري دين عبث
وأزمة أخالق،وقد حث اإلسالم  على مراعاة اآلداب وأكد أن العبادات هي الطريق املقبول والوحيد إلصالح األخالق 

 وغرس الفضائل فيهم ومن مث إصالح اجملتمع إبصالح أفراده.
ت " فإن اليس تقرأ القرآن " قال: بلى،قال“ ى هللا عليه وسلم فقالت : وحني سئلت امنا عائشة عن خلق النيب صل

وقال ابن كثري يف ذلك : " صار امتثال القرآن أمراً وهنياً سجية له وخلقاً تطبعه،وترك ( 28)خلق نيب هللا كان القرآن ". 
إن هذا القرآن يهدي لليت هي ﴿وقال تعاىل :   (.29")طبعه اجلبّلي،فمهما امره القرآن فعله،ومهما هناه عنه تركه 

بقوة، فتمكن هبذا القرآن احملكم أن يعاجل ظلمات  عليه وسلمصلى هللا  [، وقد أخذه نيب احلكمة1أقوم﴾]اإلسراء/
اجلهل أبنوار العلم, وأن ينقل الناس من رعاة غنم إىل قيادة أُمم، فكانت قيادة رائدة, ومنهجية رائعة, هبرت احلضارات 

 ، وما كان هذا إال بسن اخللق واإلخالص .أرابب اهلمم الذين يتصدرون حلل مشاكل األمم األخرى، وشهد له
 
 

                                                           
 (.267/ 1اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد )(26)

( وقال صحيح 1217( . احلاكم : املستدرك على الصحيحني ، ح رقم )  1721( االمام أمحد : املسند ، ح رقم ) 273ب املفرد )البخاري : االد (27)
 على شرط مسلم ووافقه الذهيب 

 ( .1342( ، ابو داو د: سنن أيب داو د ،) 746مسلم ، صحيح مسلم ، ) (28)
 .  403، ص 4ابن كثري : تفسري القرآن العظيم ، ج (29)
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 اثلثا: فن القيادة : 

ونعين به يف إدارة األعمال ، فن التعامل بني املدير والعمال بكمة وقيادهتم إىل النجاح ، وبني العمال بعضهم ببعض ، 
من أهم وسائل التفاهم بني الناس، وهو من أهم وسائل املعرفة واإلقناع مهما كانت الثقافات والتوجهات،  التعاملو 

ِ  ادْعُ ِإِِل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِ  َواْلَمْوِعظَ ، قال تعاىل: أو إىل فكرة يؤمن هبا املدير  وكذلك من أهم وسائل الدعوة إىل هللا
 221النحل :  ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ  احلََْسَنِ  َوَجاِدهْلُم

ب من أجل الوصول إىل قلو  لتعامل ، واحلوار ، أن يتقنوا فن ادارة ومن هنا كانت الضرورة ملحة للقائمني على اإل
ار، احلو التعامل ، و أبسلوب  وقد اهتم النيب ،الفضيلة واالستقامة االجناز والتفاين يف العمل ، و والتأثري فيها حنو  عمال،ال

وعقوهلم، وملا له من عني املستموجعل منه منهجاً يف خطاابته للناس ودعوته هلم، ملا له من أثر وأتثري ابلغني يف نفوس 
 .(30) عماللكل ال إداريتوجيه و ، وملا فيه من تلقني نفيذ األمر وت طاعة املدير حتفيز على 

 املطةلب الثالث : وسائل احلكم  يف إدارة األعمال 
: الوقت هو رأس املال احلقيقي وهو من أهم موارد اإلدارة ، وحتتاج إدارة الوقت إىل حكمة ابلغة  إدارة الوقتأواًل : 

هو : قدرة  ونعين إبدارة الوقت، ذلك ألهنا تعترب علم وفن قائم بذاته ، وهي عنصر أساسي من عناصر اإلدارة املهمة ، 
يق األهداف املرجوه أبقل التكاليف ، وضمن اإلمكاانت املتاحة ، اإلدارة على إجناز األعمال يشكل اتم ومنظم وحتق

ويف الوقت املناسب ، واحلكمة يف هذا هو مدى استفادة اإلدارة من الوقت يف اجناز العمل ، وهبا حيدد النجاح أو 
ها ، والواجبات يالفشل يف املؤسسة ، فإذا استطاع املدير والعمال عمل توازن بني األهداف اليت يسعون إىل الوصول إل

 الالزمة عليهم الوفاء هبا لآلخرين ، فقد جنحت املؤسسة وإال فالفشل للمؤسسة .  
فالدين اإلسالمي وتعاليمه السمحة تدعو إىل حسن استثمار الوقت وإدارته بفعالية، وهذا عني  -إدارة الوقت والفكر 

 . (31)ما تدعو إليه اإلدارة يف مفهومها املعاصر  
 
 

                                                           

م، 2001هـ ـ 2626اللوح : عبد السالم محدان ، أدب احلوار يف اإلسالم ، مؤمتر اإلرشاد والوعظ السنوي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية بفلسطني،(30)
  .2ص

 . (1خالد بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي ،إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري )ص:(31)
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عليه الصالة والسالم ليبني لنا أمهية الوقت ، استخدم أهم حلظة يف حياة اإلنسان ، وهي وقوفه بني يدي هللا عز والنيب 

ْن ُعُمرِِه ِفيمىا الى تـىُزوُل قىدىمىا عىْبٍد يـىْومى اْلِقيىامىِة حىىتَّ ُيْسأىلى عىْن أىْربىٍع عى  وجل للحساب ، فقال صلى هللا عليه وسلم  : "
ا عىِملى بِِه وىعىْن مىالِِه ِمْن أىْينى اْكتىسىبىُه وىِفيمى انفقهأىفْـنىاُه  ُه وىعىْن ِعْلِمِه ِفيمى ا أىْبالى  . " (32) وىعىْن جىسىِدِه ِفيمى

كان النيبُّ صلى هللا عليه وسلم من أشدِّ الناس حفظًا لوقته؛ فكان ال يصرف وقًتا يف غري عمل هلل تعاىل، أو فيما ال و 
سه، يقول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يصف حال النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أبنه: "كان إذا بد منه لصالح نف

 " . (33)أوى إىل منزله جزّأ دخوله ثالثة أجزاء؛ جزءاً هلل، وجزءاً ألهله، وجزءاً لنفسه، مث جزأ ُجزأه بينه وبني الناس 

سوف نعدد بعض  لكولذ ؛واألسئلة اليت سيواجهها كل منافربط بني استثمار الوقت مبا يرضي هللا، وبني دخول اجلنة 

 "(34) .الفوائد الستثمار الوقت واستغالل كل اثنية دون يف عمل مفيد

: أثبتت  االباث إن اإلنسان الذي يشغل وقته فب أعمال مفيدة ومنظمة وانفعة ، أكثر سعادة من الذي  السعادة
سعادة مبا يقدمه اإلنسان من أعمال انفعة لنفسه ولآلخرين ، فالذي يريد اليضيع وقته من دون فائدة ، فالسعادة مرتبطة 

له وللعمال الذين يعملون معه، عليه أن يتعلم كيف يستثمر وقته ووقتهم ابلكامل ، وال يرتك وقته وعمله للظروف احمليطة 
غالل الوقت تكون النتيجة ، فاست، كالقارب الذي تتقاذفه الريح واالمواج دون توجية أو سيطرة ، فالغرق واخلسارة س

 هو مفتاح السعادة .

: بسبب عدم معرفة الكثري أمهية الوقت ، جعلهم غري راضني عن حياهتم وأعماهلم ، ألن هذا ما جعلهم يعانون  النجاح
من أمراض نفسية تنشأ عن عدم الرضا عن أنفسهم وأعماهلم واليت سببت هلم آالم نفسية كانت عليهم أصعب من 

 م اجلسدية ، واستغالل الوقت مبا يفيد هو النجاة من هذه االضطراابت النفسية ، والعالج الوحيد لآلالم النفسية اآلال

                                                           
 . (121/ 22)فتح الباري البن حجر (32)

الدكتور عبد العلي عبد احلميد  شعب اإلميان ،حتقيق :هـ(111البيهقي :أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرىْوِجردي اخلراساين )املتوىف:  (33)
 م. 2003 -هـ  2،2123حامد،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند، ط

(34)11-03-2010-http://www.kaheel7.com م .1/1/2026االستفادة : . اتريخ 
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، فاحلكمة يف استثمار الوقت متنح النفس الرضا ، وتشعر العمال ابلسعادة مما يزيد يف طاقة انتاجهم واجنازاهتم ، وابلتايل 
 واملؤسسة ، فإدارة الوقت الناجحة تعين النجاح يف العمل واملؤسسة . تكون إدارة الوقت سبب يف جناح الفرد

من خالل إدارة الوقت بكمة، تكسب املؤسسة االرابح واألموال ،رغم أن املال ليس هدفا اساسيا عند كسب املال : 
ي هللا تعاىل ، ا يرضاملسلمني ، إال أنه وسيلة لتحقيق أهداف أمسى ، مثل الصدقات واإلنفاق على األهل واألوالد فيم

لذلك فاملدير املسلم له حاجة ماسة لثقافة إدارة الوقت ، فال يبذر ابملال وال يبخل به ، ويستثمر الوقت يف إجناز عمل 
 يكسبه ماال حالال طيبا، وينفقه يف احلالل . 

ع الوقت ، دم تضيوهللا عز وجل ربط بني الرزق والتقوى يف كثري من اآلايت ، وأهم عنصر من عناصر التقوى ع
ك هللا كل وعندما تستغل وقتك يف رضا هللا سيسخر لواستغالله يف االعمال الصاحلة ، والثقة ابهلل عز وجل وعطائه ،

 شيء خلدمتك، وسييسر لك أسباب الرزق، ولذلك أقول: إن اإلدارة الناجحة للوقت تعين املزيد من الرزق إبذن هللا.
. لو أردان أن نعّدد فوائد اإلدارة الفعالة للوقت سوف حنتاج جمللدات..كمة وفاعلية ،ب فوائد ال حُتصى إلدارة الوقت

ولكن يكفي أن نقول إن اإلدارة الصحيحة للوقت على ضوء الكتاب والسّنة تعين: إجناز الكثري من األعمال يف زمن 
من االستقرار  لنفسي... تعين املزيدقصري... تعين حل العديد من املشاكل جبهد أقل... تعين االستقرار االجتماعي وا

العاطفي والشعور ابلسعادة والقوة والتفاؤل... تعين التخلص من الرتاكمات السلبية اليت تنهك طاقات اإلنسان ... 
ظم نوتعين التخلص من احلزن والقلق وتعين أنك بدأتى حياة جديدة، لن تستطيع الكلمات وصفها، ولكن مبجرد أن ت

 .(35)ستدرك روعة تنظيم الوقت وإدارته ملني؛وقتك ، ووقت العا

ُملزىم  ديرامل .هو عبارة عن عملية فكرية تعتمد على املنطق والرتتيب والتقدير واملرونة وإجياد البدائل : اثنيًا التخطيط
النبوية الدالَّة على  يف كل جمال. ومن األحاديث ؤسسةابلتخطيط املستقبلي لتفادي النكبات واألزمات اليت قد حتيط ابمل

التخطيط والعمل لتفادي تقلبات املستقبل حىت حيمي اإلنسان نفسه ومىْن حتت واليته قوله صلى هللا عليه وسلم لسعد 
 : "...إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...( وأيًضا -رضي هللا عنه -بن أيب وقاص

                                                           
(35)11-03-2010-http://www.kaheel7.com م بتصرف .1/1/2026: . اتريخ االستفادة 
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قوله لألعرايب الذي ترك انقته عند ابب املسجد دون أن يعقلها: "اعقلها وتوكل"، ويف هذا احلديث إشارة لإلداري 
 ..املسلم أبن يربط التوكل على هللا ابالحتياط والتخطيط الذي ال يتناىف مع التوكل، وال مع القضاء والقدر

رك والبد من واملسؤولية وهو كيان حي متح دارةهو بيان وحتديد اهليكل الذي تنتظم فيه عالقات اإل التنظيم:اثلثًا 
أهم يقسمون رمحة ربك { قال تعاىل،إعداده ليتالءم دائًما مع املتغريات الداخلية واخلارجية، وهو ما جاء به اإلسالم 

، وهذا غاية يف التنظيم، 23الزخرف:  }ق بعض درجاتحنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فو 
يم وهي املؤاخاة أوىل خطوات التنظ -صلى هللا عليه وسلم -فهو تنظيم الكون واحلياة أبمجعها. وجند يف قدوم النىب 

 .فآخى بني املهاجرين واألنصار ليكونوا نواًة لتنظيم اجملتمع (آتخوا يف هللا أخوين أخوين) :حيث قال

هو القدرة على السري الصحيح مع املوظفني، وهدايتهم وتوجيههم مع إجياد روح الود واحلب والرضى  لرقاب  :رابعًا ا
هذا توجيه و يف قوله ،  آل عمران ، واالنتماء للعمل. ولقد اعتىن اإلسالم ابلتوجيه وأواله رعاية خاصة لشحذ اهلمم، 

  النفضوا من حولكولو كنت فظًا غليظ القلب }عام للمدراء واملوظفني. 

ما تقدم من وسائل احلكمة يف إدارة الوقت والتخطيط والتنظيم مث الرقابة ، حيتاج إىل التوجية والتقومي بني احلني واآلخر 
للحكم على اإلدارة والشركة ابلنجاح ، وحتقيق اهلدف من إنشائها ، وحتقيق االرابح املتوقعة منها، وإيضا حىت تستمر 

يت .وكل هذه الوسائل ستتضح لنا يف التطبيقات الِت يف املبحث الثاين والذي أي بعد عمر معنياملؤسسة وال متوت 
 مباشرة   

 املبحث الثاين : تطبيقات عصر احلكم  يف إدارة األعمال.
 التطبيقات كثرية ال تعد وال حتصى، وحتتاج إِل جمةلدات ، لذلك اضع هنا فقط ثالث  مناذج تطبيقي  فقط.

 : التخطيط يف بناء املؤسس   :املطةلب األول
يعد التخطيط ضرورة من ضرورات احلياة اإلدارية ، وذلك ملواجهة اجملهول واخلطر احملتمل ، والتخطيط يهدف إىل تنظيم 
شؤون حياته ولتطويع املستقبل اجملهول ألهدافه وأعراضه ، أول ما يقوم به املدير من عمل هو وضع خطة لعمل املؤسسة 

وغريها من األمور االساسية اإلدارية ، والتخطيط اإلداري يف األعمال ، من حيث املوقع ، رأس املال ، الكفاءات ، 
خاصة،  يتجلى يف قصة يوسف عليه السالم اليت حوت على جمموعة من اخلطط املستقبلية مع كامل التوكل على هللا 

 جوانب القوة يف التنفيذ  ةتعاىل ، واإلميان ابلغيب ، وفيها من املتابعة والتنظيم واإلشراف على ما مت التخطيط له ، ملعرف
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من أجل اإلبقاء عليها ... وفيها من التوجيه إىل ما يفعلونه يف تلك السنني ، وذلك ابدخار ما استغلوه يف السنوات 

 السبع يف سنبله ... واحلكمة يف األمر هو يف إطار القصة مواجهة علمية عملية عميقة للتخطيط وإعداد املوازانت .
ه السالم ابلتخطيط كنهج لتفكري والتدبر بشكل فردي ومجاعي يف أداء عمل مستقبلي ، مع ربط لقد اهتم يوسف علي

قدره مث بذل األسباب املشروعة يف حتقيقه مع كامل التوكل واإلميان ابلغيب فيما قضى هللا و  -تعاىل–ذلك مبشيئة هللا 
د والعباد عن طريق تسخريها يف إنقاذ البالعلى النتائج ، ويسعى لتحقيق هدٍف شرعي للتحكم يف ظروف املستقبل؛ ل

حتديد األهداف ، ووضع السياسات ، وتصميم الربامج ، وحتديد اخلطوات واإلجراءات والقواعد يف إطار زمين حمدد ، 
حيث قدم يوسف عليه السالم خطة من عدة مبادرات خلمسة عشر عاما ، إن هذا التعبري املقرون ابملقرتح للمستقبل 

  :(36)وحاشية ، وكان سببا إلنقاذ أهل مصر من الفحط القاتل من خالل اخلطوات التالية حرك امللك 
 . حتديد األهداف بشكل مسبق 
  وضع سياسات وقواعد لتحقيق األهداف 
 . وضع واختيار البدائل املناسبة لتنفيذ األهداف 
 . حتديد اإلمكانيات املتاحة 
 . حتديد كيفية توفري اإلمكاانت غري املتوفرة 
 .وضع الربامج الزمنية الالزمة لتنفيذ األهداف 

وقد وضع هدف تنفيذي بتقييد استهالك الطعام ، حيث أدرك يوسف عليه السالم اخلطر وهو القحط يف املستقبل ، 
وبدأ برتتيب الربامج واألنشطة املتعبة يف ذاك البلد الكبري ، وجيعل من الزراعة وتنظيمها املهمة األوىل واألهم ، فدعا 

 . (37)الناس إىل زايدة األنتاج ، وعدم اإلسراف ، وتقنني االستهالك، وّتزين احلبوب لالستفادة يف وقت القحط والشدة 
وأهتم يوسف عليه السالم بتنظيم وتوزيع األعمال على العاملني كل يف جمال ّتصصه ، وذلك استكمال الربامج وترابطها 

 حيات إلجناز ما اسند اليهم من أعمال يف أقصر وقت ممكن ، وأبقل مع بعضها البعض ، حيث أعطى العاملني الصال
 

                                                           
لقيم القرآنية يف االعرتيب : حممد فتحي حممد ، دور القرآن الكرمي يف أتسيس االسرتاتيجيا وتنمية الوعي رؤية مقاصدية ، بث يف املؤمتر الدويل " تفعيل (36)

 بتصرف .. 111-131اجملتمع ، اجمللد األول ، ص

 املرجع السابق ، بتصرف  . (37)
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كلفة ، وأبعلى مستوى لألداء ، ووضع من نفسه املتابع واملشرف ، على تنفيذ ما مت التخطيط له ، ملعرفة جوانب القوة 

 جها .عال يف التنفيذ من أجل اإلبقاء عليها ، والعمل على تعزيزها ، ومعرفة نواحي الضعف لتالفيها أو
والتوجيه هو أحد الوظائف اإلدارة األساسية ، ومن أكثرها حساسية ،الرتباطه ابلقيادة ،  فقام يوسف عليه السالم 
بتوجيههم إىل ما يفعلونه يف سنوات اخلري ، وتوىل قيادهتم ، وتقنني اعماهلم بيث جعل من نفسه القائد واملوجه يف ذات 

 .(38)رته على اإلدارة بكمة، وفهمه لألهداف اليت يريد حتقيقها الوقت ، وذلك لثقته بنفسه ، وقد
يوسف عليه السالم استلم أهم وزارت الدولة ، وزارة االقتصاد  ، وزارة العمل والعمال ، وزارة الزراعة ، وزارة املالية ، 

 وزارة الطوارئ ، وزارة التخطيط ، فأي قوة وحكمة كانت لدى هذا النيب عليه السالم ! 
ضع للملك موازنة ّتطيطية توافرت فيها األصول العلمية والعملية ، حيث وزان بني االيرادات ، والنفقات االستهالكية وو 

 : (39)قكانت احلطة ابختصار كما يلي  –اجملاعة  –،هبدف مواجهة اخلطر القادم 
)تزرعون( ، الزراعة ، وهي االنتاج مدة من الزمن ) سبع سنني ( ، مستوى االنتاج، ) دأاب( أي نشاطا وعمال دائبا ، 

 متواصال ، ليزداد االنتاج ،) فما حصدمت فذروه يف سنبله ( تقنني االستهالك وتنظيمه . 
كلن ادمة ،) مث أيِت من بعد ذلك سبٌع شداٌد أي) إال قليال مما أتكلون ( ترشيد االستهالك استعدادا حلالة الطوارئ الق

 ما قدمت هلن ( سبع سنوات من القحط عليكم تقنني االستهالك بشكل اتم ومتوافق مع الظرف القاسي .
) إال قليال مما حتصنون ( وهي أصعب مرحلة عليكم حفظ البذور العادة االنتاج واالستثمار ، استعدادا لعام ) فيه 

ن ( فاخلطة كانت تستهدف كل الناس ، وكل اجملتمع ، وعليهم السماع وطاعة هذا القائد واملدير يغاث الناس ويعصرو 
 (40)، ألنقاذ انفسهم من اهلالك ، ولتحقيق التنمية للمجتمع ككل . 

والنيب صلى هللا عليه وسلم حني أراد أتسيس مؤسسته " الدولة اإلسالمية " ، وضع اخلطة لتنمية كل اجملتمع بكل 
فه، فوضع املواثيق بني اليهود واملسلمني ، وبني املسلمني بعضهم ببعض ، وقبل ذلك اختار املوقع " يثرب " رأس اطيا

 املال " اإلميان ابهلل " الكفاءات " الصحابة من كل الفئات، فأسس عليه الصالة والسالم بناء الدولة على قوة إميانية ، 
 

                                                           
 املرجع السابق  بكثري تصرف . (38)

 جع السابق  .املر  (39)

 املرجع السابق  . (40)
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 ع بينهم املودة والرمحة ، واسند لكل فرد يف الدولة عمل يقوم به ، وكان هووبدأ بنزع البغضاء من قلوب املسلمني وزر 

 القائد واملشرف واملدير واملوجه هلم مجيعا . 
 . املؤسس  عةلى العدل بناء  : طةلب الثاينامل

بعدل و   ال تقوم املؤسسات والشركات، إال ابلعدل واملساواة ،واإلحسان يف العمل  وللعمال ، والتعامل ابخللق احلسن
 عر املواطنالعدل يش، وذلك إبعطاء كل ذي حق حقه ،وهي مقاصد تبين اجملتمع ومؤسساته وحتفظه من االهنيار،"و 

ابألمن على ماله وعرضه وسائر حقوقه، ففي ظل العدل ّتتفي اجلرمية، وينصرف كل إنسان إىل عمله، ويسهم  العامل،
اخلري،  يادينرة عمله وتعبه، وينطلق يف ميادين التنافس الشريف يف ميف بناء جمتمعه وأمته، وابلعدل جيىن اإلنسان مث

سى اإلسالم سبق كل الذين دىعىْوا إىل العدل، وأر و   ،وابلعدل تتم املساواة، ويتفاضل الناس بسب قدراهتم وجهدهم
 . (41)"دعائمه، وقد طبق العدل أروع تطبيق يف حياة املسلمني

وقد كان لنا يف قصة أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه  حني سأل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أن يوليه فيما أخرجه 
 :قال: قلت: اي رسول هللا، أال تستعملين؟ قال: فضرب بيده على منكيب، مث قالرضي هللا عنه  عن أيب ذىّر مسلم : 

 (42) ."القيامة خزي وندامة إال من أخذها بقها، وأدَّى الذي عليه فيهااي أاب ذىّر، إنك ضعيف وإهنا أمانة، وإهنا يوم "
ِت الى ِسيَّمىا ِلمىْن كىانى فِ ، وقال النووي يف شرح هذا احلديث : "  ايى ا احلْىِديُث أىْصٌل عىِظيٌم يف اْجِتنىاِب اْلوالى يِه ضىْعٌف هىذى

يىِة وىأىمَّ  اًل وىملىْ يـىْعِدْل ِفيهىا فـىُيْخزِيِه ا اخلِْْزُي والندامة فهو يف حىقُّ مىْن ملىْ يىُكْن أىْهاًل هلىىا أىْو كىانى أىهْ عىِن اْلِقيىاِم ِبوىظىاِئِف تِْلكى اْلوالى
يىِة وىعى  ُم عىلىى مىا فـىرَّطى وىأىمَّا مىْن كىانى أىْهاًل لِْلوالى ا فـىلىُه فىْضٌل عىِظيٌم تىظىاهىرىْت لى ِفيهى دى اّللَُّ تـىعىاىلى يـىْومى اْلِقيىامىِة وىيـىْفضىُحُه وىيـىْندى

" فالعدل احلق هو أن تسند األمر ملن هو أهل له ، ولكل عمل من يقدر أن يقوم به على أفضل حال ، فال  (43)بِهِ 
 حرج يف اختيار املناسب وترك غري املناسب لكل منصب ، ومن عالمات الساعة اسناد العمل لغري أهله . 

 
 

                                                           
لدمشقي )املتوىف: ا ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي(41)

 .271م ،ص:  2007 -هـ 2،2121هـ( احلسبة،حتقيق: علي بن انيف الشحود،ط 721

 (  .2121مسلم : صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب كراهة اإلمارة لغري ضرورة ، ح رقم ) (42)

 (  .  2121( ، كتاب اإلمارة ، ابب كراهة اإلمارة لغري ضرورة ، ح رقم ) 220/ 22النووي : شرح النووي على مسلم ) (43)
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 .  األمن واحلري  تطبيق :  الثالثملطةلب ا

احلياة، بل ال تتحقق أهم مطالبها إال بتوفره، حيث يعترب ضرورة لكل جهد بشري،  مقاصدفإن األمن يعترب من أهم 
والتاريخ اإلنساين، يدل على أن حتقيق األمن لألفراد واجلماعات ،فردي أو مجاعي، لتحقيق مصاحل األفراد والشعوب

ل يف فرتات طويلة من التاريخ، وأن األمن مل ينبسط على الناس يف املعمورة إال خالل اإلنسانية، كان غاية بعيدة املنا
فرتات قليلة. وتعتمد احلضارات اإلنسانية يف قوهتا وضعفها وانتهائها، على ما متلكه من مقومات ذاتية، متيز حضارة 

 عن أخرى. 
ر األمن احلقيقية للمستقبل األفضل، وتوفر عناص ، هو البدايةالشركة أو مؤسسة ولذلك؛ فإن تكامل عناصر األمن يف 

 األمنو قيق ، شركة واملؤسسة للبقاء واالجناز وحتالديين واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، وبقاؤه يف اجملتمع، ضمان ل
ياته من ح، أو على ما تقوم به وعمله  عين السالمة واالطمئنان النفسي، وانتفاء اخلوف على حياة اإلنساننالذي  هو

 .(44) مصاحل وأهداف وأسباب ووسائل، أي ما يشمل أمن اإلنسان الفرد، وأمن اجملتمع
وحقيقة مقصد األمن مرتبط مبقصد حفظ النفس والذرية ، وحفظ املال واملوارد ، بل هو يشمل حفظ كل الضرورات ، 

ُ عىلىْيِه قىالى رىُسوُل اّللَِّ االحاديث،وأكد عليه يف كل يف كثري من وقد أهتم عليه الصالة والسالم يف هذا املقصد   صىلَّى اّللَّ
نـْيىا»وىسىلَّمى:  ُه ُقوُت يـىْوِمِه فىكىأىمنَّىا ِحيزىْت لىُه الدُّ  ." (45) مىْن أىْصبىحى ِمْنُكْم آِمًنا يف ِسْربِِه ُمعىاىًف يف جىسىِدِه ِعْندى

 ه، هو األمن الشامل الذي أوجز " قوت يومه "  الرزقعلى رض،و ، وعلى سالمة بدنه من املعاملفاألمن على نفس ال
ا ملك الدنيا أبسرها، فكل مكأنه  عامل، وجعل حتقق هذا األمن لدى ال -احلديث –عليه السالم يف جوامع الكلم 

ن حىت سالم ابألمويظهر اهتمام اإل ،ميلكه اإلنسان يف دنياه، ال يستطيع االنتفاع به، إال إذا كان آمناً على نفسه ورزقه
يف وقت القتال، فال يصح إرهاب أو قتال من ال حيارب، كالنساء والصبيان، وكبار السن، الذين ال مدخل هلم يف القتال 

ومل يقتصر األمن على املسلمني، بل إن غري املسلمني، كان هلم نصيبهم من األمن على أنفسهم وأعراضهم ،ضد املسلمني
هم انت أول وثيقة تنظم أمور اجملتمع املسلم، وعالقات أفراده من املسلمني بغري وأمواهلم، وقد مت ذلك ابلصحيفة اليت ك

 ومن أهم مبادئ تلك الصحيفة أو الوثيقة، أن ذمة هللا واحدة، جيري على املسلمني ، من أهل الكتاب

                                                           
 ته يف اإلسالم ، بتصرف.الرتكي : عبد هللا بن عبد احملسن ، األمن يف حياة الناس وأمهي (44)

هـ(، سنن الرتمذي،حتقيق : أمحد شاكر،مطبعة مصطفى 271الرتمذي : حممد بن عيسى بن سىْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  (45)
 ( . 2316م ،أبواب الزهد ،ح رقم)  2171 -هـ  2311، 2مصر،ط –البايب احلليب 
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ألسوة، غري ة واأدانهم، واملسلمون بعضهم موايل بعض من دون الناس، وأن من تبع املؤمنني من يهود، فإن هلم النصر 

  مظلومني وال متناصرين عليهم. 
 والتعايش . املساواة:   رابعاملطةلب ال

 يكن أصياًل يف الشرع اإلسالمي، وملومقصداً تعد املساواة بني الناس على اختالف األجناس واأللوان واللغات، مبدأ 
سائداً  املصرية أو الفارسية أو الرومانية؛ إذ كانهذا املبدأ على أمهيته وظهوره قائمًا يف احلضارات القدمية، كاحلضارة 

ون، والغىن ولقد كانت التفرقة بني البشر يف اجملتمعات القدمية، تستند إىل اجلنس والل، تقسيم الناس إىل طبقات اجتماعية
 .والفقر، والقوة والضعف، واحلرية والعبودية، وكانت طبقة احلكام ورجال الدين من الطبقات املميزة

ا مبادئ وشعارات راننة مل تطبق وليس م شعار املساواة, غري أهن2711 العصر احلديث رفعت الثورة الفرنسية سنة ويف 
, وذلك ما جنده يف التشريع اإلسالمي يف مبدأ املساواة بني الناس, فهي تسوية أصلية بكم الشرع، هلا أي قوة أو أتثري 

واحلديث الشريف ،(46) زاء عند خمالفتها قائم, وهو جزاء دنيوي وأخرويومضموهنا حمدد، وأساليب تطبيقها واضحة، واجل
يَّةى اجلْىاِهِليَِّة، فيقول نيب هللا حممد صىلَّى هللُا عىلىْيِه وىسىلَّمى: " ِإنَّ هللاى عىزَّ وىجىلَّ قىْد أىْذهىبى عىْنُكْم ُعبِّ  -املساواة -يؤكد على

 َّ تىِهنيى ِء، ُمْؤِمٌن تىِقيٌّ، وىفىاِجٌر شىِقيٌّ، وىالنَّاُس بـىُنو آدىمى، وىآدىُم ِمْن تـُرىاٍب، لىيـىنـْ قْـوىاٌم فىْخرىُهْم ِبرِجىاٍل، أىْو لىيىُكونُنَّ أى  وىفىْخرىهىا اِبآْلابى
ى " ا النـََّتى ِن الَّيِت تىْدفىُع أبِىْنِفهى هِتِْم ِمنى اجْلِْعالى  . (47)أىْهوىنى ِعْندى هللِا ِمْن ِعدَّ

األشكال و واملقصد من اخللق ، التعارف والتآلف والتعايش بسالم ، وإلمتام التعايش جعل هللا اخللق خمتلفني يف األلوان 
ًة وىال يىزاُلونى خُمْتىِلِفنيى ِإالَّ واللغات والوظائف واملواهب ، قال تعاىل )  مىْن رىِحمى رىبُّكى وىلىْو شاءى رىبُّكى جلىىعىلى النَّاسى أُمًَّة واِحدى

لىقىُهمْ  رفع بعضهم و  ، أي حلاجة الناس لبعضهم البعض ، فقد قسم هللا تعاىل التعايش بني الناس221( هود:وىِلذِلكى خى
 فوق بعض تفضيال وتسخرياً ، ليكون البالء واجلزاء ،وليتعاون بعضهم مع بعض، فهل حقق البشر هذا املقصد ليكون 

 

                                                           
(46)http://www.alimam.ws/ref/1220  .بتصرف ، 

صـــهيب عبد اجلبار: املســـند املوضـــوعي اجلامع للكتب  قال األلباين: صـــحيح، ،311ص 21( ط الرســـالة ج1736اإلمام أمحد : مســـند أمحد ح رقم) (47)
 الشاملة ، لكتاب غري مطبوع.، املكتبة 312ص 1العشرة كتاب الكبائر ، التكرب ابلنسب من الكبائر ج

http://www.alimam.ws/ref/1220
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التعاون والتعايش السلمي واألمن ولبناء اجملتمع القوي املتماسك ،واملعيشة واالرزاق مقسومة من هللا عز وجل لكل 
 البشر،وبناء على ما سبق؛ فقضية التعايش بني الناس مقصداً من مقاصد الشرع  وسنة كونية ، وقد ضرب لنا رسول 

وتزوج  مع اليهود والنصارى وتعامل معهم ابلتجارة والسالح والعتاد ،هللا عليه الصالة والسالم مثاال يف هذا فقط تعايش 
منهم ، واستقلبهم يف دولته واهدى هلم وقبل منهم اهلدااي ، وآكل من طعامهم ، وغري ذلك من صور التعايش ، فالتعايش 

متع دف ببناء اجمليتحقق بني البشر ألن األصل واحد : "كلكم من آدم ، وآدم من تراب "، هبذه الوحدة يتوحد اهل
 وتعمري الدولة ويستمر العمران لألجيال بعد األجيال .

والتعايش الذي نرنوا إليه هو أن يتألف ويتعايش املدير مع العمال ، والعمال بكافة مستوايهتم االجتماعية مع بعضهم 
صالة والسالم رمسه النيب عليه الالبعض ، بكمة التعايش وقبول الرأي والرأي اآلخر ، واحرتام اآلخر ، والتعايش الذي 

،وارسى قواعده يف املدينة كنموذج للدولة املسلمة القوية،  واإلدارة احلكيمة ، اليت يظللها التعايش ،والتسامح واملتكافئ 
 بني األفكار والدايانت املختلفة، ميثل منوذجا فريدا وسبقا اترخييا واسرتاتيجيا لإلسالم مل يسبقه أحد فيه . 
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 اخلامت  : النتائج والتوصيات . 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب العريب األمني ، وبعد ،،،
يف اخلامتة ، اقدم لكم أهم النتائج والتوصيات ، واظن أين قد وقفت على أهم النقاط اليت ّتص املوضوع ، مؤكدة على 

 النجاح و ه ، وهو أحق هبا من غريه ، واإلدارة بكمة هي السعادة والكسب أن احلكمة ال تعطى إال ملؤمن ، وهي ضالت
 النتائج : 

 

عصارة اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث والنوازل بعد التدبر والتفكر يف االمور ، وهي نتيجة  أوال: الحكمة 
 نظر اثقب ، وقناعة راسخة وبعد نظر ورؤية مستقبلية مشرقة ، ومعرفة للمقاصد املرجوه . 

قرارات مناسبة  احلكمة يف اّّتاذعلم وفّن تدبري األعمال وتوجيهها والسيطرة عليها وضبطها واستعمال اثنيا :اإلدارة  
 .بشأهنا

، وهو ما يقوم به الشخص من جهد إرادي واعي الجل هدف اشباع احلاجات عمل ، نشاط يقوم اإلنسان اثلثا: ال
 اليت ّتصه.

 عناصر احلكمة ، الذكاء ، املعرفة ، اإلدارة . رابعا:
بني النظرية  ة، وهي اليت تنتج سلوكًا خيتفي فيه الفارقاإلرادة القوية وحدها هي اليت جتعلنا ننصاع ألمر اخلرب  خامسا:

 .والتطبيق، وهو السلوك احلكيم
   سادسا: آليات احلكمة ثالث هي:  احلق ، األخالق ، فن القيادة

اخللق له شأن عظيم يف حياة اإلنسان املدير ، فالصرب أساس بناء الشركة أو املؤسسة ، وهو السياج الواقي سابعا: 
 .من االهنيارللمؤسسة 

 التعاملو فن التعامل بني املدير والعمال بكمة وقيادهتم إىل النجاح ، وبني العمال بعضهم ببعض ، اثمنا :القيادة هي 
 .من أهم وسائل التفاهم بني الناس، وهو من أهم وسائل املعرفة واإلقناع مهما كانت الثقافات والتوجهات

ة تدعو إىل حسن استثمار الوقت وإدارته بفعالية، وهذا عني ما تدعو إليه الدين اإلسالمي وتعاليمه السمحاتسعا : 
 .اإلدارة يف مفهومها املعاصر  

التخطيط ضرورة من ضرورات احلياة اإلدارية ، وذلك ملواجهة اجملهول واخلطر احملتمل ، والتخطيط يهدف إىل عاشرا: 
 .وأعراضهتنظيم شؤون حياته ولتطويع املستقبل اجملهول ألهدافه 
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ال تقوم املؤسسات والشركات، إال ابلعدل واملساواة ،واإلحسان يف العمل  وللعمال ، والتعامل ابخللق  احلادي عشر:

 احلسن  وبعدل ، وذلك إبعطاء كل ذي حق حقه ،وهي مقاصد تبين اجملتمع ومؤسساته وحتفظه من االهنيار.
وية،  الصالة والسالم ،وارسى قواعده يف املدينة كنموذج للدولة املسلمة القالثاين عشر: والتعايش الذي رمسه النيب عليه 

 . واإلدارة احلكيمة
 الثالث عشر : احلكمة فضل من هللا عز وجل ورزق للمؤمن ، وهي اخلري الذي يهبه هللا للصاحلني من عباده.  

 التوصيات: 
 ع إليها ال تقل عن العلوم األخرى.ضرورة الرتكيز على احلكمة يف إدارة األعمال ، وحاجة اجملتم -
 إنشاء كليات ومعاهد يف احلكمة ، واليت هتتم بكمة السلف الصاحل يف إدارة البالد والعباد . -
 إنشاء كرسي علمي خاص ابحلكمة ، وفن القيادة ، وإدارة املعرفة . -
مية دورها ألمة اإلسالمجع الصف لألمة املسلمة عرب توحيد األعمال ضمن تكتالت إقليمية مشرتكة ، تعيد ل -

 القيادي الذي فقدته منذ قرن أو يزيد  .
 مد اهلامشي وعلى آله وصحبه وسلموأخريا احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت الرسل حم

 املراجع واملصادر
 القرآن الكرمي 

 

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري ابن األثري :  -2
املكتبة ،حممود حممد الطناحي -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى  ،النهاي  يف غريب احلديث واألثرهـ( 606)املتوىف: 
 . م2171 -هـ 2311بريوت،  -العلمية 

أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تقي الدين بن تيمية : ا -2
 -هـ 2،2121،طعلي بن انيف الشحود قيق:حت،حلسب ا هـ( 721تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 م. 2007

، 2ط  خمتار الصحاح، (هـ311: املتوىف) احلسني أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ابن فارس ، -3
 . (21/ 2) لبنان ، حتقيق وضبط : شهاب الدين ابو عمرو-م، دار الفكر ،بريوت2111ه، 2121

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 414 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 تفسري القرآن  هـ(771أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  ابن كثري : -1
 .  العظيم

: املتوىف) ىاإلفريق الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممدابن منظور ، -5
  . هـ 2121 -  ،3ط ، بريوت - صادر دار،  لسان العرب( هـ722

ين، دار املغ ،، معجم الةلغ  العربي  املعاصر هـ( مبساعدة فريق عمل2121أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:   -6
 .م 2006 -هـ  2127، 2،طاململكة العربية السعودية -الرايض 

املسند  :صهيب عبد اجلبار ،قال األلباين: صحيح ،311 ص21جط الرسالة ، مسند أمحداإلمام أمحد :  -7
، املكتبة الشاملة ، 312 ص1كتاب الكبائر ، التكرب ابلنسب من الكبائر جاملوضوعي اجلامع للكتب العشرة  

 .لكتاب غري مطبوع
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صةلى هللا عةليه،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا  البخاري : -1

مصورة لناشر: دار طوق النجاة )احتقيق : حممد زهري بن انصر الناصر،  )صحيح البخاري ( وسةلم وسننه وأايمه 
 .2، طالباقي عن السلطانية إبضافة ترقيم  حممد فؤاد عبد

ق: يقحت،األدب املفرد هـ(216البخاري : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  -1
 .بريوت  -دار البشائر اإلسالمية  ،حممد فؤاد عبد الباقي

شعب اإلميان هـ(111)املتوىف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرىْوِجردي اخلراساين البيهقي :أبو بكر ، -11
لفية مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار الس،الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،حتقيق :

 .م 2003 -هـ  2،2123، طببومباي ابهلند

 . األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالمالرتكي : عبد هللا بن عبد احملسن ،  -22
سنن ، هـ(271حممد بن عيسى بن سىْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  الرتمذي : -22

 .م 2171 -هـ  2311، 2،طمصر –مطبعة مصطفى البايب احلليب حتقيق : أمحد شاكر، الرتمذي،
ين اأبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهم احلاكم : -23

 ،حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا،املستدرك عةلى الصحيحني هـ(101النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 
 م.2110 -ه 2122، 2،طبريوت –دار الكتب العلمية 

 . ابحث فلسطيين يف جمال اإلدارة، إدارة احلكم  والقيادة احلكيم حسام : أمحد رمضان ،   -21
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 ملة ..املكتبة الشاإدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري، خالد بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي  -21
 خمتار الصحاحهـ( 666زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف: الرازي:  -26

   م .2111هـ / 2120، 1،طصيدا –بريوت الدار النموذجية،  -املكتبة العصرية ،ق: يوسف الشيخ حممديق، حت
املفردات هـ( 102أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن )املتوىف:  الراغب االصفهاين : -27

  . هـ 2122 - 2،طدمشق بريوت -دار القلم، الدار الشامية ،ق: صفوان عدانن الداودييق،حتيف غريب القرآن
 . املكتبة الشاملة .دار الدعوة ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  يطاملعجم الوسالزايت وآخرون :  -21
الديباج على صحيح مسلم بن ، هـ(122عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: السيوطي:  -21

اململكة  -الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق احلويين األثري، احلجاج
 . م  2116 -هـ  2126الطبعة: األوىل ، اخلرب –العربية السعودية 

قق: ،حتاملزهر يف علوم اللغة وأنواعها  هـ(122)املتوىف:  السيوطي : جالل الدين عبد الرمحن بن أبيب بكر ، -20
 .م2111هـ 2121الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية  ،فؤاد علي منصور

ق: يقحت،املوافقات هـ(710إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )املتوىف: الشاطيب :  -22
 .م2117هـ/ 2127،دار ابن عفان ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 ع.، املكتبة الشاملة ، لكتاب غري مطبو  املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة :صهيب عبد اجلبار -22
ؤية مقاصدية ، ر  دور القرآن الكرمي يف أتسيس االسرتاتيجيا وتنمي  الوعيالعرتيب : حممد فتحي حممد ،  -23

 .بث يف املؤمتر الدويل " تفعيل القيم القرآنية يف اجملتمع

 معجم (هـ311 حنو :املتوىف) مهران بنا حيىي بن سعيد بن سهل بن هللا عبد بن احلسن هالل بوالعسكري ، أ -21
 ه.  2122، 2،مؤسسة النشر اإلسالمي بقم ،ط وزايدة برتتيب الةلغوي  الفروق=  الةلغوي  الفروق

 الرسالة مؤسسة،  القاموس احمليط،  (هـ127: املتوىف) يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد، الفريوزآابدي  -21
 .  م 2001 - هـ 2126 ، 1،طلبنان –بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة

وزارة الشؤون اإلسالمية  ،2ط ،احلكم  يف الدعوة إِل هللا تعاِلبن علي بن وهف ،القحطاين : سعيد  -26
 . هـ2123 : ةاململكة العربية السعودي -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
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 م.   2111، 2لبنان ،ط–، دار الكتب العلمية ،بريوت  ، الفروقالقرايف : أمحد بن إدريس  -27
ؤون ، وزارة األوقاف والشمؤمتر اإلرشاد والوعظ السنوي ،أدب احلوار يف اإلسالم اللوح : عبد السالم محدان ،  -21

 .م2001هـ ـ 2626الدينية بفلسطني،
 ،بث مقدم إىل مؤمتر اإلرشاد والوعظ ،أدب احلوار وآفاقه يف السن  املطهرة"اللوح : عبد السالم محدان  -21

 م .2001السنوي ، وزارة األوقاف الدينية بفلسطني ، 
، جملة ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم  جمةل  الرابط  : إدارة املعرف  -30

 م تشرين اثين .2001ه/ 2121العايل ، اجمللد الرابع ، العددان الثالث والرابع ، رمضان 
املسند الصحيح كتاب  ، هـ(262مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  مسلم : -31

الناشر: دار ، اقياحملقق: حممد فؤاد عبد الب، املختصر بنقل العدل عن العدل إِل رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم
 . بريوت -الرتاث العريب  إحياء

  . 3، حتقيق جممع اللغة العربية ، دار الدعوة ،ط املعجم الوسيطمصطفى ، إبراهيم :  -32
 

http://majles.alukah.net/t30425/  
11-03-2010-http://www.kaheel7.com. 

islam.com-http://www.al. 
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.واإلجنليزيةالعربية   ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع مالحظ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (ألرقام العربيةإىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم ا

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.احلق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األ  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 ان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  ة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأ2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زجنلة (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 البحث اىل إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية  -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 كن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً مي  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .افياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إض

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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