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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 

 
Meditation is sophisticated and a concept that has various dimensions and 

conceptions, we seek to clarify its distinctive role in getting us to sheer wisdom, 

in order to that, we need to look closely to the universe, to ourselves, and to 

analyze relevant scipts. 

We also need to stimulate our minds and hearts so that we reach the desired level 

of wisdom. 

Meditation is not only important to islam, nor is it exclusive for muslims, it is 

required in all aspects of life, and that is because of its important and active role 

in changing reality for the better.  

This is done by using realistic methods and learning information from true 

models that inspire this great science on how to be as active and important as it 

is , therefore, the effects of meditation are reflected on individuals, the society, 

the environment. And the whole world. 
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 الملخص

 
التأمل فن راٍق، ومفهوم ذو أبعاد وتصووورام متعدد ، عىووعو لتو وويان وبيا  دورو و الو وووم ؛  الك    وذل  
من خالم ؛معا  النظر و النصووووووك والكو  والنفت بالتدبر والتفكر بتافيق العلل والفكر، والللص للو ووووووم ؛  

ذام العالق  وحتليلها مبا، يتوافق مع مفهوم التأمل الغاي  املنشوووود  والك   املاتغا ، ومن خالم اروووتلراو النصووووك 
ودورو املنشوووووووود اله   تا ن و يل مناة، اليا ، من أ ل الو ووووووووم ؛  الذك  التابي   لها فالتأمل فن حتتا ن 
العلوم الروووووووووووالمي  وه اا، و تا ن املىووووووووووول  وه و،  ملا لن من دور اام وفعام و تغي  الواقع ل ف ووووووووووول، وب رق 

وروووووووووووووايل و اذت واقعي  ، يىوووووووووووووتله  منها اها الدور واهو ا وي  ، بتفعيل مفهوم التأمل والتعاي  معن، وبالتا  و 
تنعكت أثارو علو ةيا  الفرد واجملت ع ، والىلوك العىاين بشكل عام  والعالقام العىاعي  ، مع النفت واجملت ع 

                                                                                  والايئ  والكو ، والعامل اآلخر.                   
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 المقدمة:

ينا بر، اله  اعقم علو عادو الكتاب رمح  للعاملني، والصال  والىالم علو عادالعاملني، الكي ، العلي ، امل ال د هلل رب
 حم د وعلو الن و أ اابن أمجعني، أما بعد:

ۇئ  ۆئ  ۆئ        ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ېٹ ٹ چ  "

 1چۈئ  ۈئ  ېئ   

فإّ  التدبر و التأمل من الغايام الكربى اليت أعقم اللرا  من أ ل الو وم ا  الكث  من الذَك  اليت أراداا اهلل عّق و 

 واهلل تاارك و تعا , 2چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ ٹ ٹ  . " لّ 
أعع  علو العىا  بنع   العلل و علن مناَط التكليف، و عندما يع ل العىا  عللن يهاط بنفىن عن التكرمي اله  

 مّيقُو اهلل بن عن راير املخلوقام, ولهل  فإّ  ؛ع ام العلل فين  ةيا  لإلعىا .

دام أو يلّرب لك    من خالم العااولعّل الااَث و اها يفتُح افاقا   وي  التأمل ودورو الكا  و الو وم ؛  ا 
مفهومها و أويتها و جماالهتا ومثاراا، و قد اات  عل او املىل ني هبها، و بّينوا اثاراا علو  الح الفرد و اجملت ع، فه، 

ن م عااد  قلاي  خالص  تن ، و النفت عظ َ  اهلل عّق و  ّل، و تأخه بن للو وم ؛  الذك  اليت أراداا اهلل عّق و  لّ 
 أ ل النهوض و الت ّور، مث ال  أعين  والىكين  اليت تظهر علو رلوك ا فراد و تصرفاهت .

 : الىع، للو وم ؛  تو يح وبيا  دور التأمل و الو وم ؛  الك  .هدف البحث 

 : ةا   العلوم الرالمي  ؛  تصور  ايح و مفهوم التأمل من أ ل الو وم للاك   .أهمية البحث

 :  املنهج االرتلراي، التاليل، مبا يتوافق مع ادف الااث وأويتن و  وو: بحثمنهج ال

 بعض النصوك ذام الصل  مبو وع الااث. ارتلراو 
 

                                                           
 (269الالر  ) - 1
 (29ك ) - 2
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 االطالع علو الدرارام الىابل  ا  و دم. 

 .: هياب دور التأمل و الو وم للاك  مشكلة البحث

 وتش ل الت هيد، ومااثني وخامت خطة البحث: 

 مفهوم التأمل والك   واملص لاام ذام الصل .: التمهيد

 مفهوم التأمل. الفرع األول:   

 .الك  : مفهوم الفرع الثاني   

 .التفكر: مفهوم الفرع الثالث   

 .التدبر: مفهوم الفرع الرابع   

 :الفرق بني التأمل والتفكر والتدبر.الفرع الخامس   

 : التأ يل الشرع، للتأمل.األول المبحث

 : النصوك من اللرا  الكرمي والىن  الناوي  الشريف .المطلب األول   

ك .المطلب الثاني     : مواقف الصااب  و املفىرو  من مفهوم التأمل للو وم للاذ

 : أوي  التأمل و الو وم ؛  الك  .المبحث الثاني

 لك  .: طرق و ورايل ع لي  من أ ل تفعيل التأمل للو وم ا  االمطلب األول   

  اذت تأملي  للو وم للاك  . :المطلب الثاني   

 : رم ا  ؛ وذ اً.المطلب الثالث   

 : النتايج و التو يام.الخاتمة



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

 
 6 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 التمهيد: مفهوم التأمل والحكمة والمصطلحات ذات الصلة.

لكل ام الوارد  االتأمل والك   والتدبر والتفك ، مص لاام مرتادف  ذام  ل  وثيل  مع بع ها الاعض، وا، من 
و النصوك الشرعي ، علو أ ل معنااا اللغو  هالااً، ويلها تدور ةوم معاٍ  ذام دالالم تثر  العلل والفكر مبا او 
عافع ومفيد، وتؤثر و رلوك الفرد ذاتن، وو عالقتن مع خاللن راااعن وتعا ، ومع عفىن، ومع ا خرين، ومع الكو  

 وأخرى متعدي  ل وخرين. من ةولن، فه، ذام فايد  فردي 

واها ما عىعو ؛لين عند الديثعن اهو املص لاام وبيا  مفهومها، وارتااطها بالنفت اليت تعين الروح والعلل واجلىد 
معاً، واليت تو د و خمتلف املخلوقام واليت تنتاهبها الغرايقياجلوع والع   واملرض والفرح والىرور وه اا، والعىا  

و اله  يرتل، بنفىن ويتاك  هبا ويىي ر عليها لرتتل، وتتههب ةىت يصاح العىا  قادرًا علو  اةص الراد  ا
 الوظيف  اليت خلق من أ لها " وما خللت اجلن وا عت ؛ال ليعادو ".

 ويبحث في مفهوم هذه المصطلحات على النحو اآلتي:

 الفرع األول: مفهوم التأمل لغًة واصطالحا:

(.وقيل التثات و ا مر والنظر و 3ات واالعتظار وقيل : التأمل والتثات و النظر )التأمل و اللغ : التث -1
 (.4الش،و وفين تدبرو وأعاد النظر فين مرو بعد أخرى ليىتيلنن، وتأملت الش،و: أ  عظرم ألين متثاتاً لن)

الفكر، وأ   مالتأمل و اال  الح: او تدقيق النظر و الكاينام بغرض االتعاظ والتهير، واو ارتع ا -2
 (.5و اها احملل املتأمل فين أمراً زايداً علو الدق  بتفصيل،) أ  تأمل مع زياد  و الدق ()

 
 
 
 

                                                           
 ،دار الفكر ب وم .89، حتليق: شهاب الدين أبو ع رو ،ك معجم المقاييس في اللغةابن فارس ، أيب الىن امحد بن زيريا،  -3
 .27، ك1، تالمعجم الوسيطابرااي  مص فو ،امحد القيام ،ةامد عاد اللادر، حم د عل، النجار ،  -4
 ؤرى  الررال ، ب وم.،م39، ك لكلياتالكفو  ، أبو الالاو أيوب بن مورو، ا  -5
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التأمل و اللرآ : حتديق عاظر الللص ا  معاين ، ومجع الفكر عن تدبرو وتعللن، واو امللصود بإعقالن، ال  -3

ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ٹٹچ(،6جمرد تالوتن بال فه  وال تدبر)

  7چچ  چ  
 مفهوم الحكمة لغة واصطالحا: الفرع الثاني

: ما أةاط حبنك، الفرس، مسيت بهل   هنا متنعن من اجلر  الشديد، وتهلال الداب   الحكمة في اللغة -1
تاك ، رلراياها، ومنها: اشتلاق الك    هنا متنع  اةاها من أخالق ا رذام، وأةك  ا مر أ  أتلنن فا

 (8ومنعن عن الفىاد، أو منعن من اخلروت ع ا يريد ، والك   متنع من اجلهل.)
: الك  : ا، علل ما يناغ، عن الو ن اله  يناغ، و الوقت اله  يناغ، الحكمة في االصطالح العام -2

 و،وا، معرف  أف ل ا شياو بأف ل العلوم، والك   عل  يااث فين عن ةلايق ا شياو علو ما ا، 
الو ود بلدر ال اق  الاشري ، فه، عل  عظر  ه  آ ، وا، ايئ  اللو العللي  العل ي  املتور   بني الغريق  
اليت ا، ؛فراط اهو اللو  والاالد  اليت ا، تفري ها، وقيل: ا، و ع الش،و و مو عن، ورد عن أبن 

 (.9عااس: اهنا الك   تعل  الالم من الرام، وقيل: العل  مع الع ل)

ٹ چ  ٹ:  العل  والفلن املىتند ؛  النظر اخلاك، والفه  الدقيق،الحكمة في اإلصالح الشرعي -3

ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ   ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ې

والك    مىا   مل   علو قلص العاد، وا، عور يلهفن اهلل عق و ل و قلص  10چۈئېئ
 العاد، وقيل:ا، الفلن و دين اهلل أو أمر يدخلن اهلل الللوب من رمحتن وف لن.

                                                           
،دار الكتاب العريب، ب وم، 7(،ط453، ك )1،حتليق: حم د املعتص  باهلل، ت مدارج السالكينابن اللي ، مشت الدين أيب عاد اهلل ،  -6

 م.2003ه/1423
 (29ك ) - 7
م  ابن منظور، ايب الف ل مجام 2005/ ه1426،مؤرى  الررال ، ب وم ،8،ط1415،ك  المحيطالف وز اباد ، حم د جمد الدين ، اللاموس  -8

معجم (  ابن فارس، 19، ك)1، تالمعجم الوسيط،دار  ادر، ب وم  ابرااي  مص فو واخرو ، 143، ك1، تلسان العربالدين حم د، 
 . 103، ك المقاييس في اللغة

 م.2006ه/4271،مؤرى  الىىن،1، ط56، حتليق: عل، بن حم د، كالتعريفاتاجلر اين، الىيد الشريف،   -9
 (269الالر  ) - 10
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 (.11).وهلها مسيت الىنن الناوي  و يث  من املوا ع بالك  ، وأين ا قرعت الك   بالكتاب العقيق فاملراد هبا الىنن الناوي 

 الحكمة عند علماء األصول : -4
( وقيل:ا، الغاي  امل لوب  من التعليل وا،  لص املصلا  12الك  : ا، الا ن ا  حتصيل املصلا  ودفع املفىد )

(، واناك العديد من 14(وقيل الك    لص مصلا  أو تك يلها، أو دفع مفىد  أو تلليلها)13أو دفع املفىد )
 للاك  . التعريفام عند عل او ا  وم

 ؛ذ : فالك  باملعىن الشامل لكل ما م و:

عاارو عن العل  املتصف با ةكام، املشت ل علو املعرف  باهلل عق و ل، املصاوب بنفاذ الاص  ، وهتهيص  
(، وتأيت الك   مبعىن الىنن 15النفت، وحتليق الق، والع ل بن، والصد عن ؛تااع اهلوى والااطل، والكي  من لن ذل )

 عىن الناو  ومبعىن الفلن، ومبعىن الفه  وةج  العلل ومبعىن الف ن .ومب

 :مفهوم التفكير لغًة واصطالحا:الفرع الثالث

التفكر و اللغ : التأمل، والفكر: ؛ع ام اخلاطر و ش،و، وقيل: تردد الللص و الش،و يلام: تفكر اذا  -1
 ردد قلان معتربا

 علل و طريق ارتفاد  عل   ايح، _   التفكر و اال  الح:  وال  ال2      

  

                                                           
 .98-97، ك الموافقاتالشاطيب،  -11
 م.1997ه/1418،مؤرى  الررال ،  3،ط389، ك 5، حتليق :طن  ابر فياض ،ت المحصولالراز  ،أبو عاد اهلل حم د  بن ع ر،  -12
، مؤرى  الررال  ، ب وم ، 1، ط445، ك 3الرتي، ،ت، حتليق :عاد اهلل بن عاد احملىن شرح مختصر الروضةال وو، رلي ا  بن عاد اللو  ،  -13

 م.1987ه/1407
 م.1983، دار الكتص العل ي ، ب وم ،2، ط431، كالتحرير في أصول الفقهام، الك ام حم د بن عاد الواةد،  ابن اهل -14
 .33، ك 8، تشرح النووي صحيح مسلمالنوو ،  -15
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والتفكر : تعرف الللص و  (16))وقيل: التفكر التهير والنظر والتأمل واالعتاار والتدبر واالرتاصار يلها معاٍ  متلارب (
معاين ا شياو لدرك امل لوب وررات الللص يرى بن خ و وشرو، ومنافعن وم ار ، ويل قلص ال تفكر فين فهو و 

ظل ام يتخاط، وقيل: او ؛ة ار ما و الللص من معرف  ا شياو، وقيل: تصفي  الللص مبوارد الفوايد، وقيل: مقرع  
 (17)الليل  ومشرع  الشريع 

ع ل قليب مىت ر ومناطن العلل واو ع لي  ال تلصد بهاهتا و؛ ا مبا  صلن املرو منها ، واو الع ل وال اع ،  ذ  فالتفكر؛
 فهو مىأل  طاع  وتىلي  واعلياد هلل رب العاملني.

 :مفهوم التدبر لغًة واصطالحا :الفرع الرابع

ا مور  الش،و وهناياتن وملصود بن  عواقص التدبر و اللغ : مأخوذ من دبر الش،و، واو النظر و عواقص -1
 .(18)ومآالهتا، والتدبر: آخر الش،و.

اللدير و اال  الح: النظر و عواقص ا مور، واو قريص من التفكر ؛ال أ  التفكرتصرف الللص بالنظر  -2
لش،و أ  والتدبر: ال يكو  ؛ال بالتأمل يلام : تدبرم ا (19)و الدليل، والتدبر تعرفن بالنظر و العواقص

 (20)تفكرم و عاقاتن وتأملتن، مث ارتع ل و يل تأمل 
 الفرع الخامس: الفرق بين التأمل والتفكر والتدبر.

؛  اهو املص لاام مرتادف  ا  ةد ما، ويل منها فين معىن التكرير، وال ميكن أ  يكو  تدبر بدو  تفك  وتأمل، 
ل مل والنظر و الى وام واالرض والنفت، والتهير والنظر والتأمواناك اآليام اليت تدعو ا  التفكر والتدبر والتأ
 ، ويل من اهو املص لاام فايد  مر وو ه  فايد  االخرى، (21)واالعتاار والتدبر واالرتاصار يلها معاٍ  متلارب 

                                                           
، الدار التوعىي  للنشر، توعت، 244،ك4،تلتحريروالتنويرعاشور، حم د بن ال اار، ا ابن 182، ك1، ت، مفتاح دار السعادةابن اللي -16

 م.1984
 .41، ك التعريفاتاجلر اين،  -17
 .269  ابرااي  مص فو، املعج  الوريط، ك  266، ك ، معجم المقاييس اللغةابن فارس-18
 .36، ك التعريفاتاجلر اين،  -19
 ه. 1414، دار ابن يث  ،دمشق ، 1،ط180، ك2،ت ح القديرفتالشوياين، حم د بن عل، بن حم د، -20
،جم ع الفلن 1،ط 182، ك1، حتليق: عاد الرمحن بن ةىن، تمفتاح دار السعادةابن اللي ، مشت الدين أيب عاد اهلل حم د،  -21

 ه.1432االرالم،، د ،
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ا ليت ةا اًل م فالتهير يفيد تكرر الللص علو ما عل ن وعرفن ل رخ فين ويثات، والتفكر يفيد تكث  العل  وارتجالب
عند الللص و تات ا  ش،و من الصرب والتكلف، وتصرف الللص و طلص املعىن، ويل من اهو املفااي  تعترب من 
العاادام اليت يغفلعنها الكث ، فه، من العاادام اجلليل  اليت أمر هبا الشارع وةث عليها و آياتن وهلا شوااد من الىنن 

 ني.الناوي  والشريع  ور  الصال

واهو العااد  ع ل قليب مىت ر مناطن العلل واو ع لي  ه  ملصود  لهاهتا و؛ ا مبا  صل املرو فيها، واو الع ل 
وال اع  والبد من أوقام ينفرد هبا املرو بنفىن وو دعاين وعاادتن وذيرو وتفكرو وحمارا  عفىن و؛ الح قلان وما خيتص 

يها بصرو فياتات ا  اعفرادو بنفىن، وقد قيل :عع   ومع  الر ل بيتن يكف ف بن من ا مور اليت ال يشرين فيها ه و،
 (22)ولىاعن.

والتدبر والتفكر ال يكو  ؛ال بالتأمل وحملن مدلوالم النصوك أو الكالم أو الكو  أو النفت أو العاادام وا ذيار،واو 
ايح ياًا مراوعا بالللص الىلي  والفكر الصماين علو فه  املعاين وملا د الشارع أو املتأمل، وال بد أ  يكو   ا

،والتأمل مأمور بن املىل  وه و علو ةد رواو للو وم ؛لىالليل  وامللا د العام  من اخللق ومن الياو واملوم والدعيا 
 واآلخر ، فهو من أعظ  ملا د اللرآ  الكرمي قام تعا :" يتاب أعقلناو الي  ليدبروا آياتن".

 

 

 

 

 

 

                                                           
،جم ع املل  فهد لل صاف 426، ك10حتليق: عاد الرمحن بن حم د ، ت، مجموع الفتاوىابن تي ي ، تل، الدين أبو العااس أمحد بن عاد اللي ،  -22

 م.1995ه/1416الشريف، املدين  املنور ،
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 ولالمبحث األ

 التأصيل الشرعي للتأمل

اناك العديد من النصوك الشرعي  من الكتاب والىن ، ويهل  أقوام الصااب  واملفىرين اليت تدم علو أوي  التأمل 
رواو يا  ذل  ب ريق مااشر أو باملعىن، ويرتتص عليها الو وم ا  الك   اليت ا، هاي  التأمل وادفن، واليت بدوراا 

واجلهل والظل  واعتاار العدم واعتاار العدم والق واملوعظ  من أ ل  جتنص اخل أ والقلل علو  تلوم علو منع الفىاد
 قدر الورع وال اق  وفعل الصواب.

 بعض النصوص الشرعية من القرآن والسنه.:المطلب األول

 أوال": من القرآن الكريم.

 هناك العديد من اآليات الواردة في )التأمل( معنى" نذكر بعض منها:

  23چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  یجئ حئمئ ىئيئٹ ٹچ -1

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  ٹ ٹ چ  -2

  24چ

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ٹ ٹچ  -3

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ

 25چۈ   
 

 
                                                           

 (169الالر  ) - 23
 (190آم ع را  ) - 24
 (4الرعد )  - 25
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ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱٹ ٹ چ  -4

ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ

  26چۇ  ۆ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ٹ ٹ چ -5

 27 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ

ثات لكن أشارم ؛لين العديد من اآليام اليت تأمر بالنظر و خلق اهلل والتمل يرد لفظ ا مل و اللرآ  الكرمي  راة ، و 
و رؤي  عجايص الكو  وآثار الىابلني، وقد عصت آيام يث   عن املشريني تاني عدم تأمله  في ا تشاادو أعينه  

يغ  امل ارع اليت تدم صويلع حتت أيديه  من عجايص  نع اهلل ، واقرتعت آيام يث   با فعام )يروا، ينظروا(و اوم ب
علو االرت رار و؛دام  النظر والرؤي ، واآليام اليت حتث علو ا مل والتفكر والتدبر وارتخرات الذك  منها تتجاوز 

 العشرام من اآليام باملعىن املااشر أو اللريص.

 ثانياً: من السنه النبوية:

لو اهلل علين ويتأمل ةىت قال عقوم الوة، علين ،وقد داوم  من دأب النيب  لو اهلل علين ورل  أعن يا  يتفكر ويتدبر  
 ورل  علو اهو العااد  بعد عقوم الوة، وتكليفن بالررال   اخلالد  العاملي .

عن عايش  ر ، اهلل عنها زوت النيب  لو اهلل علين ورل  قالت: " يا  أوم ما بدأ بن رروم اهلل  لو  -1
اهلل علين ورل  من الوة، الرؤيا الصادق  و النوم، فكا  ال يرى رؤيا ؛ال  اوم مثل فلق الصاح، مث ةاص 

ر ع ا  أالن والم العدد قال أ  يألين اخلالو، فكا  خيلو بغار ةراو  يتانث فين )واو التعاد(، الليا  أ
 ويتقود لهل  مث  ع ا  خدتن فيتقود ملثلها، ةىت فجئن الق واو و هار ةراو، فجاوو املل  فلام: أقرأ، 

 
 

                                                           
 (20 -19العنكاوم )  - 26
 (21 -17الغاشي  ) - 27
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قام:"ما أعا بلارئ" فلام: فأخهين فغ ين ةىت بلغ مين اجلهد، مث أررلين، فلام: أقرأ، قام: قلت :"ما أعا بلارئ"، 

 ين الثاعي  ةىت بلغ و اجلهد مث أررلين، فلام: أقرأ، فللت: " ما أعا بلارئ"، قام: فأخهين فغ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چفأخهين فغ و الثالث  ةىت بلغ مين اجلهد مث أررلين، فلام: 

  28چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ
ىت ذاص بوادرو، ةىت دخل علو خدتن فلام: زملوين زملوين فقملوو ة فر ع هبا رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  تر ف

عنن الروع، مث قام خلدتن: ؛  خدتن ما ؟ وأخرباا اخلرب. قام: للد خشيت علو عفى،، قالت لن خدتن: يال أبشر 
تلر  ال يف، و  ، فواهلل ال خيقي  اهلل أبداً، واهلل ؛عكلتصل الرة  وتصدق الديث، وحت ل الكٍل وتكىص املعدوم،

وتعني علو عوايص الق، فاع للت بن خدتن ةىت أتت بن ورقن بن عوفل بن أرد بن عاد العقى  ويا  امرًا  تنصر 
فياجلاالي  ويا  يكتص الكتاب العريب، ويكتص من االجنيل بالعربي  ما شاو اهلل أ  يكتص، ويا  شيخاًيا اً قد ع ،، 

خي ، قام ورقن بن عوفل: يا أبن أخ، ماذا ترى، فأخربو الرروم  لو اهلل علين فلالت لن خدتهأ  ع  أمسع من أبن أ
ورل   خرب ما رآو، فلام لن ورقن : اها الناموس اله  أعقم علو مورو علين الصال  والىالم ، يا ليتين فيها  هعا" يا 

  مل يأم ، ا ؟" قام ورقن: ععليتين أيو  ةياً ةني خير   قوم ، قام رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  :" أو خمر 
 .(29")ر ل قط مبا  ئت بن ؛ال عود ، وأ  يدريين يوم  أعصرينصراً مؤزراً 

اها الديث العظي  فين اللدو  وا رو  الىن  بالرروم  لو اهلل علين ورل  وييف يا  خيلو بنفىن  لو اهلل علين 
، وعااد اهلل الصور  وا ان للخلو  وا، شأ  الصالني ورل  ، ويتفكر ويتدبر وخيلو باهلل عق و ل ،؛ذ  فالديث فين

العارفني،والعقل  فيها فراغ الللص وا، معينن علو التفكر والتأمل، وهبا ينل ع عن مألوفام الاشر، وخيشع قلان، فكا  
  ا  أ  ا  ر  لو اهلل علين ورل   يتعاد، فجاين الوة، فلام لن: أقرأ فلام  لو اهلل علين ورل  :" ما أعا بلارئ "؛شا

أ  اللراو أي ا وريلن من ورايل التأمل والتفكر والتدبر، مث قام حم د  لو اهلل علين ورل  :" فغ ىن ةىت بلغ مين 
 اجلهد مث أررلين" وو اها الغط واجلهد ةك   وا، ؛شغالن من االلتفام واملاالغ  و أمرو بإة ار قلان ملا يلولن لن 

                                                           
 (5-1العلق ) - 28
(  6581،يتاب التفى ، باب أوم ما بدئ  بن رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  من الوة، الرؤيا الصال  ةديث رق  ) صحيح البخاريالاخار ،  -29

 (.160، يتاب الميا ، باب بدو الوة، ا  رروم اهلل  لو اهلل علين ورل ، ةديث رق )مسلم
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و التناين من أ ل التدبر والتفكر والتأمل وارتا ار الللص والفكر والعلل والنفت معاً) وتكرار ذل  ثالثًا ماالغ  
 30والتأمل ال بد فين من التكرار(.

واللفت  الرايع  في ا ذيرم خدتن ر ، اهلل عنها تأمل الصفام اليت و فت هبا النيب  لو اهلل علين ورل ، فه،  
 م والتصرف واخللق، وو الديث ؛شار ا  ر اة  علل خدتن ر ، اهلل فام تورث الك   و الللص والفكر واللو 

عنها، واها الديث عند تأملن ه  أعن ةج  ودليل من الىن  علو التأمل ؛ال أ  التأمل فين خيرت بفوايد وعرب وعظام  
 يا و  داً.

 لِحكم.المطلب الثاني: من مواقف وأقوال الصحابة والتابعين في التأمل من أجل الوصول ل

التأمل والتفك  والتدبر و آيام اهلل عق و ل و الكتاب املى ور والكتاب املنظور واهو العااد املفلود  ال بد أ  ينظر 
فيها، فالتأمل من أعظ  ملا د اللرآ  اله  يش ل التدب  والتفكر قالتعا  :"يتاب أعقلناو الي  ليدبروا آياتن"،والتأمل 

بالتدبر والتفكر  هنا أمر ؛هل، للاشر ال بد منن، وا، من امللا د العام  للشريع  والشارع  من امللا د املتفق عليها
 .راااعن وتعا  ،من أ ل الو وم للالايق

واناك العديد  والكث  من املواقف اليت ميكن أ  تكو  حمل تأمل وتفكر قام هبا الصااب  ر ، اهلل عنه  ويهل  
 أي ا العديد من مواقف لل فىرين تدعوا وحتث علو التأمل ومنها اآليت:التابعني رمحه  اهلل ،وقد ورد 

 موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم وتأمله وتفكره وتدبره )قيام الليل مع قراءة القرآن والصالة(. -1
يا    لو اهلل علين ورل   يتفكر ويتدبر ويأمر بهل  ويتوعد من ال يلوم بن فعن ع او قام: دخلت أعا وعايد بن 
ع   علو عايش  ر ، اهلل عنها فلام ابن ع  : أخربينا بأعجص ش،و رأيتن من رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  

الليا   والىالم، فىكتت مث قالت: ملا ياعت ليلن منفىكتت، تىتا ر املشااد اليت رأهتا من زو ها علين الصال  
قام: " يا عايش  ذرينيأتعاد الليل  لريب، قلت: واهلل ؛ين  ةص قرب ، وأةص ما ررك،، قالت: فلام: فت هر مث قام 
يصل،، قالت: فل  يقم ياك، ةىت بل ةجرو قلت:قالت: مث بكو فل  يقم ياك، ةىت بل ليتن، قالت: مث بكو فل  

 ياك، ةىت بَل ا رض، فجاو بالم يؤذهناالصال فل ا رآو ياك، قام: يا رروم اهلل مل تا ؟ وقد هفر اهلل ل  ما يقم 

                                                           

 355-349, ك2, تشرح صحيح مسلمالنوو , -30
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للد عقم عل، الليل  آيام ويل ملن قرآاا ومل يتفكر 31تلدم من ذعا  وما تأخر ؟ قام: "أفال أيو  عادًا شكوراً"((

 ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ فيها،

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 32چہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

 موقف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه عند وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم. -2
، فأىب  ر ر ، اهلل عنن يكل  الناس فلام: أ لتعن أبن عااس ر ، اهلل عنن قام: أ  ابا بكر ر ، اهلل عنن خرت، وع

فلام: أ لت فأىب، فتشهد أبو بكر ر ، اهلل عنن ف ام ؛لين الناس وتريوا ع ر، فلام: أما بعد: ف ن يا  منك  يعاد 

ڄ      ڄٹ ٹچ حم داً   لو اهلل علين ورل   فأ  حم داً قد مام، ومن يا  يعاد اهلل فأ  اهلل ة، ال ميوم،

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ         ڄ    ڃ  ڃ

  33چژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

واهلل لكا  الناس مل يكوعوا يعل و  أ  اهلل أعقهلا ةىت تالاا أبو بكر ر ، اهلل عنن فتللااا منن الناس ف ا يى ع بشر 
 اال يتلواا.

دب و أبا بكر الصديق ر ، اهلل عنن وأر او، وييف حبك تن وت تأمل اها املوقف الكي  من خ  خلق اهلل بعد الررل
وتفك و جتاوز موقف عظي   موم النيب  لو اهلل علين ورل ، فهها أ ا يدم علو ر اة  عللن ر ، اهلل عنن ومن تدبرو 

 (.34)ةىت مر اها املوقف ا لي  بىالم وا ت اع يل   املىل ني

 

                                                           
 م.1994ه/1415، الررال ، ب وم، 1، ط520، ك7، حتليق: شعيص ا رعاؤوط، تمشكل اآلثار ال ااو ، امحد بن حم د رالمن،-31
 (191-190آم ع را  ) - 32
 (144آم ع را  ) - 33
، 3، تالصحيحين على  الاي ، أبو عاد اهلل حم د بن عاد اهلل، املىتدرك   قبسات من سيرة الصديق رضي اهلل عنهالعىكر، عاد اهلل بن حم د،  -34

 م والديث  ايح عن شرط الشيخني.1998ه/1418(، دار املعرف ،3216رق  الديث)
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امال مواقفن ر ، اهلل عنن املشهور ، يارب الرد  وبعث  أرام  بن زيد واهلجر  وبهم مالن ي؛  املتدبر املتفكر واملتأمل و 
و رايل اهلل تد  وذ ا فهًا ال يتكرر، وياعت مواقفن ر ، اهلل عنن تدم علو ةك تن وبص تن وتفكرو و عواقص 

 ا مور وعتايج املواقف.

 بحانه وتعالى.موقف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وموافقته هلل س -3
قام ع ر بن اخل اب ر ، اهلل عنن : )وافلت ريب و ثالث، قلت يا رروم اهلل لو اختهعا من ملام ابرااي  مصلو؟ 

وقلت: يا رروم اهلل، أ  عىاوك يدخل عليهن الربر  .35چۉ  ې  ې  ې   ې ٹ ٹچفنقلت:

ہ  چن:اهلل عىاؤو و الغ  ، فللت هلوالفا ر، فلو أمرهتن أ  يتاجنب؟ فنقلت آي  الجاب، وأ ت ع علو رروم 

 36چہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

 .(37)قام فنقلت يهل  .

وو اها ا ثر بيا  ةد  ذياو ع ر ر ، اهلل عنن، وعظرتن ر ، اهلل عنن و ا ةداث واملواقف اليت وا هت الرروم 
 املواقف وفكر وتدبر هبا مث خرت برأ  وقد يا  رأين موافلًا لشرع اهلل عق و ل لو اهلل علين ورل  ، فلد تأمل اهو 

فأ  فه  وةك   أتصف هبا اها اخلليف  الراشد ر ، اهلل عنن، وقد و فن  لو اهلل علين ورل اأعن حمدث و اهو 
 عق و ل هلي  اليت مناها اهللا م  وا، تعين الهلام وال يكو  الهلام ؛ال بعد تفكر وتدبر وتأمل ،واها من الك   ال

 (38)لع ر بن اخل اب ر ، اهلل  عنن، وا، اا  لل ص فني ا خيار، وا، الك   اخلالد  اليت ال تفىن بفناو أ ااهبا

 موقف عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك رحمهم اهلل. -4
ةج رلي ا  بن عاد املل  ومعن ع ر بن عاد العقيق، فأ اهب  برق ورعد ةىت يادم تنخلع قلوهب ، فنظر رلي ا  ؛  
 ع ر واو ي ا ، فلام رلي ا : يا أبا ةفص ال رأيت مثل اهو الليل  قط أو مسعت هبا؟ فلام: يا أم  املؤمنني، 

                                                           
 (125الالر  ) - 35
 (5التارمي ) - 36
(  مىل ، يتاب ف ايل الصااب ، باب من ف ايل ع ر ر ، اهلل عنن، ةديث 394الاخار ، يتاب الصال ، باب ما  او و اللال ، ةديث رق ) -37
 (.2399رق )

 م2013،  امع  الشرق االورط، ع ا ،مفهوم الحكمة وأبعادها شرعا ووصفاوب عادم،عا ر الدين،يعل -38
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 : اهو املئ  ألف درا  فتصدق هبا، فلام ع ر: أو خ اها  وم رمح  اهلل فكيف لو مسعت  وم عهاب اهلل! فلام
 من ذل  يا أم  املؤمنني؟ قام: وما او؟ قام: قوم  ااوك و مظامل هل ، مل يصلوا ؛لي ، فجلت رلي ا  فرد املظامل.

الو ؤ وقيل: أ  رلي ا  رأى اخلاليق باملوقف فلام لع ر: أما ترى اها اخللق اله  ال  صو عددا  ؛ال اهلل؟ قام: ا
 (39)اليوم رعيت  وا  هداً خص اؤك فاكو رلي ا  بكاًو شديداً.

و اها ا ثر معاين التهير والتفكر والتدبر والتأمل أعظر ا  موقف ع ر ر ، اهلل عنن ييف عظر و ظاار  الربق والرعد 
، وما أثر ذل  علو في وييف رب ها بالرمح  وا، امل ر مث قام اها  وم الرمح  فكيف فكيف بالعهاب تىأم اهلل العا

رلي ا  رمحن اهلل ةيث بادر ا  الصدق ، مث أعتلل ع ر ر ، اهلل عنن اها املوقف، ليهيرو باملظاملوالنظر فيها، وعلو 
اهو الشايل  الكث  من املواقف اليت حت ل معاين التدبر والتأمل فهها من فلهن ر ، اهلل عنن وةك تن بارتغالم اها 

 مل والتهير وبا خر  والىاب والثواب والعلاب.املوقف من أ ل املظا

 موقف األمام الشافعي رحمه اهلل مع رجل من أجل الكالم. -5
 او ر ل من أال الكالم ا  الشافع، فىألن و الكالم، فلام لن الشافع، أتدر  أين أعت؟ قام الر ل:عع ، قام: 

ام: لو اهلل علين ورل  أمر بالىؤام من ذل ؟ قام: ال، قاها املوقع اله  اهرق اهلل فين فرعو ، أبلغ  أ  رروم اهلل  
ال تكل  فين الصااب ؟ قام: ال، قام: ال تدر  ي  جن اً و الى او؟ قام: ال، قام:فكويص منها تعرف طلوعن ومل 

 خلق؟ واها تراو بعين  ولىت تعرفن فكيف تتكل  و عل  خاللن ؟!.

مث رألن الشافع، عن مىأل  و الو وو فأخ أ فيها فلام لن الشافع،: ش،و حتتات ؛لين و اليوم مخت مرام تدع عل ن، 

ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    ٹٹچ وتتكلف و عل  اخلالق؟ فإذا اات  و    ك شيئًا فأر ع ا  

 . 40چجب  حب    خب   

                                                           
،دار الكتص 1، ط53-52، حتليق: حمص الدين اخل يص ،ك سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزابن اجلوز ، عاد الرمحن بن عل،،  -39

،مؤرى  الررال ، 3،ط121، ك5حتليق: شعيص ا رعاؤوط، ،ت ،سير أعالم النبالءم  الهايب، مشت الدين أبو عاد اهلل ،1984ه/1404العل ي ،
 م.1985ه/1405ب وم،

 (163الالر  ) - 40
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  .التفكر والتأمل مبا او مفيد وعافع، فال يتكلف االعىا  بالتأمل والتفكر في ا ليت لن فايداها موقف يدم علو أوي  

 :ريعتا  ملتصدتا  و تفكر خ  من قيام ليلن بال قلص(  عن أبن عباس رضي اهلل عنهما قال ( 
ن، ولكن و معاين أمساين توقام ر ، اهلل عنن: تفكروا و يل ش،و وال تفكروا و ذام اهلل فالتفكر و اهلل ليت و ذا

 و فاتن وعظ تن و اللن راااعن وتعا .

 : )تفكر راع  خ  من قيام ليل (.وقال الحسن بن علي رضي اهلل عنهما

 (41): ) التأمل و عع  اهلل عق و ل من أف ل العااد (.وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل

ر و اللرآ  الكرمي فهو حتديق عاظر الللص ا  معاعين، و مجع الفك: ) أما التأمل وقال أبن القيم الجوزية رحمه اهلل

ڄ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄٹچ  ٹعلو تدبراوتعللن، واو امللصود بأعقالن ال جمرد تالوتن بال فه ، وال تدبر،

وليت ش،و أعفع للعاد و معاشن ومعادو وأقرب ا  جناتن من تدبر اللرآ   42چڃ  ڃ   ڃ   چ  چ
ااهبا ومجع الفكر علو معاين آياتن فأهنا ت لع العاد علو معامل اخل  والشر حبهاف اا، وعلى رقاهتا وأر وأطالن التأمل فين،

 (.43)ومآم أ لها

ر : ) يثر الث و يتاب اهلل تعا  عىب التدبر واالعتاار والنظر واالفتكار، وال خيفو أ  الفكوقال الغزالي رحمه اهلل
ر، واو شاك  العلوم ومصيد  املعارف والفهوم وأيثر الناس قد عرفوا ف لن ورتاتن او مفتاح االعوار ومادأ االرتاصا

 (44)لكنه   هلوا ةليل  ومثرتن ومصدرو. 

 يقول الشاعر:

 تأمل ر ور الكاينام فأهنا .... من امل  االعلو الي  ررايل 

                                                           
 .534-532،ك 4، تأحياء علوم الدينالغقا ،  -41
 (29ك ) - 42
 .182، ك1، تمفتاح دار السعادةابن اللي ،  -43
 596، ك أحياء علوم الدينالغقا ،  -44
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 (45)وقد خط فيها لو تأملت ر راا .... أال يل ش،و ما خال اهلل باطل

 ، أ  التأمل والتفكر أ  يع ل ا عىا  فكرو و ا مر ةىت يصل فين ا  عتيج العالمة ابن عثيمين رحمه اهلل:وقال 
وقد أمر اهلل تعا  بن وةث علين و يتابن ملا يتو ل ؛لين االعىا  من امل الص العالي  والميا  واليلني، والتفكر  تات 

فهناك الك  الكث  من مواقف وأقوام الصااب  والتابعني واملفىرين (46)لصرب وتكلف، وتصرف الللص و قلص املعىن. 
 وه ا  حتث علو التأمل والتفكر والتدبر، من أ ل الو وم ا  الك  املىتفاد الصايا .

 المبحث الثاني

 أهمية التأمل في الوصول الى الحكمة 

  و أع ام اجلوارح هبا، فالاعض يظن أ  العااد حمصور التأمل )بالتفكر والتدبر( عااد  عظي   هفل عنها الكث  وارتهاعوا 
و هل أ  للللص والعلل يهل  أع ام يتعاد هبا، وقد تكو  أف ل من ع ل اجلوارح، وو ا ثر عند أيب الدرداو  ر ، 

 اهلل عنن: تفكر راعن خ  من قيام ليلن.

 تأمل و الو ود بعني فكر ..... ترى الدعيا الدعيئ  ياخليام 

 (47)يها مجيعاً روف يفىن ..... .... ويالو و ن رب  ذو اجلالم .ومن ف 

 .المطلب األول: طرق ووسائل علمية من أجل تفعيل التأمل للوصول للحكمة

اناك أمور ف رين يؤتيها اهلل ملن شاو، ويتف ل هبا علو من يريد، واهو ال بد للعاد فيها، وا، ع او اهلل عق و ل ملن 
اظن ا مور اليت يكتىاها العاد بفعل أرااهبا، وترك مواععها ، فيىهل اعلياداالن، وجتر  علو الف يشاو، واناك الكث  من

اليت ين ق هبا وتكتى، هبا أع الن اليت يفعلها، ويشهداا الناس علو ةرياتن وركناتن. ومن ورايلوطرق التأمل للو وم 
 املر و  اآليت:  ا  الك  

                                                           
 /salmanwww.islamtoday.netم، 2012، التفكرساعهملامملاالم، رل ا  بن فهد العود ، -45
 .244، ك2، تشرح رياض الصالحينابن عثي ني، حم د،  -46
 https://www.saaid.net،  يد الفوايد،تفكر ساعه خير من قيام ليلهالعج ، ،عاد الرمحن ، -47

http://www.islamtoday.net/salman
https://www.saaid.net/
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  ہ   ہہ  ہٹ ٹ چ الكث  اله  أشارم ؛لين اآلي  ": واو اخل  التفقه في الدين -1

 ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ےھ  ھ  ھ  ھ

ۆئ    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ۋٴۇ   ۋ

  48چۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  
: واالختالط هب  واالرتفاد  منه  وجمالت الهير والعل  لها يا  لل ا  الكي   مجالسة أهل الصالح -2

يلوم  بنن: واو يو ين ويدلن علو طريق الك   فيلوم: ) يا بين  الت العل او وازمحه ربياتي ، فأ  
 (.49)اهلل  ، الللوب بنور الك   ي ا  ، ا رض امليتن بوابل الى او(

العااد  الق هلل راااعن وتعا ، واالرتااط الوثيق بن والاعد عن املعا ، وطرد اهلوى، يل ذل  من طرق  -3
الو وم ا  التأمل من أ ل الو وم للاك  ، وقام الىن ر ، اهلل عنن :) من أةىن عااد  اهلل و 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ٹ ٹچ وقد (50)شاياتن، للاو اهلل الك   عند يرب رنن( 

 .51 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  
 حتر  الالم و املأيل واملشرب وامللات، وو شأعن يلن، فه، أرااب و الو وم ا  التأمل والك  . -4
يثر  التجارب واالرتفاد  من مدرر  الياو، وجتارب ا خرين باالعتاار والتأمل وأخه الي    مر الدين  -5

ويثر  التجارب تكىص  اةاها الل  والتأمل (52)والدعيا وو الديث: " ال يلدغ املؤمن من  ار مرتني" 
 والك  ، فال ةكي  أال بتجرب .

 
                                                           

 (229الالر  ) - 48
ور ، العدد ، جمل  اجلامع  الرالمي ، املدين  املنمعالم أصول التربية اإلسالمية من خالل وصايا لقمان البنها عصار ، عاد الرمحن حم د عاد احملىن،  -49
 www.mawdoo3.comاوو، 1417، 28
، مجعي  الرتبي  الرالمي ، 240، ك 6، حتليق: أبو عايدو بن ةىن آم رل ا ، تالمجالسة وجواهر العلمدينور  ، أبو بكر أمحد بن مروا ، ال -50

 اوو.1419الاارين، 
 (14اللصص ) - 51
اب القاد، باب ال يلدغ ، يتصحيح مسلم(   مىل ، 5782، يتاب ا دب ، باب ال يلدغ املؤمن، رق  الديث )صحيح البخاريالاخار ،  -52

 (.2998املؤمن، رق  الديث )

http://www.mawdoo3.com/
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  واملشور ، بل علين أ  يىتش  ذو  اخلرب والتجرب  من الصالني أال يعت د املرو علو عفىن و الرأ -6
 املصلاني، ليقداد بص ً  بعواقص ا مور.

التال، بالص ت ع ا ال فايد  منن، طريق ا  ايتىاب الك  ، فالكي  يعرف بالص ت وقل  الكالم،  -7
باهلل   : " من يا  يؤمنو اذا تكل  بالق، و؛  تلفظ لفظ خب  ، أو ركت، قام  لو اهلل علين ورل

وقد أمجع الك او علو أ  رأس الك   الص ت اله  يؤد   (53)واليوم ا خر فليلل خ اً أو ليص ت" 
ا  التأمل الصايح، وقام ع ر بن عاد العقيق : ) أذا رأيت  الر ل ي يل الص ت، ويهرب من الناس، 

 .( 54)فاقربوا منن  فأعن يللو الك  (
الهااي  وموار  ال اعام، ومنها أوقام الىار الثلث ا خ  من الليل، ورم ا ، ارتغالم ا وقام  -8

والعشر ا وايل من ذ  الج ، والعيدين والع ر  والج، وأوقام الصلوام والصدقام، و ل  ا رةام ، 
 وأوقام الفرح والق .

عفىن بني  ؤمن أ  يفرغالرك علو الرةالم اخللوي  أ  ختلو بنفى  أو مع من يهيرك باهلل، فعلو امل -9
الني وا خر يل ما أرتشعر  فاف روةن وع   أمياعن أ  يرةل ا  مكا  اادئ بديع بعيد عن  خص 
املد  وال ار  والتلنيام الديث  و مكا  تتوفر فين عجايص اخللق و الى او وا رض واجلاام وا شجار، 

 ض، ورؤي  مشااد اللدر  الهلي  وا بداع، ومينحفالعني هلا ةق التأمل والنظر و ملكوم الى وام وا ر 
الللص فر   ذااين ليالق خارت دعياو ال يل  و رةاب اآلخر ، ويها العلل يىاعدو علو االع الق 

 خارت اات امام الياو الدعيا ا  الياو ا خر .
 
 
 
 

                                                           
 (.5672، يتاب ا دب، باب من يا  يؤمن باهلل، رق  الديث )صحيح البخاريالاخار ،   -53
م   1986اوو _ 1406، دار الكتص العل ي ، ب وم، 1، ط289، ك  2، ت التبصرةأبن اجلوز ، مجام الدين أبو الفرت عاد الرمحن بن عل،،   -54

 /http://www.dorar.net، ماز  بن عاد الكرمي الحكمةموقع الدرر الىني ، موروع  ا خالق، ملام بعنوا  
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  کڑ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ٹ ٹچ التدريص علو ع ليام التفكر والتدبر والتأمل الاىي  ، -10

   بعض أعواع التفكر قد تات جملااد  ومىتوى من :55چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳڳ
 (56)الفه  ور يد من المياعيام والعل  ويل أمرٍئ يتفكر ويتأمل علو قدر ما ةااو اهلل من العلل والعل  والفه .

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ چاالعتناو بالنفت -11

الناس اليوم مع أعفىه  و  وو الىياق اللرآين واآليام فاملتأمل و ةام 57چھھھےے
اليت تتادث عن النفت، تد أ  ا رااب اليت تؤد  ا  اخلوف من النفت ورفض ال الح أو تدفع 
الناس ا  االرتهاع  بأعفىه  أو تشغله  عن أعفىه  تعود ا  اللصور النفى، واجلهل والكرب، فاخل و  

ل اقام تها، من أ ل ترتيص ا فكار وتىهيل ع لي  التفك  ليؤثر ؛تابيا علو اا و  و فلن النفت تقيي

 چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ،(58)ال ايع  وارتغالم ال اقام التابي  للو وم ا  اهلدف

، فالنفت مدار التفك  والشعور والعلل والىلوك و ا عىا ، فالنفت حتت وتفكر وتعلل وتتأمل 59
 تفرح وحتق  وحتل  وتعدم وتظل . وتتدبر وحتص وتكرو و 

 المطلب الثاني : نماذج تأملية للوصول الى الحكمة.

ذ  علو يل أعىا  أ  يتفكر . إ60چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ 
و الغاي  اليت خلق من أ لها، فأ ل اخل  والشر من قال التفكر، فأ  الفكر مادأ الراد  وال لص و القاد والرتك 
والص والاغض، وقد عاش ا عاياو والصالني ةيا  التفكر والتدبر والتأمل واناك العديد من الن اذت، وعىتعرض منها 

 اآليت: 

                                                           
 (101يوعت ) - 55
 /http://www.saaid.netم، 2010(، 268، جمل  الايا ، العدد)التفكر عبادة ربانيه وضرورة دعويهويى ، بدر عاد ال يد،  -56
 (44الالر  ) - 57
 https://ar.wikipedia.org، فقه النفساهلامش،، عاد الرمحن ذاير،  -58
 (9الش ت ) - 59
 (115املؤمنو ) 60
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 ،الفاتحة سورة

وا، أعظ  رورو و اللرآ  وا، أم الكتاب والىاع املثاين، والشافي ، والكافي ، وا، رقين وشفاو ل رلام الادعي والنفىي    
ي ا أهنا شفاو ل مراض الللاي ، ورر االرتشفاو بالفاحت  حمجوب عن يث  من اخللق، لك   يعل ها اهلل و؛ال ف ن 

فاو، وقد فالفاحت  شافين، ولو أةىن العاد التداو  بالفاحت  لرأى هلا تأث اً عجيااً و الش ينو  الشفاو ةىيًا أو معنوياً 
ثات عن أبن اللي  أعن قام: مكثت مبك  مدو يعرتيين أدواو وال ا د طايااً وال دواًو فكنت أعاجل عفى، بالفاحت  فأرى 

وو الصاياني اللص  املشهور  ( 61)ا  يربأ رريعاً، هلا تأث ًا عجيااً، ويا  يصف ذل  ملن يشتك، أملاً، ويا  أيثر 
  ااب النيب  لو اهلل علين ورل  عندما عقلوا علو ة، من أةياو العرب فأبوا أ  ي يفوا ، فلدغ ريد ال، فأتوا ، 

 .(62)فرقو أةدا  الر ل بالفاحت ، فكأ ا عشط من علام

ڀ     پ  پ  پ  پٹ ٹ چ  ىور  العظي  "واملتأمل و م امني رور  الفاحت  تد رعادتن و اهو ال

يت  ن اال ل ا وم لىعادتن واو معرف  الرب راااعن وتعا ، ومعرف  أمساين و فاتن وأفعالن، واالمساو املهيور  63چ
بالىور  ا، أ وم ا مساو الىىن وا،: اهلل، الرب، الرمحن، فأر  اهلل مت  ن لصفام االةىا  واجلود والرب، ومعاين 

 تدور علو اهو أمساين تعا .أمساين 

يت  ن معرف  ال ريق املو ول  ؛لين راااعن وتعا ، وا، عاادتن  64 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ

 چڤ    ٹ   ٹ  ٹٹ ٹچوقولن :" وةدو ال شري  لن مبا  ان وير او، وارتعاعتن علو عاادتن 

 ٹ، وال رايل لالرتلام  ؛ال هبداي  اهلل عق و ل لن، ي ا ال رايل لعاادتن راااعن  ؛ال  مبعوعتن وقولن :" 65

 ٹ أ  طريق النايو  والصديلو  والشهداو والصالو ، وقولن:" .66چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڄ   ٹچ

                                                           
 م.2001/ او 1421، دار أبن يث ، دمشق، 5، ط21، حتليق يورف بدو ، ك الداء والدواءابن اللي  ، مشت الدين أيب عاد اهلل حم د،  -61
يتاب الىالم، باب  واز أخه ا  ر  علو الرقي ، رق  الديث   مسلم،(   5417، يتاب ال ص، باب النفث و الرقي ، رق  الديث)البخاري -62
(2201.) 

 (2الفاحت  ) - 63
 (5الفاحت  ) - 64
 (6الفاحت  ) - 65
 (7الفاحت  ) - 66
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يهود ال، يت  ن بيا  طرو اال راف عن الىراط املىتلي  من  67چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ٹچ
والنصارى، وأ  اال راف ا  أةد ال رفني ا راف ا  ال الم اله  او فىاد العل  واالعتلاد، واال راف ا  الغ ص 

  اله  راان فىاد العلل والع ل.

 افاملتأمل و الفاحت  تد معاين اللرآ  شاملن والىور  ت  نت الرمح  واهلدايا والنع  ف ن حتلق من معاين الفاحت  وتأمله
عل اً ومعرفً  وع الً وةاالً فلد فاز بأوفر عصيص من العاودي  اخلالص  هلل عق و ل، ومن يريد االعتفاع فليج ع قلان عند 
تالوهتا ومساعها، وليىتا ر خماطا  اهلل عق و ل لن خا ن، فيجداا يأهنا أعقلت ألين خا ن واملتأمل الناظر و معاين 

 (68)والدقايق و اهو الىور  ال يتىع امللام انا لهيراا. الفاحت  تد الك  اهلايل من ال ايف

 قصة سيدنا ابراهيم عليه الصالة والسالم والنظر في ملكوت السموات واألرض  -1

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹچ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ

ڱ  ڱ  ں    ڱژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ے  ے  ۓ    ھں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

املتأمل و اهو اآليام يرى ييف يا  ابرااي  علين الىالم ذو بص   فنظر و ملكوم   69چۓ  ڭ  
الى وام وا رض ةىت تيلن با دل  اللاطع  والربااني الىاطع  علو و ود اهلل عق و ل، فراقص الكوايص لياًل، فل ا 

فل وهاب تاق اها الربوبي ؟ فل ا أرأى أةداا م يئاً قام اها ريب، واها ليت من باب اجلقم بل املتأمل ل ى ال يى
تيلن أ  الرب ال يناغ، أ  يغيص وأعن ال بد أ  يكو  قاي ًا علو مصاحل العااد ومدبراً هلا، مث تدرت علين الىالم فرأى 
 الل ر مث أفل وهاب، مث رأى الش ت فأفلت وهابت، مث قرر عنداا براوتن من الشرك، وأظهر و هتن هلل عق و ل اله  

                                                           
 (7الفاحت  ) - 67
م   ابن اللي ، مشت الدين أيب 1999اوو / 1420، دار الكتص العل ي ، ب وم، 1،ط31-30، ك1، تحكامتفسيرآياتاألالصابوين، حم د عل،،  -68

 م.1999اوو، 1420، املكتا  العصري ، ب وم، 2، ط30-28حتليق حم د عاد اللادر الفا ل،، ك  الفوائد،بد اهلل، 
 (79-75ا ععام ) - 69
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وما اهو اآليام ؛ال  وذ ًا ةيًا لعااد  التأمل والتفكر والتدبر و ملكوم  (،70)وام وا رض ةنيفًا مىل اً ف ر الى 
 الى وام وا رض مث الو وم ا  الق بأ  اهلل وةدو مىتاق العاودي  ال شري  لن .

ادً  مث الع ل باجلوارح  ًا مث أر وو اللص  من الذك  اليت يناغ، النظر فيها فأ  اخلواطر و الللص ال بد أ  تصاح فكر 
و؛ الح اخلاطر أرهل من ؛ الح الفكر، ويها ؛ الح الفكر أرهل من ؛ الح الراد ، و؛ الح الراد  أرهل من 
تدارك فىاد الع ل   ولهل  ال بد أ  يشغل ا عىا  فكرو مبا يعنين دو  ما ال يعنين، فالفكر واخلواطر والراد  واهل ن 

 (71)من النفت. أةق ش،و بإ الةن

ومجاع ؛ الح النفت أ  تشغل الفكر و التصورام اليت تلقم للتوةيد وةلوقن، وو املوم وما بعدو من اجلن  والنار، 
 وو آفام الع ام وطرق التارز منها، وو اليرادام ما يشغل النفت بإراد  ما ينفعها وطرح ؛راد  ما ي راا.

 قف التأمل والتدبر والتفكر و عاادام قومن، فكا  تادهل  ويىعو ا  ؛ةلاقولبرااي  علين الىالم الكث  من موا
الق و عااد  اهلل عق و ل وةدو ال شري  لن من خالم الج  والرباا  والنظر و ملكوم الى وام وا رض وبيا  

 72) الهل  و هله  وقل  علوهل 

 االستغفار. -2

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹچ  

ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ 73چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 أ  االرتغفار من أعظ  ال اعام  74 چۆئ  ۆئ            ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۇئوئ     وئ  ۇئ

 

                                                           
 م.2002او _ 1422،مكتا  الصفا، اللاار ، 1، ط241-240، ك الرحمن تيسير الكريمالىعد ، عاد الرمحن بن عا ر،  -70
 .215-214، كالفوائدابن اللي ،  -71
 ، دار الايا  العريب، اللاار . 164-161، ك 1، را عن: حم د عا ر وأخرو  تالبداية والنهايةأبن يث ، ع اد الدين أيب الفداو أمساعيل،  -72
 (135آم ع را  ) - 73
 (33)ا عفام  - 74
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وام وقيام يوهنا  ال  فنخت  بن الصلوأعفع اللربام، واو ا ما  من العهاب، ومأمور بن و ختام ا ع ام الصال  مع  
 الليل، والج، وختام جمالت الهير، والو وو، وقراو  اللرآ ، واجملالت يلها.

ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   ٹ ٹچ واالرتغفار مأمور بن و يث  من النصوك اللرآعي  والناوي 

ٹ ٹچ  75چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    

 (77)وو الديث قام  لو اهلل علين ورل  : "طوىب ملن و د و  ايفتن ارتغفاراً يث اً" 76چحئ  مئ  

واملراد بالغن ما يتغشو  (78)وقام  لو اهلل علين ورل : " أعن ليغا  علو قليب وأين  رتغفر اهلل و اليوم ماي  مرو" 
الللص من الفرتام والغفالم عن الهير اله  يا  شأعن الدوام علين، فإذا فرت عنن أو هفل عد ذل  ذعاًا وأرتغفر 

ن االرتغفار  عل اهلل لن من يل ا  فر ا ومن يل  يق خمر ا ورزقن وقام  لو اهلل علين ورل :" من أيثر م (79)منن"
 .(80)من ةيث ال  تىص"

د واملتأمل املتدبر و االرتغفار والفاظن تد أعن ذو فوايد عظي ن فان ترب النلص و العاادام وبن يىتجلص الغيث والول
شياطني  د وربن، وبن  صن املؤمن عفىن منواملام، وبن تىهل ال اعام وتىتجاب الدعوام وتقوم الوةش  بني العا

ا عت واجلن وتد ةالو  االميا ، وحتصل لن حما  اهلل عق و ل، ويقيد عللن وامياعن ويهاص ه ن وون وةقعن، ويلال اهلل 
علين ويفرح بن، وتدعوا لن املاليك  فإ  ف ل و؛  يرام  أيثر من ذل  الف ل اله  يأتين اهلل من يشاو من عاادو 

 (81)الني.الص

                                                           
 (12-10عوح ) - 75
 (52اود ) - 76
 (. 4571(  و عفن اللااين و  عيف اجلامع ةديث رق )3817، يتاب ا دب، بابا االرتغفار، ةديث رق )سنن أبن ماجهأبن ما ن، -77
 (.4977مىل ، يتاب الهير والدعاو، باب ارتاااب االرتغفار، ةديث رق ) -78
 ، دار  الح الدين، اللاار .24-23، ك 17، حتليق: الح عوي  ، تالنوويشرح  سلمصحيح مالنوو ، حم، الدين أيب زيريا،  -79
 (.3886(،  اان االلااين و اجلامع الصايح ةديث رق  )3816أبن ما ن، يتاب االدب،باب االرتغفار، ةديث رق ) -80
 /https://www.saaid.net، االستغفار فضائله وفوائدهعرفن، أمحد، ملام  -81
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وريد االرتغفار ي ا قام علين الصال  والىالم أ  تلوم: " الله  أعت ريب ال ؛لن اال أعت خللتين وأعا عادك وأعا علو 
عهدك ووعدك ما ارت عت أعوذ ب  من شر ما  نعت أبوأ ل  بنع ت  عل، وأبوأ بهعيب فاهفر   فأعن ال يغفر 

 (82)الهعوب اال أعت"

 بن تد أعن يت  ن االعرتاف بربوبي  اهلل عق و ل وألوايتن وتوةيدو، واالعرتاف بأعن خاللن، العامل واملتأمل و اها الهير
أذا أعشأو عشأً  تىتلقم عجقو عن أداو ةلن وتلص و فين، وفين العهد والوعد بأ  يكو  املؤمن علو منهج اهلل ما أرت اع 

يا رب املغفر والرمح   قرار بنع  اهلل علينا، وأ  الهعص يعرتينا فنىأل ا  ذل  رايال، وفين اعرتاف باخل أ والتلص  وفين ال
 .(83)فأعت وةدك متل  ذل  

وعندما تعي  متأماًل اهو املعاين تتالق ل  الغايام املر و  والوعود الرباعي  اليت بينها الرروم  لو اهلل علين ورل ، 
ارتخرات  يث و  داً، فلكل عص تأمل يىت يع من خاللن املؤمن  والن اذت التأملي  و النصوك الشرعي  من اللرآ  والىنن

 مراد اهلل عق و ل وما ةواو من الذك  واملعاين اليت ترتل، باملؤمن ا   الدر ام العلو واللرب من اهلل عق و ل.

 المطلب الثالث: رمضان إنموذجاً.

دبر والتفكر اهلل تعا  فيها اهو العااد ، فأ  و التقال الشروع و عااد  ما البد أ  يتأمل املىل  اآليام اليت شر ع 
ك  وملا د، وقي  وفوايد.  و ا لفاظ واملعاين مو هام لإلميا ، تص ا خه هبا، فكا عااد  ةذ

i)  وقد  او النداو بالصيام بو ف الميا  وليت الرالم فالميا  أعلو در ن من الرالم، ويش ل و معناو
الرالم يش ل ةك تن راااعن وتعا  و اختيار اللفظ، فالصيام عاادو شاقن فه، اخلاك العلايد، بين ا 

 ٿ  ٹچ  ٹامتناع عن أمور حماوبن و روري  للاد ، ف عىن يتص انا أبلغ من فرض ومل وثق وأقوى
 
 

                                                           
(، وقام 3586(   الرتمه  ، يتاب الهبايح، باب الدعوام، ةديث رق )1309، يتاب الصالح، باب و االرتغفار ةديث رق  )أبو داود -82

 الرتمه : ةديث ةىن  ايح.
 -اوو1423، دار الكتاب العريب، ب وم، 7، ط221، ك1،حتليق :حم د املعتص  باهلل، تمدارج السالكينابن اللي ، مشت الدين أيب عاد اهلل،  -83

 م.2003
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،وذير اهلل  84چٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  
 قالنا، فنان فنان ليىت ا من الوةيد  اليت تصوم، فلدعق و ل أعن يتص عن الهين من 

ا م  من قالنا ففين تنشيط هلهو ا من، بأعن يناغ، لك  أ  تنافىوا ه ي  و تنفيه االع ام واملىارع  ا  اخلصام 
ب التلوى، االصال  وو هناي  اآلي ، ذير اهلل عق و ل الك   من مشروعي  الصيام وا، التلوى، فالصيام من أيرب أرا

    فين امتثام أمر اهلل وا تناب هنين، وا، الك   العليا من الصيام لتاليل لام ؛مياين عاٍم.
واملتأمل و الصيام ريجداا من أبلغ العاادام و ارتشعار مراقا  اهلل عق و ل لن و يل ركناتن وةرياتن واها باب 

ذل  ا ثر  فيصاح يراقص اهلل عق و ل و يل ةني، وبالتا  يالمتعظي  من ابواب الرتبي  بارتشعار املراقا  الهلي ، 
 (85)و أع الن وأقوالن وأفعالن ومعامالتن مع عفىن ومع ا خرين ومع الكو  بأي لن

أذا الصيام عاادو مميقو ترتل، باملؤمن ا  در ام عليا من الميا  والتلوى، فت يع جمرى الشي ا  و عفىن في عف اواو 
عق  ار  بالىوو، وبالتا  ياتعد عن املعا ، واآلالم وتكثر طاعاتن وقرباتن هلل عق و ل فيقداد تلواً وقرباً من اهللوعفىن ا م

 و ل.

والصيام من ال رق املعين  علو التفكر، فالصوم يوقظ الفكر  وي عف الشهوام وباملداوم  علين تنىكص علو النفت 
راب  والم التفكر والتدبر والتأمل، خبالف أذا ما أيثر من ال عام والشالىكين  متنح  اةاها  فاو يعينن علو دخوم 

فيتثاقل عن ال اع  وتىد أمامن أبواب التفكر والتأمل، ةيث قام لل ا   بنن: أذا امت م املعد  عامت الفكر  وخررت 
 .(86)الك   وقعدم ا ع او عن العااد  

اخلصوك، فهو  وم الللص عن اهل   الدعي  وا فكار الدعيوي ، واملتأمل و أررار الصوم الااطن  تد  وم خصوك 
ويفن ع ا روى اهلل عق و ل بالكلي  ومن تفكر و روى اهلل عق و ل  عل اليوم االخر ةصل منن الف ر، ويلام من 

 بني، فههو ر حتريت وتن بالتصرف و هنارو لتدب  ما يف ر علين يتات علين خ يئ  فههو رتا  ا عاياو والصديلني واملل

                                                           
 (183الالر  ) - 84
 .79-78، كتيسير الكريم الرحمنالىعد ،  -85
م، شاك  ا لوين الشرعي ، 2011الصوم،  تأمالت في آية  حم د ، حم د شال،، 75، ك التحرير والتنويربن عاشور ،  -86

http://www.alukah.net/  ،م.2004-او 1425،دار الكتص العل ي ، ب وم، 1(، ط28، ك)1، تالموافقات  الشاطيب، أيب ارااق 

http://www.alukah.net/
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أعلو مراتص الصوم، أما  وم اخلصوك فهو  وم الصالني فهو يف اجلوارح عن اآلثام بغض الاصر عن يل ما يتصل 
 بالللص ويله، عن ذير اهلل عق و ل، وةفظ اللىا  عن الغيا  والكهب والن ي   والفا  واخلصوم  واملراو، وشغلن 

 غاو    مكروو ويل ما ةرم قولن واال غاو ؛لين ويف بلي  اجلوارح عن بهير اهلل وتالو  اللرآ  و وم الى ع عند ا 
  اآلثام وأ  ال يىتكثر من ال عام عند ا ق ار.

واملتأمل واملتدبر مبعىن الصيام الىابق ذيرو، يفه  أ  امللصود من الصوم التخلق خبلق من أخالق اهلل عق و ل، واو 
ر ف عن الشهوام واالرتلاوبالعىا  برتا  فوق الاهاي  لكىر شهوتن، واها رالص دين ، مث االقتداو باملاليك  و الك

 (87)الصوم عند أرباب ا لااب وأ ااب الللوب.

 والمتأمل في حكمة تشريع الصوم وفوائده العائدة على صاحبه في الدارين، نجدها كثيرة جداً ومنها:

يف النفت عن الشهو  من أ ل تربيتها ومسواا وعلواا عند شان الاهاي ، وقرهبا من شان املاليك  امللربني،  -1
وبهل  تكو  أقرب ا  اهلل عق و ل وأيثر قو ، وه، الديث قام  لو اهلل علين ورل :" أال الصوم فهو 

ن   وأعا أ قى بن" وال  قاو ، تأمل الديث وا  ر املرتتص علو الصوم، " فأع(88)  وأعا أ قى بن" 
 اهلل عق و ل ميكن أ  تدرين العلوم.

و الصوم  ا  الاد  وعافي  النفت، وتدريان علو التواز  و ا يل والشرب، وتلليل ال عام والشراب  -2
 ومجيع امللهام والشهوام النفىي .

دودو وا تناب ل وةفظ ةالصوم عاادو روةي ، ترتل، بالروح والنفت، وعامل أرار، و تلوى اهلل عق و  -3
 حمارمن.

الصوم رمق للوةد  فا من الرالمي  أم  واةد  والوةد  م لص اام لهاتن و العليد  الرالمي ، فأهن   -4
 يصومو  شهراً واةداً و يل بلاع ا رض.

أ  الصوم تغهي  للنفت تغهي  علوي  تشان النفت طاق  علوي  تقيد عشاطن وع اوو اال ترى أ  معظ   -5
 ام و الرالم ياعت و رم ا .الغقو 

                                                           
 .321،ك1، ،تالدينعلوم  إحياءالغقا ،  -87
 (3763، يتاب الصيام، باب ف ل الصيام، ةديث رق )صحيح مسلممىل ،  -88
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أ  الصوم ينىف يل اعواع التعلق با يل والشرب والقوت ، فأعت هين بالصوم عن يل ش،و، أال عن اهلل  -6

 عق و ل وعوعن وعاادتن.
 

الصوم أتصام باهلل عق و ل مااشر، تعل  تتدبر أ  اهلل عق و ل أيرب من يل ش،و، فتت ع باللو   -7
 (89)التابي ، وأ  اهلل عق و ل وةدو مصدر ل ما .والنشاط وا فكار 

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

وع مع براز بعض معاني المفاهيم الواردة والتأمل الشرعي للموضإتم بحمد اهلل وتوفيقه البحث الذي حاولت فيه 
 بيان بعض جوانبه.

 أوال: النتائج:

 عافع للعاد و معاشن وع اين.أ  مفهوم التأمل مرادف ملفهوم التدبر والتفكر، واو  -1
 أ  التأمل ذو قي   عللي  وعفىي  يربى جتعل  اةاها قو  الميا  متعللاً باهلل عق و ل. -2
أ  النصوك من الكتاب والىن  يلها حمل تأمل وتدبر وتفكر، ترتل، بالفكر والعلل والللص، واناك  -3

 أدلن خا ن ذام معىن مااشر أو قريص.
و الصاحل ثري   داً مبواقف وأقوام تدم علو التأمل والتفكر والتدبر وأويتن وأثر ةيا  الصااب  والىلف  -4

 و ةيا  املىل .
ك  التابي  ذام الفايد . -5  أ  للتأمل طرق وورايل تاعث علو الو وم للاذ
 الفاحت  أعظ  رورو يتجلو فيها التأمل بكل أبعادو. -6
 قصص ا عاياو ماد  ثري  للتأمل و اذت  تهى هبا. -7
 ا ذيار ذام ا لفاظ وأبعاد تتجلو فيها معاين التأمل واالرتغفار  وذ اً. -8

                                                           
،ملفام أيادميي  سيكولوجية الصيامم،   ع ارو أمحد، حما ر  2008او_1،1429(، ط194، ك)حكمة التشريع اإلسالمي ود ، عور عاد،  -89

 ع ار .
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 أ  رم ا  شهر التجليام والتأمالم يوعن عااد  خا   تفرد اهلل عق و ل بعل  ثواهبا. -9
أ  الرالم قد راق ال ارام بكل العصور ا  مفااي  التأمل والتدبر والتفكر للو وم ا  ةياو  -10

 تابيام وتليب مت لااهتا.مليئ  بالذك  وال
 ثانيا: التوصيات

 العناي  بعل  التأمل وخا   و النصوك الشرعي  ) الكتاب والىن  الناوي ( مث الكو  بأي لن. -1
 فه  التأمل فه اً دقيلاً معاشاً ع لياً  تات لااوث ومتخصصني من أ ل أثراو اها املفهوم و؛ع اوو ةلن. -2
مناة، الياو الع لي  من أ ل الو وم ا  الك  املنشود  ) مماررن  ربط التأمل والتفكر والتدبر و يل -3

 ع لين للتأمل(.
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم -1
، جم ع 6، طالمعجم الوسيطابرااي  مص فو، أمحد القيام، ةامد عاد اللادر، حم د عل، النجار،  -2

 اللغ  العربي ، مؤرى  الصادق لل ااع ، طهرا .
، دار الكتص العل ي ، 1، طالتبصرةابن اجلوز ، مجام الدين أبو الفرت عاد الرمحن،  -3

 م.1986ه/1406ب وم،
،دار 1ورف عل، بدو ، ط\، حتليق:  صيد الخاطرابن اجلوز ، مجام الدين أبو الفرت عاد الرمحن،  -4

 م.1999ه/1420الي ام ، 
حتليق:  ،عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهدسيرة ومناقب ابن اجلوز ، عاد الرمحن بن عل، بن حم د،  -5

 م.1984ه/1404، دار الكتص العل ي ، 1حمص الدين اخل يص، ط
، دار 7، حتليق: حم د املعتص  باهلل، طمدارج السالكينابن اللي ، مشت الدين أيب عاد اهلل اجلوزي ،  -6

 م.2003ه/1423الكتاب العريب،ب وم،
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 ه.1432جم ع الفلن االرالم،،  د ، 
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ABSTRACT 

 
 The present research work is about the mother in the light of cultural and social 

variables. In fact, there are several factors that have contributed in changing the 

life Style of the mother and her family these factors are both intellectual and 

Ideological.  

The woman is better Known for her traditional role, doing her natural Job as a 

were female and a mother who is responsible for giving birth and for the 

upbringing of her children, for preparing them for social life. However, this 

traditional view of the woman has been over come since the cultural system is 

demanding a modern woman who is able to do her natural role ; giving birth to 

children and bringing them up. 

And at the some time having a job in any domain or field through which She 

contributes in the development of her society. This shows the great influence of 

the European woman on her. Besides, there are differences in the social up 

bringing process of both the traditional mother and the modern one especially in 

the way girls are brought up since they are the future mother.                  
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 الملخص

بقّوة  يتضّمن موضوع البحث األّم يف ظّل املتغّّيات الثقافية و االجتماعية. حيث أّن هناك عّدة عوامل أسهمت و
 تكــــــــــــمن يف العوامـــــــل الفكريـــــــــة و اإليديولوجية.هي  عائلتــــها، و يف تغيّي الواقع الذي تعيشـــــــه األّم و

أّم مربية مسؤولة عن إجناب و تنشئة  فاملرأة عرفت بدورها التقليدي اّلذي تعيش فيه وظيفتها الطبيعية كأنثى كاملة و
أصبح الّنظام الثقايف يطالب  جتاوزها و إعدادهم للحياة االجتماعية، إالّ أّن هذه الّنظرة الّتقليدية للمرأة تّ  أبنائها و

يف الوقت ذاته تشغل نفسها بعمل أو وظيفة يف  إعداد الّنشئ و بامرأة عصرية متارس دورها الطبيعي يف اإلجناب و
  تسعى من خالله إىل حتقيق ذاهتا و املسامهة يف تنمية جمتمعها و يف ذلك تأثر باملرأة يف احلضارة األوروبية، ،أّي جمال

كما أّن هناك اختالفات يف عملية التنشئة االجتماعية عند كّل من األّم الّتقليدية و األّم املعاصرة لألبناء، خاّصة 
 اإلناث باعتبارهّن أّمهات املستقبل.
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        :توطئة

ماعية. فعلى املستوى و االجت افيةـــــــــا يف الثقـــــــــّدة مستويات جنملهـــاعية اجلزائرية تغّيات على عـــــــــــــــــعرفت احلياة االجتم 
و هو ما  متفاوتة،الفكري و العقائدي تغّيت األدوار االجتماعية، حيث تقامست املرأة مع الرجل األدوار بدرجات 

ايف، الذي إن صّح القول تنازل أو تغاضى عن مكانة املرأة التقليدية و أصبح يطالب بامرأة ـــــــــام الثقــــــــه الّنظــــــــتطّلب
عصرية، متارس دورها الطبيعي كأّم يف العائلة و تتوىل مسؤولية اإلجناب الذي يعّد وظيفة أساسية من وظائف األسرة و 

ب جوهري من واجبات املرأة املتزوجة، و يف نفس الوقت تشغل نفسها حبياة عملية تسعى من خالهلا إىل حتقيق واج
ارة األوروبية و ــــــذلك حماكاة للحض ل، و يفـــــــــانب الرجـــــذاهتا و تنمية قدراهتا الفكريــــة و املعرفيــــــة و طموحاهتا إىل ج

 تقليدية تعطي وقتها كّله لعائلتها خاّصة أبناءها.من جهة أخرى، جند أّما 

 و على إثر األّم الّتقليدية و األّم املعاصرة، جند اختالفات يف طريقة تنشئة األبناء عند كّل منهما.

 من هذا املنطلق قمنا بطرح األسئلة التالية: 

 املرأة األّم داخل اجملتمع؟إىل أّي مدى سامهت املتغّّيات الثقافية و االجتماعية يف تغيّي مكانة  -

 هي طبيعة تنشئتهما ألبنائهما؟ ماو  ما هو واقع احلياة الذي تعيشه كّل من األّم التقليدية و األّم املعاصرة؟ -
 حاولنا اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل التطّرق للعناصر الّتالية:    

 . تغّّي مكانة املرأة يف اجملتمع.1

 ائلة.. األّم و دورها يف الع2

 . األمومة و التنشئة االجتماعية.3

 . التنشئة االجتماعية لدى األّم التقليدية و األّم املعاصرة.4
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 أّوال: تغّير مكانة المرأة في المجتمع:

ماعية و مادية،  اجتشهدت معظم اجملتمعـــــــــات العربـــــــية منذ منتصف القـــــرن العشريــــن مجلة تغييــــــــرات حضاريـــــــة و 
القات عكان هلا الّدور املباشر يف تطوير الّسمـــــات اجملتمعيــــة اهليكليــــــــة و العـــــادات و التقاليد و القيم االجتماعية و ال

 او التفاعالت و السلوك االجتماعي. و وصل الّتأثّي إىل مركز املرأة يف اجملتمع و عالقته بطبيعة واجباهتا و حقوقه
. حيث تغّيت مكانتها االجتماعية بتغّّي نظرة اجملتمع هلا، الذي 1و االنتقال الثقايف اء الطبقيـــــــــاالجتماعية و البن

أصبح يطالب بنماذج نسائية جديدة هلا الدور الفعال يف بنائه و تنميته و ازدهاره، متاشيا مع متطلبات اجملتمع 
 املعاصر.

ر و املفاهيم اجلديدة و انتشار معامل التحّضر و التنمية الشاملة، لعبت الدور الكبّي يف تغيّي كما أّن دخول األفكا
ة اليت كان محملها إزاء القدمي األوضاع املختلفة اليت كانت تعيشها املرأة، فالرجل بالتدريج بدأ يغّي مواقفه و قيمه

ة و التعليم خصوصا بعد إثبات قدرهتا على اكتساب الرتبياملرأة و أخذ ينظر إليها نظرة مليئة باالحرتام و التقدير. 
إشغال املهن احلساسة يف اجملتمع املعاصر. إضافة إىل حتّمل مسؤولية البيت و تربية األطفال و تغيّي الرجل ملواقفه  و

تها و عرقلت تقّدمها لاالجتماعية السلبية إزاء املرأة، لعبت الّدور الفعال يف رفع مكانتها و حتريرها من القيود اليت كبّ 
ــا و ـــــــــة هلــــــــيـــه الدونـــــــ. فاملرأة صنعت مكانتها االجتماعية نتيجة تغيّي الرجل لنظرت2احلضاري لفرتة طويلة من الزمن

ؤولياهتا االجتماعية، املضافة إىل مسة و ـــــــــــــــات املهنيـــــت هلا بتوّّل املسؤوليـــــــاليت مسح ،ةــــــماعيــــــروف االجتـــالظ
 األسرية.

 

 

 

 

                                                           

 .51م ص2008، 1إحسان حممد احلسن، علم االجتماع املرأة، دراسة حتليلية عن دور املرأة يف اجملتمع املعاصر، دار وائل، ط- 1  
 .53-52املرجع نفسه ص  -2 
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)األسر الّنووية(، ممّا  املصّغر الزوجييضاف إىل ذلك التغيّي يف بناء األسرة يف حّد ذاهتا، حيث ّت االجتاه حنو الشكل 
يّي التنسيق اأّدى إىل افتقاد األسرة إىل العديد من وظائفها التقليدية، نتيجة لظهور مؤسسات متخّصصة و تغيّي مع

 .3االجتماعي و نسق املراكز و األدوار

نا نظرا لتغّّي مكانة املرأة يف العائلة، جند تغّيا على مستوى مكانتها كأّم تبعا لتغّي نسيب لبعض القيم الثقافية. نقصد هو 
نتيجة إلشغال  ،جانب الرتبية حيث صارت تساهم يف توّّل مسؤولية التنشئة مؤسسات اجتماعية أو مربيات اجتماعيات

 و مهاّمها األسرية.  األّم دورا اجتماعيا معينا داخل اجملتمع محّدد واجبها الرئيسي كأمّ 

و إذا تعّرضنا إىل وضعية املرأة اجلزائرية على وجه اخلصوص جند أّن الدستور اجلزائري جيمع يف نصوصه بني الّرؤية السياسية 
أّم و زوجة و يعرتف باملكانة األساسية اليت حتتّلها املرأة يف اخللية العائلية كو الوضعية االقتصادية جتاه هذه املرأة، فهو 

 ،. هذه الرؤية تعكس نظرة اجملتمع اجلزائري للمرأة4و يشّجع املرأة على توّّل العمل ملا يف ذلك من نفع للمجتمع ،مواطنة
 ي تقوم به.   تتناسب مع الدور االجتماعي الذ اليت ،اليت تأخذ بعني االعتبار مكانتها األسرية و وضعيتها االجتماعية

دخول املرأة عامل العمل، ال جيب أن يتّم على حساب وضعها كأّم و زوجة، إذ ينبغي أن يتكيف وضعها كعاملة مع و 
و . 5وظيفتها العائلية املزدوجة، فهي تلعب أدوارا حمّددة داخل أسرهتا من بينها: اإلجناب، العناية باألطفال و تربيتهم

هنا نتحدث عن نوعية العمل أو الوظيفة اليت تقوم هبا املرأة، إذ ينبغي أن تتماشى طبيعة شغلها مع مكانتها األسرية، 
ا حتّبذه االجتماعية و هو م األسرية و نوع العمل مع الوضعية ناسبخاصة إذا كانت هذه املرأة أّما، إالّ أنّه ميكن أن يت

عية يف نفس الوقت، فمهنة معّلمة مثال تفضلها العديد من النساء ألهنا جتمع بني بعض و البيئة االجتما رأةـــــــــامل
 اخلصائص، من بينها: الرتبية و التنشئة االجتماعية .

 

                                                           

وم اإلنسانيــــة و لبلحاج مليكة، مسامهة املرأة الريفية يف تنمية اجملتمع احملّلي، دراسة ميدانية بريف تلمسان، خمطوط مذكرة نوقشــــت بكليــــــة الع -3 
 .124م ص 2011-2010حتت إشراف: سعيدي حممد، سنة:امعة تلمسان، جباالجتماعية لنيل شهادة املاجستّي يف أنثروبولوجيا التنمية 

من إشراف: عبد  ،حورية صاحلي، ما هي اهلامشية بالنسبة للمرأة يف جمتمعنا، هل هي شّر أم خيار حمتوم لتحّررها؟، كتاب مشرتك بعنوان: املرأة اجلزائرية -4 
                                  .           99ص،1983 ،1طالقادر جغلول، ت: سليم قسطون، دار احلداثة، 

 .141فاطمة الزهرة ساي، النساء يف املؤسسات التمثيلية، كتاب مشرتك، مرجع سابق ص -5 
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ل فاملرأة تعترب ركيزة العائلة و هي تتوىّل دور الوسيط اإليديولوجي بني اجملتمع و العائلة، فهي كمربية لألطفال تتوىّل نق
من امليثاق الوطين أّن:" ترقيـــــــــــــــة  34اإليديولوجية االجتماعية داخل العائلة. و حىت من الناحية القانونية جند يف الصفحة 

 .ساسي"أاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية لألمة معرتف هبا كحق  السياسيـــــــة وركتــــها الكاملـــــة يف احليــــــــــاة املرأة و مشا

فهي أساس العائلة و دورها داخلها ال ميكن لغّيها أن ميثله، خاصة وظيفة األمومة كمعطى بيولوجي و اجتماعي،  
دوار رخرجها و السياسية داخل اجملتمع، فتعّدد األ االقتصادية افية وـــــــرها االجتماعية و الثقلكّن هذا ال مينع من تعّدد أدوا

يف رسم  و كّل ذلك يساهم ،سرعة و أفكار جديدة من النطاق التقليدي الثابت و يدخلها يف عامل جديد كّله حركة و
 مكانتها و بروزها داخل اجملتمع.

 و دورها في العائلة  ثانيا: األمّ 

الح   بني األّم اليت يرتبط عن طريقها الطفل باألقارب اخآخرين و األّم البيولوجية، و املنيلقد مّيز بعض األنثروبولوجي
. فاألّم هلا دورين أساسيني، األول 6أّن األّم البيولوجية و األّم االجتماعية يشكالن شخصا واحدا يف الغالبية من احلاالت

بنائها و باقي و الثاين اجتماعي يتمثل يف رابطة القرابة اليت تربط بني أ ،يتمثل يف احلمل و اإلجناب و اإلرضاع بيولوجي
 أفراد األسرة. 

و يذهب بعض العلماء إىل اإلّدعاء بأنّه إذا كانت الطبيعة قد اختصت املرأة مبهمة احلمـــل، فالثقافـــة و اجملتمع مها الّلذان 
. فاألّم مرتبطة طبيعيا و ثقافيا و اجتماعيا بأبنائها، فهي اليت متنحهم 7على تنشئة األطفال و العناية هبميقصران مهمتها 

احلياة الطبيعية عن طريق والدهتم، كما أهّنا املسؤولة عن حياهتم الثقافية و االجتماعية من خالل تنشئتهم و إعدادهم  
 كأفراد فاعلني يف اجملتمع. 

 

 

                                                           

 .44-43،ص2008دط،القاهرة، ،حممد اجلوهري، املفاهيم األساسية يف األنثروبولوجيا )مدخل لعلم اإلنسان( -6 
 .349 -348املرجع نفسه ص  -7 
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د أّن األّم تتمتع مبركز كبّي داخل العائلة، فهي تقوم بدور أساسي يف بناء األسرة و احلفا  عليها، من ناحية أخرى جن
و تظّل األّم تؤدي واجبها حنو  ،ترعاهم حىّت يستطيع الفرد منهم أن يعتمد على نفسه يف حياته فهي اليت ترّّب األبناء و

   .8األبناء حىت بعد استقالهلم

الرعاية الذي تقدمه األّم ال يرتبط بأعمار األبناء و ال بنوعية العائلة اليت ينتمون إليها، فسواء كانت ما يعين أّن واجب 
 ممتدة أو نووية فهي متارس سلطتها الكاملة على أبنائها، ألهنم حباجة إليها يف كّل مراحل حياهتم.

ائها عن خمتلف السلوكات و القواعد األخالقية ألبن املسؤولة عن نقل القيم الثقافية و الرمزية و االجتماعية وكما أهّنا 
فهي املربية و املعلمة اليت تعمل على تلقني أبنائها أساسيات احلياة و الضوابط  .9طريق عملية التنشئة االجتماعية

 األخالقية و هتيئتهم للحياة االجتماعية.

 ثالثا: األمومة و التنشئة االجتماعية:

و األساسيــة يف البيــــت و إعداد النشئ و الرتبيــــة، فالبيــــت هو عالــــم املـــرأة و مملكتها اخلاصة، تتمثل مهمة املرأة األوىل 
و هي مبا امتازت به من خصائص األقدر على القيام هبذه املهمة العظيمة، فهي اليت تعّد األجيال اجلديدة اليت تتسّلم 

  أعلى املراتب االبا ما تكون وراءه األّم نظرا لعنايتها و حرصها الشديدين.، فنجاح األبناء و وصوهلم إىل10قيادة اجملتمع

فتسيّي بيتها و رعاية أبنائها من أوىل أولوياهتا، كما أهّنا تتمّتع خبصوصية و جدارة .11وظيفة األمومة حمورية يف هوية املرأةو 
 متّيزها عن اّيها حىّت و لو كان األب.  

 

 

                                                           

 .328-327م،ص2007لساعايت، املرأة و اجملتمع املعاصر، دار قباء احلديثة، دط، القاهرة، سامية حسن ا -8 
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. فاألّم مرتبطة باجلّنة، 12اهلل صّلى اهلل عليه و سّلم حني قال: "اجلنة حتت أقدام األمهات"لذلك استحقت تقدير رسول 
 ألّن نيل رضاها هو من رضا الّله سبحانه و تعاىل.

من؟  أّمك، قال مث و كانت إجابته لّلذي جاء يسأل: من أحّق الناس حبسن صحابيت؟ قال: أّمك، قال مث من؟، قال:
. من هنا ميكن استنتاج املكانة العظيمة اليت خّص هبا الّرسول صّلى اهلل عليه و 13؟ قال: أبوكقال: أّمك، قال مث من

 سّلم األّم، حيث جعلها يف املرتبة األوىل قبل األب نظرا لقيمتها و متّيزها. 

. 14أّمه وهنا على وهن" هو القرآن يذّكر اإلنسانية جبميل األّم الذي أسدته و املتاعب اليت حتملتها، قال اهلل تعاىل: " محلت
 و يف هذا القول تذكّي حبجم املعاناة اليت تتحّملها األّم أثناء فرتة محلها ألبنائها. 

يف عملية تربية  و طاقة حتّمل فاإلسالم جّمد األّم و كّرمها نظرا ملا تتحّمله من مشّقة يف احلمل و آالم يف الوضع و صرب 
 د و ال يرتبط بأعمارهم. أبنائها، إذ أّن عطاءها اّي حمدو 

فاملرأة متارس وظائف بيولوجية ينفرد هبا اجلنس األنثوي من والدة و رضاعة، فهي دائمة االرتباط بأوالدها و تربيتهم و 
الرتبية و و استمرارية العائلة، لذلك اقرتن دورها ب توّفر هلم الراحة و االطمئنان، فهي اليت حتاف  على توازن البيت

فاستقرار األسرة  يتوّقف على وجودها فهي العنصر األساسي يف بنائها نظرا للعالقة املتينة و الفطرية  15يات املنزلمسؤول
 اليت تربطها بأبنائها. 
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. فعن طريق ذلك تصنع مكانتها و 16فاجملال املنزّل هو املكان الذي يربط و تؤكد فيه املرأة على هويتها االجتماعية
 ا و بني أفراد عائلتها. سلطتها داخل بيته

وصف املرأة بأهنا أقرب إىل الطبيعة من الرجل يعود أساسا إىل بيولوجيتها و دورها االجتماعي، الذي يتحّدد خاصة و 
 .17يف التناسل و الرتبية، و بذلك تكون رمزا الستمرارية اجلنس البشري

هو  ماء و االنبعاث وو النّ  فاملرأة مرتبطة مبنح احلياة فهي رمز للّتجّدد و العطاء شأهنا كشأن األرض املرتبطة باخلصب 
 ما يفّسر عالقتها مع الطبيعة و ارتباطها بنشأة الوجود.

 رابعا: التنشئة االجتماعية لدى األّم التقليدية و األّم المعاصرة:

االجتماعية، جند أّن األّم هي املسؤول األول و الرئيسي عن هذه العملية االجتماعية، حينما نتحدث عن التنشئة 
باعتبارها الكائن البشري األقرب لألبناء بيولوجيا و لديها مكانة عظيمة يف هذا اجملال، فهي اليت تربط األبناء بالعامل 

 اخلارجي و ما يدور حوله من أفكار و ثقافة و جمتمع. 

هتّز السرير هي  ، قال فيها:"أّن اليد اليت"نابوليون"على لسان"هشام شرابي" تحضار مقولة أعجبتنا قاهلا هنا ميكننا اس
، و هو يقصد بذلك املرأة ألهّنا وحدها اليت تصنع اإلنسان، من خالل هتيئته للحياة االجتماعية 18اليد اليت هتّز العامل"

 و بدوهنا ال توجد تنشئة اجتماعية سليمة و ال يوجد أي استقرار يفو العامل اخلارجي،  فهي ركيزة اجملتمع و قاعدته 
 العائلة و اجملتمع ككّل.

و التنشئة االجتماعية هي إعداد الفرد منذ والدته ألن يكون كائنا اجتماعيا و عضوا يف جمتمع معني و األسرة هي أّول 
 و احلضاري و تعّلمه لغة قومه و تراثهم الثقايفبيئة تتوىّل هذا اإلعـــداد، فهي تروضــــــه على آداب السلــــوك االجتمــــاعي 

 و تعمل على ترسيخ قدسيتها يف نفسه فينشأ عضوا     أعراف و سنن اجتماعية،  من عادات و تقاليد و

                                                           

érienne famille et lien social         Lahouari addi, Les mutations de la société alg 16 
dans l’algérie contemporaine,Editions la découverte, paris 1999 ,  p210.  
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. فاألسرة شرط ضروري يف عملية التنشئة االجتماعية لألبناء خالل أوىل مراحلهم العمرية، 19صاحلا من أعضاء اجملتمع
 إذ تعمل على تلقينهم ثقافة اجملتمع، و هتيئتهم ليصبحوا أعضاء فاعلني يف اجملتمع.

تأخذ نفس معنـى الرتبيـــة و الرتبيـــة حتمـــل يف طياتـــــها نظام ثقــــايف معيـــن. و اإلطار الثقايف اجلزائري  إّن التنشئة االجتماعية
ينتج عن اجملاهبة بني نظامني ثقافيني: "نظام ثقايف حديث" و "نظام ثقايف تقليدي، قامسة اجملتمع الشامل إىل جمموعتني: 

 .20احلديث" و "اجملتمع التقليدي" "اجملتمع

و ميكن للعائلة أن تأخذ شكل وحدة أصغر يف اجملتمع، و متثل نظـــــــــاما ثقافيــــــا سواء كـــــان تقليديـــــا أو معاصرا حسب 
و قيم و  ريعرّب عن ما يدور داخل اجملتمع من أفكا ،األدوار اليت يلعبها أعضاؤها. كما ميكن أن متّثل منوذجا مصّغرا

 ثقافة. 

إّن الرتبية هي سياق حتول اجتماعي جليل من الشبان بواسطة جيل من الكهول، جتري أساسا من خالل مؤسسة العائلة 
 إذ يتّم من خالهلا ارس ،. أي أّن الرتبية تتّم مع ما يتوافق اجتماعيا21و هدفها تأمني االنسجام الضروري للمجتمع

 القيم االجتماعية و توارثها عرب األجيال على مدى الفرتات الّزمنية املتعاقبة. 

يتناسب نظام الرتبية التقليدي مع اقتصاد زراعي معاشي و مع شكل للتنظيم االجتماعي اخلاص هو العائلة املوّسعة. 
مع قيم  بني الرجل و املرأة، كتحديد للعمل الرتبوي تناسبااليت من بني مبادئها األساسية: تقسيم األعباء و الفصل 
ىب املتزامنة مع اليت متيز الفضائل اخلاصة بالقر  ،و االمتثال   السلطة و الشرف و التضامن و االحرتام و التعاون املتبادل 

إلخالص و ضع و او يف وضع املرأة جند هذه الصفات تأخذ شكل الطاعة و احلشمة و التوا ،منط الرتبية التقليدي
 التقيد.
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و بالنسبة لنظام الرتبية احلديثة فيتناسب مع اقتصاد صناعي يعتمد إىل أقصى حّد على املفاهيم العقالنية و احلسابية.  
. فاملستوى الثقايف ألّي جمتمع مرتبط إىل 22فاملتغّيات الثقافية حتّدد اجتماعيا و هي شرط و نتيجة لتحوالت اقتصادية

 جة اقتصاده و تطوره و ميكن من خالل الرتبية فهم طبيعة اجملتمع يف حّد ذاته.حّد ما بدر 

من هذا املنطلق خلصنا إىل أّن الوظيفة اليت تأخذها األّم تتناسب مع وضعيتها العائلية و حسب نوعية العائلة يف حّد 
ها الثقايف إىل تقليدية تعمل على نقل تراث ذاهتا، اليت تكون إّما ممتّدة أو موّسعة. و بالتاّل جند نوعني من األمهات: أمّ 

 ىل أبنائها.إ أبنائها من خالل عملية التنشئة االجتماعية، و أّم معاصرة مشبعة بأفكار احلداثة، حتاول إيديولوجيا تشريبها

 التنشئة االجتماعية لدى األم التقليدية: .1
، فدورها يقتصر بالدرجة األوىل يف اإلطار 23األطفال تنحصر وظيفة األّم التقليدية يف أداء األعمال املنزلية و إجناب

 املنزّل و كّل ما يتعّلق به خصوصا األبناء.
قايف، حيث أّن يتمثل دورها يف ما يعرف باالستنساخ الث كما أهّنا تعترب مبثابة احلارس للقيم و التقاليد االجتماعية و  

القتها مع ع ز عالقتـــها مع ابنــــها الذكر باالعتـــزاز و االفتخار وأّول ما تقوم به هو فصل الذكور عن اإلنــاث. إذ تتميـــ
 معّلمة إيّاها أصول احلشمة و الطاعة و إجياد األعمال املنزلية يف ،ابنتها األنثى يغلب عليها توجيه النصائح و األوامر

اإلناث لذلك تّتخذ  سبة هلا هم اّيفالذكور بالن ،. فهي ختتّص بطابع معنّي يف عملّية تنشئتها ألبنائها24سّن مبّكر
 بعض األساليب كالتفريق بينهم يف املعاملة مثال.

من جهة أخرى جند أنّه حبكم خضوعها لنمط ثقايف و اجتماعي يقّدس الّرجل، ما جيعلها تعمل بوعي أو اّي وعي 
سؤولة عن إنتاج نفس األفكار االبا ما تشبهها، فهي امل 25على تدعيم الّدور األنثوي التقليدي و إنتاج مناذج نسوية
 التقليدية اليت كّبلتها على مّر الّزمن و خلق الظروف نفسها.
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ه فالقيم اليت تأّصلت بداخل األّم تنقلها إىل ابنتها ثانية، فهي تعمل الشعوريا على أن تعكس الّنمط الثقايف الذي اكتسبت

قائل: و هنا محضر املثل الشعيب اجلزائري ال ،متثل منوذجا عنها . ألهّنا األقرب إليها و26يف شخصية  أبنائها، خاّصة ابنتها
" تربية الفتاة يف :حني قالت بأنّ  هو ما أّكدته الدكتورة نفيسة زردومي ، وها "" اقلب القدرة على فّمها خترج البنت ملّ 

تتكون من خالهلا  دينية الوسط التقليدي تعمل على جعلها منذ صغرها جديرة باألعمال املنزلية و على إعطائها تربية
 ،   27أخالقيا..."

ذي حتاف  به على عّفتها و األساس ال هفالطريقة التقليدية يف تربية الفتاة ترّكز على اجلانب الديين و األخالقي و تعترب 
 احرتامها للّرجل سواء كان أخوها أو أبوها أو زوجها، فهي بذلك "حتاكي أّمها يف أدوارها بوصفها منوذجا مرجعيا هلا...،

و  ،. فاألّم التقليدية تؤثر بشكل مباشر يف أوالدها خالل عملية التنشئة االجتماعية28الزوجية" تعّد للحياة التقليدية و
هذا راجع إىل مكانتها داخل األسرة، فهي األقرب وتربية أبنائها على يديها من أوىل أولوياهتا، على عكس األّم املعاصرة 

 اليت ميكن أن تشرتك عّدة عوامل خارجية يف فرتة تنشئتها ألبنائها.   
 التنشئة االجتماعية لدى األّم المعاصرة: .2

ة، متعّددة، و االبا ما تعمل خارج البيت نتيجة مؤهالهتا العلمية و الدراسة العالياألّم املعاصرة تتمتع حبريات واسعة و 
فهي تشغل دورين اجتماعيني متكاملني مها: دور ربّة البيت و دور العاملة أو املوظفة أو اخلبّية خارج البيت، و إشغال 

. حيث أّن 29ك اليت يتمتع هبا الرجلهذين الدورين يف آن واحد يرفع منزلتها االجتماعية حبيث تكون مساوية لتل
 وظيفتها خارج البيت باإلضافة إىل وظيفتها األسرية قد تساهم يف ترقيتها االجتماعية و منافستها لدور الرجل.

فهي تشارك يف األنشطة السياسية و مشاركتها هذه متنحها درجة من القوة و النفوذ السياسي، الذي تعتمده يف حتسني 
 .30تشريعية واسعةو  العامة، فهي تتمّتع حبريات قانونية أوضاعها اخلاصة و
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افع الذي استطاعت من خالله أن تعرّب عن رأيها و تد ،من هذا املنطلق جند أّن املرأة املعاصرة اقتحمت اجملال السياسي
 عن حقوقها و تّتخذ قراراهتا و تصل إىل النفوذ أو السلطة.   

تمع، و من جهة مبادئ اجمل و تربيتهم وفق أسس الرتبية احلديثة و يربز دور األّم املعاصرة يف مهمة إجناب األطفال و 
 . 31أخرى ممارسة العمل الوظيفي خارج البيت، فهي مطالبة بإشغال دورين اجتماعيني متكاملني

رج اصرة تأخذ طابعا آخرا، إذ أّن انشغاهلا بأداء وظيفتها خااملع يف مقابل ذلك جند أّن التنشئة االجتماعية لدى األمّ  
اض األطفال أو يتمثـــــل يف: دور احلضانــــــة أو ري ،املنزل لفرتات طويلة يتطّلب منها البحث عن بديل ليــــــــرعى أطفالـــــــــــها

ووية، مستقلة د أهّنا تنتمي يف الغالب إىل عائلة ناملعاصرة، جن املدارس أو مربيات. و نظرا لعصرنة النمط الذي تعيشه األمّ 
و هو ما يوحي بقلة العالقات و الروابط القرابية، ممّا يؤّدي إىل ترعرع أبنائها يف مؤسسات اجتماعية خاصة، بعيدا عن 

 مؤثرات العائلة املمتدة. حيث تغلب على شخصياهتم صفات االستقاللية و احلرية يف اختاذ القرارات.

وجد اختالفات ثقافية و مادية و اجتماعية و علمية و نفسية و تربوية بني األّم و األبناء، فقد تكون األّم تعرف كما ت  
القراءة و الكتابة فقط، بينما تكون البنت مؤهلة علميا. إضافة إىل االختـــالفات الثقافيـــــة و االجتماعية و العلمية و 

جند أمناطا فكرية خمتلفة تتجسد يف شكل سلوكات ثقافية تتمّيز االبا بالتجدد . على إثر ذلك 32االقتصادية و النفسية
 و احلركة. 

ح قد تؤدي إىل عدم استقرار األبناء خالل تنشئتهم االجتماعيـــة و تكوين مالم ،إّن الظروف اليت تعيشها األّم املعاصرة  
و  ،هعلى القيام بوظيفة الرتبية على أكمل وج خاصة يف السنوات األوىل من حياهتم، ألهّنا هي األجدر ،شخصيتهم

 ألّن الالّإستقرار الذي تعيشه ميكن أن يؤثر على عملية التنشئة االجتماعية يف أالب احلاالت. 

ال ميكن احلديث عن التنشئة االجتماعية بعيدا عن األّم، اليت تشّكل اجلوهر األساسي هلذه العملية االجتماعية،    
هّددهم ليصبحوا أعضاء فاعلني يف احلياة االجتماعية، حامية إيّاهم من كّل ما ي ،فّعال يف هتيئة أبنائهاحيث تقوم بدور 

 من أخطار و مظاهر اجتماعية و نفسية.

                                                           

 .184-183املرجع نفسه ص -31 
 .41املرجع نفسه ص  -32 
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 :  خاتمة

أّن  فادهاميف آخر املطاف إذا حاولنا أن نفصل بني هذين النوعني من األمهات: التقليدية و املعاصرة، خنرج بفكرة  
 األّم التقليدية تعمل على نسخ منطها الثقايف يف أبنائها خاصة ابنتها، حماولة توفّي نفس اجلّو األسري الذي ترّبت فيه و
إحياء نفس القيم األخالقية و الفكرية، منتجة نفس الظروف اليت ترعرعت فيها، منتمية االبا إىل عائلة ممتّدة تلّم بأبنائها 

ا هلا، أّما األّم املعاصرة فتؤمن بتجّدد اإليديولوجيات و القيم، أي أّن أبناءها ميكنهم أن رختلفوا حوهلا و تدّعم انتساهب
عنها من حيث األفكار و االجتاهات، إذ أهّنا تؤمن باحلرية الفردية يف اخّتاذ القرارات و ال مانع لديها يف استقاللية العائلة 

   و تشّكل ما يعرف بالعائلة النووية.      

 :قائمة المراجع
 القرآن الكريم
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ABSTRACT 

 
“And the heaven We have constructed with might, and verily, We are steadily 

expanding it.” (The Quran 51:47) 

This expansion of the Heaven or the universe was incomprehensible to people 

when the verse explained above was revealed to Muhammad more than 14 

hundred years ago. It was only hundreds of years later that the facts about the 

expansion of the universe were discovered by scientists. In 1929, Edwin Hubble 

plotted redshift against relative distance and found that the redshift of distant 

galaxies increased as a linear function of their distance. The only explanation for 

this observation is that the universe was expanding. 

This fact has been even more highlighted by modern state-of-the-art technology 

after the invention of ESO’s Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), which 

released 3D images of the deep, expanding universe. 
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Introduction 

In 1929, the well-known astronomer, Edwin Hubble, discovered that the universe 

is expanding. 

Before him, the Austrian Physicist Christian Doppler argued that the Doppler 

effect or shift is the change in frequency of a wave of an observer moving relative 

to its source. The Doppler effect for electromagnetic waves, like light, has been 

of great use in astronomy. It results in the so-called redshift or blueshift. It has 

been used to measure the speed at which stars and galaxies are approaching or 

receding from us. This may be used to measure the rotational speed of stars and 

galaxies. Redshift is also used to measure the expansion of space.     

When Einstein developed his theory of gravity. His equations said that the 

universe should be either expanding or collapsing. Other physicists and 

mathematicians working on Einstein's theory of gravity discovered the equations 

had some solutions that described an expanding universe. In these solutions, the 

light coming from distant objects would be redshifted as it traveled through the 

expanding universe. The redshift would increase with increasing distance to the 

object. 

In 1929 Edwin Hubble measured the redshifts of a number of distant galaxies. 

He also measured their relative distances by measuring the apparent brightness 

of a class of variable stars called Cepheids in each galaxy. When he plotted 

redshift against relative distance, he found that the redshift of distant galaxies 

increased as a linear function of their distance. The only explanation for this 

observation is that the universe was expanding. 

The Glorious Qur’an, which was revealed, more than fourteen centuries ago, unto 

the Prophet Muhammad, peace be upon him, and an illiterate, primitive 

community that lived in the Arabian Desert, stated these scientific facts about the 

expanding universe: 

َماَء بَنَْينَاهَا بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسُعوَن )  (47سورة الذاريات: َوالسَّ  

“And the heaven We have constructed with might, and verily, We are steadily 

expanding it.” (The Quran 51:47) 

This fact was confirmed by NASA’s great observatories, notably the Hubble 

Space Telescope (HST) that was launched into low earth orbit in 1990, and is still 

in operation. The telescope’s capacity has been extended to a great extent by the 

introduction of a new three dimensional device that opened further dimensions  
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in astronomy. The ESO’s Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) has now 

released a new 3D deep field image that exceeded that which was collected by 

 the Hubble. It released great 3D images of the ever expanding universe. 

Technology is opening new horizons in science. More discoveries and state-of-

the-art technologies are in the pipeline to explore the universe and find more 

proofs of the scientific miracles of the Glorious Qur’an. 

 

An Expanding Universe 

In the Glorious Qur'an we read:  

َماَء بَنَْينَاهَا بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسُعوَن ) (47سورة الذاريات: َوالسَّ  

“And the heaven We have constructed with might, and verily, We are steadily 

expanding it.” (The Quran 51:47) 

In order to understand the scientific miracle of the Qur'an, we have to understand 

the level of science at the time of revelation of the Qur'an. At that time, during 

the seventh century, the minds of people were stuffed with superstitions and 

groundless beliefs and they knew nothing about the scientific facts that were 

discovered in the modern age. Amidst such an environment came the revelation 

from the Almighty, Who created the universe and is best aware of it and every 

minute thing in it. Though the Qur'an is not a book of science but it has many 

accurate scientific facts that were proved by modern science. 

The word heaven as described in this verse is used in various places in the Quran 

with the meaning of space and universe. Here again the word is used with this 

meaning in other words, in the Quran it is communicated that the universe 

expands, and this is the very conclusion the science has reached today. Until the 

dawn of the 20th century, the only view provided in the world of science was that 

the universe has a constant nature and it has existed since infinite time. The 

research, observations and calculations carried out by means of modern 

technology however, revealed that the universe in fact had a beginning and 

constantly expands. At the beginning of 20th century the Russian physicist 

Alexander Fried Mann and Belgian cosmologist George Lemaitre theoretically 

calculated that the universe is in constant motion and it is expanding .This fact is 

proved also by the observation of Daise 1929 while observing the sky by 

telescope Edwin Hubble, the American Astronomer discovered that the stars and 

galaxies were constantly moving away from each other. A universe when 

everything constantly moves away from each other implied a constantly 

expanding universe. The observation carried out following has verified that the  
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universe constantly expands. This fact is explained in the Quran when it was yet 

unknown by any one. This is because the Quran is the word of God the Creator  

and the Ruler of entire universe. Nobel Laureate Brian Schmidt won Noble award 

for his research and studies that proved the continuous expansion of the universe. 

This expansion of the Heaven or the universe was incomprehensible to people 

when the verse explained above was revealed to Muhammad more than 14 

hundred years ago. It was only hundreds of years later that the facts about the 

expansion of the universe were discovered by scientists. Physicists and 

mathematicians working on Einstein's theory of gravity discovered the equations 

had some solutions that described an expanding universe. In these solutions, the 

light coming from distant objects would be redshifted as it traveled through the 

expanding universe. At the beginning of 20th century the Russian physicist 

Alexander Fried Mann and Belgian cosmologist George Lemaitre theoretically 

calculated that the universe is in constant motion and it is expanding. In 1929  

Edwin Hubble plotted redshift against relative distance and found that the redshift 

of distant galaxies increased as a linear function of their distance. The only 

explanation for this observation is that the universe was expanding. 

According to Maurice Bucaille, in his book, The Bible, the Qur'an and Science, 

" The expansion of the universe was first suggested by the general theory of 

relativity and is supported by the calculations of astrophysics. The regular 

movement of the galactic light towards the red section of the spectrum is 

explained by the distancing of one galaxy from another. Thus, the size of the 

universe appears to be progressively increasing." 

“Not only is the universe so wide and infinitely vast, but it is also expanding: 

Interestingly, as the universe expands, the size of the observable portion will 

grow—but only up to a point. Gott and his colleagues showed that eventually 

there will be a limit to the observable universe’s radius: 62 billion light-years. 

Because of the accelerating expansion of the universe, galaxies are fleeing from 

us (and each other) at an ever-hastening pace. Consequently, over time, more and 

more galaxies will move beyond the observable horizon. Turning once again to 

our relay race analogy, we imagine that if the players get faster and faster as the 

race goes on, there will be more and more who were so far away when they first 

threw the ball that the light would never have had time to reach us.”i 
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Wonderful Galaxies 

Another verse in the Holy Qur’an refers to the expansion of the universe: 

(16-15" )سورة التكوير نَّسِ اْلَجَواِري اْلكُ ، فَََل أُْقِسُم بِاْلُخنَّسِ "  

"So verily, I swear by the stars that recede, And by the stars that move swiftly 

and hide themselves." (The Qur'an 81:15-16) 

The stars referred to here are those which turn in their orbit, and are characterized 

by their swift movement and temporary disappearance. We should know that the 

words of the Qur'an are more accurate than the terms use by Western scientists. 

They call these receding stars as 'black hole', which was mentioned some years 

ago by one scientist who thought that there are gaps in the sky or black holes, but 

these holes proved to be very heavy bodies weighing billions and billions of tons 

concentrated within a narrow circle called 'black hole'. 

Fraser Cain, on "Universe Today" Website puts forth the question, "How Can 

Galaxies Move Away Faster Than Speed of Light?" He answers as follows: 

"As you know, most of the galaxies in the Universe are expanding away from us 

because of the Big Bang, and the subsequent effects of dark energy, which is 

providing an additional accelerating force on the expansion of the Universe. 

"Galaxies, like our own Milky Way are carried along by the expansion of the 

Universe, and will move apart from every other galaxy, unless they’re close 

enough to hold together with gravity. 

"As you look at galaxies further and further away, they appear to be moving faster 

and faster away from us. And it is possible that they could eventually appear to 

be moving away from us faster than light.  At that point, light leaving the distant 

galaxy would never reach us. 

"When that happens, the distant galaxy would just fade away as the last of the 

photons reached Earth, and then we would never know it was ever there. 

"One sad side effect of this expansion is that most of the galaxies will have 

receded over this horizon in about 3 trillion years, and future cosmologists will 

never know there’s a great big Universe out there."ii 

 

The 3D Images of the Universe: MUSE 

Thanks to Allah Almighty every now and then science unfolds new facts and 

invents new tools and instruments that show man wonderful signs in the universe. 

More than fourteen centuries ago, the Holy Qur’an requested us to explore the  
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universe to understand the signs of His existence and greatness, on the one hand, 

and to understand the scientific hints in the Qur’an which prove that the revealer 

of this book is the Creator of this vast universe. One of these tools and instruments 

is the Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), which has enable scientists to 

produce 3D images of the deep universe and show use more clearly the great 

depth and continuous expansion of the universe, as indicated in the 

aforementioned Qur’anic verse. 

Lisa Winter, on IFL Science website, wrote under the title “ESO’s MUSE Gets 

Incredible 3D Look at Deep Universe,” about this instrument:iii 

“In 1995, scientists working with the Hubble Space Telescope released an image 

of the deep sky that was taken over several days. It revealed thousands of 

galaxies and was even able to detect light from ancient galaxies of the early 

universe. The ESO’s Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) on the Very 

Large Telescope has now released a new 3D deep field image that exceeded that 

which was collected by the Hubble. This new deep field observation was 

described in a new paper published in Astronomy & Astrophysics. Not only will 

this allow astronomers to better see the galaxies, but they will be able to study 

their respective spectra as well. MUSE was able to collect data for 90,000 spectra, 

providing unprecedented insight into the composition, distance, and internal 

motion of 189 objects in the night sky. Excitingly, some of the galaxies included 

in this group existed in the infancy of the universe, coming into existence during 

the first billion years. The younger, more nearby galaxies will be able to be 

analyzed in much greater detail, significantly improving astronomers’ 

understanding of them. 

“Now that we have demonstrated MUSE’s unique capabilities for exploring the 

deep Universe, we are going to look at other deep fields, such as the Hubble Ultra 

Deep field. We will be able to study thousands of galaxies and to discover new 

extremely faint and distant galaxies. These small infant galaxies, seen as they 

were more than 10 billion years in the past, gradually grew up to become galaxies 

like the Milky Way that we see today,” Bacon concluded.”i 

European Southern Observatory website described MUSE and its 3D images of 

the expanding universe under the title “MUSE: Multi-Unit Spectroscopic 

Explorer.” It says: “Like SINFONI, MUSE is an integral field spectrograph 

(IFS). An IFS allows you to observe the entirety of an astronomical object in one 

go, and for each pixel measures the intensity of the light as a function of its 

colour, or wavelength. The resulting data is a 3D set where each pixel of the  
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image has a full spectrum of the light. MUSE splits the field of view into 24 

individual image segments or channels which are each split further into 48 slices 

or “mini slits”, giving a total of 1152 mini slits. Each set of 48 mini slits is injected 

into a spectrograph, which disperses the light into its constituent colours, and 

MUSE measures over 4000 of these colours! From this, the 3D image is 

created.”iv 

 

Conclusion: The Divine Promise 

Allah, glory to Him, says in the Glorious Qur’an: 

فصلت (53َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَهُْم أَنَّهُ اْلَحقُّ )  

“We shall show them Our portents on the horizons and within themselves until it 

will be manifest unto them that it is the Truth. Does it not suffice that your Lord 

is Witness over all things?” (The Qur’an 41:53) 

This holy verse contains a promise from Allah, glory to Him, to people that He 

will show them His signs in the universe and in themselves so that they should 

be certain that the Qur’an is the truth, and anything else beyond it or in conflict 

with it is false. The phrase ‘shall show’ points to the future, not at the time of the 

revelation of the Qur’an. The verse is a permanent invitation to continuous search 

and explore the universe. Science will certainly introduce more sophisticated 3D 

technologies and instrumentation other than MUSE in the near future that help 

us to explore the universe and highlight new horizons that we are not able to 

observe today.  
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ABSTRACT 

 
This article aims at explaining the modern means of investing the endowment 

fund and the use of profits realized from it for the educational projects. As the 

endowment fund is purposely established in Shariʻah to serve as a source of 

revenue and a means of bettering the lots of the people, especially the less 

privileged and poor ones, which include students, investment of the fund will 

therefore preserve the endowment institution. Besides, the rewards of the 

philanthropists still continue. Also, the spending of the endowment funds on the 

educational projects is of paramount importance. This is because the benefits and 

merits of knowledge are innumerable. It is impossible to carry out religious 

obligations without education and knowledge. Education enhances the welfares 

of the people in any society. Hence, this study focuses on what is connected with 

endowment funds. And to be precise, it is made of three basic headings: first is 

endowment fund and its importance in the religion, second is the investment of 

the endowment funds, while the third is the expenditure of the endowment funds 

on the educational projects. In order to have a tangible and useful result from this 

work, there is need to construe everything by examining the views of the 

jurisprudent scholars, from the pages of literatures and research works, in respect 

of the concept of endowment fund and issues associated with it like its 

investment, means of its investment and its beneficiaries such as students. 
KEYWORDS: Endowment, Means, Investment, projects, education. 
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 الملخص

 لىع األربلح املكتسبة من االستثملر الستثملر أموا  الوقف واستخدام احلديثة وسلئلال إىل بيلن اقل هذا امل يهدف
ألّمة خلّصة الفاقراء لتحسني أحوا  ا املشلريع التعليمية. وملل وضع الوقف يف الشريعة اإلسالمّية ليكون موردا ووسيلة

وهبذا التطّور أيضل، يظّل  .الوقفمؤّسسة كون سببل إلباقلء ي أمواله لستثملراملستضعفني منهم مبل فيهم طلبة العلم، ف
 فإّن صرف أموا  الوقف على املشلريع التعليمّية كلن من األمهّّية مبكلن؛عليه،  .األشخلص احملسنني أجور ستمرّ ي

حيث إّن اكتسلب املعرفة ظلهرة ال تعّد هلل منلفع وفوائد. فال ميكن أداء الواجبلت الدينّية من الدعوة والعبلدات 
ينصّب على هذا، كّل جمتمع. و   وكّل املعلمالت إال بللعلم واملعرفة. وبللعلم يتّم تعزيز مصلحل األّمة يف احليلة يف

هذه الدراسة على مل له تعّلق مبفهوم الوقف؛ وعلى وجه التحديد، تاقع الدراسة يف مبلحث ثالثة: األو   اهتملم
الوقف وأمهّّيته يف الدين، والثلين استثملر أموا  الوقف بلستخدام الوسلئل احلديثة، والثللث صرف أموا  الوقف 

 يه من خال  استاقصلءكّل شيء ف  بيلن مّ تبللنفع، سي على املشلريع التعليمّية. وليكون للماقللة نتلئج ملموسة تعود
املبثوثة يف صفحلت الكتب والبحوث، عن مفهوم الوقف ومل ميّت إليه بصلة مثل استثملر  الفاقهلءالعلملء و آراء 

 وطلبة العلم كلملنتفعني بأمواله. أمواله، ووسلئل استثملر أمواله،

 .التعليم -املشلريع  –الستثملرا -وسلئلال -لكلملت املفتلحية: الوقفا
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 المقدمة

احلمد اهلل رب العلملني الذي وفاقنل هبدايته إىل اإلسالم، والصالة والسالم على خلمت املرسلني، حممد بن عبد اهلل الذي 
 اصطفله واجتبله ورضي اهلل عن صحلبته، ومن تبع مسلكه إىل يوم الدين.

 أمل بعد:

فإّن احلكم على شيء فرع عن تصّوره، ولكي ناقف ونعرف أمهية استثملر أموا  الوقف، ينبغي علينل أن نعود إىل الشريعة 
ّلِه الَّيِتَ َأْخرََج ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الاإلسالمية اليت أمرت بلستثملر املل ، كمل حّرمت الكنز واالحتكلر قل  اهلل تعلىل: 

نْ َيل َخلِلَصًة يَ ْوَم اْلاِقَيلَمِة َكَذِلَك نُ َفصِّ لِِعَبلِدِه َواْلطَّ  ُل اَييَلِت ِلاَقْومي يَ ْعَلُموَن يَِّبلِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوْا يف احْلََيلِة الدُّ
وهذه اَيية تدّ  على إمنلء املل  وعدم إضلعته وإتالفه. وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  من حديث رواه  .1﴾

وهذا احلديث يدّ    2أنس:" إن قلمت السلعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطلع أن الياقوم حىت يغرسهل فليغرسهل".
 على حترمي إضلعة املل  وعدم تطويره.

الوقف اإلسالمي له دور كبري يف خدمة الدعوة اإلسالمية، ورعلية العلم وطالبه، وحفظ كرامة العلملء وكمل نعرف بأّن 
ومسلعدة احملتلجني، وميّثل أحد معلمل احلضلرة اإلسالمية جلمعل بني التنظيم الدنيوي، واحلرص على استمرار الثواب 

ه مد على حفظ املل  من خال    استثملره وصرف رحباألخروي، وذلك الستفلدة األجيل  بلعتبلر أن آلية الوقف تعت
على املوقوف عليه. ويعّد تنظيم الوقف واستثملره من األمور املّهمّة،  ملل فيه من أمهية كبرية، ودور فّعل  حيث إن أبنلء 

هم، وهذه لاملسلمني يستفيدون من البحث العلم، والتعليم يف املدارس املوقوفة، وياقدرون على فهم أمور دينهم ودني
الدراسة تسعى إىل معرفة طرق استثملر أموا  الوقف، وصرفهل على املشلريع التعليمية. وفيمل يلي، سيتّم احلديث عن 

 مفهوم الوقف وأمهّّيته يف الدين ،كمل ذكر هذا كلملبحث األّو  يف هذه الدراسة.

  

 

                                                           

 .32:  7 .األعراف. الاقرآن 1 
 .240ص . 4. الريلض: مكتبة دار السالم .ج. التنوير شرح اجللمع الصغري . م(2011-ه1432) .إمسلعيلالصنعلين، حممد بن 2 
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 .الوقف وأمهّيته يف الدينالمبحث األول: 

ياقل  حبسه عن العمل، أي منعه، قل  اهلل 3 لوقف يف اللغة: هو احلبس واملنع.اللغة: ا المطلب األول: الوقف في
أمل و وحتبيس الشيء أن يباقى أصله  ويف احلديث: " 5أي احبسوهم عن السري.  4.﴿َوِقُفوُهْم ِإن َُّهم مَّْسُئوُلوَن ﴾ تعلىل:

 6أي وقفهل على اجمللهدين." "خللد فإنكم تظلمون خللدا قد احتبس أدراعه وأعتلده يف سبيل اهلل

  تعريف الوقف في االصطالح

والوقف يف اصطالح الفاقهلء: اختلف الفاقهلء يف تعريف الوقف حبسب اجتلهلت كل واحد منهم يف الاقو  بلزوم الوقف، 
 أو عدم لزومه، وتأبيده،

 تعريف الوقف عند احلنفية: -1

واحلنفية  يرون عدم لزوم  7نفعته على من أحب. هو حبس العني على ملك الواقف والتصدق مبنفعته، أو صرف م
 الوقف

 تعريف الوقف عند املللكية: -2

فلملللكية يرون أن الوقف الزم الجيوز  8هو إعطلء منفعة شيء مدة وجوده الزمل باقلؤه يف ملك معطيه ولو تاقديرا. 
 الرجوع عنه.

 تعريف الوقف عند الشلفعية: -3

 

                                                           

 . د.م . بريوت: مطبعة دار صلدرلسلن العرب.  (م1955 -ه1374) .مكرم بن حممد، ابن منظور 3 
 24 : 37. الّصلفلت.الاقرآن 4 
 . تونس : دار التونسية  للنشر. والتنوير تفسري  التحرير   (م1984حممد الطلهر .)  ،ابن علشور 5 
  .331ص  3دار الفكر  للطبلعة  والنشر والتوزيع . ج  :بريوت. فتح البلري بشرح صحيح البخلريأمحد بن علي.) د .ت(   ،ابن حجر العساقالين6 
ة  لبنلن : دار الكتب العلمي-. بريوتبداية املبتديشرح  فتح الاقدير  على  اهلداية  شرح م . 2009 -ه1430حممد بن عبد الواحد .  ،ابن اهلملم 7 

 .37ص  . 5ج  3.ط 
ص  6ج  3.د.م  : دار الفكر . ط . مواهب اجلليل يف شرح خمتصر  خليل. (م 1992 -ه1412 )حممد بن حممد بن عبد الرمحن . ،أبو عبد هلل 8 
.18. 
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 والشلفعية يرون أن التربّع بلملنفعة تربّع الزم. 9عينه على مصرف مبلح .هو حبس مل  ميكن االنتفلع به مع باقلء 

 تعريف الوقف عند احلنلبلة: -4

 10عرّفه ابن قدامة بأنه : حتبيس األصل وتسبيل الثمرة.

 التعريف الجامع

 يستخلص من التعريفلت السلباقة للوقف تعريف جلمع وذلك على النحو اَييت.

 ة العني اليت ميكن االنتفلع هبل مع باقلء عينهل، وجعل املنفعة جلهة من جهلت اخلريالوقف هو: "منع التصرف يف رقب
 11ابتداء وانتهلء".

 المطلب الثاني: حكمة  مشروعّية الوقف

 تتلّخص حكمة مشروعّية الوقف يف جمموعة من الناقلط اليت مّتت صيلغتهل كلَييت:

ّب إىل قلب حتصيل املزيد من األجور والثواب،  فليس شيء أحفتح بلب التاقّرب إىل اهلل تعلىل يف تسبيل املل ؛ و  -1
 املؤمن من عمل خري ياقربّه إىل اهلل تعلىل، والوقف يسّبب التاقّرب إىل اهلل تعلىل.

لىل حتاقيق رغبة املؤمن يف باقلء اخلري، بعد موته مستمرّا ثوابه وهو يف قربه، وال يباقى له إال مل حبسه يف سبيل اهلل تع-2
 ته، أو كلن سببل يف وجوده من ولد صلحل، أو علم ينتفع به.تعلىل حيل

حتاقيق كثري من املصلحل اإلسالمية، فإن أموا  األوقلف إذا أحسن التصّرف فيهل، كلن هلل أثر كبري وفوائد مجّة يف -3.
 حتاقيق كثري من مصلحل املسلمني، كبنلء املسلجد، واملعلهد، وإحيلء العلم، وإقلمة الشعلئر. 

حلجة كثري من الفاقهلء واملسلكني واأليتلم وأبنلء السبيل الذين أقعدهتم بعض الظروف عن كسب سّد  -5
 حلجتهم،  فإن يف أموا  األوقلف مل ياقوم بسّد حلجلهتم وتطيب به قلوهبم.

                                                           

 6ج  3.  د م : دار الفكر  ط . مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل.  (م1995 -ه1415) .أمحد الربلسي  عمرية ،سالمة  الاقليويبأمحد  ،الاقليويب 9 
 .18ص 

 .3.ص  6ج.م : مكتة الاقلهرة ... د املغين البن قدامة. (م 1968 -ه1388.)عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة 10 
 .4م ( حملضرات يف الوقف .د.م :دار الفكر العريب. ص 1971-ه1391)  .أبو زهرة، حممد 11 
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لوقف  يسلعد انشر الدعوة إىل اهلل تعلىل وإقلمة املسلجد لتيسري إقلمة شعلئر الدين وتعليم أبنلء املسلمني حيث إّن -5
 12على نشر الدعوة اإلسالمية.

 ة مشروعية الوقف في الكتاب والسنة واإلجماع والعقلأدلّ المطلب الثالث: 

 : األدّلة من الاقرآن الكرمي: أّوال

الداللة يف وجه   13.﴾ لّلَه بِِه َعِليم  ا ﴿ َلن تَ َنلُلواْ اْلربَّ َحىتَّ تُنِفاُقواْ ِمَّل حتُِبُّوَن َوَمل تُنِفاُقواْ ِمن َشْيءي فَِإنَّ : تعلىل اهلل  لق-1
 ب احملسن على إحسلنه.يثي تعلىلسبحلنه و ن اهلل ، إيدخل يف بلب اإلنفلق يف وجه الربّ  أن الوقفهو  ،هذه اَيية الكرمية

ُموْا ألَنُفِسُكم مِّْن َخرْيي جتَُِدوُه ِعنَد الّلِه ِإنَّ ال ﴿: تعلىل وقل  اهلل-2 ّلَه مبَل تَ ْعَمُلوَن وأَِقيُموْا الصَّاَلَة َوآتُوْا الزََّكلَة َوَمل تُ اَقدِّ
علىل بأداء أنواع تعلاقهم جبلنب اهلل تعلى  عهميتشجو   ،املؤمننيهو توجيه   يف هذه اَيية الكرمية جه داللةو  14. ﴾ َبِصري  

موعة وجوه من جماألوقلف  وال ريب أنّ  ،وفعل اخلريات ،زكلةالو  ،صالةللك  ،من العبلدات اليت أمرنل اهلل تعلىل بأدائهل
 وأنواع املربّات واخلريات.

َر يف َكِثريي مِّن َّنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقةي َأْو َمْعُروفي َأْو ِإْصاَلحي بَ نْيَ  :قوله تعلىل-3  النَّلِس َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ﴿الَّ َخي ْ
من  والوقف  ،إال مل كلن فيه الصدقة ، فيه كالم النلس الخري  يعين 15.ابْ تَ َغلء َمْرَضلِت الّلِه َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًمل﴾ 

 .أنواع الصدقة

ُُ َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن ﴾َلُه َأْضَعلفًل َكِثريًَة َواللّ ﴿مَّن َذا الَِّذي يُ اْقِرُض الّلَه قَ ْرًضل َحَسًنل فَ ُيَضلِعَفهُ : قوله تعلىل-4  .ُه يَ اْقِبُض َويَ ْبُس
 وإمنل هو قرض حسن وقد ضمن اهلل سبحلنه وتعلىل للذين ينفاقون أمواهلم يف سبيل اهلل بأنّ  ،فلملل  اليذهب بلإلنفلق16

 ويضلعف ،راحةالعلدة و سالالربكة و  اإلنفلق ب هلمسبّ يو  ،هلم مضلعفة يف أمواهلم يف هذه احليلة الدنيل، هلم أضعلفل كثريا
 .نوع منه والوقف ،من اهلل تعلىل يف اَيخرة نعيمل ومتلعل ورضى وقرىب الثواب هلم 

                                                           

.  9دار الاقلم  ط  :دمشق .الفاقه املنهجي  على مذهب  اإلملم الشلفعي. (م2008 -ه1429) .علي الشرجييو البغلء  ىمصطفو  ،اخلن مصطفى 12 
 .216 .ص

 .92: 3الاقرآن. آ  عمران  13 
  110:  2الباقرة  .الاقرآن 14 
 114:  4النسلء  .الاقرآن15 
 246: 2الاقرآن.الباقرة .16 
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 األدلّة من السنة النبويّة الشريفة: ثانيا:

يستأمره   (سلمو اهلل عليه  صلى) فأتى النيب أصلب عمر أرضل خبيرب رضي اهلل عنهمل قل : روى عبد اهلل بن عمر-1
)إن شئت   :اقل ف ؟فمل تأمرين ،أرضل خبيرب مل أصب قُ ملال أنفس عندي منه أصبت إين يلرسو  اهلل: فاقل  ،فيهل

 ق هبل علىفتصدّ : .قل  ابن عمر(وال يورث ،وال يوهب ،اليبلع أصلهل وال يبتلع هبل، غري أنه قتوتصدّ  لحبست أصله
ح على من وليهل أن وال جنل  ،والضعيف وابن السبيل ،والرقلب ،وذي الاقرىب ،يف الفاقراء ،وال تورث توهب وال، أالّ تبلع

وحديث عمر هذا أصل يف  :قل  احللفظ ابن حجر يف هذا احلديث 17متو . ويطعم غري  ،بلملعروف يأكل منهل
 .18مشروعية الوقف

فل فيهل تصرّ  ففأراد أن يتصرّ  ،مواله لديهأ أنفس هي خيرب أرضه يف اهلل عنه رأى ن عمر الفلروق رضي: إوجه الداللة
 .له على الوقفف النفيس فدّ له على التصرّ فطلب من املصطفى عليه السالم أن يدّ  ،نفيسل يتنلسب مع نفلستهل

ه وحسنلته ل يلحق املؤمن من عملِمّ  إنّ  ( :وسلم عليه صلى اهلل)قل  رسو  اهلل  :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قل  -2
أو صدقة  ،أو هنرا أجراه ،أو بيتل البن سبيل بنله ، مسجدا بنلهو  ،مصحفل ورثهو  ،صلحلل تركه اولدو علمل نشره،  بعد موته

  19أخرجهل من ملله يف صحته وحيلته تلحاقه من بعد موته.

يلبين  "سجد قلببنلء امل وأمر ملل قدم رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة :عن أنس بن مللك رضي اهلل عنه قل -3
وجه داللة من هذا 20"فأخذه فبىن مسجده ،من اهلل تعلىلواهلل ال نطلب مثنه إال:ثلمنوين حبلئطكم هذا" فاقللوا :النجلر

  يف سبيل هلل. جعلوا أرضهم وقفلر احلديث أن بين النجل

 

 

                                                           

 354ص  5ج  د. م :دار الطوق النجلة .. صحيح البخلري  .(1422). البخلري ، حممد بن إمسلعيل17 
 403ص،  5.بريوت :دار الفكر  ج  فتح البلري  بشرح صحيح البخلري. (د .ت  .)بن عليأمحد العساقالين، ابن حجر 18 
.رقم 163ص. 1ج. لبنلن دار الرسللة  العلملية . بلب  مل يلحق املؤمن  من عمله .:. بريوت  سنن ابن ملجة .ابن ملجة ، حممد بن يزيد .د .ت 19 

 .242.احلديث 
.  475 .ص .2 .دار الريلن للرتاث . ج :.د.م فتح البلري بشرح  صحيح البخلري.  (م1986 -ه1407 ). بن عليأمحد  ، حجرابن  العساقالين 20 

 2622رقم احلديث 
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  :اإلمجلع األدلّة من ثالثا:

، ال نعلم وغريهم بصحة الوقف (صلى اهلل عليه وسلم)العمل بلألحلديث الواردة عند أهل العلم من أصحلب النيب  إنّ 
  .الوقف ةبني أحد من املتاقدمني منهم يف ذلك اختالفل، فاقد أمجع اخللفلء األربعة وسلئر الصحلبة على مشروعيّ 

ذو  (وسلم صلى اهلل عليه)"مل يكن  أحد من أصحلب النيب : ن جلبرا  رضي اهلل عنه قل : إقل  ابن قدامة يف املغين
وقف، واشتهر ذلك ومل ينكره أحد فكلن  منهم على الوقف رفإن الذي قد ،درة إال وقف، وهذا إمجلع منهمماق

 21إمجلعل.

 املعاقو األدلّة من :رابعا

 يعترب هذا يتصدق جبميع أمواله والو اهلبة أو سواء بللبيع أ ،ف يف ملكهواحد يف حل  صحته أن يتصرّ  جيوز لكلّ 
 .ألن هذه األموا  مل تثبت ملكل لورثته ؛وال حجرا على الورثة اهللبسل عن  فرائض حف التصرّ 

 : استثملر أموا  الوقف من خال  الوسلئل احلديثة.المبحث الثاني

فإّن معرفة استثملر أموا  األوقلف مهمة جدا، وبلالستثملر يكون سببل الستمرار ثواب من اهلل سبحلنه وتعلىل، حيث 
ألموا  هو الذي ينفق على األعمل  اخلريية من إنشلء املسلجد، واملكتبلت، واملستشفيلت، إن الربح الذي خيرج من أصل ا

 واملدارس اإلسالمية، وإعلنة احملتلجني، من األيتلم واألرامل وغريهم. 

 المطلب األول: مفهوم االستثمار 

 .مفهوم االستثمار في اللغة واالصطالح

هو مصدر لفعل استثمر يستثمر، وأصله من الثمر، ومثر الشيء: إذا توّلد منه شيء آخر. ومّثر  االستثمار في اللغة:
 22الّرجل ملله: أحسن الاقيلم عليه ومنّله، وعلى هذا، فإّن االستثملر هو طلب احلصو  على الّثمرة.

                                                           

ص  8.ج  4. اململكة العربية  السعودية : دار علمل الكتب. ط   املغين البن قدامة. (م 1999 -ه1419.) .ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن حممد 21 
184 

 127ص 2."ملدة مثر"  بريوت:دار صلدر املعلرف  .ج لسلن العرب .ه(1414).حممد بن مكرم ،ابن منظور 22 
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 :االستثمار في االصطالح

مري أمواله ه والرشيد. فاقللوا: الرشيد هو الاقلدر على تثورد لفظ "التثمري" يف عرف الفاقهلء عندمل حتّدثوا عن السفي
 23وإصالحه، والسفيه هو غري ذلك. قل  اإلملم مللك: "الرشد: تثمري املل  وإصالحه فاقُ. وأرادوا بللتثمري:  االستثملر.

 :تعريف االستثمار الوقفي

لغلة اليت الوقف للحصو  على املنلفع  أو اعّرف األستلذ الدكتور عبد احلليم عمر استثملر الوقف بأنه: استخدام  مل  
 24تصرف يف أوجه الرّب املوقوف عليهل.

وعلى هذا إّن االستثملر الوقفي هو: مل يبذله نلظر الوقف من جهد فكري ومليل من أجل احلفلظ على املمتلكلت 
لك نصل شرعيل. فلالستثملر كل ذ  الوقفية وتنميتهل بللطرق املشروعة وفق ماقلصد الشريعة ورغبة الواقفني بشرط أال يتعلرض

احلاقياقي للوقف، هو اإلنفلق على أصو  ثلبتة من ِمتلكلت الوقف؛ بغية حتاقيق علئد مليل على مدى فرتات خمتلفة من 
  25الوقت.

 المطلب الثاني: مقاصد االستثمار 

 ويف هذا الصدد، ينبغي أن يذكر جمموعة من املاقلصد الشرعّية بللنسبة لالستثملر:

 لفظة على رأس املل :احمل-1

إذا أراد صلحب املل  أن يستثمر ملله، وينمّيه فإّن أّو  األهداف واملاقلصد الذي يتبلدر إىل األذهلن هو احمللفظة على  
هذا األصل فضال عن احلصو  على العوائد واألربلح. وعلى هذا، فلحمللفظة على أصل املل  أمر فطرّي وهدف من 

 26أهداف االستثملر.

 

                                                           

 . الاقلهرة :دار احلديث بداية اجملتهد وهنلية املاقتصد (.م2004 -ه1425 .)حممد بن أمحد ،ابن رشد23 
مع الفاقه . وهو حبث ماقدم إىل دورة اخللمسة عشرة جمل 23. ص . ويف غالته وريعه –االستثملر يف الوقف .م( 2004) .حممد عبد احلليم عمر 24 

 عملن( )سلطلن.االسالمي  املنعاقدة مبساقُ 
 103. مصر: مطلبع غبلشي طنطل. ص  الاقرار االستثملري يف البنوك السلمية(.م1999 -ه1419 .)كمل  السيد طليل  ،مصطفى25 
 .72دار علمل الكتب. ص .. بريوت: النظرية  االقتصلدية  اإلسالمية (. 1994الزامل، يوسف بن عبد اهلل. وبوعالم بن جياليب. )  26 
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  27احلصو  على الربح والدخل املالئم واملنلسب من االستثملر.-2

 يعترب الكثري من االقتصلدين الربح حمرّكل أسلسيلً الختلذ قرار االستثملر.

 التاقّدم العلمي والتكنولوجي:  -3

راكزهل التنلفسية م إن مسألة التاقّدم التكنولوجي تعّد مسألة يف غلية األمهية للمشروعلت،  وكلنت من ضرورة احمللفظة على
 28داخل الصنلعة أو يف األسواق.

 حتاقيق فرص عمل أكرب:-4

من أهم ماقلصد االستثملر اليت ينبغي على املؤسسلت احلكومية واخللصة النظر فيهل وحملولة حتاقياقهل، هو توفري أكرب  
 29. فرص ِمكنة للعمل

 االستثملر ابتغلء مرضلة اهلل تعلىل: -5

ة وابتغلء مرضلة اهلل يف الدنيل واَيخر جيعل املستثمر املسلم يزيد من الاقرارات االستثملرية  املستاقلإن مبدأ األجر والثواب 
عن بغية حتاقيق الربح؛ وهبذا، يزيد إنشلء املراكز االسالمية واملسلجد واملدارس واملستثفيلت واملصلنع واألسواق اخلريية. 

ومن هنل يظهر ويوضوح  31خريّي يعود على أمته بللنفع والفلئدة  ويكون املستثمر احملتسب متهيئل لدعم أّي مشروع 30
 32احلكمة يف قوله )صلى اهلل عليه وسلم(: "نعم املل  الصلحل للرجل الصلحل."

 

                                                           

  ةحبث ماقدم استكمل  لنيل درجة امللجستري يف السيلسة الشرعي ،ضوابُ  حرية االستثملر املليل دراسة  ماقلرنة(. 1425أبو حسبو،  فهد بن أمحد.)  27 
 .66. جلمعة الريموك. ص ختصص أنظمة

  34-33. د.م: مؤسسة شبلب اجللمعة. ص إلقتصلد اإلسالميشركلت  االستثملر يف ا(. 2000النمري، خلف بن سليملن بن صلحل . ) 28 
 مصر الواقع ر  يفحبث ضمن أحبلث ندوة صنلديق االستثمل  ،التكييف الشرعي لصنلديق االستثملر ومشروعيتهل أبو غدة،  عبد الستلر.) د. ت (. 29 

 4 .ص .واملستاقبل 
 75ص د.م: مكتبة امللك فهد الوطنية . .املليلضوابُ حرية االستثملر أبو حسبو، فهد بن أمحد . )د .ت( . 30 
  الريلض: دار كنوز إشبيليل للنشر والتوزيعدراسة فاقهية تطبياقية ، الصنلديق االستثملريةم(. 2012-ه1423دائلة، حسن بن غللب بن حسن. )  31 

 47األحسلء . ص  –السالمية عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جلمعة اإلملم حممد بن سعود ااململكة العربية السعودية. 
مؤسسة الكتب  الثاقلفية .بلب البأس بللغىن  بريوت:  م( اَيداب للبيهاقي .1988 ه8140 ) البيهاقي، أمحد بن احلسني بن علي. اَيداب للبيهاقي.32  

 .791. رقم احلديث .1 320: 1ملن اتاقى اهلل عز وجل .ج.
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 . المطلب الثالث: الوسائل الحديثة الستثمار أموال الوقف

 لَييت:يف الوقت احللضر وهي كذكر الفاقهلء يف كتبهم الوسلئل احلديثة الستثملر أموا  الوقف اليت تستعمل 

 األول: استثمار الوقف النقدّي عن طريق المضاربة.

فإن الفاقهلء الذين أجلزو الوفف الناقدي قد مثّلوا لصيغ استثملرهل بإقراضهل قرضل حسنل، أو دفعهل مضلربة.  واملاقصود 
 احلديثة لالستثملر.هنل هو تطبياقلت املضلربة املعلصرة؛ ألجل ذلك، كلنت املضلربة من الصيغ 

 .تعريف المضاربة

: قوله تعلىل 33املضلربة لغة: مفلعلة والفعل ضلرب، اشتق من الضرب تاقو : ضربت يف األرض أبتغي اخلري من  الرزق.
﴿اَل َيْسَتِطيُعوَن : أي سلفرمت. وقوله تعلىل 34﴾ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنلح  َأن تَ اْقُصُروْا ِمَن الصَّاَلةِ ب ْ ﴿َوِإَذا َضرَ 

"أي اليستطيعون التصّرف  36والضرب ياقع يف مجيع األعمل  إال قليال. جلء يف الاقرطيب.   35.﴾... َضْربًل يف اأَلْرضِ 
يف التجلرة. وهي مرادفة للاقراض حيث يردان على معىن واحد . وأمل الاقراض لغة فهو من الاقرض وهو الاقطع، ألّن 

 37صلحب املل  ياقطع قدراً من ملله ويسّلمه للعلمل، وقد اختلر األو  العراقيون، واختلر الثلين أهل احلجلز.

 وفي االصطالح 

 38ىل شخص ليتجر فيه والربح ياقسم بينهمل.هو: أن يدفع مل  إ

 

 

                                                           

 563.ص . 1لبنلن :دار صلدر للطبلعة والنشر.ج-. بريوت لسلن العرب (.م1995) حممد بن مكرم. ،ابن منظور33 
 101: 4النسلء  .الاقرآن34 
 273: 2الباقرة  . الاقرآن35 
 .341. ص3. ج 2. الاقلهرة: دار الكتب املصرية .ط اجللمع ألحكلم  الاقرآنم(.  1964 -ه1384الاقرطيب، حممد بن أمحد .)36 
.)جدة : املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك  اإلسالمي   املضلربة الشرعية وتطبياقتهل احلديثة .(م1993 -ه1414).حسن عبد اهلل  ،األمني37 

 . 19.ص 3للتنمية. ط 
 ص 2 ج.سالمي اال  .حتاقيق :زهري الشلويش. بريوت: املكتب روضة الطللبني وعمدة املفتني. (م1991ه1412 ) .النووي، أبو زكريل حيي بن شرف38 

186 
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 األدلة على مشروعية المضاربة.

 39.﴾ ﴿ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَنلح  َأن تَ ْبتَ ُغواْ َفْضاًل مِّن رَّبُِّكمْ قل  اهلل تعلىل: 

صة قوِمل يدّ  على مشروعتهل: من عمل الصحلبة مل أخرجه مللك يف  املؤطل من حديث  زيد بن أسلم  عن أبيه  يف 
عبد اهلل وعبيد اهلل ابين عمر بن اخلطلب )رضي اهلل عنهم( مع أيب موسى األشعري )رضي اهلل عنه( حيث أعطلمهل ملال 
من البصرة يوم أن كلن أمريا عليهل ليتجرا به مث يدفعل رأسه إىل أمري املؤمنني عمر )رضي اهلل عنه( ففعال مل أمرمهل به، 

مر أن يدفعل املل  ورحبه فجلدله عبيد اهلل، بأن املل   كلن من ضملن لو تلف، فأىب ع فأىب عليهم عمر رضي اهلل عنه إال
خشية أن يكون أبو موسى حلىب أوالد أمري املؤمنني، حيث مل يفعل ذلك مع اَيخرين فأشلر عليه بعض جلسلئه أن 

الصحلبة  )رضي اهلل عنهم( وكلن ذلك مبحضر   40جيعله قراضل فرض فأمرمهل  أن يدفعل  نصف رحبه ويأخذا البلقي.
 فلم ينكر عليه.

 تطبيق المضاربة على أموال الوقف 

إذا كلنت املضلربة هي املشلركة بني املل  واخلربة والعمل، حيث ياقّدم رّب املل  مبلغل معّينل من ملله إىل  شخص آخر 
حاّقق يف بلب الوقف من ،  فلملضلربة تتليستثمره استثملرا مطلاقل أو ماقّيدا، مّث يتّم تاقسيم الربح بينهمل حسب االتفلق

 خال  هذه احللالت الثالث:

واإلملم أمحد يف رواية   42وبعض احلنفية،  41: إذا كلن الوقف عبلرة عن الناقود عند من أجلز ذلك منهم املللكية،األولى
 . تستثمر هذه الناقود عن طريق املضلربة الشرعية .43اختلرهل شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

 

                                                           

 198: 2الباقرة .الاقرآن . 39 
 .687ص 2لبنلن: دار إحيلء الرتاث العريب .ج. -بريوت،  احملاقق :حممد فؤاد عبد البلقي  موطأ مللك.م( 1985 -ه1406). مللك بن أنس40 
 80، ص 7دار الفكر . ج:. بريوت حلشية العدوي على شرح كفلية الطللب الربلين .م(1994 -ه1414). علي بن أمحد ،اخلرسي41 
 363ص . 4.ج . 2, بريوت : دار الفكر .ط  حلشية ابن علبدين .م(1992 -ه 1412حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز )  ،علبدينابن 42 
 31.ج  2. املدينة النبوية : جممع امللك فهد لطبلعة املصحف الشريف . ط  جمموع الفتلوى .م(2003 -ه1423) .أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية43 

 234، ص 
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: إذا كلنت لدى إدارة الوقف أو النلظر ناقود فلضت عن املصلريف واملستحاقلت، أو أهنل تدخل ضمن  احلصة الثانية
 44اليت تستثمر ألجل إدامة الوقف، فهذه أيضلً ميكن أن تدخل يف املضلربة الشرعية.

ن رّب املل  ة  بإعطلء  آلة العمل م: بعض األدوات أو احليوانلت املوقوفة: جيوز عند احلنلبلة  أن تكون املضلربالثالثة
 45وتشغيلهل من قبل املضلرب، ويكون النلتج بني الطرفني ، كمن ياقّدم إىل األجري فرسل، أو سيلرة، ويكون النلتج بينهمل.

 الثاني: استثمار الوقف النقدي عن طريق األسهم والسندات 

 تعريف األسهم:

ياقل :  أسهم 46دة منهل: النصيب، واحلظ وشيء من جمموعة أشيلء. هي مجع سهم وهو يف اللغة يطلق على معلن متعدّ 
أي:  فغللبهم يف املسلمهة، وهي االقرتاع   47﴾ َفَسلَهَم َفَكلَن ِمَن اْلُمْدَحِضنيَ  ﴿الرجل، أي اقرتع ومنه قوله تعلىل: 

وياقل : سلمهه، أي قلمسه وأخذ سهمل أي نصيبل، ومن هذا املعىن  48وأصله أن خيرج السهم على من غلب بللسهم . 
 أخذ مصطلح الشركة املسلمهة.

 والسهم في االصطالح: 

هو: الصكوك متسلوية الاقيمة، وقلبلة للتداو  بللطرق التجلرية، واليت يتمّثل فيهل حّق املسلهم يف الشركة، ال سيمل  
  49حاقه يف احلصو  على األربلح.

  ناه االقتصاديوالسهم  بمع
 هو:عبلرة عن الصكوك  اليت تعطى للشركلء إثبلتل حلاقوقهم  وحتمل هذه  الصكوك قيمة معرّبة عن قدر رأس املل ، 

                                                           

يف  وراه . وهي رسللة لنيل درجة دكت خطة ماقرتحة لتطبياقه يف نيجرييل:  الوقف الناقدي واستثملره يف ملليزيل (.م 2016 ) .عبد الكبري بللو أيالين 44 
 جلمعة اإلسالمية العلملية ملليزيل

 219، ص  2.ج   . د.م: علمل الكتبشرح منتهي اإلرادة  (.م1993 -ه1414) بن صالح. منصور بن يونسالبهويت، 45 
 134،ص 4.بريوت: مؤسسة الرسللة للطبلعة والنشر والتوزيع . ج  الاقلموس احمليُ (.م2005 -ه1426 ، حممد بن يعاقوب  .)الفريوز آبلدي46 
 141 :37ن.الّصلفلت الاقرآ 47 
 330. ص  9مشق: دار الاقلم .ج . د الدر املصون  يف علوم الكتلب املكنون .د. ت .أمحد بن يوسف بن عبد الدائم  ،السمني احلليب48 
 .108دار الفكر العريب  ص د.م :. شركلت املسلمهةم( 1983).أبو زيد، رضوان  49 
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احلّصة اليت يشرتك هبل الشريك يف تكوين هذه الشركة وتشكيلهل، وقد يكون ذلك الرأمسل  وتلك احلّصة ناقدا يدفعه 
 50عينل يدفعهل الشريك إىل الشركة لغرض. الشريك إىل الشركة، ورمبل كلن أيضل

ويرى البلحث بأن التعلمل مع األسهم جلئز، وأن شراء األسهم كوسيلة من وسلئل استثملر أموا  األوقلف يف الشركلت 
 اليت يكون نشلطهل يف احلال  احملض كللبنوك اإلسالمية  ، والشركلت اإلسالمية.

 الثالث: استثمار الوقف النقدي عن طريق الستصناع  

 تعريف االستصناع  

االستصنلع يف اللغة: طلب الصنعة وصنع الصنع بللضم مصدر قولك .صنع إليه معروفل، وصنع به صنيعل قبيحل، 
 51والصنلعة حرفة الصلنع وعمله الصنعة. 

أن يطلب إنسلن من آخر شيئل مل يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفلت  حمددة  والستصناع في اصطالح الفقهاء:
    52مبواد من عند الصلنع، ماقلبل عوض حمدد  وياقبل الصلنع ذلك

باقوله: االستصنلع طلب الصنعة وهو أن ياقو  لصلنع خف: اصنع يل خفل طوله كذا وسعته كذا.  ويعطي  عرفه الزيلعي
 53ل فيعاقد اَيخر معه.الثمن املسّمى أو ال يعطي شيئ

 مشروعّية االستصناع:

 اختلف الفاقهلء يف جواز عاقد االستصنلع  إىل قولني:

 

 

 

                                                           

 94، ص2ج 4.بريوت: مؤسسة الرسللة ، ط  الشركلت يف الشريعة اإلسالمية  والاقلنون الوضعي .م(1994 -ه1414) .عبد العزيز ط،اخليل 50 
 1034.ص  2ج د.م .د.ن  . صحلح اجلوهري . ( د.ت. )إمسلعيل بن محلد ،اجلوهري 51 
 .222األردن :دار للنفلئس .ص -.عملن عاقد االستصنلع ، حبوث يف قضليل  اقتصلدية  معلصرة (.م1998.)األشاقر، حممد سليملن 52 
 526.ص  4.ج.  1.بوالق الاقلهرة : املطبعة الكربى األمريية .ط.  تبيني احلاقلئق (.ه1313.)عثملن بن علي ،الزيلعي 53 
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 القول األول:

وزفر 56واحلنلبلة، 55والشلفعية،  54قل  مجهور الفاقهلء من املللكية، عدم جواز عاقد االستصنلع  كعاقد  مستاقّل  وبه-1
 من احلنفية . 

 القول الثاني:

 لع  كعاقد مستاقّل،  وبه قل  احلنفية عدا زفرجواز عاقد االستصن-2

إّن الاقيلس ياقتضي عدم جواز عاقد االستصنلع؛ ألنه الميكن أن يكون عاقد إجلرة ألنه  أدلة أصحاب قول األول:
 استئجلر على العمل يف ملك األجري وذلك ال جيوز.

 وقد استصنع  رسو  اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( خلمتل واستصنع منربا. أدلة أصحاب قول الثاني: 

(: إّن عاقد  االستصنلع هو 7/ 67/3والذي أقرّه جممع الفاقه اإلسالمي يف دورته السلبعة كمل ورد يف نص قراره  رقم 
 57يف الذمة  ملزم للطرفني إذا توافرت فيه األركلن والشروط."  عاقد وارد على العمل والعني

 الذي يهّمنل هو االستصنلع الذي أجلزه مجلعة من الفاقهلء  منهم احلنفية.و 

: أن يطلب املستصنع )وهو املشرتي أو املستأجر( أحد أفراد النلس من الصلنع ) وهو البلئع أو العلمل(  كلخليلط  مثاله
نز  ل بأوصلف حمددة، كآثلث موالنجلر، واحلداد الوحّذاء وحنوهم من أصحلب احلرف أو املهن أن يصنع له شيئل معّين

 أو مكتب أو كرسي، ومل أشبه ذلك.

 

 

 

                                                           

 287، ص 3. ج . على أقرب املسللك إىل مذهب اإلملم مللكالشرح الصغري  (.د .ت.)أمحد بن حممد ، أبو الربكلت الدردير54 
 109، ص  3ج .د.م .دار الكتب العلمية .  املهذب .(.تد.)إبراهيم بن علي  ،الشريازي55 
 300، ص 4.ج د.م .دار إحيلء الرتاث العريب . من اخلالفاالنصلف يف معرفة الراجح  (.د .ت .)علي بن سليملن ،املرداوي56 
 693 .ص .2، ج 7العدد منظمة املؤمتر اإلسالمي .جدة.   م(1992-ه1412لّدورة السلبعة )ا االسالمي  جملة جممع الفاقه57 
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 الرابع: استثمار الوقف النقدي عن طريق المشاركة المتناقصة

 تعريف المشاركة في االصطالح

هي عاقد بني اثنني فأكثر على أن يكون رأس املل  "األصل " والربح مشرتكل بينهمل واخلسلرة إن وجدت تاقسم بني 
 58سبة مشلركة كل شريك.الشركلء بن

 مفهوم المشاركة في االصطالح المصرفي

هي تاقدمي املصرف والشريك " العميل " املل  بنسب متسلوية  أو متفلوتة من أجل إنشلء مشروع جديد أو املسلمهة يف 
يكون و مشروع قلئم حبيث يصبح كل واحد منهمل ِمتلكل حلصة بنسبة معلومة يف رأس املل  بصفة ثلبتة أو متنلقصة 

 59مبوجبهل مستحاقل للحاقوق ومتحّمال  لاللتزملت.

 تعريف المتناقصة في اللغة 

هي صيغة مبللغة، من ناقص الشيء  يناقص ناقصل وناقصلن ، واستناقص املشرتي الثمن : أي استحُ  وطلب منه وضع 
 60بعض مثنه .

 مفهوم المشاركة المتناقصة

وبإعلدة إىل العديد من الدراسلت الفاقهية االقتصلدية، والاقلنونية احلديثة، َّند أن هنللك العديد من التعريفلت للمشلركة  
 املتنلقصة عند املعلصرين  منهل: 

 

 

                                                           

 123. ص . املشلركةمرشد  (.م2006.)  واملؤسسلت املللية يف السودانللرقلبة الشرعية للجهلز املصريف اهليئة العليل 58 
 .ص .صيغة متويل اإلسالمي وتطبياقلهتل يف املصلرف اإلسالمية وفق الضوابُ  والشروط الشرعية واملصرفية . )د .ت( .سراج الدين عثملن ،مصطفى 59 

79. 
الغفور. بريوت: دار العلم  .حتاقيق :أمحد عبد الصحلح تلج اللغة  وصحلح العربيةم( .1987 -ه1407أبو نصر إمسلعيل بن محلد. )، اجلوهري 60  

 268 .ص .  3.ج للماليني .
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هي مشلركة يعطى البنك فيهل احلق للشريك يف احللو  حمّلة يف امللكية دفعة واحدة، أو على دفعلت وفق مل تاقتضيه -1
لشروط املتفق عليهل، أو طبيعة العملية على أسلس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل قسطًل لسداد قيمة ا

 61حصة البنك.

عرّفت بأهنل عاقد شركة بني طرفني يف عني معّينة " كعاقلر أو مصنع أو طلئرة أو سفينة " يّتفق الطرفلن  فيه  على أن -2
 62لية مدة معّينة،  ببيع أحدمهل لخآخر جزءا حمّدًدا من نصيبه فيهل.تؤو  ملكية العني ألحد الطرفني يف هن

أمل التعريف الذي ختم به اجملمع الفاقه اإلسالمي جلسته الثللثة عشر ومت اإلمجلع عليه  من قبل البحوث الستة  اليت -3
روع أو غري اقلر،  أو مشعرضت يف هذا اجمللس، هو: " أن يّتفق طرفلن أو أكثر على إنشلء شركة مؤقتة بينهمل يف ع

ذلك، ميكن أن يتنلز  فيهل أحد الشريكني لخآخر، إمل دفعة واحدة أو على دفعلت، حبسب شروط متّفق عليهل، بعاقود 
 63بيع مستاقّلة متعلملة.

 مشروعية المشاركة  المتناقصة 

  64. ﴿فَ ُهْم ُشرََكلء يف الث ُُّلِث ﴾من الكتلب:  قل  اهلل تعلىل: 

 65.﴾ لتِ ﴿َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اخْلَُلطَلِء لََيْبِغي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعضي ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّلحلَِ :  وقل  تعلىل أيضل

 ومن السنة  

قوله )صلى اهلل عليه وسلم(: " إن اهلل ياقو : أنل ثللث الشريكني ململ خين أحدمهل صلحبه، فإذا خلنه خرجت من 
 66بينهمل". 

                                                           

 47ص  ،.عّملن: مطبعة الشرق ومكتبتهلتطوير االعمل   املصرفية  مبل يتفق  والشريعة االسالمية .د.ت .محود حسن أمحد  ،سلمي 61  
لدورة ا ث ماقدم يف جملة .الفاقه اإلسالمي، حب املستجدةوء ضوابُ العاقود يف ضاملشلركة املتنلفصة  صورهل   .م2001-ه1422.حسن علي الشلذيل، 62 

 .486.ص  2الثللثة عشرة  ج.
 622. ص 2، ج 13العدد   ،، حبث قدم يف اجملمع الفاقه اإلسالمييف ضوء ضوابُ املستجدة املشلركة املتنلقصة  وصورهل .د .ت .وهبة  ،الزحيلي63 
 12: 4السنلء .. الاقرآن 64 
 24: 38.ص.الاقرآن 65 
ج . 3383.تركيل: دار الدعوة . كتلب : البيوع  واإلجلرات ، بلب :يف الشركة، رقم احلديث :.سنن أيب داؤود (أبوداؤود، سليملن بن األشعث. )د.ت 66 

 677ص .3
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 واإلجماع 

 وقد أمجع فاقهلء األمة على مشروعية املشلركة بشكلهل العلم.

وذهب مجهور البلحثني املعلصرين يف الفاقه املصريّف املعلصر إىل الاقو  جبواز عاقد املشلركة املتنلقصة شرعل، بعد  توفّر 
لسه، مصدرًا مع الفاقه  اإلسالمي جمضوابُ، وقوانني شرعية البّد من التزامهل عند تطبيق هذا العاقد. وهذا  الرأي ختم جم

 67بذلك قراره يف الدورة اخللمسة عشرة  مستنًدا على آراء جلة السلدة املشلركني يف هذه  الدورة.

 : صرف أموا  الوقف على املشلريع التعليمّية.المبحث الثالث

 صرف أموا  الوقف على البحوث العلميةالمطلب األول: 

يث املعلوملت املتوفرة لدى كلتب البحث عن موضوع معني، وترتيبهل بصورة جّيدة حبفللبحث هو جتميع منّظم جلميع 
والبحث العلمّي عبلرة عن عرض مفّصل أو دراسة متعماقة  68تدعم املعلوملت السلباقة أو تصبح أكثر ناقلء ووضوحل.

ّل ملشكلة كلن يف ل أو حمتثل كشفل حلاقياقة جديدة، أو التأكيد على حاقياقة قدمية سبق حبثهل ، وإضلفة شيء جديد هل
 69.تعهد هبل شخص بلحث بتاقصييهل وكشفهل وحّلهل

هو نشلط علمي منظم وطرياقة يف التفكري واستاقصلء دقيق هبدف إىل اكتشلف احلاقلئق معتمدا على  فللبحث العلميّ 
 70ريية.التفسمنلهج موضوعية من أجل معرفة الرتابُ بني هذه احلاقلئق واستخالص املبلدىء العلمة والاقوانني 

 الوقف المباشر العيني على البحث العلمي.

 وقف الكتب:  -1

 

                                                           

.وهي ماقللة يف جمل  البحث العلمي يف 96.ص  اقتهل املعلصرة  يف الفاقه اإلسالمياملشلركة  املتنلقصة وتطب (.م2008 ) .املة، نور الدين عبد الكرميو الك67 
 اململكة العربية : جلمعة اإلملم حممد بن سعود اإلسالمي. 

 .20وهي ماقلالت .د.م .د .ن ص  . الرتبية  والثاقلفة  منهجية البحث العلمي(. م2012 .)أجمد قلسم ،املهندس68 
 .20املرجع نفسه. ص 69 
 .20املرجع نفسه. ص 70 
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وهذا النوع يصدق عليه أنه حتبيس أصل لينتفع بلالطالع عليه، وهو ِمل يباقى ويدوم  وإن كلن مناقوال غري ثلبت. وِمل 
يدّ  على مشروعيته، قو  النيب )صلى اهلل عليه وسّلم( : "من احتبس فرسلً يف سبيل هلل إميلنل بلهلل  وتصدياقل بوعده، 

 71الاقيلمة".  فإن شبعه وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم

ووقف الكتب كلن متيسرا لكثري من النلس أن يشلرك يف هذا النوع من الوقف لاقلة كلفة الكتلب يف هذا العصر، 
وسهولة احلصو  عليه ونشره، وينبغي تشجيع النلس على هذا النوع من الوقف من خال  برامج  توعية  تثاقفية يف 

ة سموعة  واملرئية،  واملاقروءة  وعرب املطويلت والنشرات التعريفية بأمهياملدارس، واجللمعلت واستخدام وسلئل اإلعالم امل
 وقف الكتب لطالب العلم والبلحثني من خال  وسلئل وطرق متنوعة ميكن بيلهنل على النحو التليل:

 غريهل.و  أن يشرتي الواقف جمموعة من الكتب النلفعة وياقوم بوقفهل ووضعهل يف املكتبلت العلمة ومكتبلت اجللمعلت -ا

أن تعّد قلئمة بللكتب املهمة اليت حيتلج إليهل البلحثون وطالب العلم ماقرونة  بأسعلرهل ومن مث يتم شراؤهل   -ب
 بللتنسيق مع اجلهلت .

 أن يشرتك من يرغب يف الوقف اشرتاكل شهريل  أو سنويل لوقف الكتب اجلديدة. -ج

 للمكتبلت العلمة.أن ياقوم مؤلف الكتلب بوقف نسخ معيّنة من كتبه   -د

 وقف الربامج احللسوبية :  -2

حتوى الربامج احللسوبية عددا كبريا من الكتب املتخصصة، ويتوفّر يف هذه الربامج غللبل حمّرك ميّكن البلحث من الوصو  
 للمعلوملت اليت يبحث عنهل بدقّة، ويف كل مواضع قد مّت إصدار عدد من الربامج املتخّصصة يف الفاقه من الكتب

 الرتاثية، أو الكسب واجمللالت املعلصرة املتخّصصة يف الفاقه أو الفتلوى املعلصرة.

 وقف املكتبلت:  -3

ببنلء مكتبة وتزويده بللكتب اليت حيتلج إليهل  البلحثون يف العلوم النلفعة يف شىت  يتأيت هذا عند مل ياقوم الواقف
 هزة احللسب تزويدهل بللوسلئل اليت ختدم البلحثني .مثل  أج التخّصصلت، أو يف التخّصص الذي حيّدده الواقف كمل يتمّ 

                                                           

 .  2853رقم احلديث  28ص   4بلب من احتبس فرسل يف سبيل اهلل . ج  صحيح البخلري (.ه1422). .البخلري، حممد بن إمسلعيل 71 
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وبراجمه وشبكة املعلوملت اإلنرتنت، وقواعد املعلوملت، وحمركلت البحث. وبذلك يشلرك األفراد والاقطلع اخللص يف 
 وقف املكتبلت  كمل كلن ذلك معهودا على مر التأريخ.

 وقف األجهزة:-4

االنتفلع به بعينه  خلدمة البلحثني  ِمل ميكن سب أو التجهيزات اليت حيتلج إليهل البلحثونميكن للواقف أن ياقف أجهزة احلل
 72وتطوير البحث العلمي.

 فتلك األشيلء اليت مّت ذكرهل، ِمل يسلعد البلحث يف حبثه جلمع املعلوملت اليت حيتلج  إليهل خال  الاقيلم بللبحث.

 الوقف االستثمارى لدعم البحث العلميّ 

 العصر احللضر أمهية توفري املوارد املللية بصيغة الوقف االستثملري الذي يصرف رحبه  لدعم البحث العلمي يظهر يف
نظرا لتطّور البحث العلمي، وتطّور اإلدارات اإلشرافية، ومراكز البحوث، وسعة اجمللالت ملواكبة  متغريات العصر وفق 

 األسس العلمية.

 اجمللالت والكيلنلت البحثّية اليت ميكن صرف ربح األوقلف فيهل.هنل جيدر اإلشلرة إىل أبرز 

 مركز البحوث:-1

تعترب املوارد املللية من العنلصر األسلسية اليت حتتلج إليهل مراكز البحوث املتخصصة إلَّنلز البحث العلمي على الوجه 
 األمثل يف الواقع املعلصر اليت حتتلج إليهل مراكز البحوث املتخّصصة. 

 كلفآت البلحثني: م-2

وهذه املكلفآت هلل أمهيتهل يف حفز البلحثني على تفريغ أوقلهتم، منشغلني بللدراسلت والبحوث العلمي، وجيوز  الصرف 
من الوقف لطالب العلم والبلحثني بإعطلئهم مبلغل بصورة مكلفأة أو حلفز أو حنو ذلك من مصلحل ظلهرة، كمل جيوز 

 ال  آت مع إخالص النية خال  الاقيلم بللبحوث مبتغني بكل اليت يبذلوهنل يف هذا اجملل ،أيضل للبلحثني أخذ هذه املكلف

                                                           

 وهي ماقلالت يف جمل  البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية : ..دراسة فاقهية دور الوقف يف دعم البحث العلمي.  عبد اهلل  حممد ،العمراين 72 
 12ص  اإلملم حممد بن سعود اإلسالميجلمعة 
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جمّرد عرض هذه الدنيل، وهذه املكلفآت جلئزة شرعّيل حيث تعني على بث الاقيم الدينية اإلهلية  كمل جلء يف احلديث: 
 73"إن أحق مل أخذمت عليه أجرا كتلب اهلل".

 رواتب البلحثني:-3

كز األحبلث عددا من البلحثني الدائمني يف املؤّسسلت، ووجود البلحثني الدائمني مفيد جّدا يف إثراء البحث تضّم مرا 
العلمي، والاقدرة على إَّنلز خطة البحث يف أي جمل  من اجمللالت التخصصية، ومل يصحبه من إَّنلز للبحوث والناقلش 

ئل احلديثة، وصرفهل على البحث العلمّي مهّم جدا، حيث إّن فلستثملر أموا  الوقف عن الوسل 74املثّمر بني البلحثني .
 هذا األمر له أثر إجيليّب يف تطوير الثاقلفة اإلسالمّية يف اجملتمع.

 المطلب الثاني: صرف أموال الوقف على التعليم.

 تعريف الوقف التعليمي

بلت، ونسخ والتعليمية، كوقف املكت: " حتبيس األصو  على منفعة اجلوانب العلمية عّرفه خميس العدوي  بقوله
الكتب، ونسخ املصلحف، ووقف املدارس، وحلاقلت العلم واملتعلق بلملتعلمني واملعلمني، ونفاقلهتم، ووقف الاقراطيس 

 75واألحبلر واألقالم وحنوه ِمل حيتلجه العلم والتعليم".

لى دعم املشلريع وتكنولوجي،  ويعمل ع" هو وقف مليّل يستخدم ألغراض حتاقيق تاقدم علمي وعرفه بتعريف آخر بأنه 
 76والصنلعلت اليت تؤدي إىل التنمية العلمية واالجتملعية واالقتصلدية يف جمتمعلتنل".

 دور األوقاف في حركة التعليم .

 هي مصدر متويل ثلبت ومستاقّر:  –1

                                                           

 131ص . 7ج   صحيح البخلري البخلري،  املرجع السلبق . 73 
وهي ماقلالت يف جمل  البحث العلمي يف اململكة  ..دراسة فاقهية دور الوقف يف دعم البحث العلمي .م2009-ه1430. دالعمراين، عبد اهلل بن حمم74 

 بن سعود اإلسالميالعربية السعودية : جلمعة اإلملم حممد 

م ملؤمتر . وهي حبث ماقد التدابري  الشرعية إلعلدة الوقف العلمي  إىل دوره الفلعل  يف النهضة العلمية لألمة .م2011أوكتوبر 5 .أنوار حممد ،الشلتوين75 
 أثر الوقف اإلسالمي  يف النهضة العلمية ، كلية  الشريعة جلمعة الشلرقة / إلملرات  العربية املتحدة.

 7ص د.م : مركز الواقف .الوقف العلمي  ودوره يف هنضةعبد املغالج. )د .ت ( .76 
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 فاقلت .صروفلت والنيتمّيز الوقف بأنه مصدر ثلبت تتلاّقى منه املؤّسسة التعليمية كّل مل حتتلجه من امل

 حتاقيق االكتفلء الذايت للمؤّسسة التعليمّية:-2

أسهم الوقف مبل يدرّه من علئدات يف توفري احتيلجلت املؤسسة التعليمّية املوقوفة حيث ينفق ريع الوقف يف األوجه 
و متطّلبلت الصيلنة ، أاملاقّرر صرفهل، واليت تضمن الوفلء مبتطلبلت املؤّسسة مثل رواتب املعلمني، أو مكلفآت الطالب

 وغريهل من األشيلء اليت ينبغي توّفرهل يف املؤّسسلت التعليمّية.

 تطوير نظلم التعليم : -3

مل يكتف الوقف بدوره كمصدر متويلي للمؤسسلت التعليمية وإمنل أسهم إسهلمًل فلعال يف تطوير النظلم التعليمّي من 
ياقة فون يف تيسري الشؤون الدراسية يف املدارس وبعبلرة بسيطة،  إن وثخال  جمموعة من االشرتاطلت اليت يضعهل الواق

 الوقف أو كتلب الوقف كلن أشبه مل يكون بللالئحة األسلسية للمؤّسسة التعليمية أو النظلم الداخلي للمدارس.

 توفري املبلين التعليمية:-4

للة التعليم ملبلين التعليمية، ولعل املتتبع حلحيث كلن من أهم إسهلملت الوقف التعليمي، إسهلمه الواضح يف توفري ا
اإلسالمي ال جيد إشلرة استئجلر املبلين التعليمية إال مل كلن يف الكتلتيب، أمل املؤسسلت التعليمية  اليت يراكب ظهورهل 

 وكلن األوقلف، فاقد تأيت مبلينهل  من خال  املشلريع الوقفية .

 تعميق روح املسؤولية : -5

األوقلف إىل تنلمي روح املسؤولية جتله التعليم من قبل أبنلء اجملتمع اإلسالمي، حيث تدّ  ضخلمة  األوقلف فاقد أّدت 
 77على التعليم على معىن  املسؤولية الفردية والشعوبية.

من املستحسن أن يتّم استخدام الوسلئل احلديثة الستثملر أموا  الوقف وصرفهل على التعليم، فللعلم شيء مهّم يف 
 حيلة اإلنسلن. 

                                                           

  د.م .د.ن. ة  شهريةرفجملة املع يفوهي ماقللة ."ويل التعليمالوقف أهم مصلدر مت. "م(2010 -ه1431) .سعيد جلبر الرفلعي، سعد77 
. 
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 الخاتمة:

لاقد ظهر يف البحث أمهية استثملر أموا  الوقف، فإّن استثملرهل هي اليت جتعلهل بلقية، وصرف الربح الذي خيرج منهل 
على أفضل املشلريع، وهي مشلريع التعليمية، حيث إّن العلم هو شيء مهّم جّدا، يف حيلة اإلنسلن، وال يتحّصل 

ن خال  التعّلم. لاقد مّت يف هذه الدراسة بيلن الوسلئل احلديثة اليت توّظف يف استثملر أموا  اإلنسلن على العلم إال م
 الوقف وإنفلق أربلحهل على املشلريع التعليمّية. 

 النتائج

 يتجّلى مل قد توّصلت إليه هذه الدراسة ملّخصل يف النتلئج اليت مّت صيلغتهل يف الناقلط التللية:

 من جمموعة املصلدر اليت يتّم هبل تطوير وتاقّدم املعرفة يف اجملتمع. يعّد الوقف مصدرا مهّمل 

 .إّن استثملر أموا  الوقف شيء مهّم جّدا؛ حفظل ألصل األموا  املوقوفة واستمرارا ملنلفع الوقف 

 .من الضرورّي استثملر أموا  األوقلف بللطرق احلديثة 

 ق أمواله على حتاقيق املشلريع التعليمّية. إّن دور الوقف يتمّثل يف تعزيز التعليم من خال  إنفل

  إّن املؤّسسلت اإلسالمية يف اجملتمع هلل أثر يف إطفلء نلر اجلهللة بني النلس؛ ألهنل تُعىن، من بني أمور
 أخرى، بنشر الثاقلفة العربية والّدراسلت اإلسالمية.

  مة تسلعد الطاّلب املكتبلت الزاخرة بللكتب الاقيّ توّفر املكتبلت العلمّية املوقوفة ظلهرة هلل فلئدة كبرية؛ ألّن
 ويسّهل هلم حتاقيق مل حيتلجون إليه من املعلوملت.

 التوصيات

من املهّم جّدا تنبيه النلس على أمر يباقى لإلنسلن بعد موته؛ وِمل قد يباقى لإلنسلن هو مل وقفه يف سبيل  -1
 اهلل تعلىل ملال كلن أو غريه.

 .بللوقف من خال  ختصيص جزء يسري من أمواهلم لتعزيز املشلريع التعليمّيةترغيب األغنيلء إىل العنلية  -2
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من الضرورّي أن يتنّبه املسؤولون عن الشؤون الوقفية ألمهّّية استثملر املوارد الوقفية واستخدام الوسلئل  -3
األمر به.  ااحلديثة يف هذا اجملل ؛ بغية حفظ أموا  األوقلف، وتكثريهل من خال  الريع الذي قد يعود هذ

 وهبذا، سيظّل منلفع األوقلف ظلهرة تباقى وتستمّر على مّر األيّلم والسنني.
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ABSTRACT 

 
It has been found that the writings about the idea of Islamic banks focused on one 

formula for the investment of the money in these banks, it is speculation formula. 

Another group who has priority in writing about Islamic banks at later stage 

believed that participation could be one of the investment formulae which these 

banks must rely on to invest its financial resources. From this, it can be said that 

the Islamic financing formulas in Islamic banks that were the issue of concern of 

researchers. In addition to speculation and participation, there are also profits, 

financial leasing, long term sale, delivery and Istisna'a….. Etc. 

 If the participation and speculation formulas have represented, in accordance to 

the previous show, a basic formula for investment of money in Islamic banks. 

These formulas have received that acceptance and support of those writers based 

on that they reflect more the nature of the financial model of the Islamic banking 

and investment system than the rest. This formula which is the participation 

shows that Islamic bank is not a financial support only for investors, and connects 

them a relation of debtor and creditor, but the debtor is a partner in the investment 

operations in all the requirement of the participation concept which includes its 

elements and the subsequent results of profit or loss  . 
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 املةلخص

 
ارف وذي  ذه  املصجند أن الكتاابت حول فكرة املصارف اإلسالمية ركزوا علي صيغة واحدة لتوظيف األموال يف

وقد رأي بعض من تصدوا للكتابة عن املصارف اإلسالمية يف مرحلة الحقة أن املشاركة ميكن أن  صيغة املضاربة،
تكون أحدي الصيغ االستثمارية اليت جيب أن تعتمد عليها ذه  املصارف لتوظيف مواردذا املالية , ومن مت ميكن 

يل املضاربة مام الباحثني ابإلضافة االقول أن صيغ التمويل اإلسالمي يف املصارف اإلسالمية واليت كانت حمل اذت
 واملشاركة واليت منها املراحبة واالجيار التموأييت والبيع اآلجل والسلم واالستصناع....اخل.

وإذا كانت صيغة املشاركة واملضاربة قد مثلث وفق الطرح السابق صيغة أساسية لتوظيف االموال يف املصارف 
لقبول والتأييد من ذؤالء الكتاب علي أساس أهنا تعكس بوضوح أكثر اإلسالمية , وقد حازت ذه  الصيغ ذلك ا

من غريذا طبيعة النموذج التموأييت للنظام املصريف واالستثماري اإلسالمي , فهه  الصيغة أي املشاركة تربز كون 
 املصارف يف املصرف اإلسالمي ليس جمرد ممول مايل للمستثمرين , تربطه هبم عالقة الدائن ابملدين كما ذو احلال

التقليدية , ولكنه شريك هلم يف العمليات االستثمارية بكل  ما يتطلبه مفهوم املشاركة من مقومات وما يرتتب عليه 
 من نتائج من ربح أو خسارة.
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 املقدم :

ألرابح االجتماعية ايسعي التمويل اإلسالمي مبؤسساته إىل املوازنة بني بني حتقيق األرابح االقتصادية من جهة وحتقيق 
من جهة اخري فضال عن التوزيع العادل لدخل والثروة يف اجملتمع اإلسالمي وزايدة التكافل بني افراد اجملتمع وارتباط 
االبعاد االجتماعية ابألبعاد االقتصادية لدى التمويل اإلسالمية ؛وذد  الورقة توضح أثر املشاركة والضاربة يف رفع عائد 

 صارف اإلسالمية.االستثمار يف امل

 مشكةل  البحث:

أغلبية املصارف اإلسالمية أعطت االولوية يف استثماراهتا ألسلوب املراحبة بدال من الرتكيز علي أسلويب املضاربة واملشاركة 
 وابلتايل فان املشكلة تتمثل يف دور صيغة التمويل عن طريق املشاركة يف رفع عوائد االستثمار يف املصارف اإلسالمية.

 ألمهي : ا

 تتمثل أمهية الدراسة فيما أييت:

تبني ذه  الدراسة للمجتمع الدور الهي تقوم به املصارف  أمهي  هذه الدراس  لةلمجتمع واالقتصاد الوطين: -3
اإلسالمية يف االستثمارات من خالل الصيغ االستثمارية املختلفة  واملتماشية مع شريعة اجملتمع السمحاء واقامة  مشاريع 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتقيق توزيع الثروة  وتنميتها أبسلوب  عادل لصاحل الفرد واملنشاة واجملتمع.تدعم 

سوف تعمل ذه  الدراسة علي اثراء املكتبة الليبية بصفة خاصة بعمل املصارف أمهي  هذه الدراس  لةلعةلم:  -1
اتب لنهوض به ماداي ومعنواي , حيث لوحظ افتقار ذه  املكاإلسالمية واليت تسعي أساسا لتنمية اجملتمع اإلسالمي وا

 ملثل ذها النوع من البحوث وقد اتضح ذلك بعد املسح الهي قام به الباحث للدورايت العربية.

ل تكمن الفائدة للباحث  يف صقل وتنمية مهاراته البحثية اليت سيتحصل عليها خال أمهي  هذه الدراس  لةلباحث: -1
 البحث ابإلضافة  إيل التحصيل العلمي واملستوي الثقايف  اليت سيتحصل عليها الباحث. العمل  يف مراحل
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 أهداف الدراس :

 تسعي ذه  الدراسة لتحقيق األذداف التالية:

 دراسة املشاركة يف املصارف اإلسالمية حمل الدراسة. -2

 تقييم صيغة املشاركة  املتبعة يف املصارف اإلسالمية حمل الدراسة. -1

 تقدمي توصيات من شأهنا املسامهة يف حل املشكلة وتاليف السلبيات ابملصارف اإلسالمية. -3

 اآلاثر االقتصادي  واالجتماعي  لتطبيق منهج املشارك  واملضارب  اإلسالمي :

 التالية: بميكن تلخيص االاثر االقتصادية واالجتماعية للتطبيق العملي ملنهج املشاركة واملضاربة اإلسالمية يف اجلوان

 املسامه  يف زايدة معدل النمو االقتصادي: -3

حيت تربز ايل ذها املنهج بوضوح عندما تقل االكتتاابت وتضعف بورصة االوراق املالية , ذلك أنه يف حالة ضعف 
ا يشرت  منبورصة األوراق املالية تسعي املنشآت حنو حماولة احلصول علي متويل طويل األجل ال يلزمها بفوائد اثبتة , وا

 معها يف األرابح بناء علي قاعدة " الغنم ابلغرم ".

ذها فضالً عن أن منهج املشاركات اإلسالمية أكثر ضماان نسبيا لتحقيق جناح املشروعات الصغرية,  ذلك أن معدالت 
التخطيط  صفشل املشروعات الصغرية مرتفعة نسبياً , أما بسبب قصور الدراسات االقتصادية , أو قصور االدارة ونق

, وال سيما اذا كانت ذنا  منشآت كبرية يف موقف قوي , اال أن وقوف املصرف اإلسالمي ايل جانب املنشآت  
الصغرية من انحية مراجعة خططها واعطاؤذا املشورة الالزمة للبدائل سيؤدي ايل زايدة مقدرة تلك املنشآت علي التقدم 

الستثمار لديه املقدرة علي تقييم فرص ا –من خربات ودراية وجاذزة فنية والنمو , ذلك أن املصرف اإلسالمي مبا لديه 
تقييما كميا , كما أنه يستطيع توفري قيادات يف مرحلة االنشاء االويل تتوافر فيهم الشروط املناسبة ملثل ذه  املراحل، 

تبين املشروعات  يستطيع –مالية  مبا لديه من امكانيات معرفة وامكانيات –وابإلضافة  ملا سبق فان املصرف اإلسالمي 
اليت تنطوي علي األفكار االبتكارية والتكنولوجية اجلديدة أو املستحدثة، ومن ذنا فان تطبيق منهج  املشاركات اإلسالمية  

 يف جمال االستثمارات اجلديدة اليت تتميز ابملخاطر ويساذم يف زايدة معدل النمو االقتصادي وانتاجيو البالد.
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 مه  يف حتقيق التوازن بني العمال  واستقرار األسعار:املسا -1

ذلك أن املصارف اإلسالمية سواء علي  املستوي االسرتاتيجي ابختيار برامج مشروعات االستثمار ام علي املستوي 
التنفيهي ابختيار مشروع معني أو تعديل بدائله , ميكنها أن تشجع استخدام املشروعات مكثفة العمالة بدال من 

شروعات مكثفة رأس املال , ومن  م فاهنا  تسهم  بهلك يف حتقيق درجة أعلي من التوظيف , وال سيما اذا كان امل
حجم املصرف اإلسالمي وحجم املشروعات كبريا , وذلك اذا كانت املشروعات مكثفة العمالة حتقق نفس نتائج 

 املشروعات مكثفة رأس املال.

 قتصادي:املسامه  يف حتقيق االستقالل اال -1

سواء علي مستوي اختيار جمموعة مشروعات لتمويلها مبنهج  –حيث ان قيام املصرف اإلسالمي ابختيار املشروعات 
يف حتقيق  ميكنه من املسامهة –املشاركة , او علي مستوي اختيار بديل لتنفيه مشروع واحد من جمموعة بدائل متاحة 

 فاملصرف اإلسالمي خيتار املشروعات أو املشروع أو البديل الهي يكوناالستقالل االقتصادي للدولة اليت يعمل هبا. 
ال  –بديال للواردات , أو يكون مشروع تصدير حيقق مكانة تنافسية عاملية , ومن  م فمن املمكن للمصرف اإلسالمي 

 د.أن يكون فعاال يف حتقيق االستقالل االقتصادي علي املدي البعي –سيما اذا كانت  استثماراته ومشاركاته كبرية 

 املسامه  يف النهوض ابقتصادايت اجملتمعات اإلسالمي : -4

وذلك الن املصارف اإلسالمية واملنشآت االقتصادية اليت تتعامل وفق ذها املنهج , مل تنظر ايل الفائدة علي 
الكفاية احلدية لرأس املال , ولتوجيه االستثمار , وامنا يكون مؤشرذا  رأس املال علي أهنا املؤثر األساسي لتحديد

األساسي ذو ربح املشروع جبانب االعتبارات االجتماعية األخرى املرتبطة ارتباطاً وثيقاً به وابالقتصاد القومي , مثل 
 .1العمالة واحتياجات اجملتمع ورفاذيته

 

 

                                                           
 ،مصر ،لقاذرةا ،اجلزء السادس اإلسالمية،االحتاد الدويل للبنو   : اإلسالميةاملوسوعة العلمية والعملية  للبنو     1

 .110 – 122ص  ،  2891
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 الفقه الشرعي والقانوين بةليبيا ابملصارف اإلسالمي  يف املشارك  واملضارب 

أتخه املشاركة واملضاربة أساليب وصيغ متعددة وفق مفاذيم وخصائص ومزااي اليت تتسم هبا يف عملية متويل 
 املشروعات الصغرية يف ليبيا.

  يف ليبيا املشارك وخصائص ومزااي مفهوم 

عو  من بينهم  اثنان يف مال استحقو  بوراثة أو حنوذا  أو مجيعرف الفقه اإلسالمي املشاركة أبهنا الشركة اليت يشرت  فيها 
 اقساطا , ليعملوا فيه  بتنميته يف جتارة أو صناعة أو زراعة أو غريذا.

  2ويعرفها األحناف بقوهلم: الشركة ) عقد بني اثنني  فأكثر , علي أن يكون رأس املال والربح مشرت  بينهم (.   

 مشروعي  املشارك  :

ان كثيرا من ودلت النصوص الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية علي جواز عقد الشركة  منها قوله تعايل: ) 

 4( فهم شركاء في الثلثوقوله تعايل: )  3( الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض

دا بيد ونسيئة  شريك يل شيئا يومن السنة النبوية املطهرة ما أخرجه البخاري وأمحد عن ايب املنهال قال ) اشرتيت أان و   
, فجاءان الرباء بن عازب فسألنا  , فقال: فعلت أان  وشريكي زيد بن أرقم  وسألنا النيب  صلي هللا عليه وسلم عن ذلك 
فقال: ما كان يدا بيد فخهو  وما كان نسيئة فهرو  ( وقوله صلي هللا عليه وسلم يف احلديث القدسي الهي يرويه  عن 

 .5) أان اثلث الشريكني  مامل خين أحدمها صاحبه , فان خان خرجت من بينهما (ربه عز وجل 

 

 

                                                           
ص  ،م1021، 2عمان، االردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط ،ومنهج التمويل اإلسالميةطايل، مصطفي كمال السيد، البنو     2

127. 
 .12سورة ص، آية   3
 .21سورة النساء، آية  4
ص  ،م 1023، 2، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، طاإلسالميةمسحان، حسني حممد، أسس العمليات املصرفية   5

123. 
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عرف الفقه اإلسالمي يف وقت مبكر العديد من أشكال وتقسيمات الشركات ومل تكن ذه  التقسيمات أمرا شكليا , 
عية مفادذا لماء قاعدة شر أو حديثا من انفلة القول , وامنا يكمن  خلف كل تقسيم فروق يف األحكام , وقدميا وضع الع

  6) أن كل تقسيم ال يرتتب عليه فرق يف احلكم فهو لغو(

 :7تتميز عقود املشاركة  كأدوات  توظيف مصرية  اسالمية  مبجموعة من اخلصائص ندكر منها

لشيوع , ا تقوم املشاركة علي املبادلة  بني ما ميلكه كل طرف لوحد  , وخلط األموال اليت  تنتقل من التمييز ايل -2
وتوحد مصري األموال املخلوطة.  فالربح حسب االتفاق واخلسارة حسب حصة كل شريك يف رأس املال , مما يؤدي 

 ايل تنويع املخاطر  لكل طرف.

تعترب املشاركة مظهر من مظاذر التعاون  والتضامن  االقتصادي املرغوب بني أصحاب  األموال هبدف متويل  -1
 يت حتتاج  ايل رؤوس  أموال ضخمة ال يستطيع  وال يرغب أي طرف لوحد  القيام هبا.املشروعات الكبرية  ال

نظرا الحتمالية  حدوث اخلسارة ووقوعها علي مجيع الشركاء كل حسب حصته فان دراسة املشروعات  قبل  -3
ية كما يف البنو  ترب شكلاملشاركة  فيها دراسة دقيقة  ووافية أتخه أمهية قصوي يف اختاد القرار االستثماري , وال تع

التقليدية  اليت تضمن حصوهلا  علي الفائدة وال تشرت  ابخلسارة , وابلتايل  يكون  اذتمامها  أقل بدقة دراسة جدوي 
 املشروع.

وجود عقود املشاركة  وشرعيتها  حيث الناس علي االدخار ويتيح للبنك اإلسالمي  مجع املدخرات وتوجيهها حنو   -2
ات األولوية هبدف دعم االستثمارات اجملدية وزايدة األموال  املتاحة  يف النظام املصريف  اإلسالمي , املشروعات ذ

وابلتايل  تتحقق التنمية االقتصادية  واالجتماعية  من خالل اعادة توزيع الثروات  وتوجيهها  حنو املشروعات  األكثر 
 نفعا للمجتمع. 

 

                                                           
ص  ،م 1023طرابلس، ليبيا، من منشورات مصرف اجلمهورية،  ،صريفة املستقبل اإلسالميمصرف اجلمهورية، العمل املصريف   6

22  
شر والتوزيع، دار املسرية للن ،مبادئها، تطبيقاهتا  املصرفية (، عمان، األردن ،)  أحكامها  اإلسالميةالبنو   ،العجلوين، حممد حممود  7
 .117م، ص 1021، 3ط
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ني ع أموال  املودعني  لديه  يف االستثمارات املختلفة  تؤدي  إيل حتقيق  التوازن  بمشاركة  البنك أبمواله اخلاصة  م -5
ما حيققه  البنك  من أرابح  ملسامهيه  وبني ما يدفعه  البنك  من أرابح ملودعيه  يف حال الربح  , ويتحمل اجلميع  

 اخلسارة حال وقوعها.

ني  , وأصحاب أذم مصادر أموال البنك , أي املودعني  , ويف ذها مساواة وعدل بني أصحاب البنك , أي املسامه
غري موجودة يف البنو  التقليدية  اليت هتتم  فقط بتعظيم  أرابح  املسامهني بينما تقتصر  عوائد  املودعني  علي نسب  

 اثبتة  ضئيلة  ابملقارنة  مع أرابح املسامهني.

اسلواب  دم املصارف اإلسالمية أسلوب التمويل ابملشاركة  اعتبار وتضم عملية املشاركة  طرفني أو شريكني  عندما تستخ
فعاال ومتميزا عما تقوم به املصارف التقليدية, ومبوجب ذه  الصيغة يقدم املصرف اإلسالمي حصة من التمويل الالزم 

ة املكملة  صلتنفيد أحكام املشروعات أو احدي الصفقات, علي أن يقدم العميل ) طالب التمويل من املصرف (  احل
 :8وتضم عملية املشاركة  طرفني أو شريكني مها 

 الشريك األول:

ذو املصرف الهي يشار  العميل يف نشاطه االقتصادي أو مشروعه بتقدمي التمويل الهي يطلبه العميل بدون أن يتقاضى  
صايف احملتمل ر  أيضا  يف الناتج الفائدة اثبتة  أو عائدا اثبتا ) الن ذلك ذو عني الراب وذو حرام ( كما أن املصرف يشا

من عملية املشاركة سواء أكان رحبا أم خسارة , ويتم ذلك يف ضوء أسس عادلة ونسب توزيعية  جيري االتفاق عليها 
 بني الطرفني.

 

 

 

 

                                                           
م، 1020وحدة املشاركة ابملشروع (، االصدار االول،  اإلسالمية،صرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة أبو محرية، مصطفي علي، م  8

 .gumhouria-bank 2ص
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 الشريك الثاين:

لزبون مسؤولية ادارة  اويشار  الزبون بتقدمي حصة معينة لتمويل املشروع من القيمة الكلية للمشروع , وغالبا ما يتويل
  .9املشروع واالشراف علي تنفيه  بشرط توفر املهارات واخلربة العملية الكافية لتحقيق النجاح 

 مزااي شرعي : -2

 .األخرىومن العيوب الشرعية  ويةالربالفائدة خلو املشاركة من 

 مزااي اقتصادي : -1

نظام املشاركة يف حشد املوارد االقتصادية وأتسيس املشروعات االنتاجية  اليت تساعد يف منو وتطوير االقتصاد يساذم 
 تصادية.الركود , التضخم , سوء توزيع الثروة  , ذدر املوارد االق املتمثلة يفالوطين مما يعين معاجلة األمراض االقتصادية 

 مزااي جتاري : -3

 ائد مايل + عائد جتاري(.العائد املرتفع ) ع -أ

توزيع خماطر املشروع  بني جمموعة من املستثمرين الهين ميثلهم املصرف واألطراف األخرى املشاركة يف املشروع ,  -ب
 مما يشجع علي االستثمار يف املشاريع املختلفة.

 توفري اجلهود بسبب توزيع املسؤوليات بني الشركاء. -ج

املشاركة  عادة ال حيتاج  لتقدمي رذن عقاري أو ضماانت وابلتايل  فإن اجلدوى  من وجهة نظر العميل ان نظام -د
 االقتصادية للمشروع وميزاته ذي وحدذا اليت تؤذله  للتمويل  من املصرف. 

 مزااي اجتماعي : -2

 ارتفاع فرص تشغيل العمال  والفنيني.  -أ

 

                                                           

ن، دار وائل )مدخل حديث(، عمان، االرد اإلسالميةعريقات، حريب حممد، وعقل، سعيد مجعة، ادارة املصارف   9

 .229ص  م، 1020، 2للنشر، ط



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

 
 911 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 انتشار ظاذرة التكافل.  -ب

 .10د املال عدالة توزيع العائد وزايدة عد -ج

 :11شروط صح  املشارك  

 أن يكون راس املال معلوم , ومن االموال اليت ال تتعني ابلتعيني  وذي العمالت املتداولة. -2

للتوكيل وتعين األذلية القانونية والتجارية , ميت بلغ سن الرشد , الهي حيق عند مزاولة  أن يكون لكل شريك أذالً   -1
 االعمال التجارية.

 الزبون املشار  علي حصة مقطوعة تتمثل يف نسبة مئوية معلومة من صايف الربح.حيصل  -3

 ابقي الربح الصايف يوزع بني الطرفني بنسبة مسامهة كل منهما يف امجايل قيمة التمويل. -2

يف حالة اخلسارة يقتصر توزيع اخلسارة علي أساس نسب املسامهة يف التمويل لكل منهما وال حيتسب يف ذلك  -5
 شاركة اجلهد.م

 يف ليبيا رف اإلسالمي املصاباملشارك  ودور أساليب  

أتخه املشاركة يف املصرف اإلسالمي ,  عدة طرق لتنفيهذا  حسب الصيغة اليت حتكم العقد  وتتمثل طرق أو صيغ 
 :12املشاركة  يف أربع طرق أو صيغ التالية وذي

 

 

 

                                                           
 .229مرجع سبق ذكر ، ص  اإلسالمية،ادارة املصارف   ،حممد، وعقيل، سعيد مجعةعريقات، حريب    10
 .28ص  ر ،سبق ذكوحدة املشاركة ابملشروع (، مرجع  اإلسالمية،أبو محرية، مصطفي علي، مصرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة   11
 ،1دار النفائس للنشر، ط ،االردن ،عمان اإلسالمية، إرشيد، حممود  عبد الكرمي  أمحد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف  12

 .33م، ص 1007
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 االقتصادي  يف ليبيا:أوالً / أساليب املشارك  لتحقيق التنمي  

 املشارك  الثابت :  -2

وذي أن يقوم املصرف ابإلسهام يف مشروع معني  مع شريك آخر , ويكون لكل منهما حصة يف رأس املال ويدار 
املشروع  حبسب االتفاق  بني الطرفني  علي أسلوب االدارة ,  وكيفية التمويل  , ونصيب لكل من الشريكني  بنسبة 

هما من الربح ,  ويصح أن تكون املشاركة  يف مشروع طويل األجل , أو يف صفقة جتارية واحدة , أو رأس مال كل من
 صفقات متعددة .

 املشارك  املباشرة ) متويل صفق  معين  (: -1

وذها النوع من املشاركة يدخل فيه املصرف اإلسالمي شريكا  يف عمليات جتارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها 
حيت ابلنسبة  للمشروع الواحد , وختتص بنوع  أو عدد حمدد من السلع ,  ويطلب املصرف  يف ذها النوع   البعض ,

تبعا لنوع العمليات  ) جتارة داخلية   %20,  %15من املشاركة  مسامهة  مالية من الشريك ) العميل ( ترتاوح بني 
يام  الطرفني  كل حسب مسامهته يف رأس املال بعد القأو جتارة خارجية ( ويف ذه  احلالة  يتم توزيع األرابح بني 

 بتخصيص جزء من األرابح للشريك  نظرية ادارته  للعملية وتسويق وتوزيع السلعة.

  املشارك  يف رأس مال مشروع: -3

املصرف  متسمي املشاركة التشغيأتية  يف رأس مال املشروع أو املسامهة  يف متويل رأس مال املشروع )املنشأة( , حيث يقو 
من  %25, ويشرتط ان ال تقل مسامهة الشريك عن  لهبتقييم  أصول الشريك  ليحدد حجم التمويل الهي سيقدمه 

 13مجلة  رأس مال املنشأة ) املشروع ( الهي سيتم تشغيله.

 ويف ذها اجملال الصناعي فان املصرف ال يشرتط علي الشريك أي مسامهة مالية.

 

 

                                                           
 .170مرجع سبق ذكر ، ص لتموأييت، واملنهج ا  اإلسالميةطايل، مصطفي كمال السيد، البنو    13
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 ملنتهي  ابلتمةليك:املشارك  املتناقص  ا  -2

وذي تقوم علي أساس االتفاق بني الشركاء  علي أن حيل احد الشركاء حمل الشريك اآلخر يف حصته يف امللكية , عن 
طريق  توجيه جزء من  دخل االول  كقسط لشراء حصة الثاين  يف رأس مال الشركة عاما بعد عام حيت تؤول  امللكية 

  ابلكامل للشريك األول يف النهاية.

 :14يقوم املصرف اإلسالمي ابالستثمار  يف مثل ذه  الشركات  عادة  لتحقيق  مصاحل املتعاقدين

يف استثمار جزء من األموال املتاحة لديه استخداما غري هنائي , مما حيقق له مزيدا من عناصر السيولة مصةلح  املصرف: 
 اليت تتسم هبا طبيعة العمل املصريف.

وجود شريك ممول ملشروعه دون االلتزام بدفع مبلغ حمدد سنواي بغض النظر عن جناح يف مصةلح  الشريك اآلخر: 
املشروع او فشله  , أو بدفع فوائد للبنو  الربوية  قبل ان يدر املشروع أي ربح بل رمبا قبل أن يبدأ العمل يف التأسيس  

ريك املمول ( وشريكه العائد بني املصرف ) الش والصورة األكثر شيوعا يف الشركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك  ذي تقسيم
 :15) صاحب احلصة العينية ( ايل ثالثة حصص

 حصة للمصرف  كعائد  حلصته من الشركة ) عائد التمويل (.  -3

 حصة لصاحب العقار أو املشروع  كعائد حلصته  من الشركة ) عائد احلصة العينية (.  -1

 لكن يوجهها للمصرف لشراء حصته ابلتدريج من الشركة. حصة لصاحب العقار او املشروع أيضا, -1

بعد ان يتم تسديد قيمة أصل التمويل املقدم من املصرف من حصة الشريك من العائد , يتم تصفية املشروع , حبيث 
 وذه  بعض ،تصبح امللكية  خالصة للشريك  صاحب احلصة العينية , وتؤول اليه مجيع العقود واحلقوق املرتتبة عليها

 : 16صور االستثمار ابملشاركة اليت ميكن أن تنتهجها املصارف اإلسالمية يف ليبيا املتمثل يف مصرف اجلمهورية وذي 

 

                                                           
 .75مرجع سبق ذكر ، ص  ،صريفة املستقبل  اإلسالميالعمل املصريف    14
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  15
16  Bank.com.ly-www.gumhouria 
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التمويل ابملشاركة يف العقار مثل يف متويل بناء املساكن والشقق لفئة الشباب واليت تعترب من أذم السلع  -2
 واألندية الرايضية.املرغوبة، مثل متويل بناء الفنادق واملنتزذات 

 التمويل ابملشاركة يف قطاع الزراعة مثل متويل املزارعني لزراعة األرض وبيع احملصول حسب االتفاق. -1

التمويل ابملشاركة يف األصول االنتاجية املعمرة مثل متويل شراء الطائرات والسفن ومتويل توريد اآلالت  -3
 املختلفة واملخابز ومعدات الورش وغريذا.

ولية التمويل ابملشاركة يف التصنيع مثل متويل توريد وبناء وتركيب املصانع املختلفة مثل متويل توريد املواد األ -2
 ملصانع مواد البناء ومصانع املواد الغهائية.

 :17املستندات الالزم   إلمتام عمةلي  املشارك   ملصرف اجلمهوري   

 طلب كتايب من الشريك. -2

 تصادية واالجتماعية للمشروع.االق اجلدوىدراسة  -1

 املستندات الرمسية والقانونية للمشروع او الشركة. -3

 املركز املايل للشركة لثالث سنوات سابقة ) مدقق من قبل حماسب قانوين معتمد (. -2

 كشف حساب مصريف للسنوات الثالثة األخرية.  -5

 اثبات خربة الشريك يف اجملال املراد املشاركة فيه. -2

 ديد نوع املشاركة ونسبة املصرف  فيها.حت -7

اركة على البنو  يطلق يف كثري من األحيان اسم بنو  املش اثنيًا / دور املشارك  لتحقيق التنمي  االقتصادي  يف ليبيا:
  اإلسالمية ابعتبارذا توىل اذتماماً كبرياً هلها االسلوب التموأييت املتميز الهي منحها فعالية ميزهتا عن البنو  الغري اسالمية،

 

                                                           
 .28ص  ر ،سبق ذكوحدة املشاركة ابملشروع (، مرجع  اإلسالمية،أبو محرية، مصطفي علي، مصرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة  17
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ك مع عملية بنسب معينة، البنفيقوم البنك بتمويل صفقة جتارية لعملية عادة ما تكون يف املدى القصري، حبيث يشرت  
 .18وإبمتام الصفقة جترى قسمة األرابح وفقاً هله  النسب

 وأنواع وصيغ املضارب  يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيامفهوم  

ملضاربة مشتقة من الضرب يف األرض وذو السفر للتجارة  وذي يف الفقه اإلسالمي  تقوم علي اساس أن يكون يقصد اب
خص  والعمل من شخص آخر علي ان يكون الربح بينهما  حبسب االتفاق , واخلسارة علي صاحب رأس املال من ش

املال واملصرف اإلسالمي يعتمد املضاربة كأسلوب من أساليب  االستثمار , ولكنه مل يقف عند الصورة الفقهية القدمية 
ة ابلتمليك اال لتمليك , وذي تشبه املشاركة املنتهيهلا , وامنا استحدث صور جديدة للمضاربة منها املضاربة املنتهية  اب

أن الشريك يف املضاربة ال يشار  يف رأس املال , وامنا يشار  بعمله , وحياول شراء حصة املصرف شيئا  فشيئا  , فال 
  19خيتلف  حكمها  عن حكم املشاركة املنتهية  ابلتمليك.

 أوالً / املضارب  يف متويل املشروعات الصغرية:

 :ملضارب  اصطالحاً ا

معاقدة دفع النقد ايل من يعمل فيه علي أن رحبه بينهما  مشرتكا حسب االتفاق , علي أن تكون اخلسارة  اتفاق ذي 
تها ابألدلة بتت مشروعيوث علي رأس املال فقط اال أذا تبت التعدي ) سوء االمانة ( او التقصري من جانب املضاربة،

 :20التالية 

 21قوله تعايل ) وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل هللا (. من القرآن الكرمي  -2

 

                                                           
لبنان،  :، بريوت2بني الواقع واملأمول، ط اإلسالميةاملصارف  ،كاكي  ،الطاذر، قادري حممد، والبشري، جعيد، وعبد الكرمي  18

   .72ص ،1022منشورات مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

ص  ،م 1007، 2، عمان، االردن، دار النفائس، طاإلسالميبشري، حممد عثمان، املعامالت املصرفية املعاصرة يف الفقه    19
321. 

دار الكتب الوطنية،  ، بنغازي، ليبيا،اإلسالميةدمات يف املصارف منصور، أبوبكر عبد هللا، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخل  20
 .270ص ، م1020، 2ط
 .10آية  ،سورة املزمل  21
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من السنة النبوية ما روي عن انفع ) ان ابن عمر كان يكون عند   مال اليتيم  فيزكيه ويعطيه مضاربتا,  ويستقرض  -1
يه  علي ضا يعمل ففيه  ( , وعن  العالء ابن عبد الرمحان  عن أبيه  عن جد  ) أن عثمان  بن عفان أعطا  ماال قرا

 أن الربح بينهما (.

 االمجاع يقول  ابن قدامة ) وأمجع أذل العلم علي جواز املضاربة  يف اجلملة(. -3

 : املضارب  قانونً 

( من جملة األحكام العدلية أبهنا  نوع  شركة  علي أن رأس املال من طرف والسعي والعمل من  2202تعرف املادة ) 
 (.  ب رأس املال  )رب املال ( والعامل ) مضارابً الطرف اآلخر, يدعي صاح

(  من القانون املدين األردين شركة املضاربة أبهنا  ) عقد يتفق مبقتضا   رب املال  علي تقدمي املال 212وتعرف املادة ) 
 واملضارب  ابلسعي والعمل ابتغاء الربح. 

 التأصيل الشرعي لةلمضارب :

فمشروعية  ذاً إسافر مبال خدجية ,  وبعد بعثته , فلم ينكر أنه  حممد بعثة النيب  ثبتت التعامل بشركة املضاربة قبل
 املضاربة اثبتة ابلسنة التقريرية.

تضح حكمة مشروعيتها من حتقق املصلحة املشروعة لطريف التعاقد , فقد ال جيد رب املال الوقت أو اخلربة الالزمة او 
يكفيه ملمارسة خربته أو قدرته علي االستثمار  فباحتاد  عنصري رأس املال  الستثمار املال وقد ال جيد املضارب ماال

 22والعمل تتحقق املصلحة املشروعة , ذها وجيوز تعدد أرابب العمل , كما جيوز تعدد املضاربني يف مشروع واحد.

 أنواع املضارب :

 :23تقسم املضاربة  حبسب عدد  املشاركني  فيها  ايل نوعني  , مها

 

                                                           
 .92 مرجع سبق ذكر ، ص ،صريفة  املستقبل، مصرف اجلمهورية  اإلسالميالعمل املصريف  22
، دار االردن ،) االسس النظرية والتطبيقات العملية (، عمان اإلسالميةالوادي، حممود حسني، ومسحان، حسني حممد، املصارف  23

 .82م، ص  1021، 2ط ،املسرية للنشر
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لثاين وذي  املضاربة اليت تتم بني طرفني يقدم فيها الطرف االول املال ويقدم الطرف ا ارب  الثنائي   أو اخلاص :املض -2
 العمل , أي تكون العالقة فيها ثنائية بني العامل ورب املال فقط.

ابب االموال واملضارب د أر :  وذي املضاربة اليت تكون فيها العالقة متعددة , فيتعداملضارب   اجلماعي   أو املتعددة  -1
واحد , أو يتعدد املضاربون ورب املال واحد , وذه  املضاربة انمجة عن جواز خلط مال املضاربة , ويتعدد املضاربون 

 وأرابب االموال.

 : 24يل نوعني, مها إوتقسم  املضاربة حسب حرية املضارب يف التصرف 

: وذي  مضاربة  مفتوحة  ال يرد يف عقدذا  أي شرط حيد  من سلطة املضارب  يف  املضارب  العام   أو املطةلق  –أ 
 العمل  سواء  من حيث  نوعيته  أو مكانة  أو مع من يتعامل .

: وذي اليت  قيدت بزمان او مكان او بنوع من املتاع أو السلع , أو اال يبيع أو املضارب  اخلاص  أو املقيدة –ب 
أو أبي شروط يراذا رب املال لتقييد املضارب  طاملا كان ذلك يف اطار الشرع , واملضاربة  يشرتي اال من شخص معني

املقيدة ذي السائدة يف املصارف اإلسالمية , ألهنا أكثر انضباطا  من املضاربة املطلقة , وتتيح للمصارف  متابعة 
ا جيب فوق ذلك بني طرفيها ) رب واملضارب ( وامن استثمار أمواهلا ابلوجه السليم, وال يكفي يف املضاربة أن يتم االتفاق

 توافر شروط معينة لتكون صحيحة منتجة ألاثرذا.

 شروط العمل ابملضارب : 

من ضمن  شروط العمل ابملضاربة أن يكون رأس املال من النقود اليت يتعامل هبا  فعال من ذذب أو فضة أو يكون 
س  األموال يف كل الشركات , والبد أن يسلم رب املال  مال املضاربة ايل أموال  رائجة , فرأس املال يف املضاربة كرؤو 

رب العمل  –قبول ال –العامل  حيت يتمكن من التصرف , مع ضرورة توفر أركان املضاربة واليت تتمثل يف ) االجياب 
يه , يوجب جهالة فالربح (   والقاعدة ذي أن كل شرط يوجب قطع الشركة يف الربح  أو  –رأس املال  –العميل  –

 فانه يفسد املضاربة  , وال نصيب  للمضارب  اال من الربح فقط ,  فلو شرط له شيئا من رأس املال أو منه  ومن الربح 

 

                                                           
 .2ص ،bank-gumhouria ،) وحدة املضاربة( اإلسالميةالشريف، اهلامشي عبد اجمليد، مصرف اجلمهورية، مشروع الصريفة  24
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فسدت املضاربة واملضارب  أمني علي رأس املال , فهو يف يد   كالوديعة  , ومن وجهة تصرفه فيه وكيل عن رب املال 
 :25، وتتمثل شروط العمل ابملضاربة يفشريكا لرب املال يف الربح, وان رحبت املضاربة كان 

 يشرتط يف العمل أن يكون مطابقا للعقد وال خيالفه  وكهلك ال جيوز للمضارب  أن خيالف الشروط الواردة  ابلعقد  -2

 جيب حتديد الفرتة الزمنية  الالزمة للعمل. -1

 ال ابدن رب املال.ال جيوز للمضارب استخدام  املال  يف أي وجه ا -3

 يشرتط يف العاقدين  اذلية  التوكيل والوكالة. -2

 يشرتط يف رأس املال أن يكون: -5

 من النقود احلاضرة اليت يتعامل هبا  واجاز  البعض العروض. -أ

 تسليم مال املضاربة ايل املضارب حيت ميكنه التصرف فيه. -ب

 س املال معلوم منعا للمنازعة.أأن يكون ر  -ج

 .ال ديناً  حاضراً  أن يكون  عيناً  -د

 يشرتط  يف الربح شرطان: -2

 أن يكون معلوم القدر مبعين حتديد  نسبة تقسيم الربح  بعد ما يتحقق  وجهالة ذلك توجب فساد العقد. -أ

 أن يكون حصة كل من الشريكني جزء معلوم وشائع  من الربح. -ب

وال يلزم املضارب ابخلسارة ألنه خسر عمله , وميكن للمصرف اإلسالمي  لالستثمار الزراعي التعامل بصيغة املضاربة  
 ها املال يف هب –بصفته مضارب  –عن طريق دفع  مبلغ من املال  بصفته رب املال ايل اتجر له خربة ليتجر 

 

                                                           
مصر، دار الفكر،  ،لالستثمار الزراعي، منوذج مقرتح، القاذرة اإلسالميويوسف كمال حممد، املصرف  ،داود، حسن يوسف   25
 .28م، ص 1005، 2ط
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ينهما  ية  , الفواكه , اخلضروات , البهور ( علي أن يكون الربح بالتجارة اليت هبا خربة  مثل جتارب  ) احملاصيل الزراع
 حسب النسب املتفق عليها.

 :26املستندات املطةلوب  

 طلب كتايب من العميل. -2

 مقرتح شامل وكامل للمشروع أو الشركة. -1

 استيفاء املستندات  الرمسية  والقانونية  للمشروع  او الشركة. -3

 يل  لثالث  سنوات سابقة.املركز املايل  للعم -2

 اثبات خربة العميل يف اجملال املراد املضاربة فيه. -5

 نوع املضاربة  ونسبة املصرف فيها. -2

 :27اخلطوات العمةلي  لةلمضارب 

يقدم املصرف رأس مال املضاربة بصفته  رب  املال  , ويقدم املضارب خربته الستثمار املال تكوين مشروع املضارب : 
 ن الربح متفق  عليها.مقابل حصة م

النتائج  ويقتسمان األرابح  يف هناية مدة  املضاربة وميكن أن يكون  ذلك دوراي    الطرفان  حيتسب نتائج املضارب :
 حسب االتفاق  مع مراعاة  الشروط  الشرعية.

املصرف: يستعيد املصرف رأس مال املضاربة  الهي قدمه قبل  أي توزيع  لألرابح بني  :تسديد رأس مال املضارب 
الطرفني الن الربح جيب أن يكون  وقاية  لرأس املال . ويف حالة االتفاق  علي توزيع  األرابح  دوراي  قبل املفاصلة  

 تكون  علي احلساب ايل حني التأكد  من سالمة رأس  املال.  فإهنا

 

                                                           
 .7مرجع سبق ذكر ، ص) وحدة املضاربة(،   اإلسالميةالشريف، اهلامشي عبد اجمليد، مصرف اجلمهورية،  مشروع الصريفة  26
 l y  .www. Islamic bank ،مصرف اجلمهورية 27
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: يف حالة حدوث خسارة  فان رب املال )املصرف ( يتحملها مامل تكن انشئة  عن الثروة  الناجت   عن املضارب توزيع 
التعدي  أو التقصري  أو خمافة  الشروط  فيتحملها عندئه  املضارب ويف حالة حدوث أرابح  فهي  توزع بني الطرفني 

 ملال (.حسب االتفاق  مع مراعاة  مبدأ  ) الربح وقاية  لراس ا

تعترب صيغة املضاربة  من أذم الصيغ التموأيتية اإلسالمية  حيث يلتقي فيها  أصحاب األموال مع أصحاب العمل    
للقيام مبشاريع خمتلفة  سواء صناعية او زراعية أو جتارية  وحيت اخلدمية منها ومل تعد تقتصر علي التجارة فقط كما كان 

خمتلف اآلجال القصرية واملتوسطة وطويلة األجل , ذها التنويع الهي توفر  ذه   احلال سابقا , كما أهنا تستخدم يف
 -الصيغة جعلها  حمطة اقبال العديد من املشروعات خاصة الصغرية واملتوسطة منها  فهي متكن من: 

 :28متويل رأس املال  -2

بة يف العمل  ين ميلكون اخلربة والقدرة والرغن ذه  الصيغة  تتناسب متاما  مع احلرفيني الصغار , ومع ذؤالء األفراد الهإ
, وال تتوفر لديهم املوارد املالية الكافية للقيام بهلك كما تتناسب أيضا مع تطلعات وأفكار اخلرباء والعلماء من أصحاب 

ن م  الكفاءات , كما توفر التمويل الالزم للمشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من نقصه وصعوبة حصوهلا عليه
املصارف التقليدية  من خالل خمتلف مراحل حياهتا فهه  الصيغة تعمل علي انشاء املشروعات الصغرية واملتوسطة  

 بتوفري االموال.

 دراس  دقيق  لةلمشروع:  -1

  ان التمويل ابملضاربة ال مينح  للمضارب اال بعد دراسة دقيقة  لطالب التمويل واملشروع من كل النواحي  حيت تتبني  
كفاءة العميل من جهة وجدوي املشروع  ورحبيته من جهة أخري  وابلتايل  اختيار املشروع األكفأ  والهي يتوافق مع  

 االحكام الشرعية وقادر علي حتقيق األرابح , ذه  الدراسة قد ال يستطيع صاحب املشروع الصغري القيام هبا لوحد .

ان عائد املضارب  وصاحب رأس املال  يف عملية التمويل  ابملضاربة ذو نسبة حمدودة من الربح أما   ترشيد التكاليف:
يف حالة اخلسارة فيتحملها صاحب رأس املال  وحد   مامل يثبت  تقصري املضارب يف ذلك ,  يف حني املضارب  خيسر 

من حتقيق  فيضها ايل ادين حد ممكن حيت يتمكنعمله وجهد  ذنا  ما يدفع ابملضارب  ايل ترشيد التكاليف حماوال خت
 أكرب ربح. 
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 الفرق بني املشارك  واملضارب :

 :29البد من توضيح  الفرق اجلوذري ما بني املشاركة واملضاربة يف االيت 

ع م يف املشاركة: يتم فيها خلط  رؤوس  أموال الشركاء  مع بعضها البعض  , اما يف املضاربة فال اختالط  لألموال -2
 بعضها  ألنه  ال يوجد فيها اال رأس مال واحد  يقابله جهد وعمل املضارب.

اذا حصلت خسارة يف املشاركة  فإهنا تكون حسب حصة  كل منهما  يف رأس  املال , بينما يف املضاربة  يتحمل   -1
 رب املال اخلسارة  وحدة , مقابل خسارة جهد وعمل املضارب.

ن حق كل شريك , عمل فيها أم مل يعمل , وان كان وان كان ال حيصل  العمل اال مبوافقة  ان العمل يف املشاركة م -3
 الشريك اآلخر , أما يف املضاربة  فان العمل  فيها من حق املضارب فقط وال حق لرب املال فيه.

من رأس املال  أن  ءال حيق لرب املال  التدخل يف شؤون املضارب يف املضاربة  , بينما حيق للشريك املساذم جبز  -2
 يتدخل  يف شؤون  الشريك اآلخر.

عرف لكل شريك , ابألصالة عن نفسه , وابلنيابة  عن غري  , أما يف املضاربة  فالت ن التعرف يف الشركة يكون كامالً إ -5
 الكلي يكون فيها للعامل  املضارب فقط.

 اثنياً / املضارب  يف متويل املشروعات الصغرية يف ليبيا: 

طبقت املضاربة على االنشطة التقليدية التجارية قصرية األمد من انحية، إذ بعدم صاحب رأس املال ما لديه من أموال 
فائضة إىل املنظم، وذلك لغرض استثمارذا يف نشاط اقتصادي معني لكي حيقق له عائداً رحبياً، حبيث يكون املقرض ذو 

 رتض.ثناء فرتة قيام وعمل املشروع على أن تقسم األرابح بني املقرض واملقاملالك الوحيد للمشروع، واملقرتض ذو املدير إ
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ولكن من انحية أخرى يرى املهذب املالكي إبمكانية تطبيق املضاربة يف ميادين أخرى غري التجارة، وذنا  أيضاً املضاربة 
ها األمر وتبعاً لهلك مله، يتطلب ذاملشرتكة وذي مضاربة مستمرة بطبيعتها ال تتوقف أو تصفى إال إذا صفي العمل بكا

معاجلة ختتلف عن املضاربة اخلاصة اليت ميكن أن تصفى يف أي وقت كان، وذنا جيب أن نسرتشد آبراء الفقهاء من 
اعتبارات هلا أمهيتها يف ذها اجملال، أما من انحية كيفية قسمة األرابح احملققة فإن استمرارية العمل يف املضاربة إىل أجل 

دد جيعل من املناسب ان تتم القسمة بشكل دوري، ويكون ذلك سنوايً على حنو ما تفعله شركات املسامهة بقصد غري حم
حتقيق نوع من االنتظام وإجياد طريقة لتأدية عائد دوري للمستثمرين يف مواعيد حمددة، ففي هناية كل عام ختص األرابح 

مشرتكة  ستثمار سواء كانت أموالً للمستثمرين وحدذم، أم كانتاحملققة حىت جيري تقسيمها بنسبة األموال املخصصة لال
بينهم وبني املضارب املشرت  الهي ذو الالربوي أو أية مؤسسة مالية عامة يف جمال االستثمار هبها االسلوب اجلديد، 

ب املال، لكونه ر ويكون املصرف اإلسالمي أثناء عملية املضاربة ذو املضارب لكونه يتلقى أموال الغري، وقد يكون ذو 
م على املالني فيحصل املصرف  يوظف أمواله اخلاصة، وقد خيلط بني األمرين ويعمل يف املالني معاً، وبعد حتقيق الربح ُقس ِّ

 .   30على حصتني كمضارب وحصة كرب مال

 يف ليبيا ملصارف اإلسالمي  لتحقيق التنمي  االقتصادي اب رعالق  االستثما

 تعاين ليبيا من مشكلة أساسية تتمثل يف البطالة والفقر، وذي تعترب مشكلة قدمية حديثة اليت تعترب إحدى نقاط الضعف
والتخلف يف النظام االقتصادي اللييب، فالبلد الفقري يتسم ابخنفاض مستوايت التعليم والتدريب، األمر الهي ينجم عنه 

معدل  ا ابلطبع يؤدي إىل اخنفاض الطلب وبدور  ينخفض االنتاج، واخنفاضتدين مستوايت اإلنتاجية إىل حد كبري، وذه
( 2، ويف الشكل رقم )31االدخار، فاخنفاض معدل االستثمار من جهة أخرى، وذها مما جيعل زايدة يف نسبة الفقر 

 قتصادي.اليوضح تدين االستثمار وندرة رأس املال، حيث يشكالن ظاذرة مشرتكة لكل منهما، أي الفقر والتخلف ا
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 ( 2الشكل رقم )

 عالقة االستثمار برأس املال 

 

 

                                      جانب الطةلب                                   جانب العرض                                   

 

 

  

                                                                                                           الطلب        
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من خالل الرسم نالحظ استخدام فكرة احللقة املفرغة إلثبات أن الدول املتخلفة ال تستطيع أن تفسر حالة التخلف  
رف نظرذا ويسد يصاليت تعيشها وذلك العتمادذا علي االقتصاد التقليدي وذها يضعف ارادة اجملتمعات املتخلفة و 

الطريق أمام تفكريذا يف ابتداع الطرق واالساليب القادرة علي اخراجها من حالة التخلف ايل حالة التقدم ومن 
 .32املعروف أن النظام االقتصادي واالجتماعي ال يعرف االستقرار والتوازن

من ذنا فإن االستثمار ابملصارف اإلسالمية يف ليبيا يسعى إىل أتسيس مشروعات إنتاجية حقيقة يعمل على دوران 

األموال، وبه يتحقق الدخل للفرد واجملتمع على السواء، وكهلك يزيد الطلب على السلع واخلدمات وتزيد معدالت 

( يبني الكيفية 1، حيث الشكل رقم )33اد واالنتاج االدخار، وكهلك معدالت االستثمار وذكها تدور عجلة االقتص

 اليت هبا يتحقق النمو االقتصادي عن طريق سيادة مبادئ املشاركة واملضاربة لتحقيق االستثمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
- 1003،رمص ،اخلضري، سعيد، اقتصادايت التنمية والتطوير، جامعة قناة السويس، مكتبة اجلالء اجلامعية للنشر، القاذرة  32
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 ( دورة عملية االقتصاد والتنمية  1الشكل رقم )

 االستثمار عن طريق املشاركة او املضاربة

 

 

 حقيقيةأتسيس مشروعات انتاجية 

 

 

 توليد الدخول

 

 

 زايدة الطلب الفعال 

 

 

 زايدة معدالت االنتاج

 

 زايدة الدخول مرة اخرى

 

 زايدة معدل االستهال       زايدة معدل االدخار

 

 

 زايدة الطلب           زايدة معدل االستثمار

 

 وهكذا تدور عجةل  االقتصاد والتنمي 



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

 
 999 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 العمل املصريف اإلسالمي صريفة املستقبلمصرف اجلمهورية،  –املصدر:

 أوالً / النتائج:

تتمثل أذم الضوابط الشرعية الستثمار االموال يف املنهج اإلسالمي يف االلتزام ابلقيم العقائدية  وحتقيق التوازن  يف  -2
لرتتيب الشرعي ام اباالستثمار وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  واجتناب الضرر يف استخدام املال وااللتز 

 ألولوايت.

ان املشاركة واملضاربة يف اإلسالم جائزة شرعا فقد وردت اآلايت القرآنية  والسنة الشريفة علي مشروعيتها , وقد  -1
 امجع املسلمون علي ذلك.

يعاب تطبيقها استحمدودية استخدام املشاركة واملضاربة يف جمال االستثمار ويرجع ذلك ايل ارتفاع خماطرذا وعدم  -3
 من قبل الكثري من العاملني واملتعاملني.

وجود ذيئة شرعية ابملصارف قيد الدراسة وذها يشري ابلتزام ذه  املصارف ابلتقومي الشرعي لالستثمار , وذها مييز  -2
 العمليات االستثمارية خبلوذا من املعامالت الربوية , كما مييزذا بشرعية السلع واخلدمات املنتجة.

 اثنياً / التوصيات:

أن تعود  امتنا ايل كتاب هللا تعايل وسنة رسوله صلي هللا عليه وسلم , وتعيد النظر يف القوانني التجارية واملدنية ,  -2
 السيما فيما يتعلق ابملؤسسات املالية , وتصوغها مبا يواكب روح العصر ويتفق مع الشريعة الغراء.

 املعرفة الشرعية واخلربة املصرفية اإلسالمية العلمية. استقطاب اخلربات اليت جتمع بني -1

عقد ندوات علمية متخصصة جتمع بني علماء الفقه اإلسالمي , ورجال االستثمار , لتطوير املعامالت املالية  -3
 اإلسالمية , واالبتعاد عن الوقوع يف شبهة الراب.

 وأساليب جديدة جلهب الودائع واملدخراتينبغي أن تعمل ذه  املصارف علي استحداث وابتكار أدوات  -1
 اليت ختدم ذدف التوظيف متوسط وطويل األجل.
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جيب علي املصارف االذتمام بعملية التعليم والتدريب للعاملني هبا , وانشاء ادارات ومراكز متخصصة لهلك , مع  -5
 تطورة دائماً.والتدريب املستمرة واملضرورة خضوع كافة العاملني علي اختالف مستوايهتم االدارية لعمليات التعليم 

 املصادر واملراجع:

الوادي، حممود حسني، ومسحان، حسني حممد، املصارف اإلسالمية ) االسس النظرية والتطبيقات العملية (، عمان، -2
 .م 1021، 2االردن، دار املسرية للنشر، ط

، يل للبنو  اإلسالمية، اجلزء السادس  القاذرة، مصراملوسوعة العلمية والعملية  للبنو   اإلسالمية، االحتاد الدو -1
2891. 

العجلوين، حممد حممود، البنو  اإلسالمية  )  أحكامها، مبادئها، تطبيقاهتا  املصرفية (، عمان، األردن، دار املسرية  -3
 م،1021، 3للنشر والتوزيع، ط

، بريوت: 2رف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، طالطاذر، قادري حممد، والبشري، جعيد، وعبد الكرمي، كاكي، املصا-2
 .  1022لبنان، منشورات مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

-gumhouriaالشريف، اهلامشي عبد اجمليد، مصرف اجلمهورية، مشروع الصريفة اإلسالمية ) وحدة املضاربة(، -5
bank . 

لتطوير، جامعة قناة السويس، مكتبة اجلالء اجلامعية للنشر، القاذرة، اخلضري، سعيد، اقتصادايت التنمية وا-2
  م.1002- 1003مصر،

 cte.univ –setif.dz\coursenligneالقري، حممد علي، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي،-7

أبو محرية، مصطفي علي، مصرف اجلمهورية ) مشروع الصريفة اإلسالمية، وحدة املشاركة ابملشروع (، االصدار -9
 .gumhouria-bankم، 1020االول، 

إرشيد، حممود  عبد الكرمي  أمحد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، عمان، االردن، دار النفائس -8
 م، 1007، 1للنشر، ط
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 1007، 2بشري، حممد عثمان، املعامالت املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، عمان، االردن، دار النفائس، ط-20
 .م

داود، حسن يوسف، ويوسف كمال حممد، املصرف اإلسالمي لالستثمار الزراعي، منوذج مقرتح، القاذرة،  -22 
  .م1005، 2مصر، دار الفكر، ط

، 2ليات املصرفية اإلسالمية، عمان، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، طمسحان، حسني حممد، أسس العم-21
 م. 1023

عريقات، حريب حممد، وعقل، سعيد مجعة، ادارة املصارف اإلسالمية )مدخل حديث(، عمان، االردن، دار وائل -23
 م. 1020، 2للنشر، ط

، 2عمان، االردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ططايل، مصطفي كمال السيد، البنو  اإلسالمية ومنهج التمويل، -22
 م.1021
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، ليبيا، يمنصور، أبوبكر عبد هللا، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف اإلسالمية، بنغاز  -22
 م.1020، 2دار الكتب الوطنية، ط
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ABSTRACT 

 
Currently, people got much interested in human body health care and their 

external outlooks, especially under this era of easy transport that could result in 

easy transmission of diseases. However, this interest is at the expense of heart 

ailments which more important than body diseases, for the former lead a person 

to eternal misery while the latter ends with death.  

Our carelessness towards heart ailments resulted in their overwhelming in our 

societies with their negative impacts on us. Hence, in this paper the authors have 

highlighted heart ailments as mentioned in the Holly Quraan and Sunnah 

explaining their impacts on social lives of individuals and societies.   

In this study, the researchers followed an empirical and analytical method to 

explain the consequences of the heart ailments in order to limits its negative 

impact on communities. 
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 الملخص

 
كبريًا , السيما يف جود األوبئة  الناس يف اآلونة األخرية اهتم  بصحة األبدان والعناية باملظهر اخلارجي اهتماما ً

املنتشرة.  فكان هذا االفراط على حساب ما هو أجدر بالعناية والرعاية, وهو االهتمام بصحة القلب. فالقلب 
ا مرض البدن بدي, أمميرض كما ميرض البدن, ويعترب أخطر من مرض البدن؛ ألنه يقضي بصاحبه إىل الشقاء األ

 فهو حمدود يف احلياة الدنيا فقط. 

إن عدم االهتمام بسالمة القلب سبب يف انتشار أمراض القلوب اخلطرية اليت تشكل مؤشراً خطرياً ينعكس سلباً    
قرآن لعلى حياة األفراد واجملتمعات؛ وهلذا مت تسليط الضوء  يف هذه الورقة على إبراز أمراض القلوب كما جاء هبا ا

الستقرائي يسلك الباحث املنهج ا الكرمي والسنة النبوية مع بيان مدى تأثريها على احلياة االجتماعية لألفراد.
 من تأثريها السليب على الفرد واجملتمع. والتحليلي للوصول إىل ركائز عالج أمراض القلوب للحد

 لتأثري.ا –اجملتمع  –اخلطورة  -القرآن –القلب  -كلمات مفتاحية: أمراض
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 المقدمة 

م صالح القلوب وتزكيتها على التعليم واحلكمة فقال جلَّ   احلمد هلل الذي جعل كتابه نرباس حياتنا ونورها وهداها, وقدَّ
يِهمأ  شأنه:  ُلوا َعَليأِهمأ آياتِِه َويُ زَكِّ ُهمأ يَ ت أ يِّنَي َرُسواًل ِمن أ ُمِّ َمَة َوِإنأ كانُوا ِمنأ وَ ُهَو الَِّذي بَ َعَث يف األأ كأ يُ َعلُِّمُهُم الأِكتاَب َواحلِأ

تربز أمهية الدراسة بأهنا تتناول موضوعاً من املواضيع القرآنية املهمة اليت ختص حياة اإلنسان,  (1)قَ بأُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ 
لوب اليت تفضي للحفاظ على سالمة القإذ تساهم يف بيان خطورة أمراض القلوب على حياة األفراد, وهي مبثابة التنبيه 

ري من تتمخض مشكلة الدراسة يف غفلة الكثإىل السعادة واالستقرار والرقي على كافة األصعدة للمجتمع اإلسالمي. و 
ميع نواحي احلياة فتصاعدت املشاكل جب ؛لضبطها وهتذيبها وكذلك اإلمهال يف أخد التدابري الشرعية الناس عن قلوهبم؛

اإلسالمية تتالشى شيئا فشيئا فحلَّ الفساد يف مجيع األصعدة يف اجملتمع اإلسالمي؛ مما يدل على فساد  وبدأت القيم
سانية, آثار أمراض القلوب على النفس اإلن توضيح إن اهلدف املرجو من كتابة هذا املوضوع هو القلوب وعدم صالحها. 

وللوصول إىل اهلدف املرجو من كتابة هذا الدراسة سأستند على املنهج  وبيان مدى خطورهتا على حياة األفراد.
 االستقرائي التحليلي الستخراج أهم األخطار الناجتة من أمراض القلوب للوصول إىل ركائز عالج أمراض القلوب للحد

 فقد للدراسة. تائج وتوصياتنالورقة البحثية إىل ثالثة مباحث خمتومة ب مت تقسيم من تأثريها السليب على الفرد واجملتمع.
القلوب يف النفس  أمراض ريثأتل املبحث الثاين مدى , وحلّ مفهوم املرض والقلب يف القرآن الكرمي املبحث األول بنّي 

 األخطار النامجة من أمراض القلب وعالجها.بينما وضح املبحث الثالث اإلنسانية 

 مالمبحت األول: مفهوم المرض والقلب في القرآن الكري

هو نوع " بأنه: مرض القلب -رمحه اهلل  - (2)عرف ابن تيميةمفهوم المرض في القرآن الكريم.  المطلب األول: 
 فساد حيصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات اليت تعرض له حىت ال يرى احلق أو يراه على خالف ما هو 

                                                           

   [.2سورة اجلمعة, اآلية] -1 

، اإلمام، شيخ اإلسالم، أبو العباسابن تيمية: هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن القاسم اخلضر النمري احلرايب الدمشقي احلنبلي،  -2 
نه ذهب إىل ع ولد يف حران، وحتول به أبوه إىل دمشق، فنبغ واشتهر, وذهب إىل مصر من أجل الفتوى فأفىت هبا، واعتقل وسجن باإلسكندرية، وبعد اإلفراج

يُح اللسان، يف فنون احلكمة، داعية إلصالح الدين، فصدمشق واعتقل هناك، ومات معتقالً بقلعة دمشق؛ فخرجت دمشق كلها يف جنازته، كان كثري البحث 
ه ، ينظر: الزركلي، خري الدبن، األعالم, قاموس 178برع يف العلم والتفسري، له مؤلفات كثرية منها: جمموع الفتاوى، ورفع املالم عن أئمة األعالم، تويف سنة 

 .144, ص1، ج15لبنان, بريوت, دار العلم للماليني, ط تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني,
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عن مرض القلب  –رمحه اهلل  –(4)وقد عربَّ اإلمام الغزايل (  3)"الضارعليه وإرادته حبيث يبغض احلق النافع وحيب الباطل 
 (5)اليت تفسد األخالق. بالرذيلة 

ٌم يف قُ ُلوهِبِمأ َمَرٌض فَ زَاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوهَلُمأ َعَذاٌب أَلِيوقد أشار القرآن الكرمي إىل مرض القلب يف آيات عديدة منها: 
ِذبُونَ مبَا َكانُوا  َيكأ

عبارة مستعارة للفساد الذي يف عقائدهم. وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا،  يف هذه اآلية املرض  (6)
            (7)واملعىن قلوهبم مرضى خللوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. ,وإما جحدا وتكذيبا

َعَل َما يُ لأِقي ومنها قوله تعاىل:     َنًة لِلَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِمأ َمَرٌض َوالأَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهمأ وَ لَِيجأ يأطَاُن ِفت أ ِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلِفي ِشَقاٍق الشَّ
 (9)فال تلني ألمر اهلل تعاىل. وقسوة شرك ونفاقيف قلوهبم  أي (8) بَِعيد

أى   (10) ُغُرورًاَوالَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِمأ َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ِإالَّ َوِإذأ يَ ُقوُل الأُمَناِفُقوَن قال تعاىل يف كتابه العزيز:     
 (11)يف قلوهبم شبهة ناجتة من الوسواس وضعف اإلميان

    

                                                           

لدمشقي, أمراض اابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي  - 3 
 .4ص, 1, مجه 1399, 2القلب وشفاؤها, القاهرة, املطبعة السلفية , ط

 له،ثالغزاىل: أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد. امللقب ب)حجة اإلسالم(. زين الدين الطوسى الشافعى، مل يكن لطائفة الشافعية يف آخر عصره م -4 
نه أخيه أمحد يف ع اشتغل يف مبدأ أمره بطوس على أمحد الراذكاىن، مث قدم اىل نيسابور. ودرس مبدينة بغداد فأعجب به أهل العراق مث ذهب للحج وناب

اء علوم يالتدريس، مث انتقل اىل الشام وبعدها اىل بيت املقدس. مث قصد مصر مث عاد اىل وطنه بطوس. وصنف كتب عديدة منها: الوسيط، والوجيز, وإح
من مجادى أآلخرة  ثنني يف الرابع عشرالدين. وهو من أنفس الكتب وأمجلها. ولد سنة مخسني و أربعمائة، وقيل سنة إحدى و مخسني بالطابران وتوىف يوم اال

تح: إحسان  ,سنة مخس و مخسائة بالطابران. ينظر: أبن خلكان, أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر, وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان
 .217-216, ص4م, مج1971, 1عباس, لبنان, بريوت, دارصادر, ط

 .6, ص3إحياء علوم الدين, بريوت, دار املعرفة, مج  ن حممد الغزايل الطوسي,أبو حامد حممد ب الغزايل, -5 

 [.10سورة البقرة, اآلية ] -6 

اهيم أطفيش، ر القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن، تح: أمحد الربدوين, وإب -7 
 .197, ص1م, مج1964ه , 1384، 1دار الكتب املصرية، طمصر, القاهرة, 

 [53سورة احلج, اآلية] -8 
 .86, ص12القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق, مج  -9
  [ 12سورة االحزاب, اآلية] -10 

، 1ار طيبة، ط، تح: سامي بن حممد سالمة، دينظر: ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم -11
 .389, ص6م, مج1999ه ,1420
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من خالل العرض السابق يتضح أن مرض القلب من األلفاظ اليت هلا عدة معان منها: الشرك والشك والوسواس والنفاق 
والكذب واجلحود وضعف اإلميان, ومن ذلك نتوصل أن مفهوم مرض القلب واسع وشامل لكل ما يفسد  والقسوة

 العقيدة اإلميانية ويضعف درجتها يف النفس اإلنسانية.

 المطلب الثاني: مفهوم القلب في القرآن الكريم

  وردت كلمة القلب يف القرآن الكرمي مبعان عديدة منها:

َبأَصاُّ كما يف قوله تعاىل:  القلب بمعنى الرُّوح:   َفَل ِمنأُكمأ َوِإذأ زَاَغِت األأ ِقُكمأ َوِمنأ َأسأ ُر َوبَ َلَغِت الأُقُلوُب ِإذأ َجاُءوُكمأ ِمنأ فَ وأ
ََناِجَر َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه الظُُّنونَا د  حييف هذه اآلية الكرمية ُيصور اهلل تعاىل "مشهد الفزع واهللع واالضطراب الذي ( 12) َّ احلأ

يوم القيامة، فشبهت هيئة هلوع القلب بتجاوزه عن موضعه وتصاعده طالبًا اخلروج، وهذا على التشبيه فالقلوب ال 
, ومن املفسرين من جعل ذلك املشهد حقيقة, أي أن القلوب يوم القيامة ترتفع عن أماكنها من (13)تتجاوز مكاهنا"

ِإَذا َما عضهم من جعل ذلك من باب املبالغة, كقول أحدهم: "وب( 14)شدة الرعب اخلوف؛ إىل أن تصل اىل احلناجر.
طُُر. ِس أَوأ َقَطَرتأ َدَما َأيأ َكاَدتأ تَ قأ مأ َنا ِحَجاَب الشَّ َبًة ُمَضرِيًَّة َهَتكأ َنا َغضأ  (15)"َغِضب أ

َرى ِلَمنأ َكاَن ُّ كما دّل عليه قوله تعاىل:  القلب بمعنى العلم والفهم:  َع َوُهَو َلُه قَ لأ ِإنَّ يف َذِلَك َلذِكأ مأ ٌب أَوأ أَلأَقى السَّ
ففي اآلية الكرمية بعد ما عرض اهلل سبحانه تعاىل صور اهلالك الذي حلَّ بالقرون املاضية عندما كذبوا   (16) َّ َشِهيدٌ 

بالرسل وكفروا بالبعث، يذكرهم بأن ذلك لعربة ملن كان له قلب يعقل به, أو أصغى السمع وهو حاضر بقلبه, غري 
 (17)غافل وال ساه.

      

                                                           

 [.10سورة األحزاب, اآلية ] -12 
 .281، ص21ه ، ج1984ابن عاشور التونسي، حممد الطاهر بن حممد بن حممد بن الطاهر، التحرير والتنوير، تونس, الدار التونسية للنشر،  -13
  .35, ص19مرجع سابق, ج"جامع البيان عن تأويل آى القرآن"الطربي, تفسري الطربي, ينظر:  -14
  .145, ص14القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق, مج -15

 [.37سورة ق، اآلية ] -16 

  .276, ص4معامل التنزيل يف تفسري القرآن "تفسري البغوي",مرجع سابق,ج ينظر: البغوي, -17
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يف قُ ُلوهِبِمأ َمَرٌض ُّ :يت تبني لنا أوصاف القلوب منها ما هو سليب ومذموم. كقوله تعاىلوهناك العديد من اآليات الكرمية ال
ِذبُونَ  َوى الَِّذيَن ظََلُموا َهلأ َهذَ  ُّوقوله:  (18)  َّفَ زَاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوهَلُمأ َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا َكانُوا َيكأ ا اَلِهَيًة قُ ُلوبُ ُهمأ َوَأَسرُّوا النَّجأ

َر َوأَن أُتمأ تُ بأِصُرونَ  حأ ُلُكمأ أَفَ َتأأتُوَن السِّ ُبوضَ ُّ وقوله:( 19) َِّإالَّ َبَشٌر ِمث أ ٌة فَِإنأ أَِمَن َوِإنأ ُكنأُتمأ َعَلى َسَفٍر وملَأ جتَُِدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمقأ
ضُ  تُ بَ عأ َهاَدَة َوَمنأ َيكأ ُتُموا الشَّ متَُِن أََمانَ َتُه َولأَيتَِّق اللََّه َربَُّه َواَل َتكأ ًضا فَ لأيُ َؤدِّ الَِّذي اؤأ َمُلوَن ُكمأ بَ عأ َها فَِإنَُّه َآمِثٌ قَ لأُبُه َواللَُّه مبَا تَ عأ مأ
  (21)    َّ نَ قُ ُلوهِبِمأ َومَسأِعِهمأ َوأَبأَصارِِهمأ َوأُولَِئَك ُهُم الأَغاِفُلو أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعَلى ُّوقوله: (20) ََّعِليمٌ 

رَِه َوقَ لأُبُه ُمطأَمِئنٌّ بِ  ُّ :ومنها ما هو حسن وحممود كقوله تعاىل  ِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمنأ أُكأ ميَاِن َوَلِكنأ َمنأ َمنأ َكَفَر بِاللَِّه ِمنأ بَ عأ اإلأِ
رِ  رًا فَ َعَليأِهمأ َغَضٌب ِمَن اللَِّه َوهَلُمأ َعَذاٌب َعِظيمٌ  َشرََح بِالأُكفأ َا  ُّ وقوله:( 23) َّ ِإذأ َجاَء َربَُّه بَِقلأٍب َسِليمٍ ُّ:وقوله( 22)  َّ َصدأ ِإَّنَّ

ِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلتأ قُ ُلوبُ ُهمأ َوِإَذا تُِلَيتأ َعَليأِهمأ َآيَاتُُه  ُهمأ ِإميَ الأُمؤأ مأ زَاَدت أ ُلونَ  انًا َوَعَلى َرهبِِّ  ( 24) َّ يَ تَ وَكَّ

ورد يف السنة النبوية الشريفة أحاديث كثرية تبنّي وتدعو إىل صالح القلب, فبه ينال املسلم األجر العظيم. فقال   
فقه أ))نضر اهلل وجه امرئ سمع مقالتي فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو : ملسو هيلع هللا ىلص

 (25) منه, ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن: إخالص العمل هلل تعالى, ومناصحة والة األمر, ولزوم الجماعة((
يعين إذا قامت هذه الثالثة بقلب, صار قلبًا مؤمًنا سليًما، "ال يغل عليها يعين ال يَِغلُّ أو ال يُِغلُّ أو ال يَِغُل رويت 

 بثال  ألفاظ، ال يُِغلُّ من األغالل وهو اخليانة يف كل شيء، أو ال يَِغلُّ من الغل يعين ال يدخله حقد وال حسد يزيله 

 

 

                                                           

   [.10سورة البقرة، اآلية ] -18 
 [.3سورة األنبياء، اآلية ] -19 
 [.283سورة البقرة، اآلية ] -20 
 ٱ  [.108سورة النحل، اآلية ] -21 
 [.106سورة النحل، اآلية ] -22 
     [.84سورة الصافات, اآلية] -23 
 [.2سورة األنفال، اآلية ] -24 

لقادر عطا، الطهماين, املستدرك على الصحيحني, تح: مصطفى عبد ا النيسابوري، أبو احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم -25
 .,164، ص1, ج297م، كتاب العلم، رقم احلديث 1990ه ,1411، 1بريوت, دار الكتب العلمية، ط
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)) أال وإن في الجسد : صلى اهلل عليه وسلم وقوله .(26)يَِغُل بالتخفيف يعين ال يدخل يف الشر"عن احلق، أو ال 
 . (27)مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب ((

لفهم وانه ينقسم وايتضح مما سبق أن القلب من األلفاظ املذكورة يف القرآن اليت تتضمن عدة معان منها الروح والعلم 
 إىل قسمني: قلب سليم واآلخر مريض ولكل قسم  أوصاف متعدد.

 المبحث الثاني: أمراض القلوب في القرآن الكريم

 ى والشهوات على األفراد.اتباع الهو  مرضالمطلب األول: أثر  

ق االحنالل وُتضلها حنو طري القرآن الكرمي أن اتباع اهلوى والشهوات من أخطر األمراض الىت تصيب النفس بنّي     
بَـ  ٱ اخلُُلقي املذموم؛ فقال جلَّ شأنه ىف كتابه العزيز: َها فَأَتـْ َناهُ آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـْ َعهُ الشَّْيطَاُن َواْتلُ َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَيـْ

َنا َلَرفـَْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه أَ  *َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن  َمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه ْخَلَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتَـَّبَع َهَواُه فَ َوَلْو ِشئـْ
بُوا بِآيَاتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـ  رُْكهُ يـَْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ َفكَُّرونَ يـَْلَهْث َأْو تـَتـْ

هذه اآلية دلت ( 28)
سلوك اتباع اهلوى توصل حباملها إىل منازل البهائم، فوجه الشبه بني املتبع هواُه والكلب هو دوام احلال على  على أن

هٌث، فكذلك ال فهو ال وجهة واحدة من السوء, فكما إن اللهث طبيعي للكلب يف مجيع أحواله سواء طردتهُ وزجرته أو
احلرص على الدنيا  أيضاً؛ ألن علي الدنيا فهو حريص وإن تركته ,حال احلريص على الدنيا إن وعظته فهو اليقبل الوعظ

 . (29)الزمة للكلبمله. كما إن اللهث طبيعة  ةالزمم  عةصار طبي

    

 

                                                           
 .21-20م, ص2012ه , 1433، 2املدخلي، ربيع بن هادي عمري، أصناف القلوب، اجلزائر, املريا  النبوي للنشر والتوزيع، ط -26
اجلامع الصحيح املختصر"صحيح البخاري", تح: مصطفى ديب البغا, بريوت, اليمامة, دار  البخاري, حممد بن إمساعيل ابو عبد اهلل البخاري اجلعفي, -27

 .28، ص1، مج52م,كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه، رقم احلديث1987ه , 1407, 3ابن كثري, ط
 [.175،176سورة األعراف اآلية ] -28 

، 1العلوى اهلررى الشافعي، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، لبنان, بريوت، دار طوق النجاة، ط يرمحممد األمني عبد اهلل األالعلوى،  - 29
 .234، ص10مج ، 2001ه ، 1421
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ما قال واالستهانة بالذنوب, ك, قسوة القلوب: وعواقب مهلكة منها ةآثار ضار  يفضي إىل تباع اهلوى والشهواتاإن 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى  ))سلم: و صلى اهلل عليه  الرسول

   (.30)((ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا 

فإن اتباع األهواء والشهوات يعطالن عمل نعمة العقل والتفكر والتأمل يف عواقب ما جينيه اهلوى من هتك االستار   
ليه صلى اهلل ع -من املهلكات املؤذية إىل اهلالك كما قال رسولنا الكرميوهو ( 31)والفضيحة بني اخللق وفوت الفضائل.

 (32)وإعجاب المرء نفسه((. ,مهلكات، شح مطاع, وهوى متب ))ثالث -وسلم

اتباع اهلوى جملب لآلفات املذمومة واحملرمة كاالعتداء على اآلخرين، والظلم، والرياء وغريها, فالنفس إذا أحبت شيئاً    
غض شخصًا حلسده له تريدها، كأن يب سعت ىف حصوله مبا ميكن؛ فتسعى ىف أمور كثرية لتحقيق الغاية املطلوبة اليت

  (33)لعدوان عليه.فيؤذي من له به تعلق، إما مبنع حقوقه أو با

 الِكبر الحسد الرياء الغرور على األفرادالمطلب الثاني: أثر مرض 

ة والرتفع عليهم، وهو انفعاالت داخلي هو شعور خّداع باالستعالء واخليالء مصحوب باحتقار الناس الِكبر:   
وُعرِّف الكرب أيضاً: هو استعظام اإلنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل واالستهانة بالناس  ,(34)أساساً 

          .(35)واستصغارهم والرتفع على ما جيب التواضع له

م فالكرب ُخلق يزينه الشيطان لضعفاء ومرضى النفوس؛ فينفخ فيهم حىت ينتفخ أحدهم ويرتفع كالبالون؛ فتتالعب هب    
 واء ويكونون عرضة للسقوط والتالشي يف أى حلظة. وقد جاءت السنة النبوية املطهره حمذرًة من هذا اخللق الذي األه

                                                           
 .2324ص، 5، مج5949كتاب الدعوات، باب التوبة, رقم احلديث ,  يف صحيحه البخاريأخرجه   -30

فة الدينية، ابن اجلوزى, مجال الدين أىب الفرج عبد الرمحن، الطب الروحاىن، تح: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوىن زغلول، مصر, القاهرة، مكتبة الثقا -31 
 .10م ، ص1986ه ، 140، 1ط

، مكتبة العلى عبد احلميد حامد، اململكه العربية السعودية، الرياضالبيهقى، اإلمام احلافظ أىب بكر أمحد احلسني، شعب اإلميان، تح: عبد العلى عبد  -32 
 .203, ص731, رقم احلديث 2م، مج2003ه ، 1423، 1الرشيد للنشر والتوزيع، ط

، 3ومكتبتها للنشر، ط ةابن تيمية، تقى الدين أمحد، أمراض القلوب وشفاؤها ويليها التحفة العراقية ىف األعمال القلبية، مصر, القاهرة، املطبعة السلفي - 33
 .25، ص1402

  .543م ص2002ه  ، 1423، دار السالم، ةالقاهر  ,سالمى للدراسات النفسية، مصرالدين، التأصيل اإل توفيق، حممد عز -34

 .32ص, م1989, ه1410، 1طنطا، دار الصحابة للرتا ،ط ,، مصرهتذيب األخالقاجلاحظ، أبو عثمان عمر بن اجلر،  -35
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ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من   )) -عليه الصالة والسالم-يؤذي صاحبه ويؤذي من حوله؛ فقال 
فقال  ((ال يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر )): -صلى اهلل عليه وسلم-ويف رواية أخرى قال  (36)((كبر 

غمط  (37)إن اهلل جميل يحب الجمال، الكبر بطر))ن يكون ثوبه حسناً ونعلُه حسناً، قال: أ حيب رجل: إن الرجل
ال  ورداً، أو ميانن املتكرب ال يدخل اجلنة إن كان كربه رفضًا  لإلأو  ,حترمي الكرب "احلديث على دلَّ (39)(((38) الناس

 (40) ."يدخل اجلنة ابتداء إن كان كربه دون ذلك

  :سبابهأ  

 . إلى احتقار الناس والترفع عليهم ةإلعجاب بالنفس المؤدياشدة *  

 يير التفاضل عند الناس:االقيم أو مع اختالل*  

ا، يري التفاضل عندهم، فرتاهم يفضلون صاحب الدنياإن اجلهل قد يسود يف الناس إىل حد اختالل القيم أو مع"    
ويقدمونه حىت لوكان عاصياً أو بعيداً عن منهج اهلل، ىف الوقت الذي حيتقرون فيه البائس املسكني ومن يعيش يف هذا 

 .(41)"اآلخرين والرتفع عليهم احتقارويتجلى هذا التأثري ىف  -إال من رحم اهلل-اجلو يتأثر به 

  نعمته بنعمة اآلخرين ونسيان المنعم: ةمقارن*   

من  هبيوقد يكون السبب ىف التكرب هو املقارنه النعم باآلخرين، فاهلل سبحانه وتعاىل يهب النعم حلكمة يعلمها،      
 سن لم أو حالع أو ,يشاء من الناس نعم كثرية وحيرم منها آخرين، كالصحة أو الزوجه أو الولد أو املال أو اجلاه أو املركز

                                                           
 93، ص1(، مج 91يف صحيحه، كتاب االميان، باب حترمي الكرب وبيانه، رقم احلديث )خرجه مسلم أ -36

رت، وقيل: الطغيان عند النعمة وطول الغىنالبَ  -12   .69, ص4. ينظر: ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, مجطر: الّتبخأ
. ينظر: ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, : احتقرهم واستصغرهمغمطاً غمط الناس يقال: و  ,: احتقارهم واإلزراء هبم وما أشبه ذلكغمط الناس -38

 .364, ص7مج
  .93، ص1، مج 91ميان، باب حترمي الكرب وبيانه، رقم احلديث خرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلأ -39 

، 1987ه  ، 1407، 14ط  ة,بريوت، مؤسسة الساللبنان, آخرون، نزهة املتقني شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، اخلن، مصطفى سعيد و  -40
 .520، ص1ج 
 . مت اقتباس النص بتصرف بسيط.160، ص 1ه ،ج1407، 1دار الوفاء للطباعة والنشر، ط  ,املنصورة مصر, نوح، السيد حممد، آفات على الطريق، -41
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ذه النعم ينسى وحتت بريق ه ,تباع.....اخلكثرة األنصار واال  على التأثري أو ةاحلديث أو الكتابة أو التأليف أو القدر 
 (42) يهم.فرياهم دونه فيها وحينئذ حيتقرهم ويزدر  ؛املنعم، ويأخد ىف املوازنه أو املقارنه بني نعمته ونعمة اآلخرين

 ها:دوام النعمة وعدم تحول * االطمئنان إلى

وينتهى به  ,الدنيا، وحتت تأثريها وبريقها يظن دوامها أو عدم التحول عنهامن نعم بعض الناس قد تأتيه النعمة  جند   
 (43) .على عباد اهلل هذا الظن إىل التكرب أو الرتفع أو التعايل

زدرونه اإلزدراء، يزدري الناس ألهنم يراهم أقل منه، وهم ين املتكرب ينشر ىف اجملتمع صفة أوتبني من خالل ما سبق    
ن العظمة أتواضع، و ال نه ال يليق به إالَّ أن املتكرب ال يعرف ربه حق املعرفه، فلو عرفها أدرك أو  ,لكربه وسوء خلقه

ن نازعنى واحدًا ميقول اهلل تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى ف )) :والكربياء هلل وحده كما قال رسولنا الكرمي
 (44)((منهما ألقيتُه فى جهنم وال أبالي

 أثر الكبر على النفس اإلنسانية

ق حليز بني ان الكرب له تأثري على املتكرب نفسه وعلى احمليط به، فعلى املتكرب: خيتم اهلل على قلبه فال ميأ يتضح جلياً     
ه آياتاهلل عن التدبر  وكذلك يصرفه(  45) َّاللَُّه َعَلى ُكلِّ قَ لأِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّارٍ َكَذِلَك َيطأَبُع  ... ُّٱ : والباطل كما جاء يف األية

ا ُكلَّ َآيٍَة اَل  ُّٱ فقال جلَّ يف عاله: قِّ َوِإنأ يَ َروأ ِض ِبَغريأِ احلَأ َرأ ُروَن يف األأ ِرُف َعنأ َآيَاِتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َّ ِمُنوا هِبَا َوِإنأ يَ َروأا َسَأصأ  يُ ؤأ
بُو  ا َسِبيَل الأَغيِّ يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َذِلَك بِأَن َُّهمأ َكذَّ ِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإنأ يَ َروأ َها َغاِفِلنيَ  اَسِبيَل الرُّشأ   (46) َّ بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َعن أ

ها من الظواهر السيئة وغري  ع يف اجملتمع روح احلقد والبغضاء، ويعكر صفو العالقات االجتماعيةيوكذلك بسببه يش   
 الذميم. اخللق اء هذا اليت نلمسها يف الواقع جرَّ 

                                                           
 .160صآفات على الطريق, مرجع سابق, نوح، ينظر:  -42
 .160الطريق, مرجع سابق, صنوح، آفات على ينظر:  -43
 .2023, ص4، ج 2620أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب وصله، باب حترمي الكرب، رقم احلديث  -44
 [.35سورة غافر، اآلية ] - 45
 [.146سورة األعراف، اآلية ] -46 
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انفعال مركب  "بأنه:د احلسف رّ عُ  .احلسد من الصفات السلبية املكتسبة اليت تؤثر على احملسود واحلاسد عدّ يُ : الحسد 
جتهاد واال   (47)"خرآلاعن  ةمتين زوال النعم هوو  .شخص احملسود والفرح لزواهلا عنهلموضوعه احلزن والغم للنعمة حتصل ل

 .(48)لهيف اعدام ذلك الغري ما هو 

دنياه  أو دينه نعم هبا على عبد من عباده يفألنعمة اهلل  وكراهيةً  وحرجاً  ه ضيقاً بن جيد اإلنسان يف صدره وقل"أ: وهو  
 . (49)"وذلك منتهى اخلبث ,نه ليحب زواهلا عنه، ورمبا متىن ذلكأحىت 

 على النفس اإلنسانية أثره

سولنا الكرمي كما أخربنا ر   ميانإلفهو يضعف ا ، النفسية اخلطرةمراض األن احلسد خلق ذميم وهو من أيتبني مما سبق  
ولقد هنى رسولنا الكرمي عنه يف ( 50)((ال يجتمعان في جوف قلب عبد األيمان والحسد )) -صل اهلل عليه وسلم –

ال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل أخوانا، وال يحل لمسلم ان  )) :حاديث منهاألعديد من ا
ى املسلم فعلالفنت والرذائل. باها كالقتل وانتشارقمور ال حيمد عأىل إفاحلسد يؤدي .  (51)يهجر أخاه فوق ثالث((

ين حيسدون ذوكذلك اقتداء بالكفار ال ,ن يدرك بأهنا اقتداء للشيطان والعياذ باهللأالتخلص من هذه اآلفة اخلطرية، و 
د نفسه وإمساكها عند ن جياهأ،. وعليه هن يدرك حقيقته حىت يتخلص منأفعليه  ؛املؤمنني على ما أتاهم اهلل من فضله

 فذلك خري وسيلة لعالج تلك اآلفة.  باالمتثال بتعاليم االسالم؛ الشر

 -بأنه: ويعرف أيضاً   ،(52)"ليه الطبعإما يوافق اهلوى، ومييل سكون النفس إىل "هو  -عرف الغرور بأنه:يُ  الغرور:   
 يصدر  الذيب مقارنةيصدر عن اآلخرين  يصل إىل حد احتقار أو استصغار كل ما بنفسه إعجاباً  اإلنسانهو إعجاب "

 

                                                           
 .383صمرجع سابق, للدراسات النفسية،  يسالمتوفيق، التأصيل اإل -47
 .34صمرجع سابق, يب األخالق، ذاجلاحظ، هت -48
 .368صه , 1418, 2طدار احلاوى للطباعة والنشر،  ميانية،علوي احلسيين، النصائح الدينية والوصايا اإلاحلداد، عبداهلل بن علوي بن حممد احلداد ال -49
، 1تب العلمية، طبريوت، دار الكلبناب, آخرون، و  بندارىالغفار سليمان ال تح: عبد ,النسائى، أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن، سنن النسائى الكربى -50

 .9، ص3مج  4317باب من عمل ىف سبيل اهلل على قدميه، رقم احلديث  ,م، كتاب اجلهاد1991ه  ، 1411
 .9821، ص4، مج 2558خرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب و الصلة و األدب، باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر، رقم احلديث أ - 51
 .135ص ه  ،1405، 1بريوت، دار الكتاب العرىب، طلبنان, براهيم األبياري، إ: تح ,جلرجاىن، على بن حممد بن على، التعريفاتا -52
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 ور األربعة:ماألاإلنسان من مال وبنني وجاه وشهوة، ومعظم غرور الشيطان هبذه  هو كل ما يغرّ "وقيل الغرور  . (53)"عنه
 .(54)ة"أي يف املال وبنني واجلاه والشهو 

 على النفس الإلنسانية آثاره

الغرور يصد ففال حيقق هلا التوافق والرضاء النفسي احلقيقي, أن الغرور صفة ذميمة هلا أثار خطرية عن نفس اإلنسانية   
اليت السلبية آلثار وغريها من ا والعناد ويأِت بصفة التكرب املذمومة ويذهب صفة القناعة احملمودة عن احلق ويكثر اجلدال

دم مرضاة اهلل فتهوى به إىل السخط والغضب وع نفسه؛ خفايايف  هاوإذا مل يتمعن املسلم في ,تكون باطنة يف النفس
 فيزين له وحيسن له االعمال.  ؛واء املسلمألن الغرور تدليس من الشيطان الذي يسعى إىل اغ ؛والعياذ باهلل

 ياء:الر  

وقيل  ,جاللإما جبلب نفع دنيوي أو تعظيم أو ا ,إظهار عمل العبادة لينال ُمظهرها عرضاً دنيويناً "رف الرياء بأنه: فعُ    
خيرب هبا  ري اهلل، أوغرتك املعصية مع مالحظة يالطاعة و  املرء ن يفعلأوقيل أنه  ,الرياء هو طلب املنزلة يف قلوب الناس

 "ترك اإلخالص يف العمل مبالحظة غري اهلل فيه"وقيل أنه:  ,(55)"أو حيب يطلع عليها ملقصد دنيوي من مال أو حنوه

 ويعرف أيضاً   (57)"الرياء مشتق من الرؤيَة وأصلُه طلب املنزلة يف قلوب الناس بإيرائهم خصال اخلري"وقيل أنه: ( 56)
  (58)"بيحى مع إبطان القلريُ  ؛ه وهو إظهار اجلميلرء  بغري ما يبطن، ومنه املرائي أي أملموّ الرياء تظاهر امل"بأنه: 

إذ  .أن املرائي يصرف عمله إىل وجهة معينة خالف املوضع املقصود هلا تفاقها علىايالحظ من التعريفات السابقة     
 د أن بعض وهي قصد رضا اهلل سبحانه، وكذلك جن أن املرائي حبرصه على نيل رضا الناس قد ضل سبيل الوجهة املطلوبة

 

                                                           
 . مت اقتباس النص بتصرف بسيط.141ص ،  1،جمرجع سابق ح، آفات على الطريق،نو  -53
 .328، ص2مج  ,م1991ه ,1411والسنة، لبنان, بريوت، دار الكتاب اللبناين، الزين، مسيح عاطف، معرفة النفس اإلنسانية يف الكتاب  -54
 . مت اقتباس النص بتصرف بسيط.8ه  ، ص1419 ,الدمام، دار القاسم ,الشهرى، زاهر، الشرك اخلفى -55
 .98صمرجع سابق, اجلرجاىن، معجم التعريفات،  -56
احلالق, موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين، تح: مأمون بن حمى الدين اجلنان، دار الكتب القامسى، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم   -57

 .233م , ص1995ه  , 1415العلمية، 
 .229, ص2الزين، علم النفس معرفة النفس اإلنسانية، مرجع سابق, مج -58
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وية فكالمها حيرصان على نيل الرضاء الناس ألغراض دني ,التعاريف قربت معىن النفاق للرياء وذلك التفاق القصد
 حمضى. 

 ؛ناس هلافهو إظهار العبادة لقصد رؤية ال ,ياء خاص بأمور العبادةياء والسمعة: من  العلماء من جعل الرّ الفرق بني الرِّ   
ياء حباسة ، والرِّ لكنها تتعلق حباسة السمع ,ياءيف الرِّ  ما السمعة فهى مشتقة من مسع، واملراد هبا ماأفيحمدون صاحبها، و 

 ءياغريها، والرِّ و كقراءة القرآن وذكر اهلل تعاىل والوعظ   مور اليت تسمعاأليف  ا فالتسميع ال يكون إالّ ذوعلى ه(59)البصر
 (.60)عمال اليت ترى كالصالة والصدقة وحنوهاأليف ا

 على النفس اإلنسانية أثر الريا

بأنه شرك باهلل الرّياء   ةومتكن خطور وحدرانا من اكتساهبا, القرآن الكرمي والسنة النبوية  بّينهاالرياء آفة خطرية صفة أن   
ا تصلح سائر فمثاًل الصالة الىت هى عامود اإلسالم وهب ,الطاعات والعباداتوالعياذ باهلل، وأنه سبب ىف عدم تقبل 

اهلل  صلىكما جاء يف قوله   , وكذا سائر العبادات واألعمال.خالطها الرياء بطلتفإذا ،  ةكانت صاحل  إن  عمالاأل
يصلى، ل يقوم الرجل فيأيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يارسول اهلل وما شرك السرائر، قا )) :عليه وسلم

   (61) ((فيزين صالته، جاهداً لما يرى من نظر الناس اليه فذلك شرك السرائر 

فالرياء مرض يتغلل ىف النفس دون أن تشعر به فهو من مكائد الشيطان اخلفية وهو من احملرمات الىت حُترم اإلنسان     
لنحرص على فاليت تسبب يف اختالل التوافق  والرضا النفسي احلقيقي. من احلسنات وأجر الطاعات وهو من املهلكات 

 .من الشرك األصغر "الرياء" لتصل إىل مرضاة اهلل ةخالي ةأن تكون أعمالنا صاحل

 

 

                                                           
 .10الشهرى، زاهر، الشرك اخلفى، مرجع سابق, ص ينظر: -59
 .11, 10اخلفى، مرجع سابق, ص الشهرى، الشركينظر:  -60
سالمى، النسابورى، أبوبكر حممد بن اسحاق بن حزمية بن املغرية بن صاحل السلمى، صحيح ابن خزمية, تح: حممد مصطفى األعظمى، الرياض، املكتب اإل -61

 .464ص 1، مج 371، كتاب الصالة، باب التغليظ يف املراءاة بتزيني الصالة وحتسينها، رقم احلديث 2003ه , 1424، 3ط
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 المبحث الثالت: األخطار الناجمة من أمراض القلب

 إساءة الظن باهلل.والسلوك, و فساد التصور, المطلب األول: 

بنيَّ املطلب السابق بعض أنواع أمراض القلوب وبيان خطر كل نوع على الفرد واجملتمع ويف هذا املطلب سنوضح  
 األخطار النامجة من أمراض القلب بصورة جمملة 

رادته فتصوره هو نوع فساد حيصل له يفسد به تصوره وإولقد أشار ابن تيمية إىل ذلك يف قوله: "أوالً فساد التصور:    
شبهات اليت تعرض له حىت ال يرى احلق أو يراه على خالف ما هو عليه وإرادته حبيث يبغض احلق النافع وحيب بال

وهو  ضبابية يف الرؤية أو رؤية غري صحيحة،و فساد يف االعتقاد ومن ذلك يتضح أن فساد التصور هو   .(62)"الباطل
عدم صحة  الفرد وعلى اجملتمع ألنه قد تبين عليه التوهم بشئ غري واقعي, فإن فساد التصور له عواقب وخيمة على

  (63)األحكام الشرعية فتظهر فتوى وأحكام باطلة ناجتة من فساد التصور لدى العامل أو املفيت
 : ثانياً: فساد السلوك

فإن أمراض القلوب يتنج منها احنراف السلوك كعدم التميز بني احلالل واحلرام وهو عالمة من عالمات هذا الزمان كما  
يأتي على الناس زمان ال يبالي المرء ما أخذ منه أمن ))يف احلديث:  -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسولنا حممد 

غري الئقة بالنفس اإلنسانية املكرمة من عند فإن فساد السلوك يؤدي إىل ظهور مظاهر ( 64)((الحالل أم من الحرام 
اط الساعة أن يرفع ن من أشر كانتشار اخلمر والزنا واجملاهرة باملعاصي والكبائر. جاء يف احلديث: ))  اهلل سبحانه وتعاىل

أة القيم نساء حتى يكون لخمسين امر العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر ال
 ( 65)((الواحد

 

 

                                                           

 .4, ص1مج ابن تيمية, أمراض القلب وشفاؤها, مرجع سابق, -62 
ه , 1427ينظر: اجلهين,  فهد بن سعد, الفتوى وأثرها يف محاية املعتقد وحتقيق الوسطية, جملة البحوت اإلسالمية, اململكة العربية السعودية,  - 63 

 .215, ص80ه , العدد: الثمانون, ج1428
 .720, ص2, مج1954البخاري يف صحيحه, كتاب البيوع,  باب من مل يبال من حيث كسب املال,  رقم احلديث: أخرجه  -64 
 .2005, ص5, مج4933, رقم احلديث: يقل الرجال ويكثر النساء النكاح, باب أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب -65 



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

 
 133 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 ثالثاً: إساءة الظن باهلل.

حينما يقوى الكافر على املؤمن لضعف يف توحيده وتصوره وإرادته يشعر أن اهلل ختلى عنه، فحالة اليأس والقنوط كما 
ر مرض القلوب، أن تسيء الظن باهلل، وترى أن اهلل سبحانه وتعاىل مل ينصأيعانيها معظم املسلمني اليوم هذا مرض من 

عدم معرفة و أحد أسبابه ضعف اليقني و عباده املؤمنني، وأنه قوى أعداءه الكافرين، هذا أيضاً مرض من أمراض القلب، 
 (66)حقيقة معاين القرآن الكرمي.

ى واجملتمعات، وإذا متلكت نفس اإلنسان فإهنا تقضي عل إن سوء الظن هو من األخالق الذميمة اليت تفتك باألفراد 
سود، شخص قلبه مريض ينظر لآلخرين مبنظار أ روح األلفة وتولد الشحناء والبغضاء، وهي خصلة ال يتسم هبا إالّ 

ة كما أن القاعدة القانوني   والناس يف األصل من وجهة نظره مدانون، على الرغم من أن األصل يف املسلمني السالمة،
احلنيف من الظن ملا له من ديننا حذرنا وقد  ( 67)اليت وضعتها التشريعات البشرية تقول إن املتهم بريء حىت تثبت إدانته

يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا قال تعاىل:  تأثريات مدمرة على العالقات اإلنسانية بشكل عام واألسرية على وجه اخلصوص
   (68)الظَّن  ِإنَّ بـَْعَض الظَّن  ِإْثم  اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن 

 المطلب الثاني: شعور النقص بالتشريع وخلو القلب من الحقائق 

 الشعور بأن التشريع ناقص ال يلبي حاجات المجتمع.أواًل:   
مر ناتج من مرض فساد التصور الذي حتدثنا عليه سابقاً, وهو يف غاية اخلطورة على الفرد وعلى فإن هذا األ     

واجملتمع؛ ألنه الشعور بأن الشريعة اإلسالمية ال تغطي حاجات اجملتمع اإلسالمي, مرض يعين االقرار بعد كمال ومشولية 
 (69)عاىل.يولد الرغبة يف املعاصي وانتهاك حرمات اهلل ت فيولد احلرية والقلق والشك وتزعز العقيدة؛ مما اإلسالم؛شريعة 

 ثاتياً: خلو القلب من الحقائق كلياً: 
من األخطار الناجتة من أمراض القلوب خلو القلب من احلقائق وهو مبثابة املوت احملقق للقلب, فقد شبه العِامل     

برية فريده الصحيح قد يأتيه جرثوم، قوة مناعته كموت القلب مبوت البدن فقال: "  -حفظه اهلل–اإلسالمي النابلسي 
 ويقضي عليه، لكن ضعيف املقاومة وضعيف املناعة أضعف اجلراثيم جيعله مريضاً، يقعده يف الفراش، كذلك مرض 

                                                           

 .2017موقع موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية, ,01-03-2002النابلسي, حممد راتب, أمراض القلب, خطبة اجلمعة بتاريخ:  -66 

 .0152-10-2ناصر الجعشاني, سوء الظن يدمر العالقات اإلنسانية. جريدة الراية , قطر,  -67 

 [12سورة الحجرات, اآلية ] -68 

 .2017النابلسي للعلوم اإلسالمية, موقع موسوعة ,01-03-2002النابلسي, حممد راتب, أمراض القلب, خطبة اجلمعة بتاريخ: ينظر:  -69 
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القلب، أي شيء يفتنه، أي شيء يصرفه عن احلق ويغريه باملعصية، ألنه يف األصل مريض، الربد قد يصيب الصحيح 

به عنده مقاومة، ومن كان قلبه سليماً ال يتأثر باملغريات، وال مبظاهر القوة اليت يراها عند الكفار، ولكن القلب فال يتأثر 
 (70)".فلذلك القلب املريض يزداد مرضاً  ؛املريض يضعفه أي شيء

  رابعاً: الختم والطبع: 
َخَتَم اللَُّه َعَلى وهو من أشد االخطار الناجتة من أمراض القلوب, ولقد أشار القرأن الكرمي إىل ذلك يف قوله تعاىل:  

واخلتم مصدر ختمت الشيء ختما فهو خمتوم  (71)قُ ُلوهِبِمأ َوَعَلى مَسأِعِهمأ َوَعَلى أَبأَصارِِهمأ ِغَشاَوٌة َوهَلُمأ َعَذاٌب َعِظيٌم 
لمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء حىت ال يدخله شي، ومنه: ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك، وخمتم، شدد ل

رِِهمأ بِآيَاِت اللَّهِ  وجاء يف قوله:  ( 72)حىت ال يوصل إىل ما فيه، وال يوضع فيه غري ما فيه. ِضِهمأ ِميثَاقَ ُهمأ وَُكفأ  فَِبَما نَ قأ
َنأِبَياَء بَِغريأِ  ِمنُ  َوقَ تأِلِهُم األأ رِِهمأ َفاَل يُ ؤأ َها ِبُكفأ هلِِمأ قُ ُلوبُ َنا ُغلأٌف َبلأ طََبَع اللَُّه َعَلي أ     (73)وَن ِإالَّ قَِلياًل َحقٍّ َوقَ وأ
  العالج الديني ألمراض القلوب.المطلب الثالث: 

 فهو يقوم على أساليب ومفاهيم ومبادئ احلد من االخطار النامجة من أمراض القلوب ,إن العالج الديىن له دور يف  
بات للنفس، والث واالطمئنانمصدر ومنبع الراحة  اإلسالميمقابل ) العالج الدينوى ( فإن الدين  ةأخالقية دينية روحي

السالمة القلبية, والصحة النفسية. وقد بني اهلل جل شانه يف كتابة منبع تلك الراحة الناجتة من سالمة القلب يف ويوفر 
ِر اللَِّه َتطأَمِئنُّ الأُقُلوبُ  وله: ق ِر اللَِّه َأاَل ِبذِكأ     (74)الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطأَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهمأ ِبذِكأ

الصابة افرسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم بني لنا كيفية هنج الطريق املؤدى إىل حتقيق التوازن الذى حيفظ النفس من    
نطلق الذى يبعث واملة وذلك باإلميان املطلق هلل سبحانه وتعاىل وعبادته حق العباده فهو الركيز  من أمراض القلوب,

  السالمة من األمراض القلبية.  وحيقق 

    

                                                           

 .2017موقع موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية, ,01-03-2002النابلسي, حممد راتب, أمراض القلب, خطبة اجلمعة بتاريخ:  - -70 
 .[7سورة البقرة, اآلية] -71 

 .186, ص1القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق, مج -72 
 [155سورةالنساء, اآلية] -73
 [28سورة الرعد, اآلية] -74
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اتب العائدين له، هى أوىل مر "فالتوبة إىل اهلل كما قيل  سالمة القلب,يف حتقيق هلما أثر  واالستغفارالتوبة  كذلكو 
ومطلع  ,املائلني ةاستقامم ومبدأ طريق السالكني ورأس مال الفائزين، وأول إقدام املرتدين، ومفتاح واملصلحني ألحواهل

  ( 75) ."للمقربني واالجتباء االصطفاء

النفسى، وال  ستقراراالإىل النوازع الىت تقودها إىل املعاىل الشريفة الىت حتقق  وإخضاعهاعلى اإلنسان جماهدة نفسه   
 .وأمراض القلوب االضطرابيكون رخواً مائاًل حنو النوازع السافلة الىت تقوده إىل 

ة إليه أن اللجوء إىل اهلل تعاىل واإلناب" اإلنابة:هو  األخطار الناجتة من أمراض القلبوكذلك مما يساعد على تقليل    
 رمحتهبعن الصمود أمام الشدائد مامل يتداركه اهلل تعاىل وجعل األمور كلها بيده، فيه إقرار من العبد بضعفه وعجزه 

شئ وحترك كل أمر،  هى الىت تسري كل املهيمنةويفيض من رأفته به، وهذا اإلميان من العبد بأن إرادة اهلل املطلقة ومشيئة 
التوتر والغضب  ةاإلمياىن من شأنه أن خيفف عن املصاب حد اإلدراكوتقضى مبا يقتضي عدل اهلل تعاىل وقضاؤه، وهذا 

 (76)".دأو التحسر واألمل وجيلو عن نفسه ما ميكن أن يتولد عن ذلك كله من شعور باخليبة أو الندم والرتد واالضطراب

 هو حماسبة النفس فإن حماسبة النفس جتعل اإلنسان يفتأثري أمراض القلوب وكذلك مما يساعد على احلد من حدة   
 توازن وثبات وعدم اإلمهال والالمباالة. 

  تهان تأديفرضها اهلل سبحانه وتعاىل على عباده. فإ العبادات اليتومن الوسائل العالجية ألمراض القلوب هو تأدية    
الصرب وحتمل املشاق  د اإلنسان علىوبانتظام تُعوّ حيحة وبالطريقة الصيف أوقات معينة  يكما أوجبها اهلل تعاىل بأن تؤد

 التوازن.والراحة و  واالستقرار السالمة متنح النفس وجماهدة النفس يف أهوائها وشهواهتا وغريها من اخلصال اليت

 

 

 

                                                           
, 2ط ,الشريف, حممد بن حسن بن عقيل موسى, العبادات القلبية واثرمها يف حياة املؤمنني, اململكة العربية السعودية, جدة, دار اجملتمع للنشر -75

 .85م.ص1999ه , 1419
 .270, ص2الزين, معرفة النفس اإلنسانية يف الكتاب والسنة, مرجع سابق, مج -76
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 الخاتمة:

ره اهلل تبارك وتعاىل يل يف مجع املعلومات اخلاصة هبذا املوضوع، وامل ىل حياة طيبة إ ىلكل مسلم يسع همةهذا ما يسَّ
أوصلتين ودّونُت كل ما اطمأن إليه قليب و  وأصيب,مستقرة. وال أزعم أن ما كتبته صواباً كله، بل إَّنا أنا بشٌر أخطئ 

 فتوصلت بذلك إلى عّدة نتائج أهمها:ِ إليه وسائلي وإمكانياِت وقدراِت، 

ة منها: الشرك والشك والوسواس والنفاق  والقسوة  الكذب * أن مرض القلب مذكور يف القرآن الكرمي له مفاهيم كثري 
 واجلحود وضعف اإلميان.

 * أن مفهوم مرض القلب واسع وشامل لكل ما يفسد العقيدة اإلميانية ويضعف درجتها يف النفس اإلنسانية.

 * اشتمل القرآن الكرمي بياناً وافياً شافياً ألمراض القلوب وأسباهبا وعالجها.

االستهانة ك  املذمومة واحملرمةالقلوب هلا آثار سلبية على الفرد واجملتمع فهي سبب يف انتشار اآلفات  * إن أمراض
 وغريها. االعتداء على اآلخرين، والظلمو بالذنوب 

 * أن أمراض القلوب تشكل خطر وخيم على عقيدة املسلم وسلوكه.

 يتعرض القلب للطبع واخلتم واملوت بعد توغل األمراض فيه.* 

فهو يقوم على أساليب ومفاهيم ومبادئ  احلد من االخطار النامجة من أمراض القلوب ,العالج الديىن له دور يف  *
 ة.أخالقية و دينية روحي

  المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.
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ABSTRACT 

 
Europe plays a major role in the spread of culture, economy and social 

movements in the world. With the growing population of this distinctive 

geographic area, the Muslim minorities has emerged randomly on east and west 

of Europe. Where there are officially multiple minorities recognized in Europe, 

but there are some counties where the amount of persecution of minorities is 

noticeable _particularly Muslim_ this force them to frequently concealed their 

beliefs and religious practices, and pretending embracing the beliefs that keep 

pace with general trend of the country, in order to avoid being under persecution. 

From the above mentioned, this paper is concerned with addressing the following 

issues: 

- The definition of minorities, their origins and some related concepts to 

minorities. 

- Determine the geographic location of the presence of Muslim minorities 

in Europe. 

- The most prominent problems and difficulties of Muslim minorities in 

Europe. 

Key words: Geographic locution – sectarian divisions – minorities – 

persecution - racism 
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 الملخص

ومع تزايد عدد السكان  امل.العواحلركات االجتماعية يف  واالقتصادتلعب القارة األوروبية دوراً كبرياً يف انتشار الثقافة 
حيث توجد  غرباً.و اراضيها شرقًا  علىبرزت األقليات املسلمة املتوزعة عشوائيًا  املميزة،هذه الرقعة اجلغرافية  على

وخباصة  –ولكن هناك بعض الدول اليت يكثر فيها اضطهاد األقليات  أوروبا،أقليات متعددة معرتف هبا رمسياً يف 
اير االجتاه العام املعتقدات اليت تس باعتناقوالتظاهر  الدينية،عقائدهم وشعائرهم  أفاءمما جيربهم علي  –املسلمة 
 .االضطهادعن ذلك  مبنأىيكونوا  حىت للدولة،

 التالية:النقاط  إىلفإن هذه الورقة البحثية هتتم بالتطرق  ذكره،ومما تقدم 
 وبعض املفاهيم األخرى املرتبطة هبا.مفهوم األقليات ونشأهتا  -
 أوروبا.حتديد املوقع اجلغرايف لتواجد األقليات املسلمة يف  -
 أبرز مشاكل األقليات املسلمة يف أوروبا. -

 المفتاحية:الكلمات 
  العنصرية. –االضطهاد  –األقليات  –الطائفية  االنقسامات-اجلغرايف املوقع 
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 مــــقـــدمـــــــــة

تعد قضية األقليات اإلسالمية يف أوروبا واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل ، إذ حناول يف هذه الدراسة عرض 
واقع مشكالت األقلية املسلمة يف القارة ، حيث ال خيفى أن ألوروبا مكانة خاصة سواء يف عالقاهتا التارخيية واجلغرافية 

لدين القتها املعاصرة ، ال سيما اليوم حيث أصبح اإلسالم يف أكثر من دولة أوروبية ايف توزيع املسلمني ، أو يف طبيعة ع
الثاين بعد املسيحية ، فكان ذلك الداعي ايل الكتابة يف هذا املوضوع ، لنحدد فيه اجلوانب اليت تبني األخطار النامجة 

نا بتقسيم ة علي أراضيها ، ولتوضيح كل ذلك قممن جراء عدم وجود قوانني دولية تقوم حبماية األقليات املسلمة املنتشر 
 عالقتها ببعض املفاهيم األخرى . –نشاءهتا  –الدراسة إيل ثالث مباحث : املبحث األول األقليات ) مفهومها 

مستقبل  –األقليات املستقرة يف القارة  –وحتدث املبحث الثاين عن: وصف جغرايف وسياسي لدول القارة األوروبية 
السكان املسلمني فيها(. أما املبحث الثالث: تناول أبرز مشاكل األقليات املسلمة، إضافة إىل مجلة من التوصيات اليت 

 مت استخالصها من خالل هذه الدراسة.

 األقليات  األول:المبحث 

 تعريفها لغة واصطالحاً  –مفهومها  األول:المطلب 

هي جمموعات بشرية ذات مسات وخصائص ختتلف عن مثيالهتا يف جمتمع األكثرية،  (Minorities) األقليات
 1ثنية أو دينية مشرتكة بني أفرادها.اولكل أقلية منها مسات قومية أو 

ختتلف األقليات فيما بينها نوعاً وهوية وانتماء، كما تأخذ تسميات خمتلفة مثل: جالية أو فئة أو طائفة أو ملة أو فرقة 
ة وغريها من تسميات تدل يف الغالب على جذور األقلية وأصوهلا، وهويتها االجتماعية والبشرية. وتنضوي أو جمموع

حتت مفهوم األقليات أمناط وأنواع خمتلفة منها: األقلية العرقية واألقلية الدينية واألقلية اللغوية واألقلية املذهبية واألقلية 
 نها ومتفرع واألقلية الثقافية واألقلية السياسية واألقلية االقتصادية ـ وما عداها مشتق مالقبلية ـ العشائرية واألقلية اإلقليمية 

 

                                                           
 الساعة الثالثة مساءاً. م،25/8/2016مت الدخول  م،2013ديسمرب  15، األقليات املسلمة يف الصني، األحد عبد املعنيآل حسني، فايز  1

www.fayz2013blogspot.com 
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أو عنصرية وغري ذلك. ومع ذلك فإن األقليات العرقية  2ثنيةاعنها أو جامع هلا بصيغة أو بأخرى، مثل القول بأقلية 
ألقلية من وراء أغلب الصراعات اليت تنشب بني اوتك ثنية العنصرية، هي أكثر أمناط األقليات ظهورًا يف العاملواال

 واألكثرية يف بلد ما.

ما من الناحية أ وجيدر بالذكر أن مفهوم األقلية يذوب أحياناً يف مفهوم القومية، ويثري هذا جدالً حول جمموعة بشرية ما،
قلية وهويتها. ظر عن نوعية األالعددية فاألمر متباين من حيث القول بنسبة مئوية حتدد األقلية واألكثرية، بغض الن

  %50والغالب أن تسّمى جمموعة بشرية، أقلية إذا كان عدد أفرادها يقل عن 

 الرمسي املوقف عن النظر بصرف %0.1و بل %1 عن النسبة هذه تقل وقد. ما لبلد اإلمجايل السكان جمموع من
 .منها

 :واصطالحاً( )لغةتعريف األقلية 

: فمنها معىن 3عاينثالثة م تتضمن: ترجع لفظة أقلية لغة إىل مادة قلل وبالرجوع هلذه املادة يف املعاجم جند أهنا لــغـــة
قال يف اللسان:" الِقْلة خالف الكثرة"، ، و 4﴿واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم﴾  الِقْلة اليت هي ضد الكثرة قال اهلل تعاىل
ه فسري قول ابن مسعود "الربا وأن كثر فهو إىل ُقل" قال: هو وإن كثر فليست لومنها ذهاب الربكة قال أبو عبيد يف ت

لة  بركة" فـي حديث وقال يف اللسان :" و   يعين أنه ممحوق الربكة"  وكذلك قال الزخمشري: " الُقل والِقلة كالذُّل والذِّ
ول إِلـى النقص،  أَنه وِإن كان زيادة فـي الـمال عاجالً فإنه يـَؤُ ابن مسعود: الرِّبا، وِإن َكثُر، فهو إِلـى ُقَل؛ معناه ِإلـى ِقلَّة َأي 

كقوله: ميـَحق اهلل الرِّبا ويـُْربـي الصََّدقات"، ومنها الضعة والدونية: قال يف اللسان:" الُقل من الرجال: اخلسيس 
هذه املعاين اللغوية،  كاد تعود إىلومن األشياء اللطيفة أن االجتاهات املعاصرة يف بيان مفهوم األقلية وتعريفها ت  الدين"

 فمفهوم األقلية له فيها ثالثة اجتاهات: اجتاه ينظر إىل العدد وبناء عليه ينظر إىل األقلية على أهنا األقل عددا بالنسبة 

 

                                                           
ي ختتلف عن اجلماعات وه اليهودي،ثينية هي مجاعة بشرية تشرتك يف خصائص ثقافية معينة مثل اللغة أو الدين كاجلنس الفرنسي أو اجلنس اجلماعة اال 2

فعلية وغريها من وترتبط تلك اخلصائص ارتباطا جوهرياً بالقدرات أو الكفاءات الذهنية أو ال للتغيري،خصائص عضوية طبيعية غري قابلة  علىاألخرى اليت تقوم 
 .7(، صم1982،واألجنل )القاهرة: ،، املدخل لدراسة األقلياتحبر مسرية)، ثقايفالقدرات غري العضوية اليت ميكن حتديدها اجتماعياً علي أساس 

     .123،(د.ت ،1ط، صادرالعرب، دار  بريوت: لسان)املصري، اإلفريقي حممد بن مكرم ، بن منظورا  3
    .86األية  األعراف،سورة  4
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 للجماعة األخرى األكثر عددا وانطالقا من ذلك تعرف األقلية أهنا:" جمموعة من السكان هلم عادة جنسية الدولة غري
أهنم يعيشون بذاتيتهم وخيتلفون عن غالبية املواطنني يف اجلنس أو اللغة أو العقيدة أو الثقافة أو التاريخ أو العادات أو  

غلبية أي طائفة من البشر املنتمني إىل جنسية دولة بعينها مىت متيز عن أ»، وأيضا األقلية يف هذا االجتاه هي: «كل ذلك
كون هذه ، ومن املمكن أن ت«كان يف الدولة املعنية من حيث العنصر أو الدين أو اللغةاملواطنني املكونني لعنصر الس

اجلماعة صاحبة النفوذ والتأثري يف اجملتمع و اجتاه ينظر إىل القوة والتأثري وبناء عليه ينظر إىل األقلية على أهنا اجلماعة 
تعرف األقلية  ألقوى اليت يتكون منها اجملتمع و من ذلكاألضعف اليت ال سيطرة هلا يف اجملتمع بالنسبة لبقية اجلماعة ا

أهنا " جمموعة من األشخاص يف الدولة ليست هلا السيطرة أو اهليمنة، تتمتع جبنسية الدولة إال أهنا ختتلف من حيث 
مكن أن تكون ومن امل  اجلنس أو الديانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إىل محاية ثقافتها وتقاليدها ولغتها اخلاصة"

 األقلية على أهنا وبناء عليه ينظر إىل  هذه اجلماعة هي األكثر عددا يف اجملتمع، واجتاه ينظر إىل املكانة والرفعة والوجاهة
اجلماعة املستضعفة مهضومة احلقوق اليت ينظر إليها نظرة دونية وانطالقا من ذلك تعرف األقلية أهنا "جمموعة من مواطين 

بقية مواطنيها من حيث اجلنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة تقبع يف ذيل السلم االجتماعي" ومن  الدولة ختتلف عن
املمكن أن تكون هذه اجلماعة هي األكثر من حيث العدد، وقد يظهر أن تكون النظرة إىل األقلية من وجهة القوة 

با األحوال للنظر إليها من ناحية العدد، إذ غالوالتأثري ومن وجهة املكانة متالزمة من حيث الواقع يف أغلب األحيان و 
ننا تعريف ، وعلى ذلك فإنه ميك-إال يف القليل النادر -ما تكون األكثرية العددية هي األقوى صاحبة املكانة والوجاهة

ز عنهم إما يتشكل أقلية عددية بالنسبة لتعداد بقية املواطنني تتم -أية دولة -" األقلية": أهنا جمموعة من مواطين الدولة
عرقيا أو قوميا أو دينيا أو ثقافيا أو لغويا أو كل ذلك، وهي يف الغالب األعم تعاين من ضعف أو نقص يف القوة أو 
املكانة تؤثر على وضعها السياسي واالجتماعي يف اجملتمع" ومن البني أن هذا املعىن االصطالحي لألقليات ال وجود له 

 م هذه الدولة، " واليت تفرض سلطاهنا على مجيع القاطنني إلقلي دولة يطلق عليها لفظ " إال يف ظل الوحدة السياسية اليت
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وأما خارج إطار الدولة القومية فال معىن للحديث عن األقليات ؛ فإن كل جمموعة عرقية أو لغوية أو دينية تكون وحدة 
 .5مستقلة

اجلماع أفراد مجيع إليها.حبيثيتمتع تنتمي اليت الدولة حدود خارج تعيش مجاعة كل على األقلية لفظ يطلق اصطالحا:
يرى )القرضاوي( أن رواج هذه الكلمة يف عصرنا "نتيجة لكثرة اهلجرات وتقارب العامل بعضه  اجلنسية. يسمى مبا اليوم ة

و من األقطار تتميز عن أكثرية أهله يف الدين، أو املذهب أويعرفها كما يلي "كل جمموعة بشرية يف قطر  6بعض". مع
  7العرق، أو اللغة، أو حنو ذلك من األساسيات اليت تتميز هبا اجملموعات البشرية بعضها عن بعض."

 الفقه. كتب أو التاريخ، مصادر يف ذكر له يرد مل حيث احلايل، القرن يف املصطلح هذا ظهور بدأ وقد

مع األغلبية يف احلقوق املدنية والسياسية، مع االعرتاف هلا حبق االختالف  ةاألقليات عادة املساواوتشمل مطالب 
 .8والتميز يف جمال االعتقاد والقيم

ضمن  هي تلك المجموعات الصغيرة من المسلمين التي تعيش وبناء عليه ميكننا القول بأن املراد باألقليات املسلمة:
 رعايا دولة من الدول األغلبية فيها لغير المسلمين.

 ات: ــيـــأة األقلـــشــن الثاني:المطلب 

ُوجدت األقليات والفوارق البشرية واالجتماعية والطبقات يف جمتمعات بلدان احلضارات األوىل، واستمر وجودها حىت 
ق حنتيجة عدم استقرار اجلماعات السكانية، ومن جراء تشابك العالقات االقتصادية واالجتماعية وتالاليوم، 

احلضارات، وتكّون فوارق البىن االجتماعية والبشرية يف بيئات جغرافية متباينة، واختالف يف توزيع الثروات واملوارد، 
 وبالتايل ظهور مستِغل ومستَغل، فنشأت أقليات حمكومة ومضطهدة من قبل أكثريات يف ممالك التاريخ، جراء الغزو 

 

                                                           
  .12مصدر سابق ص ، لدراسة األقليات حبر، مسرية: املدخل 5
 .15 ص ،(م2001- هـ1422 األوىل، الطبعة الشروق، دار مكتبة) ،املسلمة " األقليات فقه يف" :القرضاوي، يوسف 6
  .15املصدر السابق، ص 7
       .275ص  (،م2002/2003 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة،معاصرة، )فقهية  ، قضاياقمحيش، عبد احل 8 
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ت  خلدم الغالبني. وقد كانت مسألة األغلبية واألقلية حمور معظم الصراعاواالحتالل واهلجرة والتهجري وسوق املغلوبني
 على السلطة والنفوذ والتملك والسيطرة على الثروات واملوارد واألرض، منذ أقدم العصور حىت اليوم.

 كثريةأ قبل من االستيطاين واالحتالل الغزواهلجرة أو التهجري، و  :9تنشأ األقليات عادة نتيجة عمليتين أساسيتين هما
 .بلد أو إلقليم

 أي حترك جمموعة بشرية من مواطنها األصلية وانتقاهلا إىل مكان آخر تعيش فيه جمموعة بشرية تؤلف : لهجرةا
أكثرية، طوعاً، بدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو غريها. مثل هجرة األتراك للعمل يف أملانية، وهجرة اهلنود 

ة إىل البلدان آسيوية وإفريقية سابقوالباكستانيني وغريهم إىل دول اخلليج العريب. وهجرة أبناء مستعمرات 
 السابقة )اململكة املتحدة، وفرنسا وهولندا(. االستعمارية

 فحركة قسرية يُطرد فيها السكان من ديارهم بالقوة إىل مكان آخر يصبحون فيه أقلية، مثل هتجري  :لتهجيرا
اسع عشر، روسية، يف القرن التاألرمن من شرقي األناضول، والشركس من القفقاس الشمايل على يد القيصرية ال

وطردهم إىل بنغالدش من قبل السلطة البوذية  Rohingya وكذلك هتجري املسلمني من شعب الروهينغيا
إىل تايلند، يف  رماينمااملسيحي من  Karen (، اليت هجَّرت أيضًا شعب الكارنا)بورم رميامنااحلاكمة يف 

العقد األخري من القرن العشرين. واألمثلة على هذا النمط من نشوء األقليات كثرية يف التاريخ القدمي واملعاصر 
 الثالث.دول العامل  ويف أحناء شىت من العامل؛ والسيما يف بلدان

 هم وأراضيهم تفرض سيطرهتا على سكانه وتضمّ  :الغزو واالحتالل االستيطاني من قبل أكثرية إلقليم أو بلد
إىل أراضيها بالقوة، مع إغراق اإلقليم احملتل مبستوطنني من األغلبية الغازية هبدف الدمج النهائي. أو القضاء 

الية وأقاليم االحتاد وأسرت  واألمريكتنيالنهائي على السكان احملليني األصليني، كما هي احلال يف جزر الكارييب 
ييت السابق والصني إذ حتول أبناؤها من تـُنَّاء )أي أصحاب البلد األصليني( إىل أقليات يف موطنهم السوفي

 وأرضهم. والغزو االستيطاين الصهيوين 

 

                                                           

ية والتعليم لألقليات بالذبياين، حممد على فويران: الواقع الذي تعيشه األقلية املسلمة يف مجهورية سريلنكا رسالة دكتوراه غري منشورة، حبث مقدم ملادة الرت    9 
   ه(.1434اإلسالمية باملدينة املنورة، ةالسعودية: اجلامع)املسلمة، 
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لفلسطني منوذج حديث على هذا النوع من نشوء األقليات، إذ كان اليهود أقلية بني العرب، الذين حتولوا بعد قيام 
ية يف حبر املستوطنني الصهاينة. ويقدر عدد السكان الذين غزت بالدهم هجرات استيطانية الكيان الصهيوين إىل أقل
مليون نسمة من سكان العامل عام  300من عدد السكان، ما يعادل  %6- 5على  دال تزيوحتولوا إىل أقليات حملية 

 بلداً. 70، يف أكثر من 1996

ومن األقليات ذات املنشأ احمللي اجلغرايف، األقليات الدينية واملذهبية، إذ تتحول فئة من سكان من أصل واحد ومسات 
واحدة إىل مذهب ما، أو تعتنق ديانة مغايرة خمتلفة فتصبح أقلية. وهذا النموذج شائع يف البلدان اليت يسود فيها اإلسالم 

ة بزوال ذه اجملموعة من األقليات، األقليات اليت تنشأ نتيجة تغيري احلدود السياسيأو املسيحية أو البوذية. ويدخل حتت ه
م احلدود السورية ثنية بعد رساسلطة وظهور سلطة أو قوة جديدة، فالسكان العرب يف جنوب شرقي تركية أصبحوا أقلية 

(. 1912انية )يوغسالفية بعد قيام دولة ألب(، وألبان إقليم كوسوفو حتولوا إىل أقلية قومية يف م1939- 1923ـ الرتكية )
ج األقليات ثنية بعد رسم احلدود. إن األمثلة على مناذ اوباملقابل بقي قسم من السكان اليونان يف الدولة األلبانية أقلية 

تقبل،  يف املس أوأسباب نشوئها يف العامل أكثر من أن حتصى، نشأت يف السابق واملاضي البعيد، وتنشأ يف احلاضر وستنش
أو القبيلة،  ين أو الطائفة أو الدين أو الطبقةيإلثنية، سواء حددت هويتها باللغة أو العرق أو املنشأ اإلثاكما أن النزاعات 

لن تزول نتيجة الوالءات املتجذرة يف اجملموعات نفسها، والسياسات احلكومية اليت متيز الناس بعضهم من بعض. فمن 
اعًا مسلحاً كبرياً يف عقد التسعينات من القرن العشرين، كانت نسبة كبرية منها ناشئة أصل أكثر من واحد وثالثني نز 

ثنية أو شبيهة هبا )البوسنة واهلرسك، وناغورنو ـ كاراباغ، وسرياليون، ورواندة والكونغو الدميقراطية، وكردستان اعن جذور 
ىل نزاعات أن اهنيار الدول والسيما الكبرية منها، يؤدي إ ذلك(، وقد تبني واملسألة الكردية يف تركية والعراق وإيران وغري

 .10ثنية تزداد حدة وعنفاً بازدياد تفتت الدولة )االحتاد السوفيييت السابق(ا

 

 

 

                                                           
  سابق. عمرج االقليات،املدخل لدراسة حبر، مسرية: 10
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  األخرى:األقليات والمفاهيم  الثالث:المطلب  

 يش ونوردوالتهمالبعض يدخل تعريف األقليات ضمن نطاق االضطهاد والتهميش وسنورد هنا مصطلحي االضطهاد 
 -: النطاقمعها مقاربة لألوضاع اليت تعيشها األقليات وهل ميكن إدراجها ضمن هذا 

يتفق دعاة احلريات إنه إذا كان هناك متييز منظم ضد فرد أو مجاعة تقوم به حكومة ما،  -ألقليات واالضطهاد:ا -أ
أو تتسرت عليه، أو تتواطأ مع منفذيه، أو تنكر وجوده، أو ختلق املناخ الذي يشجع عليه، أو ال تتعهد مبقاومته والتخفيف 

فاالضطهاد يف األساس هو انتهاك متعمد  منه، فإن هذا يعين اضطهاد هذه احلكومة لذلك الشخص أو تلك اجلماعة،
حلقوق املواطنة من قبل حكومة ما، مع عدم القيام مبعاجلة هذا االنتهاك، فاملفروض يف االضطهاد إنه عارض وأن القانون 
يقاومه، واألصل أن تتصرف احلكومة على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها هلذا االضطهاد، وتبعا لذلك 

 م األقليات العربية مضطهده، مع العلم بان معظم املواطنني العرب قد ينطبق عليه وصف املضطهدين.تعترب معظ

يعة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ومن ضمنها بطب معمم ومتداول  املهمشون مصطلح  -:والتهميش األقليات  -ب
جملتمعات نها جتمعها صفات عامة يف خمتلف ااحلال الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، و يقصد به فئات اجتماعية بعي

البشرية )التهميش( وهذه الفئات هي املرأة والطفل وذوي االحتياجات اخلاصة، إضافة إىل األقليات القومية والدينية 
هضم  والتهميش اجملتمعي والسياسي، متفاوت من الضعف  بشكل  الفئات تعاين  والعرقية، وبشكل عام فهذه 

 واالقتصادية، وحمدودية حصتها من الثروة الوطنية، و حبكم هامشية ا السياسية واملدنية واالجتماعيةومصادرة حلقوقه
  دورها وضعف تأهيلها وعدم قدرهتا على منافسة الفئات املتنفذة يف اجملتمع.

ريب أيضاً عهنا نشري إىل أن مفهوم التهميش يتسع ليضم يف ثناياه، فئات متعددة، حيث الشعب بأكمله يف الوطن ال
يعيش حالة من التهميش واالستالب، عدا عن شرحية ضيقة تنعم مبقدرات الدولة وهي الشرحية اليت تشكل قاعدة النظام 

 السياسي.

ومن خالل املقارنة بني خمتلف التعاريف الواردة أعاله جند أهنا تتقاطع فيما بينها باعتبار أن أغلب العناصر املكونة لكل 
ه ضمن املفهوم األخر، وميكن لكل هذه املفاهيم أن تتطابق أحيانًا يف حاالت حمددة لكن ميكن مفهوم ميكن أن جند

 نيات.يأن جند أمة واحدة تتشكل من عدة شعوب وعدة اث
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دولة ما،  "بأنها جماعة غير مهيمنة، من مواطنيومن خالل ما سبق يتبىن الباحث التعريف اإلجرائي التايل لألقلية: 
قية السكان، يرتبط أفرادها ببعضهم عن طريق روابط عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية، تميزهم أقل عددًا من ب

 .11"عن بقية السكان، ويترابط أفراد هذه الجماعة فيما بينهم للحفاظ على خصائصهم المميزة وتنميتهم

يات، ألهنم ال تتوافر ما من تعريف األقل وترتيباً على تعريفنا السابق خيرج األجانب والالجئون والعمال املقيمون يف دولة
فيهم عنصر املواطنة من جهة، ومن جهة اخرى هم حمل حلماية قانونية أخرى يقدمها القانون الدويل، وخيرج من هذا 

 .التعريف أيضا السكان األصليني باعتبارهم مقيمني يف اراضي الدولة منذ غابر الزمان

 أوروبا المبحث الثاني: األقليات المسلمة في 

 المطلب األول: وصف جغرافي وسياسي لدول القارة األوروبية 

تنتشر األقليات املسلمة على رقعة جغرافية كبرية حول العامل، وخيتلف عدد أبنائها، ومدى اندماجها يف اجملتمع الذي 
ا، والكثري من العوامل نشأهتتعيش فيه، وأيضًا ختتلف باختالف العمق التارخيي يف هذه البالد غري املسلمة، وظروف 

 األخرى اليت تتحكم يف طريقة حياة األقلية املسلمة ومتتعها مبقومات احلياة الكرمية.

تصنف قارة أوروبا كواحدة من قارات العامل القدمي، وتعترب بأهنا شبه جزيرة، حيث تقع بني سلسليت جبال األورال  
12  2كم10.355.000والقوقاز، ومتتد مساحتها إىل 

، وبذلك تعد مساحتها صغرية بالنسبة للقارات األخرى، إال  
أهنا تعترب مهداً للحضارة الغربية اليت ترتكز حتت تأثرياً عميقًا يف العامل أمجع، كما أهنا أضفت ملسة يف الشؤون العاملية 

 الثانية.األوىل و  منذ مطلع القرن اخلامس عشر، وتعترب القارة األوروبية مسرحاً ألحداث احلربيني العامليتني

مليون  35كما تضم القارة األوروبية العديد من الدول، اليت تقع يف نطاقها أقليات مسلمة بلغ تعدادها أكثر من 
مليوناً يعيشون كأقليات يف خمتلف أحناء القارة. وقد استطاعت  28نسمة، حيث بلغ عدد املسلمني يف القارة حوايل 

 العقلية، كما تأسس يف أوروبا أول احتاد إسالمي لألقليات املسلمة لتنسيق اجلهود هذه األقليات احلفاظ على هويتها 

 

                                                           
  .58سابق، ص مصدر  املسلمة،املسلم واآلخر يف بلدان األقليات اهلند، جممع الفقه االسالمي  11
    12ص  ،2005 أسيوط،جامعة  إقليمية،دراسة  اجلديدة،أوروبا  الدين: جغرافية جاد الرب، حسام 12
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ليات املسلمة يف ثاقبة ألوضاع األق ةاملبذولة يف جماالت الدعوة والتعليم واإلعالم والتصدي لالفرتاءات املعادية. وبنظر 
رض ين منه كافة األقليات املسلمة، وهو تعغري املسلمة، ميكننا مالحظة بأن هناك عامل مشرتك واحد يعااجملتمعات 

العقيدة والقيم والسلوك والشخصية والنسق املعريف، لتحديات أو هتديدات من اإلطار غري املسلم الذي تعيش فيه األقلية 
 املسلمة، ومن خالل ذلك فهي تواجه العديد من املشاكل يف كافة أوجه احلياة املختلفة.

معظم مناطق العامل تعاين من مشكالت التمييز واحلرمان بسبب اختالفها مع اآلخرين يف ومن املعروف أن األقليات يف 
 الدين والعرف واللغة والثقافة، فتصبح يف وضع سيئ من التخلف يف خمتلف اجملاالت 

 يتاالجتماعية والثقافية(، وال خيفى على أحد وضع املسلمني يف الدول ال –السياسية  –االقتصادية  –)التعليمية 
يعيشون فيها كأقليات دينية، لذا أصبح من الضروري االهتمام بأوضاعهم وقضاياهم من أجل االرتقاء مبستواهم يف 

 خمتلف اجملاالت ليكونوا علي قدم املساواة مع أبناء الوطن الذي يعيشون فيه.

ات يف العامل من تعانيه األقليوما تتعرض له األقليات املسلمة يف أوروبا من تضييق للخناق ما هو ايل جزء بسيط مما 
اضطهاد ومتيز عنصري وكظم حلقوقها املشروعة أسوة ببقية السكان اليت جيب أن تتمتع مبمارسة شعائرها الدينية كما 

  ينبغي.

وهناك صعوبات فنية وسياسية حتول دون معرفة حجم األقليات اإلسالمية بدقة، فالعديد من الدول توجد فيها أقليات 
تتوافر فيها إحصائيات رمسية دقيقة عن التوزيع الديين للسكان، أو أن تعيش يف دول فقرية ال تتوافر فيها  إسالمية ال

اإلمكانيات املادية ملعرفة نسبة املواليد والوفيات والزواج والطالق وعدد أفراد األقليات الدينية ... إخل، وإذا توافرت تلك 
اً يم فيها األقليات اإلسالمية، تفرض عليها طوقاً من السرية والكتمان خوفاإلحصائيات، فإن العديد من الدول اليت تق

 .13من إثارة املشكالت الطائفية والعرقية

وتأيت مشكلة املصادر لتزيد صعوبة األمر، فنجد معظم الدراسات الغربية متيل إىل التقليل من أعداد املسلمني، يف حني 
 تبالغ الكثري من املصادر اإلسالمية يف ذلك، لذا اعتمدنا يف هذه الدراسة على اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن األمم 

 

                                                           
 http://www.aljazeera.net/specialfilesمقال مبوقع اجلزيرة نت  العامل،األقليات املسلمة يف  مد:، حميعبد العاط 13
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الذي  Fact bookدولة نفسها يف حال توافرها، إضافة إىل املوقع األمريكي املتحدة، واإلحصائيات الصادرة عن ال
 يعترب مصدر مهماً يف املعلومات األساس عن دول العامل

 ومقارنة كل ذلك بأكثر من مصدر إسالمي متحصص يف دراسة األقليات اإلسالمية. 

عالم يحة لألقليات المسلمة في الوهناك مجموعة من العوامل التي ال يمكن تغافلها، تحول دون تقديرات صح
 عامة وأوروبا خاصة، ومنها:

عدم اهتمام كثري من الدول بإحصاء األقليات الدينية، حبجة أن هذا التعداد يؤدي إىل مشكالت طائفية،  -1
ويف احلقيقة أن بعض الدول ختشى أن يدرك املسلمون أعدادهم احلقيقية، وبالتايل ال ميكن حتسب األثر 

 ذلك. الذي ينتج عن

إىل  –سلمة وخباصة امل –يلجأ الكثري من املسلمون يف بعض الدول اليت يكثر فيها اضطهاد األقليات  -2
إخفاء عقائدهم وشعائرهم الدينية، والتظاهر باعتناق املعتقدات اليت تساير االجتاه العام للدولة، حىت 

 يكونوا مبنأى عن ذلك االضطهاد.

زواج ال جتري فيها إحصائيات حيوية خاصة بعدد املواليد والوفيات وال يعيش معظم املسلمني يف أقطار نامية -3
 والطالق وعدد أفراد األقليات الدينية املختلفة.

هناك اجتاه عام بني الشيوعيني واملستعمرين األوروبيني، مييل إىل تقدير عدد املسلمني بأقل من عددهم  -4
 د املسلمني.لذين مييلون إىل املبالغة يف تقدير عداحلقيقي، وهناك من جهة أخرى بعض الباحثني املسلمني ا

تتباين التعدادات اليت جتريها األقطار اليت تضم املسلمني من حيث مواعيدها، ودقتها ومشولية معلوماهتا،  -5
وكل هذه أمور ال تساعد على التقديرات الصحيحة ألعداد املسلمني، كما أن هناك أقطار مل تعرف 

وكل ما هنالك من أرقام ليس إال تقديرات أجرهتا احلمالت التنصريية وفق ما التعدادات عن املسلمني، 
 خيدم أغراضها.
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االختالف حول حتديد مفهوم الدولة اإلسالمية، هل هي الدولة اليت تزيد فيها نسبة املسلمني عن نصف  -6
تجاوز هذه وإن مل تسكاهنا؟ أم اليت تزيد فيها نسبة املسلمني عن أي من نسب أتباع الديانات األخرى 

 :14واجلدول التايل يوضح توزيع وتعداد األقليات املسلمة يف أوروبا من مجلة السكان؟ %50النسبة 

 توزيع وتعداد األقليات المسلمة في أوروبا 1جدول  -7
 

النسبة المئوية  إجمالي السكان لبلدا
 للمسلمين

 عدد المسلمين

 344.832 %2.4 8.210.281 النمسا
 374.916 %6.3 10.414.336 بلجيكا
 878.972 %12.2 7.204.687 بلغاريا
 58.362 %1.3 4.489.409 كرواتيا
 143.413 %18 796.740 قبرص

جمهورية 
 التشيك

10.211.904 2% 204.238 

 110.010 %2 5.500.510 الدنمارك
 9.096 %70 1.299.371 إستونيا
 9.450 %20 5.250.275 فنلندا
 6.405.799 %10 64.057.792 فرنسا
 3.046.201 %3.7 82.329.758 ألمانيا

 

                                                           
الذي  واملتغريات،بت الثوا املسلم.اجملتمع  عشر،مقدم إيل مؤمتر مكة املكرمة الثالث  اإلسالمية،غري  تاجملتمعااألقليات املسلمة يف  إسالم:، بعبد التوا 14

 11-9 م، ص21/10/2012-20 املكرمة،مكة  اإلسالمي،تنظمه رابطة العامل 
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النسبة المئوية  إجمالي السكان البلد
 للمسلمين

 عدد المسلمين

 139.587 %1.3 10.737.428 اليونان
 84.064 %2 4.203.200 ايرلندا
 1.743.786 %3 58.126.212 إيطاليا

المملكة 
 المتحدة 

61.113.205 2.7% 1.650.057 

 56.723 %14 405.165 مالطا
 969.528 %5.8 16.715.999 هولندا
 83.890 %1.8 4.660.539 النرويج
 769.658 %2 38.482.919 بولندا

 53.540 %0.5 10.707.924 البرتغال
 222.154 %1 22.215.421 رومانيا

جمهورية 
 صربيا

7.379.339 3.2% 236.139 

 10.926 %0.2 5.463.046 سلوفاكيا
 31.088 %1.6 2.005.692 سلوفينيا
 486.300 %1.2 40.525.002 إسبانيا
 280.849 %1.2 9.059.651 السويد
 235.738 %3.1 7.604.467 سويسرا
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ومن خالل اجلدول السابق نالحظ أن هذه األقليات تتوزع علي خمتلف احناء القارة ، وال يشذ علي هذه القاعدة غري 
 ( ، ورغم%70واحدة وهي ألبانيا حيث يشكل املسلمون أغلبية )وحدة سياسية 

كوهنم أغلبية إال أهنم يعيشون ظروفًا أقسى مما تعاين منه األقليات يف معظم أجزاء القارة ، فلقد حارب نظام احلكم 
ة ، وصدرت عدة الثانياأللباين االسالم حربًا شرسة منذ أن استويل الشيوعيون علي احلكم يف أعقاب احلرب العاملية 

قوانني حتارب الدين وتقيد حرية العبادة ، حيث أغلقت احلكومة األلبانية معظم املساجد ، ومنعت تكوين املؤسسات 
 الدينية ، وقد مت اعتبار ألبانيا دولة ملحدة .

  أوروبا:األقليات المستقرة في  الثاني:المطلب 

ط يف خمتلف اجملاالت فهي تنش فيها،اليات يف اجملتمعات اليت يعيشون وهلذه األقليات تاريخ طويل من الوجود والفع 
األقليات املسلمة  ومعظم شعائرها،أداء  علىمع احتفاظها بأصوهلا اإلسالمية وحرصها  والسياسية،االجتماعية والثقافية 

 يف أوروبا املعاصرة تعيش يف أمن واستقرار.

أن املسلمني  م،2009واليت مت نشرها يف أغسطس  الربيطانية،وقد كشفت دراسة أجرهتا صحيفة الصانداي تليجراف 
وذلك رغم أهنا أكدت أن نسبة املسلمني يف  م،2050من سكان االحتاد األورويب مع حلول عام  %20سيشكلون 

 اإلسالمية،اع معدالت املهاجرين من الدول إال أن ارتف األورويب،من سكان االحتاد  %5م ال تزيد عن 2008عام 
 15.األورويب االحتادم يشكلون مخس سكان 2050سيجعل املسلمني عام  األوروبيني،وتدين معدالت املواليد 

عيشها األقليات اليت ت االستقراريعكس حالة  أوروبا، إىلولعل هذا التوسع يف نسب املواليد وتزايد هجرات املسلمني 
 وقد رأينا من خالل االحتكاك املباشر بقضايا األقليات والزيارات امليدانية للعديد من دول  املعاصرة،با املسلمة يف أورو 

 األقليات،تعامل مع مناذج ثالثة يف ال علىأن هذا االستقرار حيتوي  األقليات،والقراءة واملتابعة الدورية لشؤون هذه  العامل،
 :وهي

 

                                                           

  www.almesryoon.com،2009من أغسطس، عام  11صحيفة )املصريون( اإللكرتونية، بتاريخ  15 
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 والنموذج اإليطالي. اإلنجليزي،والنموذج  الفرنسي،النموذج 

 الهوية(: )تذويب الفرنسي:النموذج  -
وهو أخطر هذه النماذج ، حيث إنه يذيب هوية املسلمني وخيرج إسالماً فرنسياً له طبيعة خاصة تناسب اجملتمع الفرنسي 
، وإن تعارض مع ثوابت الدين اإلسالمي ، وحيت اآلن جند صالبة ومتاسكاً ملحوظ ، ألبناء األقلية املسلمة يف فرنسا 

مة اليت ستنشأ يف ظل إسالم جديد علماين ممسوخ ومتطرف ، وقد ولكن اخلطورة ستكون أكرب علي األجيال القاد
وضع الفرنسيون خطة طويلة املدى هبم إيل غايتهم الكربى ، وقد رأينا ما تركه االحتالل الفرنسي من أثر مدمر علي 

ب اجلابون و الدول اليت وقعت يف قبضته ، من تغيري لعادات وأمناط حياة هذه الشعوب ، مثلما حدث يف أفريقيا مع شع
صول فرنسي ، رغم مرور عشرات السنيني علي ح وما هومايل اجلزائر واملغرب العريب ، من اجنذاب وتأثر واضح حنو كل 

هذه الدول علي استقالهلا ، حيث قام االحتالل الفرنسي بعمليات تغيري ومسخ هلويات هذه الشعوب ، باحليلة حيناً 
 مبا يفعلونه مبن يعيشون علي أرضها من أبناء األقلية املسلمة ؟!. وبالقسوة يف غالب األحيان ، فما بالنا

حيث ال توجد إحصاءات حقيقية. وبعدما كانت  م،2003ماليني تقريباً يف عام  6لقد بلغ عدد املسلمني يف فرنسا 
ويف  المية،إسمجعية  600وما يزيد عن  ألف،أصبحت اآلن أكثر من  عشرة،املساجد يف بداية السبعينات ال تزيد عن 

 .16احمللية العربية مخس مرات يوميا اإلذاعةيرفع األذان عرب  الكربىباريس واملدن 
ه سبب تسارع ولكنها تعكس يف الوقت نفس فرنسا،وبالتأكيد كل هذه األرقام تعكس استقرار أبناء األقلية املسلمة يف 

 ، ولعل أحدث مظاهر 17ىواليت تشتد وطأهتا من حكومة فرنسية إيل أخر  املسلمني، الضطهادوترية حماوالت فرنسية 
، وهو 18ن العامةالنقاب يف األماك ارتداءإقرار جملس الشيوخ الفرنسي لقانون حيظر علي املراءة  الفرنسية،هذه احملاوالت 

 مبا يناسب الدولة الفرنسية. وتقزميه،سالم اإلقرار ستعقبه قرارات تعود يف النهاية إيل تأطري 
 :)االنعزالي(النموذج اإلنجليزي  -

ويتناقض هذا النموذج مع سابقه ، حيث يعيش هذا النموذج حياة منفصلة عن األقليات اليت تستوطن إجنلرتا ، فال جتد 
 قط ، وبقدر احلاجة ، إال يف املعامالت الرمسية ف إجنلرتاأي احتكاك بني املواطن اإلجنليزي واألقلية املسلمة اليت تعيش يف 

                                                           
 .     147ص( 2007، 2دار النفائس، ط)مشكالت التأقلم واالندماج(، )تأليف عدد من املختصني: اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا الغربية  16
العدد م، 2005من أكتوبر  6بتاريخ  اللندنية،صحيفة الشرق األوسط  التهميشية،بني مطرقة العلمانية وسندان السياسات  فرنسا.اجلالية املسلمة يف  17
(9809.)      

  www.aljazeera.net.م،2010من سبتمرب  14بتاريخ  نت،أخبار اجلزيرة   18
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، وهكذا كان تعامل االحتالل اإلجنليزي مع الشعوب اليت احتلها ،حيث كان يعيش يف معسكرات منفصلة عن شعوب 
 لالدول احملتلة ، دون توجيه أي اهتمام أو جهد لتغيري هوية الشعب احملتل وربطه باهلوية اإلجنليزية ، لذا نرى أن الدو 

ط  " اليت احتلتها إجنلرتا مل تتأثر بالثقافة اإلجنليزية ، واستطاعت بسهولة أن تبين هويتها بعد التحرر مبعزل عن أي ارتبا
 .19ثقايف " باإلجنليز

 )التعايشي(:النموذج اإليطالي  -
روجها مهزومة من خبعد  موسو ليين،أنقاض إيطاليا الفاشية وزعيمها  علىنقصد هنا إيطاليا احلديثة اليت مت بناؤها 

م، وقد تركت فرتة احلكم الفاشي العديد من اآلثار السلبية يف نفوس الشعب اإليطايل 1945احلرب العاملية الثانية عام 
 .20جانب الصورة السيئة اليت لصقت بأذهان العامل عن إيطاليا واإليطاليني إىل التقييد،من  عاىنالذي 

حيث حتولت إيطاليا من بلد زراعي إيل  واملساواة،اجتهد اإليطاليون يف إعادة بناء وطنهم علي أسس العدل واحلرية 
وقفت وبذلك ت الصناعي،وبالتايل فقد اخنفضت معدالت البطالة نتيجة التطور  أوروبية،دولة صناعية وقوة اقتصادية 

اهلجرة خارج إيطاليا حبثاً عن فرص عمل، بل أصبحت تستقبل املهاجرين هلا من سائر دول العامل21. وعلى نفس 
وحماولة اللحاق بركب التطور والنهضة  واملساواة،أسس من احلرية  علىاحلديثة يف بناء هنضتها  إسبانيا النمط تسيري  

لدى غالب الدول األوروبية، لذا تشهد األقلية املسلمة يف إسبانيا حالة من الرضا والقدرة على االلتزام بتعاليم اإلسالم 
 وأداء شعائره22.

قلية الذي يأيت علي غرار النموذج الربيطاين عن أبناء األ األلماني االنعزاليباإلضافة إيل تلك النماذج ، جند النموذج 
ية ، وكان ناملسلمة ، وقد بدأ تواجد املسلني يف أملانيا عقب احلرب العاملية األويل ، وتزايدوا عقب احلرب العاملية الثا

 با أو فار من الغزو الشيوعي لدول شرق أورو  –بقي بعضهم ومل يعودوا إيل أوطاهنم  -وجودهم إما لكوهنم أسرى حرب 
 

                                                           
 سابق،م واالندماج، مرجع مشكالت التأقل الغربية.حبث منشور ضمن كتاب اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا  والدولة،اهلوية  بريطانيا.املسلمون يف  نبوك، تيم:  19

 .200-198ص 

 .700، ص 8الطبعة  للنشر،دار املعارف  ،1972 الضبع،وديع  هاشم،أمحد جنيب  حتقيق: ترمجة، احلديث،تاريخ أوروبا يف العصر  فشر، ل. أ. .ۿ   20 
 .www.britannica.com الربيطانية:املوسوعة  21 
مشكالت التأقلم  لغربية.احبث منشور ضمن كتاب اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا  الغربية،: الواقع الديين للجاليات اإلسالمية يف أوروبا ز، عبد العزيجلباراتا 22 

 .123،124ص  واالندماج،
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: يوغسالفيا ، بولندا ، بلغاريا ورومانيا ، إيل جانب العمال والطالب الذين أقاموا يف بعض مدن أملانيا مثل : ميونيخ 

 .24، ومعظم العمال املسلمني يف أملانيا من مشال أفريقيا 23برلني  ، فرانكفورت ، هامبورج ، بون  و
 :أوروبامستقبل وآفاق املسلمني يف  الثالث:املطلب 

من املتوقع أن يزداد عدد املسلمني بني السكان مبا يقارب الثلث خالل العشرين سنة القادمة  –ففي أوروبا _ ككل    
، وبصيغة األرقام املطلقة من املتوقع أن يزداد %8م إيل 2010من سكان املنطقة يف عام  %6، مرتفعًا بذلك من 

م ، أما أكرب 2030مليون مسلم يف عام  58.2 م إيل2010مليون مسلم يف عام  44.1عدد مسلمي أوروبا من 
مدفوعاً يف األساس باهلجرة يف العديد من البلدان ، ففي اململكة املتحدة علي سبيل املثال ، من املتوقع أن  –الزيادات 

حاليًا ، ويتوقع  %4.6م ، مرتفعًا بذلك عن التقدير البالغ 2030من السكان يف عام  8.2يشكل عدد املسلمني 
 %5.7م ، مرتفعًا بذلك من 2030من تعداد السكان حبلول عام  %9.3يصل عدد املسلمني يف النمسا إيل أن 

،  %10.2حاليًا ، ويف بلجيكا سيزداد إيل  % 4.9، مرتفعًا بذلك من  %9.9حاليًا ، ويف السويد سيزداد إيل 
م 2030يف عام  .25حاليًا  %7.5من ، مرتفعاً بذلك  %10.3حالياً ، ويف فرنسا سيزداد  %6مرتفعاً بذلك من 

  (،93.5)كوسوفو   أوروبية:بلدان  10من إمجايل السكان يف  %10املتوقع أن يشكل املسلمون ما يزيد علي  من
(، بلغاريا %21.1(، مونتنيجرو )%40.3(، مجهورية مقدونيا )%42.7)(، البوسنة واهلرسك %83.2)ألبانيا 

 (.%10.2) وبلجيكا( %10.3(، فرنسا )%11.5(، جورجيا )%14.4)روسيا (، 15.7%)
ومن املتوقع أن  ،2030يف أوروبا عام  املطلقة( )باألرقامأكرب عدد من املسلمني  تضمسوف تظل روسيا الدولة اليت 

يصبح . ومن املتوقع أن 2030مليوناً عام 18.6 إىل 2010مليوناً عام  16.4يزداد عدد سكاهنا من املسلمني من 
فمن  ذلك،وعلي العكس من  القادمني،سنويًا علي مدى العقدين  %0.6معدل منو السكان املسلمني يف روسيا 

 الفرتة.سنويا يف نفس  %0.6املتوقع أن ينحسر عدد سكان روسيا من غري املسلمني مبتوسط 
فريقيا أساسًا ، ويشكل ، من مشال إ2010مهاجر مسلم يف عام  66.000وقد واجهت فرنسا تدفقًا صافيًا يبلغ 

( مجيع املهاجرين اجلدد إيل فرنسا خالل السنة املاضية ، وكان من املتوقع أن تشهد %68.5املسلمون ما يقدر بثلثي ) 
 ، ولكن املسلمني يشكلون نسبة أصغر من مجيع 2010مهاجر مسلم يف عام  70.000إسبانيا زيادة صافية مقدارها 

                                                           
  .754ص  م،1979 الرياض،مد السيد: البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل املعاصر، ب، حمغال  23
 . www.aldohamagazine.com .356ص  أوروبا،املسلمون يف  وآخرون: ، جعفرمعبد السال 24 

 http://www.alukah.net/transalations  . :(2030و2010توقعات بني عامي ) العامل:مستقبل السكان املسلمني يف  25 

http://www.aldohamagazine.com/articale.aspxn=919E62BA-C357-4CE9-B5Da
http://www.alukah.net/transalations/0/047000/#ixzz4H20ZN1b0
http://www.alukah.net/transalations/0/047000/#ixzz4H20ZN1b0
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(، أما صايف تدفقات املهاجرين املسلمني إيل اململكة املتحدة خالل العام املاضي %13.1)املهاجرين اجلدد إيل إسبانيا 

(، كان من املتوقع أن يقارب ضخامة عدد املهاجرين إيل فرنسا ، ويقدر عدد املسلمني من %64.000ما يقارب )
 .26(%28.1بأكثر من الربع ) 2010إمجايل املهاجرين اجلدد إيل اململكة املتحدة عام 

 أبرز مشاكل األقليات المسلمة في أوروبا  الثالث:المبحث 
يواجه املسلمون يف أوروبا مشكالت عديدة وحتديات تفرضها طبيعة الصراع الذي يقوم به أعداء اإلسالم للحد من  

 يلي:انتشاره بشكل أو بأخر ولعل أبرز هذه املشكالت ما 
 نطاق هذا الصراع تلك األعمال اليت تتعرض هلا األقليات املسلمة يف دول البلقان املطلة ويدخل يف :الصليبيالصراع  -1

لس اليت وكانت صورته واضحة للعيان يف بالد األند وصقلية،وتشمل أيضاً مسلمي مالطا وكريت  املتوسط،علي البحر 
 أمور األقليات  خمتلف علىهذا الصراع  وقد انعكست آثار وإبادة،أحد ما القاه املسلمون فيها من تعسف  علىال خيفى 

وبصفة خاصة يف جنوب أوروبا قد نتجت من أولئك الصليبيني ضد  املسلمة،ميكننا القول إن مشكالت األقليات  حىت
 وأهله.اإلسالم 

وتتمثل يف ضعف آجور املسلمني رغم ما يقوم به معظمهم من أعمال تستحق اآلجر  :االقتصاديةالمشكالت  -2
 ملعيشية.اولذلك بطبيعة احلال آثاره السيئة يف انتشار الفقر بني األقليات املسلمة وتدين مستوياهتم  والتقدير،

نع التعليم الديين حيث مي اإلسالمي،يعاين أبناء األقليات املسلمة يف أوروبا من غياب التعليم  : حيثثقافيةمشكالت  -3
 التداول،كتب الدينية من كما متنع ال  فيها.ال وجود للتعليم الديين  إذ ورومانيا،بقوانني صارمة يف بعض البالد مثل بلغاريا 

ضآلة املعلومات  يف الوقت الذي تعاين فيه األسر من األسرة،ما تقوم به  علىويزيد هذه املشكلة أن تعليم األبناء يقتصر 
لمة يف دول أوروبا قليات املسفكثري من أبناء األ اإلسالمي،وهناك بعض املشكالت ختتص بالتعليم  الدينية.واملعارف 

يم وهنا تربز مشكلة لغة التعليم اإلسالمي مشكلة لغة التعل متعددة،دول إسالمية وعربية  إىلبصفة خاصة ينتمون 
وحيد املناهج كما أن عدم ت  جاليتها،ويتضح تقصري هذه اجلاليات يف تعليم أبناء  اجلاليات،اإلسالمي ألبناء هذه 

 قليمياً،إويأيت بعد ذلك دور املدارس اإلسالمية وتوزيعها  اجلاليات،رته يف زيادة اهلجرة بني هذه أمر له خطو  اإلسالمية،
تمثل يف تدريس ت املسلمة،. وتربز مشكالت أخري ذات عالقة بتعليم أبناء اجلالية ةونقص هذه املدارس يف مناطق معين

 هذا بدون شك يعترب و  املسلمة،الدين املسيحي يف املدارس احلكومية ألبناء املسلمني يف الدول اليت مل تعرتف باألقلية 

                                                           
 (:2030و2010مستقبل السكان املسلمني يف العامل )توقعات بني عامي   26

http://www.alukah.net/translations/0/47000/#ixzz4H25XcGXm        

http://www.alukah.net/translations/0/47000/#ixzz4H25XcGXm
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 ملسلمني،اباألقلية املسلمة فإن الدين اإلسالمي يدرس باملدارس احلكومية ألبناء  اعرتفتأما الدول اليت  اخلطورة،أمر غاية يف 
 إلسالمية.اعدة مشكالت بسبب اللغة اليت تدرس هبا العقيدة  إىلالتدريس غري مؤهلة وكافية لذلك إضافة  غري أن هيئة

وتتعلق بكل ما ختتص به األسرة املسلمة من أمور الزواج واحلضانة وحقوق أفراد اآلسرة وفقاً ملا  :اجتماعيةمشكالت  -4
جتماعية ومن املشكالت اال الشيوعية،دول وسط أوروبا فكل ذلك مفقود خاصة يف  الغراء،تقره الشريعة اإلسالمية 

أيضا تلك املشكالت الناجتة عن االضطهاد الذي يتعرض له املسلمون ويزج بعضهم يف السجون فيرتكون أسرهم دون 
شؤون األسر  لىععائل مما يفتح اجملال أمام بعثات التنصري لتنفذ بسمومها من خالل هذا الباب وال خيفي آثر ذلك 

 سلمة.امل
ويدخل يف هذه املشكالت ذلك األسلوب الذي تعامل به األقليات املسلمة يف بعض دول أوروبا  سياسية:مشكالت  -5

من حق الدفاع  وحترم العلماء عنصرية،فتعامل األقليات املسلمة معاملة  باألديان،من قبل حكوماهتا اليت ال تعرتف 
 أهدافها.كما حترم إنشاء املنظمات اإلسالمية مهما كانت   الشرعي،

دول أوروبا تتعدد اهليئات اإلسالمية يف البلد الواحد وخباصة يف غرب  اإلسالمي: ففيضعف الوحدة واالنتماء  -6
 املسلمة،ألقليات وينتج عنه تفتت وحدة ا األقلية،بلد إسالمي مما يظهرها مبظهر  إىلوتنتمي كل مجاعة أو هيئة  أوروبا،

تظهر فيها  ويف الدول اليت قوهتم.حيث ال يوجد تنظيم جيمعها أو يشرف عليها مما يضعف صفوفهم ويقلل من 
والتفاقم  دينهم،باإلسالمي يتأثر بال شك يف هذه الدول اليت تقف عائقاً أمام متسك املسلمني  االنتماءفإن  القوميات،

 والديار.ضي حول عقيدهتم اليت توحدهم مهما اختلفت األرا
 الخاتمة

رايف وعليه فإنه قد مت دراسة موضوع " التوزيع اجلغ خامتة،رغم أن البحث العلمي متواصل إال أنه البد لكل حبث من 
ارير ونتائج بكل ما له صلة باملوضوع من مراجع وتق االستعانةلألقليات املسلمة يف أوروبا "، بصورة توضيحية من خالل 

األمل كبري و  التوصيات،ومن خالل ما تقدم عرضه مت استخالص مجلة من  أوروبا،اإلحصائيات لألقليات املسلمة يف 
لدراسة تزال ا امة والعيف مسامهتها الفاعلة يف حل املشكالت اليت تعاين منها األقليات املسلمة يف أوروبا خاصة والعامل 

 نوصي:والبحث حول هذا املوضوع مستمر، ومن خالل هذه الدراسة 
رى يف كل وخمتلف اجملاالت األخ التعليم،العاملة يف جمال  اإلسالميةللمنظمات واجلمعيات واملؤسسات  احتادنشاء إب

 أجل:دولة يعيش فيها أقليات مسلمة من 
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 والرتبوية.توحيد جهودها التعليمية  -
 لدولة.اتعزيز الفرص واإلمكانيات للتنسيق والتعاون فيما بينها حول اخلطط والربامج املختلفة يف  -
 حفظ حقوق هذه األقليات وذلك حبرية ممارسة الشعائر الدينية والتعايش السلمي مع بقية الديانات األخرى. -

 والمراجع:المصادر 
 رابطم، 2013ديسمرب  15: األقليات املسلمة يف الصني، األحد عبد العنيآل حسني، فايز  -1

www.fayz2013blogspot.com. 

 م.2001ه.1422يف فقه األقليات املسلمة، مكتبة دار الشروق الطبعة األوىل،: القرضاوي يوسف -2
نشورة، تعيشه األقلية املسلمة يف مجهورية سريلنكا رسالة دكتوراه غري مالذبياين، حممد علي فويران: الواقع الذي  -3

 م.2012ه.1434حبث مقدم ملادة الرتبية والتعليم لألقليات املسلمة )السعودية اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(،
تاب اجلاليات ور ضمن كحبث منش الغربية،، الواقع الديين للجاليات اإلسالمية يف أوروبا زاجلبارات، عبد العزي -4

 مشكالت التأقلم واالندماج. الغربية،اإلسالمية يف أوروبا 
 ت.د  األويل،الطبعة  بريوت، صادر،دار  العرب،لسان  املصري،بن مكرم اإلفريقي  ابن منظور حممد -5
 .م1982 القاهرة، األجنلو، األقليات، لدراسة حبر مسرية: املدخل -6
 م.2003 الشارقة، معاصرة،، قضايا فقهية قمحيش، عبد احل -7
 .2005 أسيوط،جامعة  إقليمية،دراسة  اجلديدة،جغرافية أوروبا الدين:  م، حسابجاد عبد الر  -8
 اجملتمع ثالث،ال املكرمة مؤمتر إيل مقدم اإلسالمية، غري اجملتمعات يف املسلمة ، إسالم: األقلياتبعبد التوا -9

 .11-9 ص م،21/10/2012-20 املكرمة، مكة اإلسالمي، العامل رابطة تنظمه الذي واملتغريات، الثوابت املسلم.
 .www.aldohamagazine.com أوروبا:املسلمون يف  وآخرون، ر، جعفمعبد السال -10
 م.2012 السالم،، دار واملستقبل( واحلاضر. )املاضي.سالم واألقليات اإل :حممدعمارة،  -11
 .http://www.aljazeera.net نت:مقال مبوقع اجلزيرة  العامل،األقليات املسلمة يف  :محد م، يعبد العاط -12
 م.1979 الرياض، املعاصر،يف العامل  واألقليات املسلمةاإلسالمية  السيد: البلدان غالب، حممد -13
 للنشر،ارف دار املع الضبع،وديع  هاشم،جنيب  ترمجة: أمحد احلديث،تاريخ أوروبا يف العصر  فشر،ل  أ. .ھ -14

 م.1972 ،8الطبعة 
 

http://www.fayz2013blogspot.com/
http://www.aldohamagazine.com/articale.aspxn=919E62BA-C357-4CE9-B5Da
http://www.aldohamagazine.com/articale.aspxn=919E62BA-C357-4CE9-B5Da
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45f5.7985.4462.b4e.b5fa1362b15b
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يف أوروبا  ميةاإلسالحبث منشور ضمن كتاب اجلاليات  والدولة،اهلوية  بريطانيا.املسلمون يف  تيم:نبلوك،  -15

 واالندماج.مشكالت التأقلم  الغربية.
 م.2007 العلمية،الكتب  اهلند، دار اإلسالمي،جممع الفقه  املسلمة،املسلم واآلخر يف بلدان األقليات  -16
 اللندنية،ط حيفة الشرق األوسص التهميشية،بني مطرقة العلمانية وسندان السياسات  فرنسا.اجلالية املسلمة يف  -17

 .9809العدد  م،2005أكتوبر  6بتاريخ 
 www.aljazeera.net م:2010سبتمرب  14بتاريخ  نت،أخبار اجلزيرة  -18
 م.2009 أغسطس، 11بتاريخ  اإللكرتونية، )املصريون(صحيفة  -19

ائس الطبعة النف ر(، داعدد من املختصني: اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا الغربية )مشكالت التأقلم واالندماج -20
 م.2007الثانية،

 رابط: (،2030و 2010)توقعات بني عامي  العامل:مستقبل املسلمني يف  -21
http://www.alukah.net . 
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ABSTRACT 

. 

Studies the theory of Islamic ethics and religious foundations, the rules and 

principles that should operate under which human rights in the different walks of 

life, depending on the Islamic sources. It also studies the theory tenacity of these 

foundations in the Islamic concept of the relationship of man with God The 

presence ,news that the existential and cognitive foundations of Muslim women, 

like other aspects of Islamic law. And answer necessarily for philosophical 

problems raises the foundations of human behavior and norms, and the source of 

these standards. These problems include; The criterion of good and evil, the 

source of moral obligation, the concept of human responsibility and conditions 

and its relationship to human freedom, and the relationship of human freedom 

and inevitable fate, and its relationship to the promising concept of moral duty, 

and the possibility of the existence of ethical and moral SANCTION, the 

intention of the rights and motives rationale for his work). I have known the 

wisdom in the countries of the Middle East since ancient times, but they were 

integrated in a comprehensive philosophy in Greece and MATURED by a 

number of senior The philosophers during hundreds of years . 
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 2012خدجية جعفر نظرية األخالق اإلسالمية مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق  1
 1978.واملدخل اىل الفكر الفلسفي عند العرب للدكتور جعفر ال ياسني بغداد  9ص 1958ر الفلسفة املشائية لغريغوريس بولس هبنام .املوصل ينظ 2

    50ص

 

 الملخص

تدرس نظرية األخالق اإلسالمية األسس العقلية/ الدينية للقواعد واملبادئ اليت ينبغي أن يعمل اإلنسان مبقتضاها 
يف مناحي احلياة املختلفة، اعتماًدا على املصادر اإلسالمية. كما تدرس النظرية جتذر هذه األسس يف التصور 

قية نباء تلك األسس على املسّلمات الوجودية واملعرفية وامليتافيزياإلسالمي عن عالقة اإلنسان باهلل وبالوجود، وأ
اإلسالمية. و جتيب بالضرورة عن إشكاليات فلسفية تسائل أسس سلوك اإلنسان ومعايريه، ومصدر هذه املعايري. 

عالقتها و  من هذه اإلشكاليات؛ معيار اخلري والشر، ومصدر اإللزام اخللقي، ومفهوم املسؤولية اإلنسانية وشروطها
باحلرية اإلنسانية، وعالقة احلرية اإلنسانية باحلتمية والقدر، ومفهوم الواجب األخالقي وعالقته باخلري األخالقي، 

. لقد عرفت احلكمة يف بالد الشرق منذ  (1وإمكان وجود اجلزاء األخالقي، ونية اإلنسان ودوافعه املوجبة لعمله)
قدمي الزمان غري اهنا تكاملت بشكل فلسفة شاملة يف بالد اليونان ونضجت على يد عدد من كبار فالسفتهم 

 (2خالل مئات من السنني )
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 ... تمهيد

 وبعد  أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف املرسلني حممد وعلى اله وصحبه 

 إال اإلسالميةالعقيدة  وابأبفال جتد بابا من  أركاهنااليت تناثرت بني  لألخالقمبجموعها مرتعا  اإلسالميةتعترب العقيدة 
كون العقيدة ل األخالقعلم خاص لعلم  أفرادعلى  أمرهم أولفيه حضورا فلم يعتمد املسلمون يف  األخالقوكان لعلم 

هي جوهر و  اإلسالميةمن كل مناحي العقيدة  يتجزأجزء ال  األخالق فاعتربت  لألخالقمبجملها هي مكونة ومنشئة 
ومن أشرف العلوم اإلهلّية واإلنسانّية )علم األخالق ( وأنّه يرجع يف مبادئه وقواعده ، ويف غاياته ونتائجه ،  هذه الديانة

ختالف األنظار . كما أّن الرؤية الكونّية ختتلف با ويف آثاره وعوائده إىل الدين والفلسفة ، أي جيمع بني العقل والوحي
   .واملعتقدات ، ومبا حيمل اإلنسان من خلفّية ثقافّية وفكريّة يف املبادئ والغايات

تدرس نظرية األخالق اإلسالمية األسس العقلية/ الدينية للقواعد واملبادئ اليت ينبغي أن يعمل اإلنسان مبقتضاها يف 
مناحي احلياة املختلفة، اعتماًدا على املصادر اإلسالمية. كما تدرس النظرية جتذر هذه األسس يف التصور اإلسالمي 

. و ك األسس على املسّلمات الوجودية واملعرفية وامليتافيزيقية اإلسالميةتل وأنباءعن عالقة اإلنسان باهلل وبالوجود، 
جتيب بالضرورة عن إشكاليات فلسفية تسائل أسس سلوك اإلنسان ومعايريه، ومصدر هذه املعايري. من هذه 

ا باحلرية هاإلشكاليات؛ معيار اخلري والشر، ومصدر اإللزام اخللقي، ومفهوم املسؤولية اإلنسانية وشروطها وعالقت
اإلنسانية، وعالقة احلرية اإلنسانية باحلتمية والقدر، ومفهوم الواجب األخالقي وعالقته باخلري األخالقي، وإمكان وجود 

لقد عرفت احلكمة يف بالد الشرق منذ قدمي الزمان غري اهنا  . (3)اجلزاء األخالقي، ونية اإلنسان ودوافعه املوجبة لعمله
 نيكبار فالسفتهم خالل مئات من السنعلى يد عدد من   ونضجتتكاملت بشكل فلسفة شاملة يف بالد اليونان 

 مظلمة أقبيةا يف بطون الكتب القدمية اليت احتوهت إالبعد ذلك ترتاجع وخيمد بريقها حىت مل يعد هلا ذكر  أخذت(,مث 4)
 ا جاء فيها على ضوء دراسة م واعدوكتاب فرتمجوها اىل لغتهم على هذا ال يطلعوا أنللعرب  هتيئيف بالد بيزنطة , وقد 

 

                                                           
 2012مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق خدجية جعفر نظرية األخالق اإلسالمية  3
منشورات وزارة .واملدخل اىل الفكر الفلسفي عند العرب للدكتور جعفر ال ياسني  9ص 1958الفلسفة املشائية.املوصل ينظر لغريغوريس بولس هبنام  4

    50ص 1978بغداد الثقافة 
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, أوربا إىلقلت انت أنفكرية مل تلبث  هنضةي خلق  سامهواوظهر لديهم عدد من الفالسفة الذين  اإلسالميةمعتقدات 
 حلكمة ا.وبالد الشرق هي مهبط الوحي ومنبع  األوريبالعقل  إىلي مدروسا ومشروحا فهم الذين اوصلو الفكر الفلسف

د الفلسفة لشعراء ,فال غرو ان جتواحلكماء وا األنبياءالعقل على لسان  إىلللتشريع ,وفيها ظهرت الدعوة  األولواملهد 
خ يعيد نفسه ,فالتاري أالنالسابقة وميكن له ان حيدث له  األزمنة يفخصبة لتنمو وتزدهر .لقد حدث ذلك  أرضاا هب

  .يف الوقت احلاضر األوريب,السيما بعد ان حتول العامل 

حق ,وان احلق واحد ال يتعدد فوجب ان تكون الفلسفة واإلسالم متفقني ال  اإلسالموكان الفالسفة املسلمني يرون ان 
خالف بينهما ,ولذلك و ضع ابن رشد كتابه املسمى )فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من اتصال( يثبت فيه 

.لقد تناولت  الماإلسحيث على الفلسفة وان الفلسفة توصل اىل  اإلسالم,بل ان  ماإلسالان الفلسفة ال تتعارض مع 
لك منحى خاصا هبا بعد ذ أخذت إهنا إالبالدراسة والتفسري والتعليق , األمر أولالفلسفة العربية الفكر اليوناين يف 

 الستدالل واالستنتاجلليونان وكان الفالسفة العرب قد )استعاروا طرق ا 5يتصف بعدم التسليم بكل ما جاءت به .
 ألخرتعصبوا و  ئهمأرارتضوا جانبا ,وعارضوا قسم من ولكنهم يف ذات الوقت جددوا مواقفهم ازاؤها ,فأبطلوا جانبا واس

 سنستعرض يف هذا البحث ان شاء اهلل مباحث أساسية وهي6(

املبحث األول بيان مصطلحات للفلسفة ولألخالق اإلسالمية  وما هي حدود فلسفة األخالق وما مضمارها  
 وتارخيها 

 واملبحث الثاين .آراء  فالسفة املسلمني يف فلسفة األخالق 

 

 

 

                                                           
 58ص   1985دار الشؤون الثقافية بغداد  الفلسفة لكل الناس .د عادل البكري  5
 33اىل الفكر الفلسفي عند العرب صاملدخل د جعفر ال ياسني  6
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 مدخل إلى مفهوم األخالق : المبحث االول : 

 املعىن اللغوي : لغة: الطبع والسجية

 7اخلُلق بسكون الالم وضمها : السجية ، قاله اجلوهري يف خمتار الصحاح 

 وعند الفريوزآبادي : اخلُلق بالضم وبضمتني : السجية والطبع واملرؤة والدين  . 

ته الظاهرة فها ومعانيها املختصة هبا ، مبنزلة اخلَْلق لصور وحقيقته أنه وصف لصورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصا
 8وأوصافها ومعانيها ، وهلما أوصاف حسنة وقبيحة . 

عرف اجلرجاين اخللق بأنه: )عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر 
يئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة ّمّيت وروية، فإن كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت اهل

 وهذا املعىن األخري ذكره ابن منظور يف لسان العرب . (.9اهليئة اليت هي مصدر ذلك خلقا سيئا( )

 وميكننا من خالل هذه التعاريف إدراك أمور هامة ثالثة. 

 . اإلنسان الفطرية ) الصفات الكامنة يف النفس البشرية (األول : اخلُُلق يدل على الصفات الطبيعية يف ِخلقة 

 الثاين : تدل األخالق أيضاً على الصفات اليت اكتسبت وأصبحت كأهنا خلقت مع طبيعته. 

 الثالث : أن لألخالق جانبني : جانباً نفسيا باطنيا ، وجانباً سلوكياً ظاهرياً . 

 ا .واخللق يف اللغة يطلق على مجع خلق بضم اخلاء وبضم الالم وسكوهن واألخالق

 

                                                           
 1990.بريوت -( دار صادر 10/85لسان العرب )  .ابن منظور  . 4ط 1989مكتبة لبنان  حخمتار الصحا حممد بن ايب بكر الرازي  7
 8ط 2005حممد بن يعقوب حتقيق حممد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة  الفريوز ابادي 8
 101جلرجاين ))التعريفات(( صا 9
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 10معان عدة .قال يف تاج العروس )واخللق (بالضم والضمتني السجية .

)اخلُُلق( و )األخالق( كلمة يتداوهلا الناس على ألسنتهم فيقولون : )فالن على ُخُلق ( أو )فالن ذو ُخُلق ( ، وهم  
رسوله  عله حمل تقدير واحرتام ، وقد وصف اهللما يتصف به اإلنسان من صفات نبيلة جت -غالبا –يقصدون بذلك 

 صلى اهلل عليه وسلم بقوله }وإنك لعلى خلق عظيم{.

وقد يطلقون لفظ اخلُُلق يريدون به الصفات املذمومة ، فيقال )فالن سيئ اخلُُلق ( ، ويقال )هذه أخالق سيئة ( ، 
 وهكذا .

ا التفريق بني اخلُُلق كصفة مستقرة يف النفس هلا آثارها احملمودة أو املذمومة ، وبني الغرائز اليت يندفع إليه بنا  جيدرو 
 اإلنسان بطبعه وحاجته .

فاألخالق منها ما هو حممود وما هو مذموم ، وآثارها تظهر على سلوك اإلنسان وتصرفه ، فإذا كان اخللق املستقر يف 
، والصفح  لكرم والبخلسلوكا محيدا ، وإذا كان اخللق على خالف ذلك جاءت نتائجه تبعا له ، كاالنفس محيدا أمثر 

وهنا جيب أن نعلم أن بعض الصفات املستقرة يف النفس ال تعد من األخالق ، بل هي غرائز ودوافع ال صلة واالنتقام 
 وباملثال يتضح املقال :هلا باخللق ، وإمنا تتميز األخالق عنها بأن آثار ها حتمد أو تذم ، 

فاألكل عند اجلوع غريزة ليس مما حيمد أو يذم ، لكنه إذا أصبح شرهاً زائدا عن حاجة اإلنسان صار أمرا مذموما ألنه 
خيرج عن حد الطبع السوي إىل الطمع املفرط .واحلذُر من وقوع مكروه ليس خلقا بل هو غريزة ال حيمد عليها وال يذم 

اخلارج عن املألوف يصبح خوفا وجبنا يذم اإلنسان على االتصاف به ، ومثله البخل واإلسراف ، لكن احلذر الزائد 
 والتهور وغريها من آثار الغرائز اليت خترج عن حدها املألوف .

 المعنى االصطالحي : 

 هناك عدة أقوال يف معىن األخالق عند الفالسفة واملفكرين قدميا وحديثاً ، فمنها : 

 

                                                           
 حتقيق مصطفى حجازي دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع  257ص  25تاج العروس من جواهر القاموس  جالسيد حممد رضا الزبيدي  10
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ال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية ، وهذه احلال تنقسم إىل قسمني : منها ما يكون أن اخلُُلق : ح
 طبيعياً من أصل املزاج ...... ، ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب . 

ولة ويسر ، من بسه وعند أيب حامد الغزايل أن اخلُُلَق عبارة عن هيئة راسخة يف النفس راسخة ، تصدر عنها األفعال
 غري حاجة إىل فكر وروية .

مث بني أن اخلُُلق منه ما هو حسن وما هو قبيح ، فإن كان الصادر عن النفس فعال مجياًل حممودا عقال وشرعا ّميت 
 تلك اهليئة وذاك الفعل ُخُلقا حسناً ، وإن كان الصادر عنها فعالً قبيحاً ُّمي خلقاً سيئا.

 فلسفة األخالقتعريف 

اصطالحا: جمموعة القواعد ،اليت حتدد لإلنسان ما ينبغي أن يكون عليه سلوكاً، جتاه اآلخرين )من طبيعة وجمتمع( 
يكتسبها اإلنسان من انتماءه إىل جمتمع معني زمان ومكان،كما يكتسبها اجملتمع من مصادر متعددة) مطلقه كالدين 

ات هلذا العلم ما يتجه به حنو سلوك اإلنسان بالنظر إىل مثل أعلى ومن التعريف ).أو نسبيه كالعرف االجتماعي أو العقل
 .11حىت ميكن وضع قواعد عامة للسلوك واألفعال تعني على "فعل اخلري واالبتعاد عن الشر"

، أو أي ال تقتصر على دراسة ما هو كائن -عادة من العلوم املعيارية  -أو الفلسفة اخللقية  -ويعترب علم األخالق
الراهنة ولكن مبا ينبغي أن تكون عليه ولذا فإن مهمته هي "وضع الشروط اليت جيب توافرها يف اإلرادة اإلنسانية األوضاع 

 .12ويف األفعال اإلنسانية لكي تصبح موضوًعا ألحكامنا األخالقية عليها"

ة وأهنا تتقارب تقاربًا القيكذلك كشفت الدراسات األنثروبولوجية احلديثة أن تاريخ احلضارة البشرية مليء بالشرائع األخ
 ،13شديًدا

وعرفه ابن مسكويه يف )هتذيب األخالق( بقوله: )اخللق: حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية، وهذه 
 احلال تنقسم إىل قسمني: منها ما يكون طبيعّيا من أصل املزاج، كاإلنسان الذي حيركه أدىن شيء حنو غضب ويهيج 

                                                           
 2000 األردن –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  14ص مقدمة يف الفلسفة العامة:د. حيىي هويدي 11
 م دار الكتب األهلية.1945 -هـ1364ترمجة حممد يوسف موسى سنة ، 91 -89مدخل لدراسة الفلسفة ص ليون جوتييه  12
 .62ص  1976دار مضر للطباعة القاهرة مصر  املشكلة اخللقية:زكريا إبراهيم. 13
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ب، وكاإلنسان الذي جينب من أيسر شيء، أو كالذي يفزع من أدىن صوت يطرق ّمعه، أو يرتاع من خرب من أقل سب
يسمعه، وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدىن شيء يعجبه، وكالذي يغتم وحيزن من أيسر شيء يناله. ومنها ما 

 (.14ة وخلقا( )أوال فأوال حىت يصري ملكيكون مستفادا بالعادة والتدّرب، ورمبا كان مبدؤه بالروية والفكر، مث يستمر 
 :بااليت  : ميكن حتديد خصائص األخالق خصائص األخالق

 .املعيارية: أي أهنا حتدد لإلنسان ما ينبغي أن يكون عليه ال ما هو كائن -1
 .السلوكية او الطابع العملي : اى أهنا تنصب على السلوك -2

أهنا ذات صفة اجتماعية ال فردية أي أهنا جاءت كحل ملشكلة االتصال احلتمي بني الفرد  ياالجتماعية: ا -3
"املعتمد بني مجهرة األخالقيني فهم هذا العلم وحتديد منهجه. ولكن مدرسة من علماء االجتماع يف فرنسا  .واجملتمع

رًعا من تماعًيا صورت فيه علم األخالق فقد اجتهت باألخالق يف هناية القرن الغابر ومطلع القرن الراهن اجتاًها اج
 .15علم االجتماع موضوًعا ومنهًجا

أهم القضايا اليت ان من  ...(ان اجملتمع يكتسبها من مصادر متعددة) الدين، العرف ، العقل أيتعدد املصادر:  -4
يمة اخلري، وبالتايل مال( وهي قالقيم الثالث اليت تتناوهلا نظرية القيم )احلق، اخلري، اجل هيتناولتها فلسفة األخالق:

فإهنا تتناول ذات املشاكل اليت تتناوهلا نظرية القيم ولكن على مستوى اخلري فقط، وبناًء على هذا فإن قضايا فلسفة 
األخالق هي مشكلة طبيعة القيمة األخالقية أو طبيعة اخلري، واملقصود بطبيعة الشيء تعريفه، وهذه املشكلة ميكن 

 )16.)بعة مشاكل جزئيةتقسيمها إىل أر 
 موضوعية  أم خالق ذاتيةاأل  -1

الذاتية لغة اشتقاق من الذات أي النفس واصطالحاً داخل عقل اإلنسان من أفكار وأحاسيس وعواطف، عن الوجود 
 واملوضوعية لغة اشتقاق من املوضوع واصطالحاً ما له وجود مستقل عن  احملسوس الذي ما هو إال ظالل وأشباح له.

 

                                                           
 41ص 2011دراسة وحتقيق: عماد اهلاليل الناشر: منشورات اجلمل الطبعة: االوىل هتذيب األخالق ابن مسكويه    14
 1ج : 1949 1قدم له الدكتور توفيق الطويل وعبد احلميد محدي دار نشر الثقافة االسكندرية مصر ط تاريخ علم األخالق:اجململ يف د.ه سدجويك  15

 .10ص 
 البوابة االلكرتونية السودانية  يف موسوعة التوثيق الشاملة مقال صربي حممد خليل   د 16



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

 
 172 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 .اإلنسان غري متوقف عليه، وسابق على معرفته كوجود األجسام املاديةوعي 

وذاتية األخالق يعين أهنا من وضع العقل واخرتاعه وهو ما قال به عددا من الفالسفة منهم فالسفة الوجودية يف 
ركها أي أن يدالفلسفة الغربية املعاصرة.أما موضوعية األخالق يعين أن األخالق هلا وجود مستقل عن العقل الذي 

مصدرها ليس عقل اإلنسان بل مصدر )موضوع( خارجه، ويعترب أفالطون أحد رواد القول مبوضوعية األخالق إذ 
يرى أن األخالق ليست تصورات ذهنية ال وجود هلا إال يف ذهن اإلنسان بل هي موجودة وجوداً حقيقياً يف عامل املثل 

 . الذي هو وجود خمتلف

 فهم إال منسوباً إىل مكان معني وزمان معني، وبالتايل خيضع للتغري يفيما ال  مطلقة:النسيباألخالق نسبية أم  -2
املكان والتطور خالل الزمان ونقيضه املطلق أي املطلق عن الوجود يف الزمان واملكان وبالتايل ال خيضع إىل التغيري أو 

فة اليونانية وهنالك من أن األخالق مطلقة  التطور. وهنالك من قال أن األخالق نسبية كالسفسطائية يف الفلس
 .كاملثالية املوضوعية ومن أعالمها أفالطون وهيجل

األخالق معيارية أم وصفية:املعياري يتعلق مبا ينبغي أن يكون، والوصفي ينصب على ما هو كائن. وهنالك من  -3
ك ليفي برايل الذي يرى أن يقولون أن األخالق وصفية أي تصف السلوك اإلنساين كما هو كائن ومثال لذل

األخالق وقائع اجتماعية تقبل الوصف، وإن لكل شعب أخالقه اخلاصة اليت عملت على حتديدها ظروف اجتماعية 
وقد ذهب أتباع هذه املدرسة إىل اعتبار علم  .معينة، أما املدرسة املثالية فرتى أن األخالق تتعلق مبا ينبغي أن يكون

 (17موا بذلك التصور التقليدي له .)األخالق علًما وضعًيا فهد
األخالق غاية أم وسيلة إىل غاية أخرى:هنالك من يرى أن األخالق جمرد وسيلة إىل غاية أخرى، فمذهب املنفعة  -4

يرى أن الفعل يكون خرياً إذا حقق منفعة ويكون شراً إذا أدى إىل ضرر، كما أن هنالك من يرى أن األخالق غاية يف 
الذي يرى أن اإلرادة اخلرية هي معيار خريية الفعل واإلرادة اخلرية هي إرادة العمل وفقاً ملبدأ الواجب  ذاهتا مثل كانط
 . ال انتظاراً ملنفعة

 

                                                           
 .10ص  1ج اجململ يف تاريخ علم األخالقسدجويك د.ه  17
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 المبحث الثاني: آراء  فالسفة المسلمين في فلسفة األخالق

أصبحت األخالق يف نظر الفالسفة هي نظرية املثل األعلى أو هي الدراسة املعيارية للخري والشر، وقد بقيت األخالق  
إىل عهد قريب مبحثًا فلسفيًا نظريًا يتداوله الفالسفة وخيوض فيه علماء األخالق بوصفه علمًا معياري، وقد أدخل 

خرى، فوضعوها على قدم املساواة مع املنطق وعلم اجلمال، وقالوا إن الفالسفة ''األخالق'' ضمن العلوم املعيارية األ
 .موضوعها هو قيمة اخلري، كما أن موضوع املنطق هو قيمة احلق، وموضوع علم اجلمال هو قيمة اجلمال

البحث يف بال بد من القول إن األخالق الفلسفية تستند دائماً إىل مبادئ أولية تسلِّم هبا تسليماً دون أن تعين نفسها 
مدى صحتها، فهي تفرتض مثالً أن الطبيعة البشرية واحدة يف كل زمان ومكان، وهذا الفرض هو الذي يسمح هلا بأن 
تنظر بشكل عقلي جمرَّد يف مفهوم اإلنسان بصفة عامة، وأن تستخلص من ذلك قواعد عامة كلية، وبعبارة أخرى أن 

ف تة فيشرعون لإلنسانية يف مجلتها دون أن يقيموا أي وزن للظرو فالسفة األخالق يسلمون بوجود ماهية بشرية ثاب
واملناسبات أو األزمنة واألمكنة أو السالالت واألفراد، وإىل جانب ذلك أن هؤالء الفالسفة يفرتضون أيضا أن الضمري 

إللزام أخالقي  ةأو الشعور األخالقي يؤلف لدى كل فرد منا كال متماسكا ليست أوامره املختلفة سوى تطبيقات متنوع
واحد. الباحث االجتماعي الذي يريد أن يدرس الوقائع اخللقية ال يستبعد من حسابه تصورات الفالسفة ونظريات علم 
األخالق ألنه يعدها مبثابة وثائق مهمة تكشف لنا عما يدور يف باطن الضمري اخللقي لعصر من العصور، لذلك فإن 

 دور ريات الفلسفية ألنه يرى فيها تعبريا عن آمال اجملتمع ونوازعه اليت مازالت يفعامل االجتماع يهتم بدراسة تلك النظ
التطور؛ فاملذاهب األخالقية هي نفسها ضرب من الوقائع اخللقية، ألهنا ظواهر اجتماعية هلا داللتها اخلاصة اليت نستطيع 

ريد أن ى بعلم االجتماع اخللقي الذي يعن طريقها أن نسرب غور الضمري اجلمعي. لذلك نتج عن تلك اجلهود ما يسم
حيرِّر األخالق من كل نزعة ذاتية وعاطفية لكي جيعل منها دراسة موضوعية نستطيع عن طريقها أن نقف على القوانني 

 .18اليت تتحكم يف تطور الظواهر اخللقية

ت مفاهيم عاليم األخالقية، وتعّرضويرد بشّدة يف العقود األخرية سؤال ملّح حول احلاجة إىل األخالق، املعنويات والت
مثل: احلياة بأخالق، والسالم، والتعاطف، واإليثار و.. ملناقشات جاّدة، مع أّن البشر كانوا دائماً جييبون بشكل فطري 
 عن مثل هذه األسئلة املتعّلقة بفلسفة األخالق، وكان السابقون ـ وخاّصة العلماء القدماء ـ يتحّدثون بشكٍل يؤّكد أن 

                                                           
 2007سبتمرب  29د.سدير طارق علي .جملة االحتاد  ينظر18
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ام الدين وأصوله األخالقية على حّق، ومل يكن أحد يتساءل عن ضرورة االلتزام بالدين واألخالق واالعتقاد هبما؛ أحك
فأّي سؤال من هذا النوع كان يعترب للجميع أو الغالبية شبيهاً بالسؤال عن سبب رؤية اإلنسان األشياء بعينيه وّمعه هلا 

 ك واألمراء أيضاً الدين بغية التقّرب للناس وكسب رضاهم وتأييدهم، وكذلكبأذنيه و.. حىت وصل األمر إىل محاية امللو 
 .علماء الدين؛ حيث حظوا مبكانة مميزة عند الناس، معتمدين على قدرة الدين وتعاليمه وقيمه

وبعبارة أخرى: مل يكن يف امليدان مبارٌز قوي وال منافس صلب وال لغٌة حادة وفكٌر جّوال، وكذلك مل يكن هناك 
 .؛ لذا كان العلماء يتفرغون لدراسة املوضوعات الفرعية)باركل(وال  )هيوم(وال  )ماركس(وال  )داروين(

أما اليوم، فهناك شعور مبواجهة العقول والقلوب وخاّصة عند الشباب؛ حيث ُتطرح التساؤالت على دعاة األخالق 
اع األسئلة ظر عن الواقع القائم أو منع اآلخرين من ّموفلسفتها، وتقع املسؤولية على كاهلهم، مبا ال ميكن معه غّض الن

اجلديدة، فال ميكن ألحدهم أن ال يسمع أو ال يتكلم حول الفلسفة الوجودية، واملاركسية، والرباغماتية، وكّلهم يشرتكون 
  )19(.يف منطق واحد، أال وهو نسبية األخالق والقيم، وعدم إطالقها وال أصالتها

عميقة ومصريية، فقد تكّلم علماء كبار ـ خاصًة يف الغرب ـ وكتبوا الكثري حول األخالق وعلمها، وعليه، فهناك أزمة 
وفلسفتها، وفلسفة علم األخالق، ووسط هذه األزمة الكربى نتساءل: أين هو موقع احلكماء املسلمني؟ وأين هي 

 إجاباهتم؟ وما هي؟

 واملفاهيم القيمية، وأّن هذه احلاجة غدت ملموسًة بشكل أكرب ينبغي اإلذعان باحلاجة اليوم إىل املعنويات واألخالق
ألسباب كثرية، منها االكتئاب، واالضطراب، واإلنفصام.. وهي أمراض عصر االتصاالت وثورة املعلوماتية والتكنولوجيا، 

 .اءعواملدنية احلديثة، ومبمارسة عدم مباالة هبذه احلاجة ستتكّون خماطر جدية تواجه مصري البشرية مج

وما ذكرناه، يوضح تعقيدات مباحث فلسفة األخالق وعلمها وفلسفة هذا العلم؛ إذ مع انتشار فكرة أصالة النسبية 
والرتويج هلا بقّوة، نواجه حتّدياً بنيوياً يقول: ماذا يعين الوصول إىل السعادة عن طريق اتباع القوانني األخالقية؟ ما معىن 

خالقي على آخر؟ وما هو معيار املقارنة والتقييم والتفضيل؟ وهل ميكن الوصول السعادة؟ كيف ميكن تفضيل نظام أ
 إىل معيار مشرتك يقارب بني هذه التقييمات واألهداف واآلمال؟ أم أن القضية أّن هناك أشخاصاً معينني يف ظروف 

                                                           
 .1ط م1983هـ ش/1362خرداد، دار نشر  30حممد جواد مغنية، فلسفة األخالق يف اإلسالم:  19
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ديل والتغيري؟ إمكانية التع خاصة ومكان وزمان حمّددين، يتوافقون على طريقة منّظمة مرحلية للتعامل فيما بينهم، مع
واألهم من هذا كله، هل صورة الفعل هي اليت متلك القيمة، ومعيار املدح والذم، وليس مثة عامل آخر جيعل الفعل 

 20الواحد حسناً وقبيحاً؟

 عند الكندي . األخالق

يوسف يعقوب بن  وأب تاريخ احلضارة العربية يف العراق ,هو يففيلسوف عراقي مبكر  الذي يعترب اولالكندي ولعل 
وف عريب فيلس أول ألنهه والذي يعرفه تاريخ الفلسفة بفيلسوف العرب 866-ه252سنة  املتوىفالكندي  إسحاق

  21ولقد اشتغل الكندي يف مجيع فروع الفلسفة . واإلنسانالكون  إىليذهب مذهب التفلسف يف نظره 

يكون  أن أرادواقوله : وعقب على ذلك ب اإلنسانا للفلسفة بأهنا التشبه بأفعال اهلل تعاىل بقدر طاقة ذكر الكندي تعريف
ة هي يف معرف إمناعلى هذا السؤال  واإلجابةكامل الفضيلة ؟   اإلنسانولكن كيف يكون 22كامل الفضيلة   اإلنسان

احملمود  إلنسايناحسبما يرى الكندي هي اخللق  – اإلنسانيةالفضيلة نفسها ويف التزام ما تتطلب من سلوك .والفضائل 
 .وتنقسم اىل قسمني 

 يكون يف النفس  أساس -1
  23هو نتيجة ومثرة للفضائل وإمناليس يف النفس  -2

يستقى من التعريف العام للفلسفة عند الكندي ان االخالق والصفات احلميدة اليت ينبغي ان يكون عليها 
االنسان هي الفلسفة احلقة وتكون مدارجها حسب طاقة االنسان عليها وحسب التشبه بالصفات احلسنة اليت 

ود هي اخللق احملم – أي الفلسفة –حث الشارع عليها كل حسب استطاعته باألخذ منها .كما وجعلها 
 الذي عليه الناس . 

 

                                                           
 .2014لبنان  -سؤال األخالق يف تصورات العلماء املسلمني . مركز البحوث املعاصرة بريوت د .طويب كرماين  20
 135ص 2009 1طبع مكتبة الغفران بغداد ط اإلسالمعند مفكري  األخالقة ففلسد ناجي التكرييت  21
 103ص1980مصر القاهرة التفكري الفلسفي يف االسالم الدكتور عبد احلليم حممود  22
 70ص1989دار احلديث القاهرة مصر دراسة يف الفلسفة اإلسالمية د.حممد عقيل بن علي املهذيل  23
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 الفارابي .األخالق عند 

 وشيخ اإلسالميةالفلسفة  أستاذه الذي درس وتعلم وعلم يف بغداد , 950-ه339وهو ابو نصر الفارايب تويف 
عده من الفالسفة سواء ب أتىدون منازع فقد كتب فلسفة متكاملة ي مجيع فروع املعرفة واثر فيمن  اإلسالمينيالفالسفة 

و من الشرور.الفارايب مدينة فاضلة تسودها العدالة وختل إقامة إىلاكانو يف املشرق ام يف املغرب .يهدف الفارايب يف فلسفته 
اهلدف هو  لرئيس املدينة الن أمهيةحلياة احلكمة وكذلك يعطي  أمهيةبالسياسة فهو يعطي  األخالقيربط بني  إذن

وضع الفارايب أفكاره يف األخالق يف مؤلفاته وخاصة يف كتابه   24لذي ال ينال الفضيلة يف اجملتمع .ا اإلنسانسعادة 
 وذكر فيه 25)رسالة يف التنبيه سبل السعادة (

  اإلنسانإن السعادة هي الغاية القصوى اليت يشتاقها  -1
 اال مبمارسة األعمال احملمودة الصاحلة بطريقة إراديةتنال  السعادة ال -2
 مضر بالنفس واجلسد معا  اإلفراطالعمل الصاحل هو العمل املتوسط الن  -3

ل حممودة ,فبوسعه ان حيص أخالق لإلنسانمل تكن  فإذااملذمومة تكتسب باملمارسة  واألخالقاحملمودة  واألخالق
 26.متقاربة  أوقاتعليها بالعادة .والعادة هي القيام بالعمل الواحد مرارا كثرية ويف زمن طويل ويف 

 وغايتها خلريا تربير إىل تسعى اليت العملية العلوم حتت يندرج علم فإهنا( ه428-370) سينا ابن عند األخالق أما
 تدبري وعلم االقتصاد، علم أو املنزل تدبري وعلم األخالق، علم: هي أقسام أربعة وهلا النظرية، للمعرفة وفقاً  العمل
 استقام اإلنسان اهب حتلى إذا الفضائل من جمموعة عن سينا ابن وحتدث. النبوة تدبري وعلم السياسة، علم أو املدينة

 27.اوغريه والصدق واحللم، والشجاعة، والسخاء، والقناعة، العفة،: هي الفضائل وهذه الدنيا، احلياة يف أمره

 

 

                                                           
 36عند مفكري اإلسالم ص  فلسفة األخالقد ناجي التكرييت  24
 72ص اإلسالميةدراسة يف الفلسفة د حممد عقيل بن علي املهذيل  25

 136ص  1جدار صادر بريوت لبنان د.ت حنا الفاخوري والدكتور خليل اجلر تاريخ الفلسفة العربية  26
 2005طبع املكتب اجلامعي احلديث باإلسكندرية القاهرة « األخالق بني الفكرين اإلسالمي والغريب»خالد حريب  27
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امعات أوربا حىت جلقد اشتهر ابن سينا كموسوعي كتب يف كل فروع الفلسفة وان كتبه العلمية بقيت تدرس يف 
العصور احلديثة ولعل دراسته الواسعة يف النفس قد فاقت أي فيلسوف قبله وبعده حىت انه ليعترب فيلسوف النفس 

 28دون منازع .

 الصفا . األخالق عند إخوان

عل اجلميل ان ميارس الف اإلنسانبالفعل ولذا أن على  أيضاتكون بالقوة وتكتسب  األخالقالصفا بأن  إخوانيؤمن  
  29وينال الفضيلة .اذا كما ان اخلري مركوز يف النفس كذلك الشر موجود يف جبلة االنسان.

مبا  إنسانيتهيكمل  أنالعاقل هو الشخص الذي حياول  اإلنسان إن. بتعريف االخالق قائال  ذهب ابن سيناكما 
 30.هو يف حتصيل العلوم النظرية والعملية معا  إمناوان طريق هذه السعادة  واآلخرةيسعده يف الدنيا 

 األخالق عند اإلمام الغزالي .

بأهنا ” ياء علوم الدينإح“ويورد الغزايل عدده تعريفات لألخالق، واهم هذه التعريفات هو تعريفها ىف تعريف األخالق:
هولة ويسر من ا تصدر األفعال بسالصورة الباطنة لإلنسان، حيث يقول ) اخللق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة، عنه

غري حاجة إىل فكر وروية، فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة احملمودة عقالً وشرعاً، ّميت تلك اهليئة 
 31خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها األفعال القبيحة ّميت اهليئة اليت هي املصدر خلقاً سيئاً.

والقبيح،  أحدها: فعل اجلميل يبني اإلمام )الغزايل( شروط الفعل األخالقي فريى أهنا أربعة:كما  شروط الفعل األخالقي:
والثاين: القدرة عليهما،والثالث: املعرفة هبما، والرابع: هيئة للـنفس هبا متيل إىل أحـد اجلانبني ويتيسـر عليها أحد 

 )32.(األمريـن

                                                           

 52د ناجي التكرييت فلسفة األخالق عند مفكري اإلسالم ص 28
 44ص اإلسالمعند مفكري  األخالقفلسفة جي التكرييت اد ن 29
 74ص الفلسفة االسالمية يفدراسة حممد عقيل بن علي املهذيل د  30
  .53ص -3ج -بريوت -دار املعرفة للطباعة والنشر -الدين إحياء علومابو حامد الغزايل   31
 وما بعدها 53ص3إحياء علوم الدين جاالمام ابو حامد الغزايل  32
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فكذلك يف …العلم، و الغضب، والشهوة و العدل) له تناسب قوىكما يرى ان اخللق احلسن هو حمص  اخللق احلسن:
الباطن أربعة أركان البد من احلسن يف مجيعها حىت يتم اخللق، فإذا استوت األركان األربعة واعتدلت وتناسبت حصل 

 .33حسن اخللق وهو: قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بني هذه القوى الثالث(

كما يقول اإلمام الغزايل بإمكانية تغيري اخللق ، ويرد على من يقول بعكس ذلك ، ويستدل بقول   غيري اخللق:إمكانية ت
الرسول )سلى اله عليه وسلم ( )حسنوا أخالقكم( ويعقب على ذلك قائاًل)ولو مل يكن ممكنًا ملا أمر به، ولو امتنع 

 34األفعال نتائج األخالق( ذلك لبطلت الوصايا واملواعظ والرتغيب والرتهيب، فإن 

 :عند الغزايل مراتب الناس يف تغيري األخالق

 ويقسم الغزايل الناس يف تغيري اخللق إىل أربع مراتب هي:

ريع القبول للتغيري الشهوات، فهذا س األوىل: الغفل، الذي ال مييز بني احلق والباطل ، و بقي كما فطر عليه ، ومل يتبع 
 معلم ، وإىل باعث من نفسه حيمله على اجملاهدة.، فال حيتاج إال إىل 

ب من ولكن علم تقصريه ،وهذا أمره أصع  والثانية: الذي عرف قبح القبيح، ولكنه مل يتعود على العمل الصاحل،
 الفساد، مث يغرس فيها االعتياد للصالح.  األول ، إذ عليه قلع ما رسخ يف نفسه من اعتياد على

 –: الذي يرى وترىب عليها، وهو يكاد متتنع معاجلته الرابعة  األخالق القبيحة أهنا مستحسنة، الثالثة: الذي يعتقد يف
 .و أصعب املراتبوهذا ه  أن الفضيلة يف كثرة الشر ، ويباهي به، -طبقا لنشأته على رأي وتربيته على العمل به

ث: جاهل وضال وفاسق، والرابع: جاهل وضال و يقول اإلمام الغزايل أن األول: جاهل ، والثاين: جاهل وضال، والثال
 35” .فاسق وشرير

عندما نتحدَّث عن األخالق، فإننا نعين هبا جمموعة العادات والقواعد السلوكية اليت تؤمن هبا جمموعة من الناس يف 
 وضوعها هو م مرحلة ما من املراحل التارخيية، ولكن الفالسفة من جهتهم مل يوافقوا على هذه النظرة إىل األخالق كون

                                                           
 .53-، ص املصدر السابق 33
 ، وما بعدها54بريوت لبنان  صميزان العمل ،دار املعرفة للطباعة والنشر ابو حامد الغزايل  34
 1976دار العروبة مصر مقّومات األخالق عند الغزايل/ عزت الّسيد أمحد  وينظر (.56-55)ميزان العمل ، ص 35



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

 
 179 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

حتديد القواعد اليت يسلك اإلنسان مبقتضاها يف الواقع، بل هم قد ذهبوا إىل أن موضوعها هو فرض القواعد اليت ينبغي 
على اإلنسان أن يسلكها يف حياته، لذلك فإن الفالسفة ال يريدون أن جيعلوا من األخالق جمرَّد دراسة تقريرية للعادات 

ألهنم يرون أن مهمة األخالق إمنا تنحصر يف وضع املثل األعلى وبيان الكمال األخالقي  اخللقية السائدة بني الناس؛
 .وتشريع القانون اخللقي

 هم النتائج أو الخاتمة 

 ام االسالم مبعد االستعراض البسيط ملعىن االخالق يف العقيدة االسالمية ويف تراجم اللغة العربية تبني مدى اهت
تعامل العباد او ه باملعيار الرئيس يف اساسيات التعامل سواء كان التعامل بني العبد ور مببدأ االخالق وجعله 

 لف اجناسهم ودياناهتم شر على خمتفيما بينهم فهو الضابط الرئيس الذي تدور عليه مبتنيات التعامالت بني الب
  العقيدة االسالمية اولت اهتماما كبريا مببدأ االخالق فنجد القران الكرمي حث وامر بالتحلي باألخالق احلميدة

 .والفضائل احلسنة 
  اهتم علماء املسلمني مبفهوم االخالق فأصلوا لذلك نظريات وفلسفات اصلوها بكتبهم وتناقلتها االجيال

 وجعلوها صفه يتحلون هبا .
  سفة املسلمون أولو مفهوم االخالق اهتماما خاصا فال نرى مؤلفا فلسفيا اسالميا اال وكانت الفالاحلكماء او

 االخالق فصال من ذلك املؤلف .
  لقد كان لالمام الغزايل رمحه اهلل تبيانا يف غاية االمهية لألخالق حيث جعلها الصورة الباطنة لإلنسان وقسم

 الناس على اساس هذا اىل اقاسم عدة .
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ABSTRACT 

 
The paper discuss about the standing conduct and morality of the preacher from 

the Qur'anic perspective in the era of globalization, and the factors of standing 

conduct and morality  of the preacher in the era of globalization under the 

Qur'anic theory. And the exploration of the Quran about the reasons of weakness 

in conduct and morality of the preacher in the era of globalization, where it was 

gives examples from Quran on the standing conduct and morality of the prophets, 

and highlighting on the factors that help preacher to succeed in era of the winds 

of globalization. The paper also concerned about the spreading of globalization 

by the international community through conferences and international 

conventions and declarations, where the paper gives examples of those 

conferences, conventions and declarations aimed to spread globalization, and the 

destroy the light of Islam. The paper touched how to deal with the globalization, 

and the most important examples that can help preacher, especially in front of the 

challenges of globalization. The paper shows that not whole the globalization are 

minuses, it can be are pluses which may benefit the preacher, in his working of 

the preaching. 
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 املةلخص

عرض فيها املشكالت اليت يواجها الداعية يف عصر العوملة، وقد تؤدي هذه املشكالت إىل عدم ثباته، واستقرار تنس
يف دعوته، وخاصة يف هذا الوقت العصيب الذي كثر فيه املعاصي، ،واملالهي والزواهي، حىت ضّل فيه كثري من 

 ؤمنني يف ثباهتم. الدعاة. وقد يكون ذلك امتحان من هللا تبارك تعاىل ليمتحن امل

 إن الداعية قد  مير يف هذا العصر بتحدايت كثرية، جتعل الداعية يضعف يف الثوابت اليت تعينه يف سري مهمة دعوته،
وقد يكون السبب يف ذلك هو إثر التطورات السريعة يف وسائل اإلعالم املتنوعة، واالنتشار الفضيع لوسائل التواصل 

املتمثلة يف عصر العوملة، وهذا ما جيعل الداعية ملزما من جعل تلك األشياء يف ميزان  الفردية واالجتماعية احلديثة
القرآن، رؤية عصرية يف املنظور القرآين، حيث جند من وراء الستار أيد خفية تلعب بعقول الناس وحتاول استدراجهم 

ا املعاش ما يعرف الدعاة يف واقعني به احملدودة، ومن بني ما ابتل إىل ما قد ال تدركه عقوهلم الضعيفة أو ثقافتهم
 مبصطلح العوملة، بعيداً عن نظرة القرآن هلذا التطورات الرهنة.
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 مقدم :

احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعني واتبعيهم إبحسان 
 إىل يوم الدين.أما بعد؛ 

 دليل يف تغيري اب هللا خري، والذي يتغري هو أسلوب الدعوة إليه، فكتن قواعد اإلسالم وأصوله وكلياته ال تتغريإف
غريات يف هذا تحباجة إىل ترشيد حىت ال يقع فريسة لتك ال الداعية أن األساليب ملا وجد فيه من مكي ومدين، والواقع

 ةبياء يف األمور الدعوة اليت أثقلت كاهل األنبياء يف العصور الغابر نإن الدعاة إىل هللا عز وجل هم ورثة األفالعصر. 
قاموا هبا خري قيام، حىت وصلت إىل حممد صلى هللا عليه وسلم، فواصل البناء من حيث انتهى و ؛ فسامهوا يف أتسيسها

إليه األنبياء قبله، وأخرج لنا الدين كامال من غري أن يعرتيه النقصان. ويف اآلونة األخرية يلبس الدعاة ثواب مغايرا، وطابعا 
ف اقع احلايل. والثبات هو عمود الدعوة، وذروة سنامها للداعي؛ حبيث ال تزعزعه عواصخمتلفا يف طريقهم للتعامل مع الو 

 األفكار وتبعات الباطل الذي تسعى إليه العوملة يف جمتمعاتنا، فشاهدان الفساد األخالقي وما زلنا نشاهده، فثبات
دها ا هو الذي يعود لألمة اإلسالمية جمالداعية ورسوخ قدميه يف جمال الدعوة من دون امليل لدعاة العوملة وانصرين هل

املبادئ ولكن، ال بد من وضع كل املفاهيم و  املؤثل الذي كاد أن يغيب مع أدراج رايح األفكار اليت تدعو إليها العوملة.
 النجاح. ول إىل للوص الثبات، وبه يستقر قعامبا ينسجم مع الو  رة تعاليمهنظرته الشاملة، وبلو و  يف ميزان القرآن

أصيل  منهجو طريق اإلسالم هتا، وهو افاالقرآن صاحل لكل زمان ومكان، وينسجم مع مستجدات العصر وتطور        
ا أساسيا يف حياة الدنيا واآلخرة،  فاهلل تبارك وتعاىل أنزل القرآن ليكون مرجع ملن يرغب يف التمسك به لتحقيق النجاح

رية، إن الداعية قد مير يف هذا العصر بتحدايت كث النجاح. يرجووهو مرجعا أصيال لكل داعية  يدة،لبناء احلياة السع
لتطورات السريعة يف ا ته، وقد يكون السبب يف ذلك هوجتعل الداعية يضعف يف الثوابت اليت تعينه يف سري مهمة دعو 

 عصر العوملة، وهذا يفيع لوسائل التواصل الفردية واالجتماعية احلديثة املتمثلة ظوسائل اإلعالم املتنوعة، واالنتشار الف
اس ، حيث جند من وراء الستار أيد خفية تلعب بعقول النتلك األشياء يف ميزان القرآن يلزم بعض الدعاة أن يعّدوا ما

الدعاة يف واقعنا عض باحملدودة، ومن بني ما ابتلي به  وحتاول استدراجهم إىل ما قد ال تدركه عقوهلم الضعيفة أو ثقافتهم
تمعات فقد لوحظ كذلك أتثر اجمل مبصطلح العوملة، بعيدًا عن نظرة القرآن هلذا التطورات الرهنة.املعاش ما يعرف 

 وانتشار  عف ثبات الداعية أمام هذا العصر،من أسباب ضلظاهرة، )ظاهرة العوملة(، اإلسالمية يف خمتلف اجملاالت هبذه ا
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م سواء اإلعالم مبختلف أشكاهلا، واستهداف ثقافة املسلآاثر العوملة اخلطرية السلبية يف الداعية، وأن انتشار وسائل 
الداعية أو املدعو بغرض إيقاعه يف شراك ما يسمى ابلعوملة، حيث يتعرض اإلسالم بشكل عام لظاهرة خطرية املنتشرة 

لثقافية، االيت ينجم عنها الكثري من االنعكاسات اخلطرية السلبية يف خمتلف اجملاالت االجتماعية، و و  مجع،يف العامل أ
ت ومن منظور قرآين فهل توجد آاثر إجيابية ميكن للداعية الثاب .لسياسية، يف اجملتمعات اإلسالميةواالقتصادية، وا

إىل  تؤدي األسباب اليتاالستفادة منها؟ وخاصة من خالل تعامله الصائب مع ظاهرة العوملة يف حال ثباته؟  وماهي 
 لفي عصر العوملة؟ وذلك من منظور قرآين؟وضعف ثبات الداعية إىل هللا عز وجقوة 

كن للداعية هي اآلليات والوسائل اليت مي فهل توجد آليات مستخدمة من قبل قوى العوملة هدفا لفرضها ونشرها؛ وما   
فيواقعالدعوةاملعاصرة من منظور قرآين؟ وهناك جماالت تعمل قوى العوملة من أجل عصر العوملة  االعتماد عليها يف حمن

التأثري؛ وكيف ميكن نرسم خطط دعوية حمكمة للدعاة املعاصرين تكون عوان هلم يف ختطي عقبات الدعوة ومعاجلة 
 عوائقها أمام عصر العوملة، وذلك يف ضوء القرآن الكرمي؟

ن اآلاثر مها للتعامل مع هذه الظاهرة، تفاداي الكثري منإن القرآن رسم السياسات الالزمة ميكن للداعية االستفادة       
غلب على رّسم خطط اسرتتيجية للدعاة املعاصرين تكون عوان هلم يف ختطي العقبات والتفالقرآن  اخلطرية السلبية للعوملة.

عدة كثرية، أتيت ه اليت تواجه الداعية على أصتايحتدتماشيا مع متطلبات هذا العصر و ف معوقات الدعوة يف عصر العوملة.
العوملة(،  من منظور قرآين رؤية ىف عصر وضعفهثبات الداعية أسس ومناذج قرآنية يف ن: )هذه الورقة )املقالة( بعنوا

نظرة شاملة ودقيقة عن كيفية الثبات من منظور قرآين يف عصر العوملة، رجاء أن تكون هذه الورقة انفعة، وأن  إلعطاء
مال حلل كل يادين، جعال للقرآن شفاء شاتكون عواًن للدعاة يف سلوك طريق الدعوة يف عصر طغيان العوملة على كل امل

 األزمات واملعوقات اليت حتول بني الداعية والدعوة يف عصر العوملة.

 املبحث األول: أسس قرآني  يف الضعف والثبات:

مير اإلنسان املسلم يف مسرية حياته ابلكثري من الصعاب والقالقل واملشاكل اليت يف كثري من األحيان ينوء حبملها،       
ويشعر بنكد احلياة، لكن هذه املتاعب يف عني الداعية إىل هللا هلا بريق آخر، فهو يرى يف احملنة منحة، خيترب هللا هبا 

تت ؤمن كله له خري فهي طريقه للصرب والثبات وعدم الكلل وامللل لنيل البشرى اليت ثبإميانه، ومنحة يف أن كل أمور امل
  ملن صرب وثبت عليها واحتسب، وحياول الباحث يف هذا الفصل جتلية وبيان األسباب اليت تقوي عزمية الداعية؛ ليثبت
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امليها من صرب ا من شدائد والبد حلويتيقن أن كل دعوة البد هل ليجتنبها  عليها، واألسباب اليت تقف أمامه وتضعفه
نه ليثبت على حيتاج إىل أمور تعي -وخاصة الذي يريد أن تثبت األمة على مبادئها -وثبات، وأن اإلنسان يف هذه احلياة

 هذه املهمة مهمة األنبياء واملرسلني ومن سار على درهبم واقتفى آاثرهم.

لم االستقامة والثبات على الطاعات، فاملس ،وب وانشراح الصدوركما أن من زكاة النفس ومن تزكيتها ومن صفاء القل
جه املسلمون: ااحلق حباجة إىل أن يستمسك مببادئ اإلسالم وثوابته ومنهجه، وبتعاليم الشريعة اإلسالمية، فأحوج ما حيت

تمساكهم سيف عصر انتشار الشبهات اليت شككت كثريًا من الناس يف منهجهم، وحالت دون ا االستقامة والثبات
مببادئهم اليت جاء هبا شرع هللا سبحانه وتعاىل، وأعظم ما يعتز به املؤمنون، أن يكونوا مستقيمني اثبتني على ما جاءهم 
به الشرع املطهر من األخالق والسلوك يف العبادات واملعامالتوالتعليل ليكوان من األسفلني توطئة الستجابة هللا تعاىل 

لى االنتقام غضبا على الفريقني املضلني فتوسلوا بعزمهم ع لموا من غضب هللا عليهم أنه أشدّ هلم أن يريهمومها ألهنم ع
منهم إىل تيسري متكينهم من االنتقام منهم. واألسفلون الذين هم أشد حقارة من حقارة هؤالء الذين كفروا، أي ليكونوا 

 1.أحقر منا جزاء هلم، فالسفالة مستعارة لإلهانة واحلقارة"

فاالستقامة والثبات على هذه املبادئ العظيمة واملنهج القومي يف كتاب هللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم مهما كثرت 
العلوم الدنيوية وأصبحت ثورات علمية متتابعة، ومع ذلك ال تقوى أن تغري تعاليم اإلسالم، مهما كثرت الصناعات 

م، ورّّب ري العقيدة الراسخة اليت مات عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلوالتطورات واالكتشافات، فإهنا ال تقوى أن تغ
 عليها أمته يف حياته الشريفة، إهنا عقيدة التوحيد اخلالصة هلل سبحانه واالتباع الصادق لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فالواجب على الداعية أن يؤدي ما عليه من تبليغ دعوة هللا، فاليأخذ ابألسباب املادية، ويضع خطط وبرامج   
 .اسرتاتيجية، وهللا قد كفل القبول والعاملية

 ا وخريا، وهذا يقبل ممن جاء به، كما أن فيها ابطاًل وشراً،أما ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة فإن فيها حقّ       
 يرد على من جاء به، واملطلوب أن ال خيضع شريعة هللا ويلويها حىت توافق ما وفد، وإمنا حيكمها فيما يرد، ويرضى 

                                                           
 .41/492هـ(. التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية، 0891).محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 1
2 

 ..اإلسالمية الدراسات مركز: الدوحة  العولمة، حقبة في مسلم رسالة(. هـ0241.)العمر سلميان بن ناصر
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حبكمها، مث ال جيد حرجا فيما قضت، ويوقن أبنه اخلري واحلق. وهذه األمور قد تساعد الداعية يف ثوابته أمام ظاهرة 
 2العوملة.

الصدد هو أن الداعية عليه أن أيخذ ما هو صحيح ومعني مما جاء يف هذا العصر ومما جتدر اإلشار إليه يف هذا      
 املتمثل يف عصر العوملة، فال يعترب كل ما جاء فيه رجس من عمل شيطان.  

فالقرآن الكرمي رّسم رؤية ونظرية، وخطط اسرتاتيجية املتمثلة ابألسباب الثبات على الدين احلق، االستقامة على ما      
نه ابلعمل به ابلتقرب إىل هللا تعاىل أبداء ما افرتض هللا عليه، والبعد عما هناه هللا عنه وترك الركون إىل الظاملني علم م

والفاسقني وترك ما اشتبه عليه حكمه واالستكثار من النوافل، والتوبة إىل هللا تعاىل من اخلطيئة، واتباع السيئات 
 تَ رَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن َكَما أُِمْرَت َوَمْن اَتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي َواَل   )فَاْسَتِقمْ ابحلسنات، كما قال تعاىل: 

ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن أَْولَِياَء مُثَّ اَل تُ ْنَصُروَن  َوأَِقِم الصَّاَلَة طَ  َهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ َريفَِ الن َّ ظََلُموا فَ َتَمسَّ
اِكرِيَن َواْصربْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  يَِّئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّ  (.221 -221)هود:(احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّ

اليت تساعد للثبات على الدين احلق اإلحلاح على هللا تعاىل ابلدعاء، مع الضراعة طلباً ومن أعظم النظرايت القرآنية 
ثَ بُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا )ي ُ للثبات عليه، والعصمة من الزيغ عنه، والرباءة من احلول والقوة إال ابهلل تعاىل، كما قال تعاىل: 

ن ْ  ُ َما َيَشاُء(اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل اَّللَّ (. نقل الطربي حديث 17إبراهيم:) َيا َويف اآْلَِخرَِة َوُيِضلُّ اَّللَّ
ا سئل يف القرب، قال: "املسلم إذ البخاري بسنده عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نْ َيا َويف  )يُ ثَ بُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف دا رسول هللا، فذلك قوله: شهد أن ال إله إال هللا وأن حمم احْلََياِة الدُّ
 .3اآْلَِخرَِة(

ْنَك َرْْحًَة ِإنََّك أَْنَت ْن َلدُ )َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا مِ وأخرب تعاىل عن الراسخني يف العلم أهنم يقولون: 
اُب(  (.8)آل عمران: اْلَوهَّ

 

                                                           

 
3الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر.)2210 ه  / 1000م(. جامع البيان يف أتويل القرآن، 

2/224. 2ط الرسالة، مؤسسة: بريوت . 
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)َواْصربْ  :ومما جاء به القرآن نظريًة يف موجبات الثبات على احلق واهلدى هو جمالسة أهل اإلميان والتقوى قال تعاىل
َناَك َعن ْ  نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرب َُّهْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ  نْ َيا َواَل ُتِطْع َمْن َواَل تَ ْعُد َعي ْ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ

 (.18)الكهف:أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ذِْكراَِن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا(

ومن أسباب الثبات على الدين احلق اإلعراض والفرار عن جمالس اخلصومات واجلدل يف الدين، والنأي عن        
ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف حَ الفتَّاتني، كما قال تعاىل:  ا يُ ْنِسي َ )َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف َآاَيتَِنا فََأْعِرْض َعن ْ نََّك ِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّ

ْيطَاُن َفاَل تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي( )َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا وقال تعاىل: (.88)األنعام:الشَّ
ْعُتْم َآاَيِت اَّللَِّ يُْكَفُر هِبَا َوُيْستَ ْهزَُأ هِبَا َفاَل تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ خيَُ   َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َجاِمُع وُضوا يف َسَِ

يًعا(  (.220)النساء:اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم مجَِ

خطاباً يتبنوا أن ؛ واملؤسسات اإلسالميةالثابتني أمام العوملة، ة اإلسالميني عاحاول بعض الد4ويف آونة األخرية        
وينطلق هؤالء من مبدأ ، وتقريب املذاهب اإلسالمية للعمل على صون اهلوية اإلسالمية، يف العالقة مع اآلخرسطياً و

وذلك حسب رؤ ية املنتدى دين وسط وتكامل يف نفسه، ومتميز يف تعامله مع اآلخر، ثابت مفاده  أنَّ اإلسالم 
ليسهموا يف تعزيز مفهوم الوسطية ؛  للعلماء واملفكرين جعل منربًا  إىل ، واليت هتدف العاملي للوسطية باألردن

يكون للمنتدى دور مهم يف مواكب جيعل  الرسالة اإلسالمية خالدة، واإلسالمية وتنفيِذه على صعيد الواقع بشكل ؛
وتشجيع التواصل واحلوار بني خمتلف املذاهب الفكرية يف العامل اإلسالمي. ، الفجوة بني العامل اإلسالمي والغربتقليل 

وة الدعهم جعل ومن مجلة التحديات اليت تواجمجة تواجه هؤالء الدعاة الثابتني،  ويف نفس الوقت هناك حتدايت
 كلياً.التيارات املعادية للغرب تلك الوسطية رد فعٍل لسلوكيات بعض 

 

 

                                                           
الهوية اإلسالمية والعولمة م(. 1021 20/ 12 - 10ه  املوافق 2231ذو احلجة /  1 - 2).شوكشوك أحمد إبراهيم أبو 4

 ، "اجملتمع املسلم ... الثوابت واملتغريات" نظمته رابطة العاملعشركرمة الثالث مكة امللى مؤتمر م إمقدواملتغري،  لثابت االوضعية  جدلية 
 اإلسالمي مكة املكرمة. 

 .2. ص20القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،م(. ثقافة الداعية2448ه / 2228).يوسفالقرضاوي، 1
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، و ظهر أنَّ األكادمييني وسائل اإلعالم، نوعاًمن األخبار املفزعة؛  اإلسالم بالنسبة للعامة يف أوروبابناء على كون  
 على احلضارة، ويرون أن اإلسالن خطر اإلسالمية غم ضحالتهم يف الثقافةأن واخلرباء ، راتيجينيواالستمات، واحلكو

؛ ال تتغريأن يقى اإلسالم يف صورة واحدة واملرئي ؛ صورة اإلسالم يف اإلعالم الغريب املقروء واملسموع، وأن الغربية 
دين وسط ال يعادي  ولذلك يسعى الدعاة جاهدين يف إرسال الصورة صحيحة لإلسالم إىل الغرب، وأن اإلسالم

 الشعوب أساساً، وأن دين سالم وأمان، ورْحة وَساحة.

وقال القرضاوي: "وهذه جيعل العناية بتكوين الدعاة، وإعدادهم اإلعداد املتكامل، أمرًا ابلغ األمهية، وإال أصيبت     
أ حلمل ق، وهو الداعية املهياملشروعات الدعوة ابخليبة واإلخفاق، ويف الداخل واخلارج، ألن شرطها األول مل يتحق

الرسالة. ومن هنا كان ال بد للداعية يريد أن ينتصر يف معركته على اجلهل واهلوى والتسلط والفساد أن يتسلح أبسلحة 
 5شىت الزمة له يف الدفاع واهلجوم. وأول هذه األسلحة وال ريب هو سالح اإلميان..."

الثبات عامل مهم يف أثر الذي يرتكه اإلنسان يف هذه احلياة، وهو املوصول إىل ما يريده املرء ويطلبه، جيدر بكل      
عظيم من العظماء، وصفي من األصفياء من جند هللا تعاىل املقربني، ومن الدعاة العاملني أن يكون اثبتاً شاخماً راسخاً، 

 6عظيمة كثرية.ال يتزلزل وال يتقلب، واألمثلة هذا 

قال القرضاوي: "القرآن الكرمي هو املصدر األول لإلسالم، وكل تعاليم اإلسالم جيب أن ترجع يف أصوهلا إىل      
القرآن، العقائد املفاهيم والقيم، والعبادات والشعائر واألخالق واآلداب، والقونني والشرائع، وكل هذه قد وضع القرآن 

 أسسها، وأرسى دعائمها.

ى للداعية أن حيفظ القرآن قدر ما يستطيع، بل حيسن للداعية أن حيفظ القرآن كله ويسنظهره، فالقرآن ذخرية  ال وينبغ
 7تنفد، ومعني ال ينضب المداد الدعاء"

  

                                                           

 
 .4 – 8. ص 2م(. الثبات،  القاهرة: درا األندلس، ط1008ه / 2214).حممد موسى الشريف 6

 7 القرضاوي، يوسف. ثقافة الداعية، ص8.
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املنزل على خامت األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم ألجل اإلعجاز والتعبد هو وسيلة  -القرآن الكرمي  -إن كتاب هللا  
ت األوىل، وهو حبل هللا املتني، والنور املبني، من متسك به عصمه هللا، ومن اتبعه أجناه هللا، ومن دعا إليه ُهدي إىل الثبا

ا أَيْتِيَ نَُّكْم ِمّنِّ ُهًدى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى  َوَمْن أَْعرَ صراط مستقيم قال تعاىل:   فَِإنَّ َض َعْن ذِْكرِي )فَِإمَّ

اَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك َآاَيتُ َنا فَ َنِسيتَ َها َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى قَاَل َربِّ ملَ َحَشْرَتِّن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا قَ 
 (.211 – 213)طه: وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى(

وسالمًا على قلب املؤمن فال تعصف به رايح الفتنة، ويكون قلبه دائًما وأبًدا مطمئًنا كما أن تلك اآلايت تتنزل برداً 
 بذكر هللا تعاىل.

وكذلك أن كتاب هللا هو الذي يزود املسلم ابلتصورات والقيم الصحيحة اليت يستطيع من خالهلا أن يُقوِّم األوضاع      
احلكم على األمور فال يضطرب حكمه، وال تتناقض أقواله املوازين اليت هتيئ له  -كذلك   -من حوله، ومينححه 

 ابختالف األحداث واألشخاص.

وكذلك أن القرآن ميد املؤمن قوة يف الرد على الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافقني كاألمثلة احلية 
 اليت عاشها الصدر األول.

تنباطًا، منه ابلقرآن، وأقبلوا عليه تالوة وحفظاً وتفسرياً وتدبراً واس ومن هنا ندرك الفرق بني الذين ربطوا حياهتم 
 ينطلقون، وإليه يفيئون، وبني من قدسوا كالم البشر وجعلوه نصب أعينهم، فمنه يتشربون منهج حياهتم.

تغافل عن رسم خطط ويلزاماً على الداعية أن ال يتقاعس يف تبليغ دعوة هللا، ويلهه األمل، ويغرق يف األمور املادية،     
لم أن يف تلك جيب عليه أن يعو ه األخذ بكل ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة، ياسرتاتيجية يف أمور دعوته. وعل

ر العوملة من ستفادة مبا جاء به عصاالأن فيها شرًا وابطاًل لكن ذلك ال مينه من و فات الوافدة فيها خريًا وحقاً، الثقا
 الشرع.املادايت اليت توافق 

هي الصحبة و وء، صحبة أقران الس ،عل اإلنسان أن يكون ضعيفًا يف ثباتهجتاألشياء اليت  فمعظم ويف منظور قرآين   
العارية من هذا اخلُلق اإلسالمي، وقد يعيش املرء يف وسط غري ملتزم هبذا اخللق اإلسالمي، فإذا به حياكي ويتأسى 

  ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا أييت دور االرمتاء بني أحضان من نفسه،السيما إذا كان ضعيف الشخصية، غري واثق 
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الصحبة الطيبة امللتزمة ابملنهاج اإلسالمي، إّن هذا لو وقع، لتنّبهت املشاعر واألحاسيس، واجلوارح، ولثبت املرء وما 
ُء ي َ ت قدمه عن احلق، وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف قوله تعاىل: زلّ  ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ ْوَمِئٍذ ب َ )اأْلَِخالَّ

قال:"خليالن مؤمنان، وخليالن كافران، فتويف أحد املؤمنني وبشر ابجلنة فذكر خليله، فقال: (.  87)الزخرف: اْلُمتَِّقنَي(
 القيك، اللهمم الّلهم إن فالان خليلي كان أيمرين بطاعتك وطاعة رسولك، وأيمرين ابخلري، وينهاين عن الشر، وينبئّن أين

فال تضله بعدي حىت تريه مثل ما أريتّن، وترضى عنه كما رضيت عّن، فيقال له اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت  
كثريا وبكيت قليال، قال: مث ميوت اآلخر، فتجتمع أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما 

ليل، وإذا مات أحد الكافرين وبشر ابلنار، ذكر خليله، فيقول: اللهّم إّن لصاحبه نعم األخ ونعم الصاحب ونعم اخل
اللهّم  مالقيك، غري وخيربين أينخليلي فالان كان أيمرين مبعصيتك ومعصية رسولك وأيمرين ابلشر وينهاين عن اخلري، 

خر فيجمع بني ر اآلفال هتده بعدي حىّت تريه مثل ما أريتّن، وتسخط عليه كما سخطت علي قال: فيموت الكاف
 8أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه...".

للصحبة أتثري حىت على الداعية، وخاصة يف جمال الدعوة، حيث يوجد بعض الدعاة املنحرفني قد أُيثروا يف الداعية      
بته هلم يف جمال حالثابت يف دينه وعقيدته وسلوكه الدعوي، سواء يف زمن العوملة أو غريها، ويكون ذلك نتيجة ص

 الدعوة.

قد و  فالقرآن ينظر إىل الغفلة وشدهتا، أو النسيان وشدهتا من األشياء اليت قد تؤدي اإلنسان إىل عدم استقرار ثباته.    
تؤدي الغفلة، أو النسيان إىل عدم الثبات، وحينئذ جيب أن يتعلم من ذلك درًسا ال ينساه على مدار الزمان فال يتكرر 

 منه هذا اخلطأ. 

يقول ابن القيم: "فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ مرتاكباً على قلبه، وصداه حبسب غفلته، وإذا صدئ القلب 
 ليه لومات على ما هي عليه، فريى الباطل يف صورة احلق واحلق يف صورة الباطل، ألنّه ملّا تراكم عمل تنطبع فيه صور املع

 

                                                           

8ابن كثري، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي.)2210ه  / 2444م(. تفسري القرآن العظيم، الرايض: دار طيبة، 

7/138 ،1ط . 
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الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة احلقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ واسودَّ وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، 
 . 9فال يقبل حقاً وال ينكر ابطال"

ا يف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َواقْ تَ َرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا اَي َويْ َلَنا َقْد ُكنَّ )لة: قال تعاىل يف الغف     
 أي: (.34)مرمي: يُ ْؤِمُنوَن(ٍة َوُهْم اَل )َوأَْنِذْرُهْم يَ ْوَم احلَْْسرَةِ ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمُر َوُهْم يف َغْفلَ وقال: (. 47)األنبياء:َبْل ُكنَّا ظَاِلِمنَي(

ه، أي: فصل بني أهل اجلنة وأهل النار، وَدخل كل إىل ما صار إليه خملًدا في)ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمرُ( أنذر اخلالئق يوم احلسرة، 
 .10بهأي: ال ُيَصدقون َوُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن()عما أنذروا به (َغْفَلةٍ ))َوُهْم ( أي: اليوم 

َمْت َيَداُه ِإانَّ َجَعْلَنا َعَلىوقال يف النسيان:  َها َوَنِسَي َما َقدَّ قُ ُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن  )َوَمْن أَْظَلُم ممَّْن ذُكَِّر ِبَِاَيِت َربِِّه فََأْعَرَض َعن ْ
 )قَاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك َآاَيتُ َنا( وقَاَل تعاىل: 17)الكهف:ِإًذا أَبًَدا( يَ ْفَقُهوُه َويف َآَذاهِنِْم َوقْ رًا َوِإْن َتْدُعُهْم ِإىَل اهْلَُدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا

اُر وقال تعاىل:)َوِقيَل اْليَ ْوَم نَ ْنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا َوَمْأَواُكُم النَّ  (.218)طه:فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى(
أي: فلم ا)َكَما َنِسيُتْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهذَ ((.أي: نعاملكم معاملة الناسي لكم يف انر 32)اجلاثية:رِيَن( َوَما َلُكْم ِمْن اَنصِ 

 11َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن اَنِصرِيَن((تعملوا له ألنكم مل تصدقوا به، 

أَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْمُأولَِئَك ُهُم  َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَ َواَل )يقول ابن تيمية: "بنسيانه لربه تعاىل وملا أنزله، قال تعاىل: 
َ فَ َنِسيَ ُهمْ )، وقال تعاىل يف حق املنافقني: (اْلَفاِسُقونَ   ) َنُسوا اَّللَّ

باً لنسياهنم أنفسهم، وأهنم ملّا نسوا ن سب، يقتضي أن نسيان هللا كا(َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهمْ وقوله:
 12هللا عاقبهم أبن أنساهم أنفسهم".

 

                                                           

 

 
 .18، ص2ار الكتاب العريب، طه(. الوابل الصيب،  بريوت: د2201).ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا4
 .1/133تفسري القرآن العظيم،  .ابن كثري02

 11املرجع السابق، 7/.11171
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ))كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون((.  13وصدق رسولنا عليه الصالة والسالم بقوله: َصلَّى اَّللَّ

( ِإالَّ 13َك َغًدا )َواَل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإيّنِ فَاِعٌل َذلِ ): وعالج الغفلة والنسيان دوام التذكري، وذكر هللا عز وجل، قال تعاىل
وقال ( 12-13)الكهف:(َأْن َيَشاَء اَّللَُّ َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن يَ ْهِدَيِن َريبِّ أِلَقْ َرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا

َفُع )تعاىل: َا أَْنَت ُمذَكِّرٌ )وقال تعاىل: (.11)الذارايت:(اْلُمْؤِمِننيَ َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَ ن ْ  (4)األعلى:(َفذَكِّْر ِإمنَّ

إن اإلعجاب ابلناس من األشياء اليت ذمها القرآن، وينظرها نظرة قبيحة ال تليق بسلم مؤمن قوي فضاًل عن       
 الداعية إىل هللا تبارك وتعاىل. 

وكم من معجب بنفسه مل جيتهد يف تزكيتها، وأمهل تربيتها وحماسبتها، ومل يتزود لوعورة الطريق وآالمها، فاهنار      
وضعف مع أول حمنة أو شدة القته، والذي يطرد خاطر العجب: جماهدة النفس، وإلزامها التواضع، وإجلامها عن الغرور 

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللََّ لَ ): والعجب، واستخراج حظ الشيطان منها، قال تعاىل ( َمَع اْلُمْحِسِننيَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ
ا يَ ْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوملَْ يَ تَِّخُذوا ِمْن دُ )(. وقال أيضا: 84)العنكبوت: رَُكوا َوَلمَّ ُتْم َأْن تُ ت ْ  وِن اَّللَِّ َواَل أَْم َحِسب ْ

ُ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ  . وأن يعلم أّن األعمال ابخلواتيم، وليس بواقع احلال (28)التوبة اآلية:(َرُسولِِه َواَل اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجًة َواَّللَّ
َنُكْن  َناُدونَ ُهْم أملَْ ي ُ )ذلك؛ فإذا كان كذلك مل يغرت بظاهر صالح حاله، وظل مستيقظًا حذراً، قال تعاىل يف املنافقني: 

ُتْم َوَغرَّْتُكُم اأْلََماينُّ َحىتَّ  ُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ َربَّْصُتْم َواْرتَ ب ْ اَء أَْمُر اَّللَِّ َوَغرَُّكْم اِبَّللَِّ جَ  َمَعُكْم قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ
 (.22احلديد:)(اْلَغُرورُ 

فّة كامنة يصرب هذا العامل على عمله حىت يتّم له، بل كان فيه آيقول ابن القيم: "ملا كان العمل ِبخره وخامتته، مل      
ونكتة خذل هبا يف آخر عمره، فخانته تلك اآلفة، والداهية الباطنة يف وقت احلاجة، فرجع إىل موجبها، وعملت عملها، 

  14ولو مل يكن هناك غش وآفة مل يقلب هللا إميانه".

                                                           

 
، 3م(. جمموع الفتاوى، دار الوفاء، ط1001ه  / 2218).ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين21

28/328. 
23الرتمذي حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى. )2448م(. السنن، بريوت: دار الغرب 14

.2/814(. 1244اإلسالمي، رقم احلديث )  
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 والثبات:املبحث الثاين: مناذج قرآني  يف الضعف 

إن ثبات الداعية على مبدئه، هو انتصار ابهر، وفوز ساحق، حيث يعلو على الشهوات والشبهات، وجيتاز العقبات 
 ى هللا عليه وسلم لبشجاعة وثبات، بل إنه ال ميكن أن يتحقق االنتصار الظاهر إال بعد حتقق هذا االنتصار، فمحمد ص

َناكَ ): -جل وعال -لوقا15.صارتلكنه يف قمة االن ذىوهو يتلقى األ  فَاْصدَْع مبَا تُ ْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي ِإانَّ َكَفي ْ
 (.42،41)احلجر:(اْلُمْستَ ْهزِئنيَ 

قال اإلمام الطربي يف معىن هذه اآلية: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: إان كفيناك املستهزئني اي حممد، 
يسخرون منك، فاصدع أبمر هللا، وال ختف شيئا سوى هللا، فإن هللا كافيك من انصبك وآذاك  الذين يستهزئون بك و 

 16كما كفاك املستهزئني، وكان رؤساء املستهزئني قوما من قريش معروفني"

ُتمْ َواَل هَتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعلَ )قال تعاىل يف شأن الثبات وضعفه:        ِإْن مَيَْسْسُكْم قَ رٌْح فَ َقْد َمسَّ  ْؤِمِننيَ مُ  ْوَن ِإْن ُكن ْ
ُم نَُداِوهُلَا بَ نْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخذَ  بُّ الظَّاِلِمنَي  اْلَقْوَم قَ رٌْح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اأْلَايَّ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواَّللَُّ اَل حيُِ

ُ ا َص اَّللَّ ا يَ ْعَلِم اَّللَُّ  َمُنوا َومَيَْحَق اْلَكاِفرِينَ لَِّذيَن آَولُِيَمحِّ ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنَّةَ َوَلمَّ  ( الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِينَ أَْم َحِسب ْ
عليه  . يعىن الغالبني على األعداء بعد أحد ويف كل عسكر يف عهد رسول هللا صلى هللا(221-234)آل عمران:

وسلم ويف عسكر كان بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي: ال تضعفوا وال جتبنوا اي أصحاب حممد عن جهاد 
أعدائكم ملا أصابكم، وال حتزنوا على ما أصابكم من اهلزمية واملصيبة يف أحد، أي: فلكم النصر يف العاقبة، فإن اإلميان 

 .17ملباالة أبعدائهيوجب قوة القلب ومزيد الثقة ابهلل وعدم ا

                                                           

 
 

، 1(. الفوائد، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2473/  2343ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا. )22
2/283. 

/ 21م(. حبوث ومقاالت حول الثورة السورية، نصائح وتوجيهات على الطريق، من 1102ه  /  2233)  .علي بن انيف الشحود12
 .2م/ ط.2/1021/ 22حىت  -م 3/1022

 .221/ 22جامع البيان، .الطربي28



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

 
 311 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

       

عف، فهم األعلون طاملا أهنم مؤمنون اثبتون، ومن جهة اثنية ضفقد طالب هللا املؤمنني أن يدعوا احلزن والوهن وال 
ي قدًما يف حتقيق اهلدف، ها، ومتضتاستهاض للهمم اليت فرتت، والنفوس اليت حزنت لتتجاوز حزهنا، وتتعاىل على مصيب

ىل أنه قد قضى أن تكون احلرب سجاال بني الناس وأن املسلمني ال ميكن أن يكونوا دائما وأن من حكمة هللا تعا
منتصرين، بل ال بد أن تدور الدائرة عليهم يف بعض حروهبم مع العدو؛ ليتخذ هللا منهم شهداء، إمياهنم كي يعلم 

 الصادقني الثابتني.

رف الصادق لكافرين، ليس هوان املؤمنني على هللا بل متحيصهم ليعواحلكمة من قرح املؤمنني وتداول األايم بني املؤمنني وا
من املنافق، واهلدف اآلخر "ويتخذ منكم شهداء" فهو يصطفيهم ألنه حيبهم، وقد صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، وأن هللا 

 18تعاىل اطلع على املؤمنني، فأحب أن يتخذوخيتار ويصطفي منهم هؤالء السبعني.

لدين الرازي: "واعلم أنه ليس املراد من هذه املداولة أن هللا تعاىل اترة ينصر املؤمنني وأخرى ينصر الكافرين يقول فخر ا 
وذلك ألن نصرة هللا منصب شريف وإعزاز عظيم، فال يليق ابلكافر، بل املراد من هذه املداولة أنه اترة يشدد احملنة على 

 أنه تعاىل لو شدد احملنة على الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن املؤمننيالكفار وأخرى على املؤمنني واحلكمةمن ذلك، 
يف مجيع األوقات حلصل العلم االضطراري أبن االميان حق وما سواه ابطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب 

عض املعاصي، قد يقدم على ب والعقاب فلهذا اترة يسلط هللا احملنة على أهل االميان، وأخرى على أهل الكفر، وأن املؤمن
 19فيكون عند هللا تشديد احملنة عليه يف الدنيا أدابً له.

 

                                                           

 

م(. اجلامع 1003ه /  2213القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب. )71
 . 220-234/ 2األحكام القرآن،  الرايض: دار عامل الكتب، 

 18الغضبان منري حممد. )2442م( املنهج الرتبوي للسرية النبوية، الزرقاء، األردن: مكتبة املنار، ط2، 2/ 19230-217
الرازي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب. )2210ه (. مفاتيح 19 24

.22-23/ 4، 3الغيب "التفسري الكبري"، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط  
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مث لفت نظرهم إىل أهنم ليسوا أول عسكر مؤمن تعرضوا للبالاي واحملن وزعزعة الثوابت، مع أن نبيهم بينهم، فإن كثريًا من 
يضعفوا بل  صائب يف املعارك اليت خاضوها، ولكنهم ملالنبيني الذين خلوا قد تعرضوا مع جندهم لكثري من النكبات وامل

وََكأَيِّْن ِمْن َنيبٍّ قَاَتَل )ثبتوا وقاتلوا مع أنبيائهم، ومل يستكينوا ومل يهنوا ملا أصاب جمموعهم من اجلرح والقتل، قال تعاىل: 
بُّ الصَّاِبرِينَ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواَّللَُّ  َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْمِفي َسِبيِل اَّللَِّ   (228)آل عمران:( حيُِ

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: "أي ال بد أن  يعقد شيًئا من احملنة ويظهر فيه وليه، ويفضح به عدوه، يعرف به 
هم وجلدهم هللا به املؤمنني، فظهر به إمياهنم وصرب  املؤمن الصابر، واملنافق الفاجر، يعّن بذلك: يوم أحد الذي امتحن

وثباهتم وطاعتهم هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وهتك به أستار املنافقني، فظهرت خمالفتهم ونكوهلم عن اجلهاد 
 20وخيانتهم هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم"

عبارة سلسلة مرتبطة احللقات من اآلالم واحملن واالبتالءات وامتحاان يف ثوابته،  -عليه السالم -كانت حياة موسى   
ى ابلواد فبعد مرور موسوزاد حياته بالًء تعرضه لنقمة فرعون ومالئه من جهة، وإليذاء قومه مكائدهم من جهة أخرى.

لرعب يف ه يلقيها على األرض فتنقلب حية تتلوى وهتتز وتتحرك، وتلقي ااملقدس، أراه هللا بعض معجزاته، فهذه عصا
قلوب الناظرين، وهذه يده يضمها إىل جيبه مث خيرجها فتظهر بيضاء متأللئة هلا بياض حسن، وهباء مجيل، مث طلب هللا 

ن، فطلب من ربه أن يشرح غيامنه أن يذهب هباتني املعجزتني إىل فرعون؛ لتبليغه الرسالة اإلهلية فقد جاوز احلد يف الط
صدره ليتحمل ما يواجهه من صعاب، هلداية قومه إىل الصراط املستقيم، ويسهل عليه األمر، ويعينه على البيان واإلفصاح 
وأن جيعل أخاه هارون مساعًدا له يف رسالته، ومهامه الشاقة، فأجاب هللا دعاءه وأعطاه كل ما سأل، وأمره أن يذهب 

 اً ابآلايت واملعجزات.إىل فرعون مؤيّد

وبنّي هللا ملوسى وهارون اخلطة اليت ينبغي أن يسريا عليها يف خماطبة فرعون وهي اتباع الرفق واللني، واألساليب اهلادئة 
َأْن  َنا أَوْ قَااَل َرب ََّنا ِإن ََّنا ََنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ )اليت ميكن الوصول هبا إىل الغاية والنجاح، فقال موسى وهارون: 

َتهما هللا تبارك وتعاىل بقوله:  (.21)طه:(َيْطَغى قَاَل اَل )أي: إاّن َناف أن يبطش بنا عند مواجهته ابلدعوة، هنالك ثب َّ
(. مث أمرمها هللا تعاىل أن يقوال له: إنّنا رسوال 28)طه:( َأَْسَُع َوَأَرى)( وزادمها طمأنينة بقوله: 28)طه:(خَتَافَا ِإنَِّّن َمَعُكَما

رب العاملني وما أنت إال عبد من عبيده، فامتثل موسى وهارون ألمر هللا وذهبا إىل فرعون، وبلغا الرسالة، مث أظهر 

                                                           

 20ابن كثري. تفسري القرآن الكرمي، 1/.20281
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موسى عليه السالم برهان رسالته وأراه آييت العصا واليد البيضاء، فكذب فرعون ابلدعوة، وأعرض عن اتباع احلق، واهتم 
 ِبَِاَييت َواَل تَِنَيا اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوكَ )ىل خمربًا ما حدث بني موسى وفرعون: موسى عليه السالم ابلسحر واجلنون. قال تعا

ُر أَْو خَيَْشى قَااَل  َنا أَْو َأْن ب ََّنا ِإن ََّنا ََنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ رَ يف ذِْكرِي اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَيًِّنا َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ
َناكَ  اَيْطَغى قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَِّّن َمَعُكَما َأَْسَُع َوأََرى فَْأتَِياُه فَ ُقواَل ِإانَّ َرُسواَل َربَِّك فََأْرِسْل َمَعنَ   َبِّن ِإْسرَائِيَل َواَل تُ َعذِّبْ ُهْم َقْد ِجئ ْ

اَلُم َعَلى َمِن ات ََّبَع اهْلُدَ  َب َوت َ ِبَِيٍَة ِمْن َربَِّك َوالسَّ َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذَّ َوىلَّ قَاَل َفَمْن َربُُّكَما اَيُموَسى ى ِإانَّ َقْد أُوِحَي إِلَي ْ
ال (َواَل تَِنَيا يف ذِْكرِي)(. يعّن: مبا أعطامها من املعجزة 27 – 21)طه:(قَاَل َرب َُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ َهَدى

رُ )كنياه وعداه على اإلميان نعيما وعمرا طويال يف صحة ومصريا إىل اجلنة (فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَيًِّنا)ا، تفرت  أَْو )يتعظ (َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ
خياف هللا تعاىل ومعىن )لعل( ها هنا يعود إىل حال موسى وهارون أي: اذهبا أنتما على رجائكما وطعمكما (خَيَْشى

َنا)تعاىل ما يكون منه.وقد علم هللا  يتكرب (أَْو َأْن َيْطَغى)والعقوبة  جيعل علينا ابلقتل(قَااَل َرب ََّنا ِإن ََّنا ََنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ
ِّن فََأْرِسْل َمَعَنا بَ )ه: ما يفعل وقول(َوأََرى)ما يقول،  (َأَْسَعُ )ابلعون والنصرة (قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَِّّن َمَعُكَما)ويستعصي. 

َناَك ِبَِيٍَة مِ )وال تتعبهم يف العمل (َواَل تُ َعذِّبْ ُهمْ )أي: خل عنهم وال تستخرهم (ِإْسرَائِيلَ  يعّن: اليد البيضاء (ْن َربِّكَ َقْد ِجئ ْ
اَلُم َعَلى َمِن ات ََّبَع اهْلَُدى)والعصا  َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى )سلم من أسلم (َوالسَّ بَ مَ ِإانَّ َقْد أُوِحَي إِلَي ْ أنبياء هللا (ْن َكذَّ

أي: أتقن  (َدىقَاَل َفَمْن َربُُّكَما اَي ُموَسىَقاَل َرب َُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ هَ )أعرض عن اإلميان وقوله: (َوتَ َوىلَّ )
 21.أي: هداه ملعيشته(ىَهدَ مُثَّ )كل شيء مما خلق وخلقه على اهليئة اليت هبا ينتفع واليت هي أصلح وأحكم ملا يراد منه 

لقي املسيح عليه السالم من اليهود تعنتًا واستكباراً، والقى أثناء دعوته أهوااًل وشدائد، وخاصة من الكهنة ورؤساء   
الدين، فاصطدم معهم جبدال عنيف حول مفاهيم الدين وأصول الشريعة الرابنية، اليت جاء هبا من قبله موسى عليه 

والرباهني  فكان حياّج الفريسيني والكتبة والكهنة،  فيدحضهم ابحلجج الدامغةالسالم اليت حرفها أولئك الظاملون اجملرمون، 
القاطعة... ولبث عيسى عليه السالم جياهر بدعوته، وجيادل املنحرفني، من كهنة وكتبه وفريسيني، ويدهلم على هللا، 

لتخلص منه، فبادروا ، ققرروا اوأيمرهم ابالستقامة، ويبني فساد طريقتهم، ويفضح رايءهم وخبثهم حىت ضاقوا به ذرعاً 
بتكذيب دعوته، والكفر به، وجحود نبوته، واهتموه ابلكذب والشعوذة، وزعموا أن ما جاء به من املعجزات ما هو إال 
سحر، وبعد ذلك اجتمع عظماء اليهود وأحبارهم وتشاوروا يف أمر املسيح فقالوا: إان َناف أن يفسد علينا ديننا ويتبعه 

 م رئيس الكهنة: "لئن ميوت رجل واحد خري من أن يذهب الشعب أبسره.الناس فقال هل

                                                           
ه (. الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، 2221).احلسن علي بن أْحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، أبو الواحدي21

 .2/848، 2دمشق و بريوت: دار القلم، الدار الشامية ط:
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فأمجع قومه على قتله فسعوا به لدى حاكم الرومان والذي يف ذلك الزمان كان حاكماً على اليهود ابسم امللك ))قيصر(( 
 غروا صدره حىت قررئم، وأو وزينوا له دعواهم أبنه يريد أن يكون ملكاً على اليهود، وأنه يسعى لتفويض دعائم احلكم القا

 فلّما أحس عيسى عليه السالم منهم إصرار قومه على الكفر، أن يتخلص من عيسى عليه السالم ابلقتل والصلب.
وأدرك منهم الغدر والتدبري لقتله، دعا دعوته من أنصاري إىل هللا؟ من أنصاري إىل دين هللا، ودعوته، ونظامه، وتبليغ 

اريون، وهم أصحاب عيسى عليه السالم الذين آمنوا به والزموه فقالوا: َنن أنصار هللا، ننصر شريعته؟ هنالك ابدر احلو 
دين هللا، وننهض معك، وَنمل الدعوة، ونفديها دوهنا، ونبلغها للناس كما ينبغي علينا أن نفعل ونقوم بعدك عليها، مث 

وة واتباع ا رهبم على ما هم عليه من تصديقهم ابلدعأشهدوه على إسالمهم وانتداهبم لنصرة دين هللا ورسوله، كما أشهدو 
الرسول، وتوجهوا إليه سبحانه أن جيعلهم مع الذين يشهدون له تعاىل ابلوحدانية، ولرسالة والصدق والتبليغ. وكان 

حملن عليه  اإبراهيم عليه السالم يف إميانه قواي اثبًتا، مل يتزعزع ومل يضطرب، ومل يدخل إليه وهن أو ضعف، ولعل أشد هذه 
كان حني أمر بذبح ابنه، ولكنه كان عبًدا شكورٍا، طائًعا هلل تعاىل مذعًنا ألوامر ربه، ومن مث جعله هللا عز وجل أمة 

ًة قَانًِتا َّللَِِّ َحِنيًفا َوملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َشاِكرًا أِلَنْ ُعِمِه ا)مبفرده، قال تعاىل:  تَ َباُه َوَهَداُه ِإىَل ِصرَاٍط جْ ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم َكاَن أُمَّ
نْ َيا َحَسَنًة َوِإنَُّه يف اآْلَِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ  َناُه يف الدُّ  (.211-210)النحل:(ُمْسَتِقيٍم َوَآتَ ي ْ

َيااًن فَأَْلُقوُه يف )فإبراهيم، عليه السالم، وهو يلقى يف النار كان يف قمة انتصار،  اجلَِْحيِم فََأرَاُدوا بِِه َكْيداً  قَاُلوا ابْ ُنوا َلُه بُ ن ْ
نَي( أي : )فََأرَاُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْسَفلِ -تعاىل-وقال الطربي يف قوله  (.-47)الصافات:(َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْسَفِلنيَ 

كذلك جند هذا املعىن  ..(71/ 13فجعلنا قوم إبراهيم األذلني حجة، وغلبنا إبراهيم عليهم ابحلجة. )تفسري الطربي 
َناَها ِإبْ رَاِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء{)األنعام: -يف قوله  تُ َنا آتَ ي ْ  (. والرفع هو االنتصار.83تعاىل: }َوتِْلَك ُحجَّ

ِهَت الَِّذي  }فَ بُ  -تعاىل-وكذلك يف سورة البقرة بعد أن ذكر هللا حماجة الذي كفر إلبراهيم يف ربه، قال هللا 
َوِإِذ ابْ تَ َلى )قال تعاىل:  (. والبهت هو اهلزمية، أي اهنزم الكافر وانتصر إبراهيم ابحلجة والربهان.118َكَفَر{)البقرة،:

 (.212)البقرة:(َل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنياِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَ 
 وإذا اخترب، يقال منه: ابتليت فالان أبتليه ابتالء. ( َوِإِذ ابْ تَ َلى)يعّن جل ثناؤه بقوله: 

من مناذج االبتالء ابلطاعة والثبات، والصرب على تكميل النفس، وعلى طاعة هللا تعاىل فيما أمر مهما يكن وراء أمره 
 يد. ، ابتالء إبراهيم بذبح ابنه إَساعيل، حيث كان ولده البكر وابنه الوح-من هذا اللون -من خماطر وتضحيات  سبحانه
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فلما شب إَساعيل عليه السالم وأطاق السعي والعمل، رأى والده اخلليل عليه السالم يف املنام أنه يذحبه، فعن ابن 
ففهم اإلشارة، وعرف املراد،  22عليه وسلم: ))رؤاي األنبياء وحي((. عباس رضى هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا

لوها فعزم على تنفيذ أمر هللا تعاىل، ومل يثنه عن عزمه أنه ابنه الذى ال ابن له سواه يف ذلك احلني. فتنة إثر فتنة، وحمنة تت
رب مل الولد، حىت إذا بلغ من الكحمنة: شيخ هرم، جالد األايم، وعرك الدهر، واحنته السنون، قد كان طول حياته أي

عتيا، رزقه هللا بغالم وحيد: قرت به عليه، وأشرقت له نفسه، مث أمر أبن يسكنه بواد غري ذي زرع، ويرتكه وأمه يف مكان 
قفر، ليس به حشيش وال أنيس، وامتثل ألمر هللا، وتركهما هناك ثقة ابهلل، وإمياان به، وإطاعة ألمره، جيعل هللا هلما من 

 يقهما فرجاً وخمرجاً، ورزقهما من حيث مل حيتسبا، مث يوؤمر بذبح الولد العزيز، الذي هو بكره ووحيده! ض

إن هذه احملنة تنوء هبا اجلبال الراسيات، ولكن العظائم كفوها العظماء فعال قدر إبراهيم، وعلت منزلته، وعال مقدار 
 : قال تعاىل ،23ثبات يقينه، وكمال إميانه يكون ابتالؤه واختباره"

ْعَي قَاَل اَي بُ َّنَّ ِإيّنِ َأَرى يف اْلَمَناِم َأيّنِ أَْذحبَُ ) ا بَ َلَغ َمَعُه السَّ ْراَنُه بُِغاَلٍم َحِليٍم فَ َلمَّ َك فَاْنظُْر َماَذا تَ َرى قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل فَ َبشَّ
اِبرِيَن  ُ ِمَن الصَّ ا َأْسَلَما َوتَ لَُّه لِْلَجِبنِي َواَنَديْ َناُه َأْن اَي إِ َما تُ ْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَّ ْقَت الرُّْؤاَي ِإانَّ َكَذِلَك فَ َلمَّ بْ رَاِهيُم َقْد َصدَّ

ٌم َعَلى ِإبْ رَاِهيَم َكَذِلَك جَنْزِي رِيَن َساَل خِ جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَباَلُء اْلُمِبنُي َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم َوتَ رَْكَنا َعَلْيِه يف اآْلَ 
ْراَنُه إبِِْسَحاَق نَِبيًّا ِمَن الصَّاحلِِنَي َواَبرَْكَنا َعلَ  ْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما حُمِْسٌن اْلُمْحِسِننَي ِإنَُّه ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْؤِمِننَي َوَبشَّ

َنامُهَا َوقَ ْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم َوَنصَ َوظَاملٌ لِنَ ْفِسِه ُمِبنٌي َوَلقَ  ْراَنُهْم َفَكانُوا ُهُم ْد َمنَ نَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن  َوجَنَّي ْ
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم َوتَ رَْكَنا َعَلْيِهَما يف  َنامُهَا اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبنَي َوَهَديْ َنامُهَا الصِّ ِخرِيَن َساَلٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن ِإانَّ  اآْلَ  اْلَغالِِبينَ َوَآتَ ي ْ

 (.222 – 202)الصافات: (َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي ِإن َُّهَما ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْؤِمِننيَ 

 

                                                           
م(. فتح 8244ه  /  2227) .زين الدين عبد الرْحن بن أْحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي22

 .222/ 1.  2الباري شرح صحيح البخاري، املدينة النبوية: مكتبة الغرابء األثرية، ط
  .11قصص األنبياء، القاهرة: مكتبة املدينة، ص .مد أْحد جاد املوىلحم31
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اِبرِينَ )ويف قوله: توقري وبر عظيم بوالده،  (.201:الصافات)( قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّ
وتوفيق من هللا كبري، وإميان وثيق، ونفس راضية مبا قضى هللا وقدر. وهنا تبدو عظمة التضحية والطاعة واإلستسالم هلل 

 والرضا واليقني. 

لطاعة، ابإهنا العبودية هلل تعاىل على أكمل صورها من األب واالبن معاً، األب يصمم على تنفيذ أمر ربه، واالبن يبادر 
انسًيا لذاته، كأن ( قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمرُ )ويكون عوان على تنفيذ أمر هللا، وحيض والده على تنفيذ األمر بقوله: 

اِبرِينَ )األمر ال عالقة له برقبته وإهناء حياته، ويظهر ذلك يف قوله:  طولة ، إنه ال يدعى ب(َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّ
 وال شجاعة بل يوكل ألمر إىل هللا تعاىل، ويستند يف صربه إىل إذنه ومشيئته.

م لقضاء هللا عز وجل، أسلم الوالد وولده، أسلم الولد عنقه، وصرعه أبوه للجبني، وهتيأ للذبح ابلسكني، هذا استسال
  تعاىل دون ىف االمتحان، ونفذ أمر هللاوهكذا كان االبتالء قد وصل غايته وحقق مثرته، لقد جنح إبراهيم عليه السالم 

تردد أو ارتياب، عندئذ جاء النداء اإلهلي: اي إبراهيم، كف عن ذبح ابنك، فقد حصل املقصود من اختبارك، وقمت 
 ابلواجب، ومل ختالف أمر ربك، فكنت من الفائزين، فخذ هذا الكبش واذحبه فداء البنك.

ْقَت الرُّْؤاَي ِإانَّ َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ )فعند ذلك نودي من هللا عز وجل:        (. أي: قد 20ات:)الصاف(َقْد َصدَّ
حصل املقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرك إىل أمر ربك، وبذلت ولدك للقرابن كما َسحت ببدنك للنريان، وكما 

َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح )وله: ، أي: الختبار الظاهر البني، وق(ُمِبنيُ ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَباَلءُ الْ )مالك مبذول للضيفان، وهلذا قال تعاىل: 
، أي: جعلنا فداء ذبح ولده ما يسره هللا تعاىل له من العوض واملشهور عن اجلمهور أنه كبش أبيض أعني أملح (َعِظيمٍ 

 أقرن. 

ا َأْسَلَما َوتَ لَُّه لِْلَجِبنِي َواَنَديْ َناُه أَ )وقوله تعاىل:    ْقَت الرُّْؤاَي ِإانَّ فَ َلمَّ  َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي ِإنَّ َهَذا ْن اَي ِإبْ رَاِهيُم َقْد َصدَّ
 (.207-203: )الصافات(هَلَُو اْلَباَلُء اْلُمِبنُي َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ 

ريخ اإلنسانية، إلميان وأجلها يف اتإن استسالم إبراهيم وإَساعيل ألمر هللا تعاىل والرضا أيمره بقضائه، من أرفع صور ا
فليس اإلميان إّدعاءات تلوكها األلسن، وليس اإلميان تسلية لألحزان لفرتة ما، وليس اإلميان نظرية من النظرايت يغوص 
العقل يف كشف خفاايها بل اإلميان هو االندماج الكلي يف إرادة هللا اليت تذكره يف العمل بوصاايه وأوامره، والتضحية 

 ل غال ونفيس ىف سبيله.بك
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أي: إان كما عفوان عن ذحبه لولده بعد استبانة إخالصه يف  (80)الصافات:( ِإانَّ َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ )وقوله تعاىل: 
عمله، حني أعد العدة، ومل تتغلب عليه عاطفة البنوة، فرضي بتنفيذ القضاء كذلك جنري كل حمسن على طاعته، ونوفيه 

 من اجلزاء ما هو له أهل، ومبثله جدير.

 اخلامت :

الناجح أن يتمسك ابملعاصرة واألصالة احلاضر مع احملافظة  فالقرآن الكرمي شفاء لكل داء حسي أو معنوي، وللداعية
على الثوابت، وال تكون فكرته جامدة إىل جانب واحد، فالدنيا تغريت وتبدلت، لذلك ال بد من اجلمع بني طراز 

دون  ناملاضي واألصالة احلاضر، وخاصة يف عصران هذه املتمثل ابلعصر العوملة، فثبات ورسوخ قدميه يف جمال الدعوة م
امليل لدعاة العوملة وانصرين هلا هو الذي يعود لألمة اإلسالمية جمدها املؤثل الذي كاد أن يغيب مع أدراج رايح األفكار 

 اليت تدعو إليها العوملة.

ته مبا ينسجم مع واكبلكن، ال بد من وضع كل املفاهيم واملبادئ يف ميزان القرآن، وامليل الواجب إىل نظرته الشاملة، وم
 احلاضر، وبه يستقر الثبات، والوصول إىل النجاح.  لوقعا

فاالقرآن صاحل لكل زمان ومكان، وينسجم مع مستجدات العصر وتطورهتا، وهو سالح أصيل ملن أراد النجاح يف     
كل العصور،   عحياة الدنيا واآلخرة،  فاهلل تبارك وتعاىل أنزل القرآن ليكون مرجعاً أساسيا لبناء احلياة السعيدة املواكب م

 وهو مرجعاً أصياًل لكل داعية أراد الثبات والنجاح.

 قد توصل البحث إىل أهم النتائج وهي كالتاىل. :أهم النَّتائج

إىل أن احلكمة من زعزعة ثبات املؤمنني ليس هوان املؤمنني على هللا بل متحيصهم ليعرف  حثتوصل الب - 2
 الصادق من املنافق.

من زعزعة ثبات املؤمنني هو أن يتخذ هللا منهم شهداء، فهو يصطفيهم ألنه حيبهم، احلكمة واهلدف اآلخر  1
 وقد صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، وأن هللا تعاىل اطلع على املؤمنني، فأحب أن يتخذوخيتار ويصطفي منهم .

لقرآن يف قدمها اومن الوسائل املعينة اليت قدمها القرآن لثبات الداعية هو االطالع على  النماذج اليت  - 3
 الثبات وضعفه، وهي معينة للبقاء على قيد الثبات وتقويته، وال سيما يف هذا العصر املتمثل ابلعصر العوملة.
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إن القرآن خري مرجع للرجوع يف حال نشوب الفنت وكثرة املالهي والزواهي اليت أتيت هبا رايح العوملة،  – 2
طاب اضي واحلاضر، وعلى الداعية احلرص على االهتمام يف اخلفالدراسات القرآنية فّصلت كل شيء يتعلق ابمل

 القرآن الذي يتجدد مع كل عصر وزمان.

 املصادر واملراجع:

مطبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة،  .)ه2218)القرآن الكرمي. برواية حفص عن عاصم، 
 دية.رشاد ابململكة العربية السعو إبشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإل

جمموع الفتاوى، دار  م(.1001ه  / 2218) .ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
 .3، طالوفاء

الوابل الصيب،  بريوت: دار الكتاب العريب،  ه (.2201) .ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا
 .2ط

. الفوائد، بريوت: دار الكتب العلمية، (2473/  2343).ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا
 .1ط

تفسري القرآن العظيم،  م(.2444ه  / 2210) .إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقيابن كثري، أبو الفداء 
 .1الرايض: دار طيبة، ط

السنن، بريوت: دار  م(.2448).الرتمذي حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى
 الغرب اإلسالمي. 

 .2الثبات،  القاهرة: درا األندلس، ط م(.1008ه / 2214) .ْحد موسى الشريف

ه (. 2210)الرازي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب. 
 .3مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط

ه   2227)احلنبلي،  .لَسالمي، البغدادي، مث الدمشقيزين الدين عبد الرْحن بن أْحد بن رجب بن احلسن، ا
 . 2فتح الباري شرح صحيح البخاري، املدينة النبوية: مكتبة الغرابء األثرية، ط م(.2448/
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حبوث ومقاالت حول الثورة السورية، نصائح وتوجيهات على  م(.1021ه  /  2233)  .علي بن انيف ،الشحود
 .2م/ ط.2/1021/ 22حىت  -م 3/1022/ 21الطريق، من 

الهوية اإلسالمية م(. 1021 20/ 12 - 10ه  املوافق 2231ذو احلجة /  1 - 2) .شوكشوك أحمد إبراهيم أبو 
، "اجملتمع املسلم ... الثوابت عشرمكة املكرمة الثالث لى مؤتمر م إمقدواملتغري،  لثابت اوالعولمة الوضعية  جدلية 

 المي مكة املكرمة.واملتغريات" نظمته رابطة العامل اإلس

جامع البيان  م(.1000 -ه   2210) .الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي
 . 2يف أتويل القرآن، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

 .2املنهج الرتبوي للسرية النبوية، الزرقاء، األردن: مكتبة املنار، ط م(2442)منري حممد.  ،الغضبان

 . 20القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،ثقافة الداعيةم(. 2448ه / 2228)يوسف. القرضاوي، 

ه /  2213)القرطيب. أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب. 
 .اجلامع األحكام القرآن،  الرايض: دار عامل الكتب م(.1003

 .األنبياء، القاهرة: مكتبة املدينة قصص .حممد أْحد جاد املوىل

 .التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية ه (.2482) .حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي

 ، الدوحة: مركز الدراسات اإلسالمية. رسالة مسلم يف حقبة العوملة ه (.2312) .انصر بن سلميان العمر

الوجيز يف تفسري  ه (.2221) .بن أْحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعيالواحدي، أبو احلسن علي 
 .2، دمشق و بريوت: دار القلم، الدار الشامية ط:الكتاب العزيز

 



 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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