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 مقــدمـــــــــــــة

ومن سيئات ، ونعوذ به من رشور أنفسنا، ونستعينه، إن احلمد هلل نحمده

وأشهد أن ال إله اهلل ، ومن يضلل فال هادي له، من هيده اهلل فال مضل له، أعاملنا

 أما بعد، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،وحده الرشيك له

يف سفٍر واحد وسلكها يف عقٍد البحوث والدراسات فإن جمع ما تفرق من 

         ويقدح زناد الباحث ، ينظمها مما ُيشبع هنمة الُمطالع يف القراءة والمطالعة

وتكون مما يدخر ، -بإذن اهلل تعالى-وينتفع منها الجميع ، يف التحقيق والكتابة

 يف يوم القيامة.

 العلمية البحوث والدراساتيف جمع بعض  هذه يف الحقيقة من الدوافعو

يف عدة مواقع من  اإلنرتنت شبكة على نشرهتاو ،ورتبتها بحسب الفنون العلمية

 .)موقع صيد الفوائد(أهمها: 

                                           
مرحلقة البكقالوريو   يف-بعد توفيقق اهلل تعقالى  – كتبتهاالتي البحوث والدراسات العلمية هذه بعض  (1)

( والتي تحصلت عليهمقا مقن جامعقة اإلمقام تخصص ثقافة)ويف مرحلة الماجستير  (شريعة تخصص)

 مية بالريا..محمد بن سعود اإلسال

( أشكر القائمين على موقع صيد الفوائد على حرصهم الدائم يف التطوير واإلبداع ونشر كل جديد يخدم 2)

أخصهم بالشكر على تخصقيص صقفحة شخصقية  وكما -تعالىبإذن اهلل -الجميع يف موقعهم المبارك 

ويف أعلققى ، يققديوهات(الف، الكتققب، التغريققدات، مرتققب محتواهققا علققى ااقسققام التاليققة: )المقققا ت

 رابقققققققق  الصققققققققفحة الشخصققققققققية:و، الصققققققققفحة دليققققققققل بققققققققرواب  علققققققققى مواقققققققققع أخققققققققر 

http://saaid.net/Doat/naseralsaif/index.htm 
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عدة موضوعات  البحوث والدراسات العلمية المنتقاةوقد تناولت يف هذه 

 ،والتاريخ ،والقيم ،والنظم ،والفكر ،والثقافة ،والمنهج، ضايا ا عتقادمتعلقة بق

 والحضارة.

، وأن يجعلنا جميعًا من المقبولين، أسأل اهلل تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد

 والحمد هلل رب العالمين.

 

 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير

 وديةالمملكة العربية السع

 محافظة الخرج

 هــ1301/  1/  03املوافق مساء يوم االثنين 
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  حجية قول الصحابي

 

علم أصول الفقه علم عظيم الشأن جليل القدر كبير الفائدة فهو علم يجمع       

يف  ومن المواضيع المهمة المعقول،يف أدلته بين صحيح المنقول وصريح 

يكون الحديث حوله يف ثالثة مباحث سو ،)حجية قول الصحابي( أصول الفقه

 اآليت:ك

 تعريف الصحابي يف اللغة وا صطالح. المبحث األول:

 مكانة الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين. المبحث الثاين:

 :وفيه مطالب ،حجية قول الصحابي يف اامور الفقهية المبحث الثالث:

 تحرير محل النزاع. :المطلب ااول

 اقوال يف المسألة.ا :المطلب الثاين

 اادلة وا عرتاضات. :المطلب الثالث

 الموازنة والرتجيح. :المطلب الرابع

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                           
  هـ.62/16/1346 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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  :يف اللغةالصحابي تعريف 

ققحبحة  بمعنققى  زم  منسققوب ىلققى الصققحابة وهققي مصققدر صققحبح يحصققُحُب صز

  .مالزمة  ورافق مرافقة  وعاشر معاشرة

  :االصطالحيف الصحابي تعريف 

أو رآه مقن  ملسو هيلع هللا ىلص بأنه مقن صقحب النبقي»: رحمه اهلل تعالى قال اإلمام البخاري

 .«ينالمسلم

أو  ملسو هيلع هللا ىلص بأنه من صحب النبي»: رحمه اهلل تعالى وقال اإلمام علي بن المديني

 .«رآه ولو ساعة من هنار

 أنه كقل مقن صقحبه سقنة  أو شقهرا  أو يومقًا»: رحمه اهلل تعالى وقال اإلمام أحمد

وسقمع ، له من الصحبة على قدر مقا صقحبه وكانقت سقابقته معقهفساعة  أو رآه  أو

 .«ونظر ىليه، منه

والصقحبة اسقم جقنق تققع » شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى:وقال

فلقه مقن ، سنة  أو شهرا  أو يومقًا أو سقاعة  أو رآه منمنقًا ملسو هيلع هللا ىلص على من صحب النبي

وجعل فقتح ، الحكم بصحبته وعلق برؤيته ملسو هيلع هللا ىلص فقد علق النبي الصحبة بقدر ذلك

                                           
 .1/905المعجم الوسي  و، 1/915لسان العرب انظر: ( 1)

 .4/111صحيح البخاري انظر: ( 2)

 .1/243طبقات الحنابلة ابي يعلى انظر: ( 3)

 .39- 30 ص ،تحقيق الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبةانظر: ( 4)
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وهقذه الخاصقية   تثبقت احقٍد  يقر اهلل على المسلمين بسبب من رآه منمنًا بقه.

 .«ملسو هيلع هللا ىلص لهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابهالصحابة؛ ولو كانت أعما

يف القققرآن  - رضققي اهلل تعققالى عققنهم أجمعققين -بيققان مكانققة الصققحابة  جققاء

 :ومنها ،الكريم والسنة المطهرة 

 من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱقال تعالى:

 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
 َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب

 [6٢لفتح: ]ا

 خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :وقال تعالى
 جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم
 .[1١١التوبة: ] َّ ٰذ يي ىي مي  حيخي

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ: وقال تعالى

 مئ خئ حئ جئ ىييي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن
 .[1٢ – 1١الفتح: ] َّ هئ

 

                                           
 .464/ 4  ، ابن تيمية،مجموع الفتاو انظر: ( 1)
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ونحقن  ملسو هيلع هللا ىلص جاءنا رسول اهلل :عنهما قالتعالى وعن سهل بن سعد رضي اهلل 

)اللهم ال عيي   :ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل .نادوننقل التققراب على أكتا، نحفر الخندق

 .فاغفر للمهاجرين واألنصار(، إال عي  اآلخرة

نيية وجهي)قييري  واألنصييار: ملسو هيلع هللا ىلص قققال النبققي :قققال ◙وعققن أبققي هريققرة 

 .موالي ليس لهم مولًى دون اهلل ورسوله( وأسليم وغفار وأشجع ومزينة

 يئ ىئ نئُّ: ملسو هيلع هللا ىلص لمقا نزلت على رسول اهلل :قال ◙ عن أبي هريرةو

 ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب
فاشتد  :قال ، [6١3البقرة: ] َّ ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث

 .على الركبا ثم بركو، ملسو هيلع هللا ىلص فأتوا رسول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص ذلك على أصحاب رسول اهلل

، والجهاد، والصيام، الصالة ؛أي رسول اهلل كلفنا من ااعمال ما نطيق :فقالوا

)أتريدون أن  :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل و  نطيقها.، وقد أحنزلت هذه اآلية، والصدقة

سمعنا وأطعنا  :؟ بل قولواسمعنا وعصينا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم:

. وأطعنا  فرانك ربنا وىليك المصيرقالوا: سمعنا  ،إليك المصير(غفرانك ربنا و

 زن  رن مم ام يل ُّٱ :فأنزل اهلل يف ىثرها، وذلت هبا ألسنتهم، فلما اقرتأها القوم

 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من
 . [6١٢البقرة: ] َّ هت مت خت حت جت مبهب  خب حب هئجب

 

                                           
 .4/229  ،البخاريرواه ( 1)

 .4/195  رواه البخاري،( 2)
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 جخمخ مح جح مج  حج مث ُّٱ :فأنزل عز وجل، فلما فعلوا ذلك نسخها اهلل تعالى

 نعم. :قال َّ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس

 مم ُّٱٱنعم. :. قالَّخكلك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغُّ

 نعم. :قال َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  منهن خن حن جن

 

  تحرير محل النزاع :المطلب األول

 :يأيت فيما ابيالصح قول يف النزاع محل تحرير يمكن    

 حكققم فلققه فيققه لالجتهققاد مجققال   فيمققا أمققاو ا جتهاديققة المسققائل يف يكققون أن .1

 .الرفع

 .بالدليل القولين أرجح يف اجتهد  يره خالفه ىنو الصحابة من  يره يخالفه أ  .2

قا كان الصحابة من أحد يخالفه ولم اشتهر ىنو القول هذا يشتهر أ  .3  عنقد ىجماع 

 .العلماء جماهير

   :شرطان فيضاو

ا يخالف أ  :أولهما    .نص 

ا يكون أ  :ثانيهمًا  .بالقيا  معارض 

 .الصحابي بقول ا حتجاج ىلى اائمة ذهب الشرطين وهبذين الضواب  بتلك

                                           
 .116-1/119مسلم، رواه ( 1)

 .31ص سين الجيزاين،أهل السنة والجماعة، محمد حعند انظر: معالم أصول الفقه ( 2)
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 األقوال يف المسألة  :المطلب الثاين

  :ومن أهم هذه ااقوال اختلف يف هذه المسألة على أقواٍل كثيرة

المنسققوب لامققام مالققك  لصققحابي حجققة وهققو القققولأن قققول ا ل:القييول األو

ققو   جديقدا   يقره وهقو  والشافعي يف القديم وأنكر ابن القيم أن يكقون للشقافعي

وهو من كتبه الجديدة كمقا  القول الذي ذكره الشافعي يف كتاب اختالفه مع مالك

ه ىليها يف عقدة روايقات واختقار ذكر العالئي وهو ىحد  الروايتين عن أحمد أومأ

، يف كتابقه ىعقالم المقوقعين الققيم وانتصقر لقه يعلى وابقن أبومن الحنابلة القاضي 

 .للحنفية ونسب هذا القول السرخسي

الروايقة الثانيقة عقن أحمقد أومقأ  أن قول الصحابي ليق بحجقة وهقو :القول الثاين

الشقافعية أنقه ققول الشقافعي يف الجديقد  ىليه يف رواية أبي داود وهو المشقهور عقن

وهبقذا ققال بعقض الحنفيقة كقالكرخي  ققول أكثقر أتباعقه كقالغزالي واآلمقديوهو 

 .وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة، والدبوسي

الخلفاء ااربعة فق  حجة وأمقا بقيقة الصقحابة فلقيق أحد أن قول  :القول الثالث

 .قولهم حجة

عنهمققا حجققة دون بقيققة تعقالى أن قققول أبقي بكققر وعمققر رضققي اهلل  :القيول الرابييع

 .صحابةال

وأشقار ىليقه الشقافعي ، القيقا  ن قول الصحابي حجة ىذا وافققأ :القول الخامس

ونسقبه ىليقه البقاقالين يف الجديقد نققال   يف الرسالة فيما ىذا اختلفت أقوال الصحابة

                                           
 2ة، أحمد الجميلي، صحجية قول الصحابي وأثرها يف المسائل الفقهيانظر: مختصر ( 1)
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 .وابن القطان واختاره ابن القطان عن المزين كما نسبه ىليه القاضي حسين

القيقا  وبقه ققال الغزالقي يف  ذا خقالفأن قول الصحابي حجقة ى :القول السادس

 .الوجيز المنخول وابن برهان يف

  األدلة واالعتراضات :المطلب الثالث

 :هابأدلة منمطلقًا استدل من ير  أن قول الصحابي حجة  :لالقول األو    

 مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعالىقال 
  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم
 .[1١١التوبة: ] َّ ٰذ يي ىي مي

 خص  حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ُّٱ :وقال تعالى
 َّ  جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

 .[11١التوبة: ]

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ :ىقال تعالو
 مئ خئ حئ جئ ىييي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن
 .[1٢ – 1١الفتح: ] َّ هئ

 ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ :وقال تعالى

 ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 .[6٢الفتح: ] َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت

 

                                           
 .3ة، أحمد الجميلي، صحجية قول الصحابي وأثرها يف المسائل الفقهيانظر: مختصر ( 1)
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عن ا ستد ل هبذه اآليات أهنا  فون لحجية قول الصحابياأجاب النلكن و

  ير وهذا أمر يجب اعتقاده   -عنهم تعالى اهلل رضي-فضيلة الصحابة  تدل على

نهم لكن هذا   يلزم منه قبول أقوالهم فليق ع تعالى رضي اهلل يف حق الصحابة

 .الفرد بلزوم أخذ قول الصحابي يف هذه اآليات اامر

إن اهلل تبارك وتعالى » :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل ◙ عن عويم بن ساعدةو

فمن ، وأصهاراً ، وأنصاراً ، فجعل لي منهم وزراء، واختار لي أصحابًا، اختارين

 .«أجمعين والناسسبهم فعليه لعنة اهلل والمالئكة 

نحن و ملسو هيلع هللا ىلص جاءنا رسول اهلل :عنهما قال تعالى عن سهل بن سعد رضي اهللو

ال عي   اللهم» :ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل، وننقل التققراب على أكتافنا، نحفر الخندق

 .«فاغفر للمهاجرين واألنصار، إال عي  اآلخرة

أبو  :نةعشرة يف الج»: قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسققول اهلل ◙ دوعن سعيد بن زي

وطلحة يف ، وعلي يف الجنة، الجنة وعثمان يف، وعمر يف الجنة، بكر يف الجنة

وسعيد بن مالك يف ، بن عوف يف الجنة وعبد الرحمن، والزبير يف الجنة، الجنة

ومن هو  :قالوا، وسكت عن العاشقر «وأبو عبيدة بن الجراح يف الجنة، الجنة

 .  يعني نفسه – سعيد بن زيد :فقال العاشر ؟

خير أمتي قرين ثم » :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ◙ عمران بن حصينوعن 

أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو  فال :قال عمران -الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

                                           
 .1/462 ،معجم الطرباين ااوس انظر: ( 1)

 .4/229، رواه البخاري ( 2)

 .294/  12 ، بو داودرواه أ( 3)
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ويخونون وال يؤتمنون  ثم إن بعدكم قوما يشهدون وال يستشهدون - اثالث  

 . «وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن

افون عن ا ستد ل هبذه ااحاديث بأهنا تدل على فضيلة أجاب الن لكنو

قاده يف حق وهذا أمر يجب اعت،  ير  -عنهم تعالى اهلل  رضي- الصحابة

لكن هذا   يلزم منه قبول أقوالهم فليق يف هذه اادلة اامر بلزوم أخذ  الصحابة

 .الصحابي الفرد قول

  :ابي بما يلياستدل من ير  عدم حجية قول الصح :ينالقول الثا

 خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ :تعالى قال

 [.٢٢النساء: ] َّ  هب مب هئ مئ هي

حيث أمرنا اهلل بالرجوع ىلى الكتاب والسنة ولم يذكر قول  :وجه ا ستد ل

 .الصحابي ولو كان حجة امر بالرجوع ىليه

 [.6احلرش: ] َّ خص حص مس ُّٱ :تعالى القو 

ا عتبار وأراد به ا جتهاد والقيا  وذلك  أوجب أن اهلل :وجه ا ستد ل

 .ينايف وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القيا 

 :منها ،استدل من ير  أن قول كل واحد من الخلفاء ااربعة حجة :ثالقول الثال

موعظة ملسو هيلع هللا ىلص وعظنا رسول اهلل :عن العربا. بن سارية رضي اهلل تعالى عنه قال

كأهنا يا رسول اهلل :فقال قائل .ووجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون .بليغة

عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم » :موعظة مودع فماذا تعهد ىلينا ؟ فقال

                                           
 .411/  11، البخاريرواه ( 1)
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وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  .عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

إن ف .وإياكم ومحدثات األمور .من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

  .«كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضاللة

وهذا » :الجوزية رحمه اهلل تعالىقيم ابن اإلمام قال  :وجه ا ستد ل

وأمر باتباعها كما أمر  .فقرن سنة خلفائه بسنته .حديث حسن ىسناده   بأ  به

وهذا يتناول  .يعض عليها بالنواجذوبقالغ يف اامر هبا حتى أمر بأن .باتباع سنته

 .وى  كان ذلك سنتهأفتوا به وسنوه لألمة وىن لم يتقدم من نبيهم فيه شئما 

انه علق ذلك بما سنه  ؛ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم

ومعلوم أهنم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء يف آن واحد فعلم أن  .الخلفاء الراشدون

 . «لراشدينما سنه كل واحد منهم يف وقته فهو من سنة الخلفاء ا

عنهما حجة تعالى استدل من ير  أن قول أبي بكر وعمر رضي اهلل  :القول الرابع

رضقي اهلل عقنهم بأحاديقث كثيقرة فيهقا فضقيلة أبقي بكقر وعمقر  دون بقية الصحابة

 :رضي اهلل عنهما ومنها

اقتدوا باللذين من بعدي أبي » :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل :قال ◙حذيفة عن 

  .«بكر وعمر

 يتققو فاستدل من ير  حجية قول الصقحابي ىذا وافقق القيقا   :قول الخامسال

لكن يشكل على هذا أن القيا  حجة بذاتقه فيرجقع هقذا و، بالقيا  فيكون حجة

                                           
 .36/ 9داود،  ( رواه أبو 1)

   .140-4/135 ، ىعالم الموقعينانظر: ( 2)

 .9/652 ، الرتمذي رواه( 3)
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لكن أصحاب هذا القول حملوه علقى مقا و، ىلى نفي حجية قول الصحابي القول

القيقا  قياسقان وكقان مقع أحقدهما ققول الصقحابي فإنقه يققدم علقى  ىذا تعقار.

 .دليال  مستقل بذاته الحقيقة يرجع ىلى أنه مجرد مرجح وليق وهذا يف، اآلخر

ن ااستدل من ير  أن قول الصقحابي حجقة ىذا خقالف القيقا   :سالقول الساد

وعنقدها  ملسو هيلع هللا ىلص مخالفة الصحابي للقيا    تكون ى  عن توقيقف سقمعه مقن النبقي

 .ما يوافق هذا القولوقد أفتى اإلمام أحمد يف مسائل ب، يكون قوله حجة

 الموازنة والترجيح :المطلب الرابع

أن قول الصحابي الواحد ىذا  -أعلم  تعالى واهلل -يف هذه المسألة الراجح 

 :منها ،شر   يكون ملزمًا امورنتلم ي

واحقد  وقد أرسقل ىلينقا رسقو    ملسو هيلع هللا ىلص أن اهلل لم يثبت العصمة لغير نبيه :األمر األول

جعلنققا قققول الصققحابي حجققة وقولققه واجققب ا تبققاع لجعلنققاه  يلزمنققا اتباعققه ولققو

 .وهذا   يصح ملسو هيلع هللا ىلص كالرسول

 أن ما استدل به من ير  حجيته لم يسقتدل بقدليل صقريح يف وجقوب :األمر الثاين

 .ااخذ بقول الصحابي وىنما  الب هذه اادلة نصوص يف بيان فضلهم

 منهم الخطأ والنسقيان عنهم بشر ويقعتعالى أن الصحابة رضي اهلل  :األمر الثالث

 والغفلة و  يمكن أن يعلق اهلل شقرعه بمقن هقذا حالقه ولقذلك لمقا أوجقب طاعقة

 .وحيه الرسل عصمهم من الوقوع يف الخطأ وجعل الحاكم على البشر

 القول بحجيقة ققول الصقحابي ققول مضقطرب فطائفقة تقر  ققول أن :األمر الرابع

                                           
 .4ة، أحمد الجميلي، ص حجية قول الصحابي وأثرها يف المسائل الفقهيانظر: مختصر ( 1)
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مققنهم حجققة وطائفققة تخققص  الجميققع حجققة وطائفققة تققر  قققول الفقهققاء والعلمققاء

عنهمققا وهققذا  تعققالى بكققر وعمققر رضققي اهلل أبققاااربعققة وطائفققة تخققص  الخلفققاء

أنه لقيق هنقاك دليقل واضقح جلقي يلقزم بااخقذ بقأقوالهم  ا ضطراب دليل على

 .أجمعين رضي اهلل عنهم

 أن الصحابة لم ينكروا علقى التقابعين حينمقا خقالفوهم ولقو كقان :األمر الخامس

ولحرمقوا علقيهم المخالفقة  بقأقوالهموجبوا علقى التقابعين ااخقذ قولهم حجة ا

هذا لم يقع بقل كقانوا يحيلقون السقائل للمجتهقد مقن التقابعين وربمقا تقابعوه  لكن

 .فتياه ورجعوا عن أقوالهم لقوله على
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 أصول مذهب احلنفية واملالكية

 

ان لكل  ،هلم يكن يف صدر اإلسالم شيء يمكن أن نسميه أصول الفق

أو  ،ثم يكون حكمًا أبديًا ،قرآنًا يتلى يف الواقعة نفسها ملسو هيلع هللا ىلص واقعة يف زمن النبي

أو سنة  من  ،فهمها الصحابة رضوان اهلل عليهم كلية  تنضوي تحتها وقائع كثيرة ي

 ،قول أو فعل أو ىقراٍر و ير ذلك، ثم جاء عهد الصحابة وكثرت الفتوحات

ِرهم أو  ودخل يف اإلسالم أقواٌم كانوا مختلفين يف ألسنتِهم وأفكارهم وتحضز

فكان كبار الصحابة يلتمسون  ،وازدحمِت الوقائع  ،وكثرِت المسائل ،بداوهتم

شيئًا هبذا  ملسو هيلع هللا ىلص أو يسألون من يحفظ عن رسول اهلل ،ااحكام من آيات القرآن

فإذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص سمعوه من النبي فيقوُم الرجل أو الرجالن أو الرجال فيروون ما ،اامر

وأخذوا من مفهوِم ما أفتى به  ،لم تسِع النصوُص ااحكامح اجتهدوا وقاسوا عليها

 ومن هنا نشأْت فكرة ااصول. ،عده والصحابُة من ب ملسو هيلع هللا ىلص النبي

التي وكانت المذاهب الفقهية لها دور كبير يف وضع أسق ااصول الفقهية 

التشريع  من المذاهب المعتمدة يف تاريخو ،هبا معرفة ااحكام الشرعية

اإلسالمي المذهب الحنفي والمالكي وجمعت بطريقة مختصرة يف هذا البحث 

                                           
  هـ.6١/٢/134٢ توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بعد بحثكتب ال (1)

 .141الدقر، ص  يعبد الغنانظر: سيرة أئمة المذاهب الفقهية،  (2)
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 :وقسمت هذه الورقات ىلى مبحثان ،أصولهما الفقهية

 أصول مذهب اإلمام أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى. :المبحث األول

 أصول مذهب اإلمام مالك رحمه اهلل تعالى. :المبحث الثاين

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،التوفيق والسدادنسأل اهلل العلي القدير 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

)آخذ بكتاب اهلل  :أن أبا حنيفة رحمه اهلل تعالى قال :جاء يف كتاب ا نتقاء

اهلل تعالى و  يف سنة  فإن لم أجد كتاب ،ملسو هيلع هللا ىلص فإن لم أجد فبسنة رسول اهلل ،تعالى

آخذ بقول من شئت منهم وأدع قولح من  ؛أخذت بقول الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 أو جاء  فإذا انتهى اامر  ،و  أخرج عن قولهم ىلى قول  يرهم ،شئت منهم

وعدد  ىلى ىبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب 

 كما اجتهدوا(. فأجتهد  ،فقوم اجتهدوا رجا   

وجاء يف مناقب اإلمام أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى للموفق المكي بسنده ىلى 

والنظر يف  ،كالم أبي حنيفة أخٌذ بالثقة وفرار من القبح :قال ،سهل بن مزاحم

يمضي اامور على  ،معامالت النا  وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم

فإذا لم يمِض  ،ا على ا ستحسان مادام يمضي لهفإذا قبح القيا  أمضاه ،القيا 

وكان ينصل الحديثح المعروفح الذي ُأجمع  ،رجع ىلى ما يتعامل المسلمون به ،له

                                           
 .1/12 ء، ابن عبدالرب،انظر: ا نتقا (1)
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ثم يرجع ىلى ا ستحسان أيهما كان أوفق  ،ثم يقيق عليه مادام القيا  سائغًا ،عليه

 مة.هذا علم أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى ِعلم العا :رجع ىليه. قال سهل

ومن هذه النقوالت وغيرها تدل على أن األصول الفقهية عند اإلمام أبي 

 :مايلي ،حنيفة رحمه اهلل تعالى

عند اإلمام رحمه اهلل تعالى هو المصدر ااول وااعلى يف  :القرآن الكريم  -1

وأنه ليق  ،  يشكز يف حرف منه ،مسائل الفقه؛ انه الكتاب القطعي الثبوت

 ،و يصل ىلى رتبته يف الثبوت ى  الحديث المتواتر ،هلل تعالىيوازي كالمح ا

 ،لذلك  ير  رحمه اهلل تعالى نسخ القرآن الكريم بخرب اآلحاد من السنة

 :قال تعالى ؛وى  تركح السنة الظنية للكتاب القطعي ،وىنما يعمل هبا ما أمكن

 «الصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» :ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

أما تقسيم القراءة  ،فيحكم بأن أصل قراءة القرآن الكريم يف الصالة ركن

 ،فذلك واجب ،للقرآن الكريم ىلى الفاتحة وبعض ماتيسر من القرآن

 وبذلك عمل بالقرآن والسنة معًا.

ويثبت من صحة  ،كان أبو حنيفة يتحر  عن رجال الحديث :السنة النبوية  -2

ى  ىذا رواه جماعة عن  ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول اهلليقبل الخرب فقد   ،روايتهم

وهبذا  ،فأصبح مشهورا   ،أو اتفق فقهاء اامصار على العمل به ،جماعة

 تضيق دائرة العمل بالحديث.

                                           
 .50  1/15 اإلمام أبي حنيفة، الموفق المكي، مناقب انظر: (1)

 رواه البخاري ومسلم.( 2)

 .110هية، وهبي سليمان  اوجي، ص انظر: سيرة أئمة المذاهب الفق (3)

 .332تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، ص انظر:  (4)
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ضاقت دائرة ااخذ بالحديث وكان التوسع يف ااخذ بالقيا .  :القياس -3

ط حكمها ويجتهد  يف استنبا ،وهكذا كان أبو حنيفة ُيعمل رأيه يف المسألة

مالم يتبين له صحة نقل عن  ،دون أن يتقيد بقول سابق للصحابة أو التابعين

 ،)آخذ بكتاب اهلل تعالى :-يف النص اآلنف الذكر  -فقد قال  ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

فإن لم أجد كتاب اهلل تعالى و  يف سنة  ،ملسو هيلع هللا ىلص فإن لم أجد فبسنة رسول اهلل

شئت منهم وأدع قولح  آخذ بقول من ؛أخذت بقول الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 فإذا انتهى اامر  ،و  أخرج عن قولهم ىلى قول  يرهم ،من شئت منهم

ىلى ىبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن  أو جاء 

 فأجتهد كما اجتهدوا.  ،فقوم اجتهدوا وعدد رجا    المسيب 

و  الدليلين يف حادثة عند اإلمام رحمه اهلل تعالى اختيار أق :االستحسان  -4

ويعترب ا ستحسان م أصول اادلة يف مذهب أبي حنيفة وىن بالغ يف  ،معينة

ى  أن  ،ىن المجتهد له أن يستحسن بعقله :فقالوا ،بعض ااحناف ااخذ به

المتأخرين منهم على أن ا ستحسان عبارة عن دليل يقبل القيا  الجلي 

 الذي تسبق ىليه اافهام. 

 ،ينسب كثير من الباحثين ىلى فقه أبي حنيفة الحيل الشرعية :الشرعيةالحيل   -5

وقد تكلم ابن القيم عن  ،أهنا كانت بابًا واسعًا من أبواب الفقه يف مذهبه

)ىن  :وقال ،الحيل يف كتابه )ىعالم الموقعين( وشنَّع على من توسع فيها

وهم  ،مةالمتأخرين أحدثوا حيال  لم يصح القول هبا عند أحد من اائ

                                           
 .333ص ، انظر: تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان  (1)

 .116انظر: سيرة أئمة المذاهب الفقهية، وهبي سليمان  اوجي، ص  (2)
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مخطئون يف نسبتها ىليهم(. والحيل عند فقهاء الحنفية تطلق على المخارج 

 :حيث جاء يف شرح ااشباه والنظائر للحموي ،من المضايق بوجه شرعي

والمراد هبا هنا ما يكون مخلصًا  ،وهي وجود النظر ،جمع حيلة :الحيل

رك ى  ولكون المخلص من ذلك  يد ،شرعيًا لمن ابتلي بحادثة دينية

 ،بالحذق وجودة النظر أطلق عليه الحيلة. ومادامت الوسائل مشروعة

   فإن ذلك يكون جائزا .  ،وتند  ىلى مقاصد مشروعة

   

فقد استطاع أصحابه  ،أصو   مدونٌة بالمعنى المعروف لم يكن لامام مالك

 ،بعدهم أن يستقصوا من فقهه ااصول التي بنى عليها فقههثم أصحاهبم من 

ومما كان يسمعه من كبار العلماء والفقهاء يف  ،واستمد بعضه من بعض شيوخه

ومن المصالح التي كان يعتربها. وقد كثرت هذه ااصول كثرة  لم  ،مواسم الحج

 ،مالكحتى أحصى السبكي يف )طبقات الشافعية( أصول  ،يبلغها أحد من اائمة

وهذه الكثرة تدل على  ،أو أصول المذهب المالكي فزادت على خمسمائة

 حيوية المذهب. 

وقد عمد تالميذ مالك إلى كتابه )الموطأ( واستخرجوا منه مايصح أن يكون 

  :ويمكن إيجازها فيما يأتي ،أصوالً الستنباط الفروع

 ،يات الشريعةكان مالك ير  أن القرآن قد اشتمل على كل :القرآن الكريم -1

                                           
 .334انظر: تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، ص  (1)

 .142انظر: سيرة أئمة المذاهب الفقهية، عبدالغني الدقر، ص  (2)
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فلم  ،ولم تكن نظرته ىليه كنظرة الجدليين ،وآية الرسالة ،وأنه عمدة الدين

وهو  ،أو معنى فق  ،يخض فيها مخا. فيه المتكلمون من أنه لفظ ومعنى

ورو  أنه  ،كما هو ىجماع من يعتد هبم المسلمون ،عنده اللفظ والمعنى

ولذا لم  ،ق يجب قتلهىن من يقول بأن القرآن مخلوق فهو زندي :كان يقول

بل هي تفسير أو وجه من وجوه  ،يعترب الرتجمة قرآنا يتلى تجوز به الصالة

ويعترب العلة  ،وظاهره ومفهومه ،وهو يأخذ بنص القرآن ،المعنى المعقول

 التي يأيت التنبيه عليها.

ورجال الحديث  ،كما أنه ىمام يف الفقه ،مالك من أئمة الحديث :السنة -2

 ،وهم يعتربون سنده يف بعض أحاديثه أصح ااسانيد ،كيشهدون له بذل

 ،ويسميها المحدثون بالسلسلة الذهبية. ومع أن مالكًا يشدد يف قبول الرواية

ويف موطئه كثير  ،مادام رجاله ثقات ،ى  أنه كان يقبل المرسل من ااحاديث

 ومن منقطع اإلسناد ومن البال ات التي يقول فيها مالك ،من المرسالت

وهذا يدل على أنه لم يلتزم اإلسناد  ،قال كذا ملسو هيلع هللا ىلص غني أن رسول اهللبل

وكان يكفيه أن يطمئن على صحة الحديث. وقد  ،المتصل يف أحاديثه كلها

والمشهور يف ذلك أنه كان يقدم  ،اختلفوا يف تقديم القيا  على خرب الواحد

 خرب الواحد على القيا .

وهبا تنزل  ،نة هي دار الهجرةذهب مالك ى  أن المدي :عمل أهل المدينة -3

أهل المدينة أعرف النا   ،وأقام صحابته ،ملسو هيلع هللا ىلص وأقام رسول اهلل ،القرآن

وهذه ميزات ليست  ،للوحي ملسو هيلع هللا ىلص وبما كان من بيان رسول اهلل ،بالتنزيل

 ،فيكون عملهم حجة ،وعلى هذا فالحق  يخرج عما يذهبون ىليه ،لغيرهم
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م على القيا   :مالك ىلى الليث بن سعد كتاب ويف ،وعلى خرب الواحد يقدَّ

 وهبا تنزل القرآن(. ،التي ىليها كانت الهجرة ،)ىن النا  تبع اهل المدينة

ير  مالك يف مذهبه ىنه ىذا لم يرد حديث صحيح يف  :قول الصحابي -4

يكون  ،فإن قول الصحابي ىذا لم يعلم له مخالف ،ملسو هيلع هللا ىلص المسألة عن النبي

ن الموطأ العديد من أق ،حجة فالصحابة  ،وال الصحابة والتابعين وقد ضمَّ

وسمعوا كالم  ،اهنم حضروا التنزيل ،وأعرف بالمقاصد ،أعلم بالتأويل

ويرتك اجله  ،يخص به العام ،فقولهم أولى بااخذ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

م عمل أهل المدينة على قول الصحابي ،القيا  فقد  ،ولكن مالكًا ُيقدِّ

)قرأ سجدة وهو على  :اهلل  عنهرو  يف الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي 

ثم قرأها يوم الجمعة  ،المنرب يوم الجمعة فنزل وسجد فسجد النا  معه

ىن اهلل لم يكتبها علينا  ،على رسلكم :فقال ،ااخر  فتهيأ النا  للسجود

فعمر يجيز لامام ىذا شاء أن  ،ومنعهم أن يسجدوا( ،فلم يسجد ،ى  أن نشاء

)ليق  :ويعلق مالك عليه بقوله ،أ السجدة ليسجدينزل من على المنرب ىذا قر

وحين  ،العمل على أن ينزل اإلمام ىذا قرأ السجدة على المنرب فيسجد(

تتعدد  أقوال الصحابة يف المسألة الواحدة فإن مالكًا يختار منها مايتفق مع 

)الصالة الوسطى صالة  :عمل أهل المدينة. ويرو  أن زيد بن ثابت قال

)الصالة  :وعبداهلل بن عبا  كانا يقو ن ،لي بن أبي طالبوأن ع ،الظهر(

)وقول علي وابن عبا  أحب  :صالة الصبح( ثم يقول مالك :الوسطى

 يف ذلك( كما رو  عن عدد من الصحابة أن الصالة الوسطى 
َّ
ماسمعت ىلي

 صالة العصر.



  26 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

العمل بالمصالح المرسلة أسا  من ااسق التي  :المصالح المرسلة -5

أو دفع مضرة لم يشهد لها  ،جلب منفعة :وهي ،ها مالك يف مذهبهاعتمد علي

ان تكاليف الشريعة ترجع ى  حفظ  ،الشرع بإبطال و  باعتبار معين

هي  :أم تحسينة. والضرورية ،ضرورية كانت أم حاجية ،مقاصدها يف الخلق

التي  بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا يف الضروريات الخمق الثابتة 

والعقل.  ،والمال ،والنسل ،والنفق ،حفظ الدين :يف الملل جميعًا وهي

 :والمشقة. والتحسينية ،والحرج ،هي التي تندي ىلى رفع الضيق :والحاجية

هي المتعلقة بمكارم ااخالق. وكون هذه المعاين مقصودة عرف بأدلة 

 مما يدل على مقاصد الشرع. ولذا ،كثيرة  حصر لها من الكتاب والسنة

 واعترب بعض الباحثين القولذهب مالك ىلى أن هذه المصلحة تكون حجة. 

 :بالمصلحة من خصوصيات مذهب مالك. وذكر الشاطبي يف )ا عتصام(

ويكثر من بناء ااحكام عليها. ومن أمثلة ، مالكًا يذهب ىلى اعتبارها نأ

د ماقاله يف الزعفران المغشوش ىذا وجد بي، عمل مالك بالمصالح المرسلة

ويقول ، حيث قال: أنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر، الذي  شه

 ووجه ذلك التأديب، ىنه يماثل ىراقة عمر للبن المغشوش بالماء :الشاطبي

لكن من باب الحكم على الخاصة ،  نص يشهد له وهذ التأديب ،للغاش

ومن ذلك ىجازة بيعة المفضول مع وجود اافضل ىذا خيف  .ةاجل العام

 وعدم ىقامة مصالحهم ىذا لم يبايع المفضول عندئذ.، ضطراب أمور النا ا

أو ىجماع ، أو قول صحابي، حيث  يوجد نص من كتاب أو سنة :القياس -6

، ويستعمل القيا  يف اجتهاده، فإن مالكًا كان يجتهد ،من أهل المدينة
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سئل مالك عن  :فقد جاء يف )الموطأ(، ويستعمل القيا  يف اجتهاده

فإن مثلها مثل الجنب ىذا لم ، نعم :قال ض تطهر فال تجد ماء تيمم؟الحائ

يجد ماء تيمم. فمالك هنا يقيق الحائض حين تطهر على الجنب يف التيمم 

 نئ مئ زئ ُّٱ: عند فقد الماء الذي ثبت بالنص القرآين يف قوله تعالى

ولهذه المسألة نظائر يف القيا  ، [ 2املائدة: ] َّ  مب زب رب يئ ىئ

 عند مالك.

هي  :وعرفها القرايف يف )الفروق( بأهنا، ةجمع ذريع، الذرائع :سد الذرائع -7

التذرع بفعل  :وعرفها الشاطبي يف )الموافقات( بأهنا، الوسيلة ىلى الشيء

كان ظاهره  ما :ورد يف معناها ينول ىلى وعامة ما، جائز ىلى عمل  ير جائز

الحيلولة ، يعةوالمراد بسد الذر، ويتوصل به ىلى فعل محظور، اإلباحة

يكون  - وىن كان مباحًا - يندي ىلى المفسدة ان ما، والمنع فيها، دوهنا

 ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.، فيجب ا متناع عنه، مفسدة

 ضمن العمل بسد الذرائع حتى اعترب بع شديدا   وقد أكثر مالك ىكثارا  

يف )ا عتصام(: يقول الشاطبي ، العلماء العمل هبا من خصوصيات مذهبه

ومن أمثلة عمل مالك  وكان مالك رحمه اهلل شديد المبالغة يف سد الذرائع.

لما هم أبو جعفر المنصور بأن يبني البيت وفق مارواه ابن أنه  بسد الذرائع

أنشدك اهلل  :فقال له مالك، الزبير على قواعد ىبراهيم شاور مالكًا يف ذلك

 يشاء أحد ، يت ملعبة للملوك بعدكأمير المنمنين أ  تجعل هذا الب يا

فتذهب هيبته من قلوب النا  فصرفه عن رأيه لما ، منهم أن يغيره ى   يره

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص وثبت فيما رواه مسلم أن رسول اهلل ذكر من أهنا تصير سنه متبعه.
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مام ولكن اإل ، «كان كصيام الدهر من شوال ةمن صام رمضان ثم اتبعه ست»

برمضان متوالية مخافة اعتقاد وجوهبا فيلحق  ةلكره صيامها متص مالكًا

 النا  برمضان ما ليق من رمضان.

 

     
 

                                           
 .396انظر: تاريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، ص  (1)
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 بقاعدة املشقة جتلب التيسري صلة املقاصد

 

وهو من ، التيسير ورفع الحرج من المقاصد المقطوع هبا يف الشريعة

 ،ريعة من عبادات ومعامالت و يرهامقاصدها العامة يف جميع نواحي الش

، والدين مبنى على السماحة واليسر ورفع الحرج ودفع المشقة وقلة التكاليف

ا تبيح للمكلفين ما قد ُحرم عليهم  وىذا وجد ما يصعب فعله فقد شرع اهلل رخص 

وتسق  عنهم ما قد وجب عليهم فعله حتى تزول الضرورة وذلك رحمة من اهلل 

 بعباده وفضال  وكرمًا.

صلة المقاصد بقاعدة ) :البحث تحت عنوانومن هذا المنطلق كتبت هذا 

 :ىلى مبحثان وقد قسمت الورقة ،(المشقة تجلب التيسير

 رفع الحرج من مقاصد الشريعة. :المبحث األول

 قاعدة المشقة تجلب التيسير. :المبحث الثاين

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 وصحبه أجمعين.محمد وعلى آله 

 

 

                                           
  هـ.٢/6/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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 :تعريف رفع الحرج لغًة واصطالًحا 

رج أي ضيق كثير الشجر  :الضيق والشدة. قال يف الصحاح :لغة   ج وحح رح مكان حح

  تصل ىليه الراعية. 

أو  كل ما يند  ىلى مشقة زائدة يف البدن أو النفق أو المال حا    :اصطالًحا 

 .   مآ

 :المقصود بالتيسير يف الشريعة 

 التخفيف عن المكلف :والمقصود بالتيسير ،ىزالة ما يند  ىلى هذه المشاق

  فالتيسير ورفع الحرج منداهما واحد أو هما شيء واحد. ، ورفع الحرج عنه

 :األدلة على رفع الحرج يف الشريعة 

 :منها ،النصوص التي جاءت يف نفي الحرج كثيرة

 .[2املائدة: ] َّ مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ :لىقوله تعا 

 .[١١احلج: ] َّجت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ :قوله تعالى 

  )إنما ُبعثتم ميسرين ولم ُتبعثوا معسرين(. :ملسو هيلع هللا ىلص قوله 

  )إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه(. :ملسو هيلع هللا ىلص قوله 

وأما على وجه الخصوص فقد ، وهذا على وجه اإلجمال يف الدين كله

                                           
 . 94ص انظر: مختار الصحاح، الرازي،  (1)

 .22رقم الحديث رواه البخاري، كتاب الوضوء،  (2)

 .35رقم الحديث رواه البخاري، كتاب اإليمان،  (3)
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 :مثل، وص أخر جاءت نص

 َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ: قوله تعالى 
 .[21النور: ]

 َّيل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ :قوله تعالى 
 .[4١األحزاب: ]

ووردت نصوص يف الشريعة تدل على التيسير والتخفيف مما يدل على أن 

 :ومن هذه النصوص، هذه الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج

 [.1١٢البقرة: ] َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ: لىقوله تعا 

 [.6١النساء: ] َّ مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن ُّٱ :قوله تعالى 

بين أمرين إال أخذ أيسرهما ما لم يكن  ملسو هيلع هللا ىلص وما ُخير رسول اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله 

  .«فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس منه، إثمًا

 :الشريعة مظاهر رفع الحرج يف 

وهذا أمر يزداد ، ام الشريعة هي اليسر والسهولةىن السمة البارزة يف أحك

 :وضوحًا بالوقوف على الحقائق التالية

قال  قبلهم،اا الل التي كانت على من أن اهلل وضع عن هذه اامة اإلصر و -1

 ىق يف ىف يث ُّٱ :وحقيقة ما ُأرسل به ملسو هيلع هللا ىلص تعالى يف صفة نبيه
 .[1٢١األعراف: ] َّ لكمك  اك يق

 وشرعية، التي تقع فيها مشقة  ير معتادة شرعية الرخص يف ااحوال الطارئة -2

                                           
 .2325رقم الحديث  ،، ورواه مسلم415رقم الحديث رواه البخاري،  (1)
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وذلك أن العبادات ىذا لحقها مشقة  ير معتادة ، التخفيف عن المكلف

، لعار. كالسفر أو المر. أو  يره شرع اهلل تعالى التخفيف عن المكلف

 وتخفيفات الشرع على سبعة أقسام:

الصالة  والقيام يف، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم :تخفيف ىبدال :ااول

 بالقعود.

كالصالة للمسافر يصلى ااربع ركعات ركعتين يف  :تخفيف تنقيص :الثاين

 القصر.

 كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بااعذار. :تخفيف ىسقاط :الثالث

 وتقديم الزكاة على الحول.، كالجمع :تخفيف تقديم :الرابع

 افر والمريض.وتأخير رمضان للمس، كالجمع :تخفيف تأخير :الخامق

 كصالة المستجمر مع بقية النجاسة. :تخفيف ترخيص :الساد 

 كتغيير طريقة الصالة يف الخوف. :تخفيف تغيير :السابع

أن اهلل تعالى لم يكلف عباده ابتداءا  بما  يستطيعون وبما  يقدرون عليه  -3

. [644البقرة: ] َّحص مس خس حس جس ُّٱ :قال تعالى، رفعًا للحرج عنهم

فرفع الحرج وصف للشريعة كلها ، سهلة مقدور عليها الشرع ابتداء   فأحكام

 نابع من طبيعتها وسهولة أحكامها.

وهذه أمثلة تبين رفع الحرج يف ، شمول رفع الحرج للعبادات والمعامالت -4

 : ير العبادات

                                           
 .2/6 دالسالم،العز بن عبانظر: قواعد ااحكام،  (1)
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 منها ،ااصل يف المنافع الحل وتقرير هذا ااصل مبنى على أدلة كثيرة: 

 .[6٢البقرة: ] َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ :قوله تعالى 

: األعـراف] َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ :قوله تعقالى 

 فاهلل عز وجل امتن على عباده بأن خلق لهقم مقا يف اار. وسقخره لهقم .[46

وأنكر سبحانه تحريم شيء مقن الطيبقات ى  ، و  يمتن اهلل ى  بما هو مباح

مراعققاة لحاجققات النققا   وىف ذلققك، ملسو هيلع هللا ىلص بققدليل مققن كتابققه أو مققن سققنة نبيققه

 .ورفع الحرج عنهم

  فلهم أن يبيعوا كيف شاءوا، بين النا  على أصل اإلباحة التعاملأن ،

 ويتعاقدوا كيف شاءوا شرط أ  تشتمل عقودهم على أمر منهى عنه شرعًا. 

  :ضوابط رفع الحرج 

وهذه ، يستغل رفع الحرج يف التنصل من أحكام الشرع هناك ضواب  حتى         

 :الضواب  ىجما   هي

 أن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق واإلعنات فيه. -1

أن الشارع قاصد ىلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة لكن يالحظ على  -2

 :تلك المشقة الالزمة للتكاليف الشرعية أمور أربعة

 أهنا مشقة عادية   تسمى يف العادة المستمرة مشقة. -أ

ع من جهة نفسها بل من جهة ما يف ذلك من أهنا ليست مقصودة للشار -ب

المصالح العائدة على المكلف مثل الطبيب الذي يسقى المريض 

                                           
 .1/60انظر: ااشباه والنظائر، السيوطي،  (1)
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 الدواء المر أو يقطع منه العضو التالف لنفع المريض مع علمه بحصول

 اإليالم بذلك.

أن هذه المشقة العادية الالحقة بالفعل المكلف به والالزمة له  ير  -ج

ىذ  تنفك العبادة ، ها يف ىسقاط العباداتو  أثر ل، موجبة للرتخص

ومشقة الصيام يف شدة ، عنها كمشقة الوضوء والغسل يف شدة الربد

ومشقة ا جتهاد يف طلب العلم والرحلة فيه ، الحر وطول النهار

 .ونحو ذلك

وىن كان  دخل له يف ، أن اهلل تعالى يثيب المكلف على تلك المشقة  -د

 صائب.اكتساهبا كما يثيبه على الم

ولكن قد تلحق ، أن هناك مشقة  ير عادية ليست  زمة للعبادة يف كل حال -3

، فهذه المشقة موجبة للتخفيف، هبا لعار. من مر. أو سفر أو نحوهما

 (.المشقة تجلب التيسير) :وهي التي وضع لها العلماء قاعدة

 

 :شرح القاعدة

والمراد بالمشقة التي تكون سببًا يف ، الجهد والتعب للغة:المشقة يف ا

أما المشقة التي ، هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية، التيسير

وألم الحدود ورجم الزناة ،  تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد

 ،فأثر لها يف جلب تيسير و  تخفيفال ، وقتل البغاة والمفسدين والجناة

                                           
 .  2/125، الشاطبيانظر: الموافقات،  (1)
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والمعنى اللغوي هذا يفيد أن الصعوبة ، والتيسير يف اللغة هو السهولة والليونة

 والعناء تصبح سببًا للتسهيل. 

أن ااحكام التي ينشأ عنها حرج على المكلف  :ومعنى القاعدة اصطالحًا

ومشقة يف نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر 

 أو ىحراج.

  :يل القاعدةدل

قامت اادلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة واإلجماع ومشروعية 

 :منها ،الرخص

 .[6١2البقرة: ] َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱ: قوله تعالى 

 .[6١النساء: ] َّ ىهيه  مه جه ين ىن ُّٱ: قوله تعالى 

 . «يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله 

  .«الحنيفية السمحة إن أحب الدين إلى اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله 

وانعقد اإلجماع بين علماء اامة على عدم وقوع المشقة  ير المألوفة يف 

ولو كان ذلك واقعًا لحصل التناقض وا ختالف يف الشريعة وذلك ، أمور الدين

 ان اادلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر.، منفى عنها

، لغير بطريق اإلجارة واإلعارةومن أجل ذلك أباح الشارع ا نتفاع بملك ا

، وشركة ومضاربة، وسهل اامر با ستعانة بالغير وكالة وىيداعًا، والقر.

                                           
 .1/52، باه والنظائر، السيوطيانظر: ااش (1)

 .156رواه البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث  (2)

 .116رقم الحديث اإليمان،  كتابرواه البخاري،  (3)
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وبإسقاط بعض الدين صلحا ، وأجاز ا ستيفاء من  ير المديون حوالة، ومساقاة

 وبالتوثيق على الدين برهن أو كفيل. ، أو ىبراء

به ومما علم من دين وما ثبت من مشروعية الرخص: وهذا أمر مقطوع 

، وتناول المحرمات يف ا ضطرار، اامة بالضرورة كرخص القصر والفطر والجمع

والتيسير والتسهيل ، فإن هذا نم  يدل قطعًا على مطلق رفع الحرج والمشقة

 على النا . 

  :ذه القاعدةه طبيقاتت

، قال الفقهاء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته

  :سباب التخفيف يف العبادات و يرها ثمانيةوأ

 المسافر يرخص له يف قصر الصالة والفطر والمسح على الخفين والجمع. :السفر -1

 ،فالمريض يرخص له يف التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء :المر. -2

ويرخص له يف الفطر ىذا وجد يف الصوم ، أو عدم وجود من يعينه على ذلك

وا ستنابة يف ، يف صالة الفر. ىن لم يتمكن من القيام والقعود، مشقة

 وىباحة محظورات اإلحرام مع الفدية ، الحج ورمي الجمار

المكره على الكفر يرخص له يف التلفظ بكلمة الكفر ما دام قلبه  :اإلكراه -3

 مطمئنًا باإليمان.

 واتفق العلماء على أنه، وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة ىليه :النسيان -4

ومن فاته شيء من الصالة مثال  بسبب النسيان فإنه يعذر فيه ، مسق  للعقاب

                                           
 .101ص انظر: المقاصد الشرعية، محمد اليوبي،  (1)

 .104ص المرجع السابق،  (2)
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 .و يناخذ على تركه وما عليه ى  القضاء

الجاهل يعذر بجهله يف أمور كثيرة نص عليها الفقهاء يف كتبهم  :الجهل -9

 .كمن تناول شيئا محرما دون علمه أنه محرم

من الواجبات سق  عنه من تعسر عليه فعل شيء  :العسر وعموم البلو   -6

 .[6١2البقرة: ] َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱ بدليل قوله تعالى:

يند  التكليف معه ىلى  الذييجلب التخفيف هو  الذيالنقص  :النقص -5

فال يكلف الصبي والمجنون بما يكلف به البالغ ، مشقة  ير متحملة  البًا

ل و يكلف النساء بكثير مما يجب على الرجا، العاقل لنقص ااهلية

و ير ، والجهاد يف سبيل اهلل، كالصالة مع الجماعة وحضور صالة الجمعة

 ذلك من اامور التي يشق عليهن القيام هبا.

  :أنواع المشقة وضوابطها 

 :المشقة على ثالثة أقسام

 تنفك عن أي نوع من أنواع التكليف فهذه  وهي :مشقة عادية محتملة :األول

ولو استجاب الشارع إلزالة هذا ، العبادةاهنا جزء من ،  تخفيف فيها

 النوع من المشقة  هندم التكليف من أساسه.

ومن شاء تحمل ، من شاء أخذ هبا، وهذه فيها الرخصة :مشقة متوسطة :الثاين

 كالفطر الذي، وااجر على قدر المشقة، المشقة وله أجره عند اهلل تعالى

م أن يزداد مرضه أو هو رخصة للمريض مرضا   يخشى عليه منه لو صا

                                           
 .203/ 1 انظر: ااشباه والنظائر، السيوطي، (1)
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 والمقصود، وهذه المشقة المتوسطة  ضاب  لها ى  العرف، تأخر الربء منه

 هو عرف العلماء   عرف العوام.

، فيهقا التخفيقف رحمقة مقن اهلل بعبقاده وهى التي يققع :مشقة  ير محتملة :الثالث

كمقن ، والرخصة فيها تتحول ىلقى عزيمقة يجقب علقى المكلقف ااخقذ هبقا

فإنه يجب عليقه ااكقل منهقا حفظقًا علقى ، ع ولم يجد ى  الميتةعضه الجو

 زي ري ٰى ُّٱ :لقولقه تعقالىبحيث   يتجاوز أكله ققدر الضقرورة، حياته
 .[11٢النحل: ] َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي
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  القياس

  وأقسامه ،معناه

 

ة أثيمة وآفة قديمة وهي من أول اآلفات التي ُعصي القيا  للنص  هبا ُحجَّ

وىجماع ة نو يجوز القيا  ىذا كان مخالف لد لة الكتاب والس، تعالىاهلل 

 مجتهدي اامة.

يا  وقد ألف علماء اامة كتب ا يف أصول الفقه متضمنة مباحث يف باب الق

من أفرد باب  رحمهم اهلل تعالى  ومن العلماء  ،ومايتعلق به من مسائل وفروع

 ضوع يف مصادر التشريع اإلسالمي.القيا  يف كتٍب مستقلة اهمية المو

وزية قام ابن قيم الجقالمين لامققالم الموقعين عن رب العققويعترب كتاب ىع

 بعد الكتب الهامة المتضمنة لباب القيا  الذي حاولُت  من-اهلل تعالى  رحمه-

 ،معناه :القياس)تحته عنوانه يف الكتاب:  تلخيصه-توفيق اهلل تعالى 

 (.وأقسامه

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا ، اهلل العلي القدير التوفيق والسداد نسأل

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                           
  هـ.16/16/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ خلص كتب امل (1)

 .169- 130 /1 صىعالم الموقعين عن رب العالمين، انظر:  (2)
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 :الكريم القرآن يف القياس         

 الثانية النشأة فقا  كتابه من موضع  ير يف ىليه عباده - تعالى  اهلل أرشد

 عليها فرعًا الثانيةو أصال   ااولى النشأة وجعل اإلمكان يف ااولى النشأة على

 وقا  بالنبات موهتا بعد اار. حياة على الموت بعد ااموات حياة وقا 

 من وجعله واار. السموات خلق على أعداؤه أنكره الذي الجديد الخلق

 وقا  ااولى قيا  من ااولى على الثانية النشأة قيا  جعل كما ااولى قيا 

 اانواع يف وصرفها اامثال وضرب مالنو بعد اليقظة على الموت بعد الحياة

 فإن مثله حكم الشيء حكم أن على عباده هبا ينبه عقلية أقيسة وكلها المختلفة

 .به الممثل من الممثل حكم منها يعلم قياسات كلها اامثال

 بنظيره الشيء تشبيه تتضمن مثال   وأربعين بضعة على القرآن اشتمل وقد

 رن مم ام يل ىلُّ :عالىت قال ،الحكم يف بينهما والتسوية
 اهلل ركز وقد العقل خاصة من اامثال ضرب يف فالقيا  [61احلرش: ] َّزن

 والفرق بينهما التفريق وىنكار المتماثلين بين التسوية وعقولهم النا  فطر يف

 .بينهما الجميع وىنكار المختلفين بين

 :قياسال تقسيمات          

 كقيا  يضاده ما والفاسد ابهكت معاهلل  أنزله الذي الميزان هو الصحيح

 بالمعاوضة الرتاضي من فيه يشرتكان ما بجامع الربا على البيع قاسوا الذين

 يشرتكان ما بجامع أكلها جواز يف المذكى على الميتة قاسوا الذين وقيا  المالية

 كالم يف تجد ولهذا اهلل بفعل وهذا اآلدميين من بسبب هذا الروح ىزهاق من فيه

 وا ستد ل استعماله كالمهم يف وتجد الدين من ليق وأنه قيا ال ذم السلف

 .قح وهذا حق وهذا به
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  :ثالثة االستدالل يف المستعملة األقيسة         

 ،الكريم القرآن يف كلها وردت وقد ،شبه وقيا  د لة وقيا  علة قيا 

 :كما يلي

  ييُّ :الىتع قوله منها مواضع يف وجل عز اهلل كتاب يف جاء :العلة قياس -1
                َّمث هت مت خت  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ

 ما بجامع التكوين يف آدم نظير عيسى أن تعالى فأخرب [٢٢آل عمران: ]

 مجيئها وهو المخلوقات سائر وجود به تعلق الذي المعنى من فيه يشرتكان

 يقر من أب  ير من عيسى وجود يستنكر فكيف وتكوينه لمشيئته طوعًا

 نظيران وعيسى فآدم أم  ير من حواء ووجود أم و  أب  ير من مآد بوجود

 .به والخلق اإليجاد تعليق يصح الذي المعنى يجمعهما

 ومنه ،وملزومها العلة بدليل والفرع ااصل بين الجمع فهو :الداللة قياس -2

 من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعالى قوله

 عباده سبحانه فدل[ 4٢فصخلت: ] َّ ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن

 استبعدوه الذي اإلحياء على وشاهدوه تحققوه الذي اإلحياء من أراهم بما

 هي الموجبة والعلة بنظيره الشيء واعتبار ىحياء على ىحياء قيا  وذلك

 .العلة دليل اار. وىحياء حكمته وكمال سبحانه قدرته عموم

 ىخبارا   تعالى ولهق فمنه المبطلين عن ى  سبحانه اهلل يحكمه مل :الشبه قياس -3

 جس مخ جخ ُّٱ :أخيهم رحل يف الصواع وجدوا لما قالوا أهنم يوسف ىخوة عن

 والفرع ااصل بين يجمعوا فلم [١١يوسف: ] َّجض مص خص حص مس خس  حس

 مجرد سو  جامع دليل  ير من باآلخر أحدهما ألحقوا وىنما دليلها و  بعلة
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 من شبه بينهما خيهأ على مقيق هذا: فقالوا يوسف وبين بينه الجامع الشبه

 الفارغ بالشبه الجمع هو وهذا هذا فكذلك سرق قد وذاك عديدة وجوه

 فاسد قيا  وهو للتساوي المقتضية العلة عن المجردة بالصورة والقيا 

 و دليل احق   كانت لو السرقة يف للتساوي بعلة ليق ااخوة قرابة يف والتساوي

 .ودليلها العلة عن لخا شبه لنوع الجمع فيكون فيها التساوي على

 :الكريم القرآن يف ذكره وحكمة المثل معنى        

 بشيء شيء تشبيه فإهنا العالمون ى  يعقلها   اامثال من القرآن يف وقع ما

  .اآلخر من المحسوسين أحد أو المحسو  من المعقول وتقريب حكمه يف

 حق يف ولكن الرعد سورة يف والناري المائي المثلين اهلل ذكر :المؤمن حق يف المثل

 مخ  محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ُّٱٱ:تعالى فقال المنمنين

 حف جف جغمغ مع جع مظ  حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 .[1١الرعد: ]  َّ جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف

 لحياة أنزله الذي بالماء واابصار وااسماع القلوب لحياة أنزله الذي الوحي شبه

 كبير كواد عظيمًا علمًا يسع كبير فقلب بااودية بالقلو وشبه بالنبات اار.

 بقدرها أودية فسالت الصغير كالوادي بحسبه يسع ىنما صغير وقلب كثيرا   ماء يسع

 ومر اار. خال  ىذا السيل أن وكما بقدرها والعلم الهد  من قلوب واحتملت

 من فيها ام أثار القلوب خال  ىذا والعلم الهد  فكذلك وزبدا    ثاء احتمل عليها

 أخالطه البدن من شربه وقت الدواء يثير كما ويذهبها ليقلعها والشبهات الشهوات

 يجامعها   فإنه هبا ليذهب أثارها فإنه الدواء نفع تمام من وهي شاربه هبا فيتكدر

  .والباطل الحق اهلل يضرب وهكذا يشاركها و 
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 :العكس وقياس الطرد قياس        

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :تعالى قوله منها

 ىف يث ىث نث مث  رثزث يت نتىت مت رتزت يب ىب نب مب  زب رب
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف
 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 نفي وهو العكق قيا  من قياسين متضمنان مثالن هذان [١2 – ١٢النحل: ]

 حكمال ىثبات يقتضي طرد قيا  نوعان القيا  فإن وموجبه علته لنفي الحكم

 الفرع عن الحكم نفي يقتضي عكق وقيا  فيه ااصل علة لثبوت الفرع يف

 فاهلل ولألوثان لنفسه سبحانه اهلل ضربه ما ااول فالمثل فيه الحكم علة لنفي

 وليال   وجهرا   سرا   عبيده على يشاء كيف ينفق شيء لكل المالك هو سبحانه

 عاجزة مملوكة وااوثان لنهاروا الليل سحاء نفقة يغيضها   مأل  يمينه وهنارا  

 هذا مع دوين من ويعبدوهنا لي شركاء يجعلوهنا فكيف شيء على تقدر  

  .العظيم التفاوت
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 الصوريمباحث يف املنطق 

ده فكر علماء المسلمين، بل هو مستورد من ولَّ  علم المنطق ليق علمًا

على وجه الخصوص جاءهم من ليهم من الفكر اليوناين وىالخارج، حيث جاء 

، اارسطي المنطقبالمنطق الصوري وعلى ذلك يسمى  ،والفيلسوف اليوناين أرسط

رسطي منطق عقيم المنطق اا ويعترب ،د المنطق على القيا  وا ستد ليعتمو

لمولود ا -ف أرسطو يعرِّ ، و-فق   رأي يخص صاحبه - ة جديدة يندي لمعرف

أنه آلة العلم بالمنطق  - قبل الميالد 322المتوفی عام وقبل الميالد  314عام 

 .من قام بتدوين المنطق الصوريهو أول و ،ةالصحيح ةداة البحث والمعرفأو

ستكون  ومن خالل هذه المقدمة التعريفية الموجزة عن المنطق اارسطي    

 هذه الورقات اليسيرة على ثالثة مباحث عامة كما يلي: 

 نقد ىسالمي على يد مفكري اإلسالم. المبحث األول:

 النقد الفكري الغربي الحديث. المبحث الثاين:

 تطور المنهج الصوري وصلته بالمنطق الرياضي )الرمزي(. المبحث الثالث:

صلى اهلل وسلم وبارك على نبينا و، نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                           
  هـ.13/١/1342بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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تساؤ ت  تمن تداعيات الصدمة الحضارية بالغرب الغازي المتفوق برز

ما عوامل و ماذا تقدموا وتخلفنا؟و لماذا تفوق اآلخرون علينا؟ :منها ،فكرية

 النهو.؟كيف و الخلل؟

تعددت اإلجابات عرب قرن ونصف بتعدد اتجاهات المفكرين ومشارهبم، 

(، الطهطاوي، التونسي، الكواكبي، اافغاين، محمد عبده)بداية بالرواد ااول: 

وكانت الصفة الغالبة عليها، الصفة الدفاعية ضد اآلخر المتغلب، ويف مطلع 

ًا كبيرا  للفكر القرن الماضي أصبحت التساؤ ت أكثر ىلحاحًا وشكلت تحدي

العربي وتطلبت استجابة مختلفة، وتربز يف سماء القرن العشرين جهود كواكب 

 معة، أبرزها المشروع اإلصالحي لمحمد عبده الذي تمحور حول ىصالح 

أخرون  التفكير الديني، ويف الثلث ااخير من القرن الماضي ظهر مفكرون نم 

ون، العروي، طربيشي، الجابري، )حنفي، أرك أصحاب مشاريع فكرية متكاملة:

  زكي نجيب محمود، فناد زكريا، محمد جابر اانصاري(.

كانت أولى اإلجابات تركز على أن علة التخلف ابتعاد اامة عن دينها، و

، بينما رأت (اإلسالم هو الحل)فال يصلح أمر هذه اامة ى  بما صلح به أولها 

مثل يف  ياب الديمقراطية، هو الداء اإلجابة الثانية أن التأزم السياسي المت

المزمن بسبب عجز العرب عن ا تفاق على آلية سياسية تضمن ا نتقال 

السلمي للسلطة، وذهبت ىجابة ثالثة ىلى أن نظامنا الرتبوي والتعليمي هو العلة 

يف اإلخفاق، ورأت ىجابة رابعة أن تخلف العرب يكمن يف قصورهم العلمي 
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التي واجهتهم خالل القرون الخمسة ااخيرة كانت  والتقني ان التحديات

 . تقنية، ولم تجد استجابة سليمة منهم

وهناك من رأ  يف ا شرتاكية العربية حال ، واسرتاح قطاع كبير ىلى تحميل 

 ا ستعمار مسنولية التخلف، واتجه آخرون ىلى أن العلة كامنة يف العقلية العربية

الجابري يف مشروعه ذلك رة التاريخية، كما يقول  فتقادها الروح النقدية والنظ

ح ، ولعل الجابري هو الذي بلور وطرح مصطل(نقد العقل العربي) الفكري

فراج وانبهر به كثيرون حتى بان زيفه،  يف ساحة التداول الفكري (العقل العربي)

لد  البشر، وهو أعدل ااشياء قسمة بينهم  ةفالعقل بمعنى القدرة الذهنية واحد

      )ديكارت( فال يوجد عقل عربي أو ىسالمي بإزاء عقل  ربي أو مسيحي، 

و  يمكن أن يكون للعرب عقل مختلف عن عقول بقية الشعوب، لكن 

 .الشعوب تختلف يف طرق تفكيرها ويف فاعلية هذا التفكير يف مواجهة التحديات

       ي وقد رصد كثير من المفكرين جوانب القصور يف منهج التفكير العرب

 ه:يف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بسبب النزعات المؤثرة يف كفاءت

 العقلية العربية أسيرة الماضي المجيد، تعيد ىنتاج مقو ت النزعة الماضوية: -1

  ر.السابقين وتبحث يف الماضي حلو   لمشكالت الحاض

  ل.الرج أعلويةنمن بتنتقص من المرأة وتعقلية العربية ال النزعة الذكورية: -2

للتاريخ، ينتقي من التاريخ اللحظات المضيئة ويغيب  النزعة التقديسية: -3

 .ألف عام من الصراعات وا نقسامات والظالم

الفكر العربي فكر ىقصائي لآلخر اعتقادا  بأنه يملك  النزعة اإلقصائية: -4

 .الحقيقة المطلقة
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 ي علينا المساحة العظمىيحتل وهم التآمر العالم النزعة االرتيابية يف اآلخر: -5

 .من تفكيرنا

 مقابل انتقاص اآلخر والمغا ةب وتعظيم محاسنها النزعة التمجيدية للذات: -6

 .يف سلبياته

ا هو أول من  يف مجال المعرفة اليقينية والوصول ىليها، نجد ابن تيميةو أيض 

إلسالم تحرر من الفلسفة العقلية اليونانية، وهذا   يمنع من أن بعض علماء ا

، ة(هتافت الفالسف: )نقد الفلسفة اليونانية يف كتابهالذي  أبي حامد الغزالي أمثال

ا لمنطق أرسطو، وهو أول من صرح بوجوب اتخاذه  ى  أن الغزالي بقي أسير 

ا من الحجج القرآنية  (القسطا  المستقيم) ميزان ا للعلوم، ويف كتابه: نجد كثير 

 . طاليةقد صا ها يف أقيسة منطقية أرست

وينكد ابن تيمية أن المنطق اليوناين   فائدة فيه، و  يوصل ىلى حقيقة، فلو 

ا يوصل ىلى حقيقية يقينية أو يحسم خالف ا، لما بقي يف النا  قضية  كان صحيح 

يختلفون من أجلها، و  سرٌّ ى  توصلوا ىلى اكتشافه وفهموه، ولما شاعت 

االفرق والمذاهب الفلسفية المتضارب ىننا   . ويضيف: ة التي يهدم بعضها بعض 

ا فيه بفضِل المنطق،  ا من العلوم وصار ىمام  ا من أهل اار. حقق علم  نجد أحد 

  من العلوم الدينية و   يرها، فااطباء والمهندسون و يرهم يحققون ما 

يحققون من علوٍم بغير صناعة المنطق، وقد صنف يف اإلسالم علوم النحو، 

ن كان  والعرو.، والفقه، وأصوله، و ير ذلك، وليق يف أئمة هذه الفنون مح

                                           
 .2انظر: نقد العقل المسلم، عبدالحميد اانصاري، ص (1)

 .1، ص دد ىقبال، ترجمة عبا  محموتجديد التفكير الديني يف اإلسالم، محم انظر: (2)
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 . يلتفت ىلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليونان

النقد الموضوعي العام لمنطق أرسطو: لم يقبل المسلمون منذ البداية و

 لالستنباط وا ستد ل، ويرجع منطق أرسطو كونه قاعدة للتفكير أو منهجًا

-عنه تعالى رضي اهلل-ذلك ىلى أسباب كثيرة، أوضح بعضها اإلمام الشافعي 

رحمه -وأوضح بعضها علماء ااصول والكالم، وكان لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

أنه   يصلح  النصيب الوافر يف نقد المنطق اارسطي وتفنيده مبينًا -تعالى  اهلل

أسباب عامة لرفض المنطق ك هناوالمنهجية اإلسالمية،  لالستد ل يف طريقًا

  :التالية األرسطي متمثلة يف النقاط

أنه يقوم على خصائص اللغة اليونانية، وهي مخالفة للغة العربية، وتطبيقه  -1

 يف العلوم اإلسالمية يندي ىلى متناقضات عديدة، وهذا ما قرره الشافعي

ما )، حيث يقول: يف اللغة العربية كبيرا   باللغة اليونانية، وفارسًا وكان عارفًا

جهل النا  و  اختلفوا ى  لرتكهم لسان العرب، وميلهم ىلى لسان 

 .(أرطاطاليق

مخالفة لعقائد المسلمين، ىذ كانت نظرهتم أهنا ميتافيزيقيا( الأنه يقوم على ) -2

ىلى اإلله يشوهبا ا نحراف والوثنية، فمباحثهم اإللهية تقوم على اإللحاد، 

الشمولي، وتطبيقه مستحيل يف حق الذات العلية اهنا تعتمد على القيا  

ا   يمكن ىدراجه تحت مقدمة كلية وهو ليق جزء   تعالىوصفاهتا، ان اهلل 

 .-كبيرا   تعالى اهلل عن ذلك علوا  -كل الحتى يندرج تحت 

                                           
 16نقض المنطق، ابن تيمية، ص  انظر: (1)
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 أنه يندي ىلى التكلف وتقييد الفطرة بقوانين صناعية متكلفة يف الحد -3

لقلة من النا ، ولو كانت النجاة مقصورة  والقيا ، وهي  ير مستطاعة ى 

 .على العلم هبا لقل الناجون

، ويعتمد على أن المنطق اارسطي يتناىف مع روح البحث التجريبي -4

الفلسفي النظري، وقوانينه ذهنية صورية   تأتى بجديد ان  البحوث

النتائج متضمنة يف المقدمات، فهو يرتب  بكليات ذهنية مجردة، و  يتعامل 

 مع الواقع المحسو .

أن منهجيته يف ا ستد ل دخيلة على فكر المسلمين، ولم يسلكه أصحاب  -5

لالستد ل تتمشى مع الفطرة ومع أسلوب  وىنما سلكوا طرقًاملسو هيلع هللا ىلص النبي 

القرآن، وتنفي بالوصول ىلى العلم الصحيح وىلى تحقيق اليقين يف بساطة 

نهجية اإلسالمية حتى ويسر، فلسنا بحاجة ىليه، وليق يوجد قصور يف الم

 نعوضه هبذا المنطق الصوري المعقد.

أن المنطق اارسطي  يعرتف بيقينية التواتر، فهو يجعل التواتر يفيد العلم  -6

الشخصي فق ، فالقضايا المعلومة بالتواتر يختص هبا من يعلمها فق ، أما 

ذلك  اليقين يف العلم فهو يستفاد من القضايا الكلية المنطقية، ويرتتب على

هدم التواتر يف اإلسالم وعدم يقينية القرآن والسنة وهدم النبوة والرسالة، 

 .وهذا أمر بالغ الخطورة على اإلسالم

                                           
 259  253ص  النشار، ، عليمناهج البحث عند مفكري اإلسالم انظر: (1)
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الحضارة الغربية تشهد يف صورهتا الحديثة والممتدة منذ العصور الوسطى، 

ورات واتسمت بسمات يصعب ىن وبشكل خاص مع مجيء عصر النهضة، تط

وان حيزا  كهذا  ،ها يف تاريخ الحضارات اإلنسانيةلم يستحل العثور على شبيه ل

ليق المكان المالئم للدخول يف موضوع كبير كهذا فلعله يكفي الوقوف ولو 

باختصار عند بعض المفاهيم ااساسية التي لعبت وما تزال تلعب دورا  مركزيًا 

لغربية، وعلى النحو الذي أشار ىليه المفكر وعالم ا جتماع يف تشكل الثقافة ا

االماين )ماكق فيرب( بقوله: )ىن من أبرز ما اتسمت به الحضارة الغربية هو 

فعلى الر م من أن الحضارات  ،سميه الهوية العقالنية المنتظمةتطور ما ي

ن أنواع اإلنسانية المختلفة وعلى مر العصور شهدت أشكا   وأنظمة ثقافية م

    متباينة: علوم، موسيقى، عمارة، أنظمة سياسية، الخ(، فإن الغرب هو الوحيد 

الذي طور النظام العقالين ليصير بارزا  له. ورب   -حسب قول ماكق فيرب  -

)ماكق فيرب( بين ذلك النظام العقالين والنظام ا قتصادي، وأسهم يف الحضارة 

ك مفصال  هذا الكالم: )باإلضافة ىلى الغربية، هو الرأسمالية. ويقول كذل

اانماط القديمة من الرأسمالية التي اتسمت بطغيان الالعقالنية والتخمين طور 

الغرب شكال  مغايرا  جدا  من الرأسمالية التي لم تظهر يف مكان آخر: التنظيم 

 الرأسمالي العقالين للنشاط البشري الحر ذي الصبغة الرسمية(.

                                           
 .21انظر: الغرب يف النقد العربي الحديث، سعد البازعي، ص (1)
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تياران كبيران أحدهما هو التيار الغالب يف المنسسات فيه  الفكر الغربي

وهو الفكر الذي بدأ يف القرن الثامن  والشخصيات ااكاديمية و سيما يف أوربا

عشر وانتشر يف أوربا كلها ثم يف أمريكا، وهو الفكر الذي سماه أصحابه بالفكر 

و التيار المحافظ والتيار اآلخر ه ،التنويري والذي  لب عليه الصدام مع الدين

 امن ا رتباط والذي ما يزال له تأثير   بالدين النصراين نوعًا الذي ظل مرتبطًا

 .على السياسة و سيما يف الو يات المتحدة اكبير  

زال فيه تيارات مخالفة لهذين التيارين ي وما كان لكن الفكر الغربيو

يعني أنه الفكر الذي يسير    الغالبين كتيار الفكر الماركسي، ثم ىن كونه  ربيًا

ىلى الدين، ومنهم من  يف ضوئه كل الغربيين ىذ أن من الغربيين من ظل منتميًا

 .بفطرتهأنكر أسا  هذا الفكر 

ن علم المنطق هو علم الممكن من حيث هو ممكن أو هو أقول: الويمكن 

 .العلم الذي يأخذ بعين االعتبار صورة الفكر دون مادته

منطق يدور بين المنطق الخالص والمنطق التطبيقي،  والمنطق الصوري

فق  مما أعانه على ىزالة الفرق بين الكيف  التصور تفسيرا   (هاملتن)يفسر و

بضرورة  بذلك المنطق الصوري الذي كان متمسكًا والكم لصالح الكم مخالفًا

ة من التمييز التام بين اامور الكيفية واامور الكمية على أسا  أن ااولى مكون

عناصر متجانسة مجمعة بعضها محتو  ومندرج يف بعضها اآلخر وأن الكم 

منلف من أجزاء متجانسة مجمعة ومصفوفة بعضها ىلى جانب بعضها اآلخر 

                                           
 .2جعفر شيخ ىدريق، ص ،قد للفكر الغربي بمنهج علميانظر: ن( 1)
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مما أخذه بعده  (هاملتن) وهذا التمييز بين المفاهيم الكيفية والكمية أزاله

ة ىلى معادلة والمنطقيون الرياضيون لتحويل القضية التقليدي بول(جورج )

 .نشاء المنطق الرياضيإلرياضية 

وىذا كان كل استد ل يرتد ىلى استنباط ينصب على الجزئي يصبح المنطق 

الصوري يف صورته القياسية بال موضوع ما دامت القضايا الكلية  ير موجودة، 

المنطق ا ستقرائي الذي ينطق من الوقائع لكي ( ستوارت مل)وهنا يفارق 

ا ستنباطات الجزئية ىلى قوانين عمومها عموم تجريبي وضامنها يرتفع بتجمع 

ن: فالمنطق التجريبي نوعا ،مبدأ العلية الكلية متكون هو يف ذاته من التجربة

 ي(.المنطق ا سمي الواقعي، والمنطق ا ستقرائ)

 بصرف صورهتا حيث من والرباهين ااحكام يف يبحث الصوري المنهج

 ،عام بوجه القياسي المنطق على أرسطو، أو منطق على ويطلق مادهتا عن النظر

 كما يلي: ،مراحل بارتباطه بالفيلسوف أرسطوتطور المنهج الصوري على 

 أرسطو: قبل المنطق 

 ديدتح منهم ويطلب طالبه على ااسئلة ىثارة طريقة يستخدم :سقراط 

 المنطق مواضيع من موضوعين أسق سقراط أن النتيجة المفاهيم، فكانت

 .والتعريفات ا ستقراء، والحدود: هما القديم

                                           
الصققفحة الرسققمية علققى الفققيق بققوك للشققيخ مختققار الطيبققاوي، ا طقققالع علققى الصققفحة يف تققاريخ  (1)

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid على الراب :هق 15/6/1436
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 التقسيم طريقة يستخدموالنازل، و الصاعد الجدل طريقة يستخدم :أفالطون

ببعض،  بعضها وعالقة ماهيتها حيث من ااشياء تصنيف على قائمو المنطقي

 .الجزئيات على تطبيقه ثم الكلي بالتعريف البدء حاوراتهم يف يطالب وكان

المعريف،  اليقين ىلى الوصول اجل كان وأفالطون سقراط عليه سار وما

 على تقوم   طريقتهما أن الدقيق، ىذ العلمي التصنيف درجة ىلى يصل لم لكن

 .بذاهتا بينة واضحة مقدمات

 عرفها فلسفية عقلية كربأ بأرسطو المنطق ذكر يقرتن أرسطو: عند المنطق 

 له خلفه ما صاغ بل الصفر من فلسفته يبدأ لم أرسطو التاريخ، فإن

 وقواعد ضواب  له علمية، فجعل صيا ة وأفالطون سقراط قبله الفيلسوفان

 (.العلم آلة: )وأشكال، وسماه

 أرسطو: بعد المنطق 

 ر، وذلكعش الساد  القرن حتى عليه هو ما على أرسطو بعد المنطق ظل أوالً:

 أن منهم ظنًا العقلي والبحث الفلسفي النظر يحرمون الكنيسة رجال ان

 عدا تطورات أي المنطق على يدخل العقيدة الدينية، فلم يفسد ذلك

 :القضايا، مثل بعض يف الشراح من يسيرة زيادات

 والعر. والفصل الجنق النوع، فأصبحت الكليات على زاد :فرفريو  -1

 .الخمق( الكليات )مبحث: وأسماها والنوع، والخاص العام

 يتحدث لم أرسطو أن ر م الشرطية القضية على اهتمامهم اقتصر :الرواقيون -2

 .الحملية بالقضية اكتفى بل عنها

 كتب وترجمة بالشرق الغرب اتصال فمع طويال   الكنيسة حكر يدم لم :ثانيًا
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 المييناإلس المناطقة نقد من استفاد الجديد، وقد المنطق ظهر الفلسفة

 :كالتالي مراحل، وهي بعدة الجديد المنطق اارسطي، ومر للمنطق

 بيكون(، وكان )فرنسيق اإلنجليزي الفيلسوف ىليه دعا :ا ستقرائي المنطق -1

   أرسطو منطق البحت، واعترب العقلي والتفسير التجريب على قام منطقه

 تقدمًا رائيا ستق المنطق اليقيني، وكان العلم تحقيق ىلى باإلنسان يصل

 .للعصر حقيقيًا

 اكتشافات له وكان )جاليليو( اإليطالي الفيلسوف ىليه دعا :الرياضي المنطق -2

 المنطق، وساعده يف نجاحه يف ساعده مما الطبيعة وعلم الفلك علم يف

 .ليبيتز( )ويلهام الفيلسوف

رياضي، : ىليه، مثل هبا يشار التي العديدة التسميات ر م :الرمزي المنطق -3

 :خصائص بثالث يتميز أنه ي، حسابي، ى جرب

التصورات  أي المباشر بالشكل تدل التي العقلية الرموز استخدام 

 )×(. الضرب كعالمة

 من عدد توليد على القدرة فيه حيث ا ستنباطي المنهج استخدام 

 .القواعد من قليل عدد بواسطة الجديدة ااحكام

 د  ت، كرمزققال من محددة مواضيع لها التي المتغيرات استخدام 

 .المعاد ت يف(  ، ص)

 والرتكيب. والتحليل التجربة على التجريبي المنطق ويقوم :التجريبي المنطق -4

 يف الرياضي با تجاه : بدأصلة المنهج الصوري بالمنطق الرياضي )الرمزي( 

 تجاوز فقد وبذلك ،الكيف دون الكم فكرة على يرتكز الحديث التفكير عقلية

 العلمي المنطق هي الرياضيات أن القديم حيث المنطق يف تفكيرال منهج
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 بأننا وأكد ااسا  هذا على أرسطو منطق )ديكارت( نقد ولقد ،للعقل الحقيقي

 هنا ومن ،النهائية الحقيقة ىلى سنصل للمادة، فإننا الرياضية القوانين اكتشفنا ىذا

 فحقق الكيفي لتفسيرا من بد    الفيزياء يف الكمي التفسير )ديكارت( أدخل

 .الرياضي منطقه تطبيق يف أو العلمي منهجه يف مذهال   نجاحًا

 الرمزي وناد  المنطق تطوير يف شرعوا الذين أوائل من )ليبنتز( ويعترب

 العلمية، وذلك التصورات كافة تمثيل بواسطتها يمكن عالمية علمية لغة بإنشاء

 بحوثه يف )ليبنتز( أكد وكذلك ،ةالعقلي الرموز بين والتأليف التوافق خالل من

 اخرتاعًا يكون أن يمكن العقلي لالستد ل العالمي الحساب أن على الرياضية

 باللغة عنها يعرب التي المشكالت كل حل فيه يتم آلي منهج تحقيق يف مفيدا  

 أهنا ى : التطبيق يف حظها تنال لم اقرتاحات مجرد بقت أرائه أن ور م ،العالمية

 أن عجب   ولذلك ،هبا وىيمانه للرياضيات )ليبنتز( تقديق د م على تدل

 ،أيضًا وااخالق بالماورائيات يقرتن أن المنطق لير  الرياضية تصوراته امتدت

 فحقائقها. الطبيعي الطبيعي، والقانون الالهوت لعلم واحدة صورة فهو

 فطرية. هي التي الذهنية المبادئ عرب نصلها أن يمكن وبراهينها

 

     
 

                                           
 .5-3الجبوري، ص  الدين عماد ،المنطق تطور يف انظر: نظرة (1)
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 املنهج االستداللي عند ابن تيمية

 

من خالل  -رحمه اهلل تعالى  –يبدو جليًا أن منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كتبه ومناقشاته المتميزة بالتنوع يف الطرح النابع من منهج السلف القائم على 

حث ولعل يف هذا الب ،الكتاب والسنة بموازين دقيقة، من  ير  لو و تقصير

المختصر نسل  الضوء على أهم النقاط التي توضح منهج شيخ اإلسالم ابن 

 ا ستد لي.  –رحمه اهلل تعالى  -تيمية 

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

 أهم النقاط التي توضح 

 االستداللي منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية

 تعظيمه، وجعله ااصل يف مسائل العقيدة والتفسير، وعينص الشراحرتام ال أوالً:

  وحشده النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف.

 ويندرج عليه مايلي:

ليق لها معنى باطن . أي أنه ااخذ يف أبواب ا عتقاد بظواهر النصوص -1

ظاهر شيء من أسمائه  ىن)ومن قال ى: تعال يخالف ظاهرها، قال رحمه اهلل

                                           
  هـ.11/16/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 .135-161عبداهلل الغصن، ص، دعاو  المناوئين لشيخ اإلسالم ابن تيميةانظر:  (2)
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والظاهر ى  وصفاته  ير مراد فقد أخطأ انه ما من اسم يسمى اهلل تعالى به 

أن يكون  يقتضييستحقه المخلوق  ير مراد به فكان قول هذا القائل  الذي

جميع أسمائه وصفاته قد أريد هبا ما يخالف ظاهرها و  يخفى ما يف هذا 

 .الكالم من الفساد(

 تقديم النقل على العقل ىذ هو أجل منه مرتبة لكونه صادرا  عن المعصوم. -2

به بدون تفريق بين العمل ، وملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل ح اآلحاد ىذا صقبول خرب  -3

: )مذهب تعالى العقائد وبين ااحكام التشريعية الفقهية، قال رحمه اهلل

 (.ت أصول الدياناتبالقبول تصلح إلثبا ةأصحابنا أن أخبار اآلحاد المتلقا

الشرعي وعدم الشذوذ برأٍي  الموافقة للدليل سلف اامةاختياراته اقوال  -4

ن كان قد يخطر له إلم يقل ق  يف مسالة ى  بقول سبقه ىليه العلماء فو ،جديد

كما قال  ،ويتوجه له فال يقوله وينصره ى  ىذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء

 (.ىياك أن تتكلم يف مسألة ليق لك فيها ىمامعالى: )رحمه اهلل تاإلمام أحمد 

فهما وحي من  التعار. بين نصوص الكتاب ونصوص السنة تقريره عدم -5

 [3 – 4النجم: ] َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ اهلل كما قال سبحانه:

أن كالم اهلل متشابه متماثل، يصدق بعضه رحمه اهلل تعالى  ن ابن تيميةوبي  

ا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه يف موضع آخر، وىذا هنى عن شيء لم بعضًا، فإذ

                                           
 .1/395( انظر: مجموع الفتاو ، 1)

 .265-269رائد عكاشة وأنور الزعبي، ص  ،ة عطاؤه العلمي ومنهجه اإلصالحي( انظر: ابن تيمي2)

 .311/ 1، عبد الرحمن الفيروائي، انظر: شيخ اإلسالم ابن تيمية وجهوده يف الحديث (3)

 .159ص ، ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماين، الرد على ااخنائي انظر: (4)
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أن -كذلك  –تعالى  وقد بي ن رحمه اهلل يأمر به يف موضع آخر، بل ينهى عنه.

النصوص   تتعار. يف نفق اامر، ى  يف اامر والنهي ىذا كان أحدهما 

 ا تعار.وأما ىذ ناسخًا، واآلخر منسوخًا، وأما ااخبار فال يجوز تعارضها.

م الخاص على  عند أحد خربان أو أمران أحدهما عام واآلخر خاص، وُقد 

وىذا كان يف كالم اهلل  العام، فإنه يعلم أن ذلك ليق بتعار. يف الحقيقة.

كالم مجمل أو ظاهر قد ُفسر معناه أو بينه كالم آخر متصل به، ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله

وله، و  عيب يف أو منفصل عنه، لم يكن يف هذا خروج عن كالم اهلل ورس

 ذلك و  نقص.

ىلمامه باللغة العربية، ومعرفته بد لة االفاظ وفهم النص، وتمكنه من  -6

 علمي الرواية والدراية والتصحيح والتضعيف.

اطالعه على المذاهب الفقهية وقدرته على المقارنة بينها. فتجده يناقش  ثانيًا:

دليل دون ا رتباط بمذهب للأقوال المذاهب ويرجح ما يراه موافقًا 

عن  وأما نقله للفقه، ومذاهب الصحابة والتابعين فضال  وقيل عنه: ) ،معين

 (.فليق له فيه نظير ااربعةالمذاهب 

: تعالى يقول رحمه اهلل ،، ومقاصد الشريعةااصول والقواعد العامة ضب  ثالثًا:

طيه حقه ومعنى حتى تع لفظًاملسو هيلع هللا ىلص  وانظر يف عموم كالم اهلل ورسوله)

وأحسن ما يستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده 

                                           
 .103-101ص ىبراهيم عقيلي، تكامل المنهج المعريف عند ابن تيمية، :انظر (1)

 .255/1، موقف ابن تيمية من ااشاعرة، عبد الرحمن المحمودانظر:  (2)

 .3١حتقيق نجم عبد الرمحن خخلف، ص  مرعي بن يوسف الكرمي احلنبيل،   لزكية،ة االشهاد ( انظر: 4)
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 .(فان ضب  ذلك يوجب توافق أصول الشريعة

 اامانة العلمية يف التعامل مع النص من خالل: رابعًا:

 دعوته ىلى نقل ااقوال بألفاظها. -1

 الدقة يف نسبة ااقوال ىلى أصحاهبا. -2

 كتب، وا عتذار ىذا لم يجدها.رجوعه ىلى المصادر وال -3

 رجوعه ىلى أكثر من نسخة يف الكتاب الواحد. -4

ىنصافه وتفريقه بين ااقوال وااشخاص؛ انه ربما أنه رجع عنها أو  -5

 تاب قبل وفاته.

 وكذلك بيان ما عند الفرق الضالة من الخير، وتفريقه يف الحكم عليهم.

 

 

     
 

 

                                           
 .١١/ 6٢مو  الفتاى،، انظر: جم( 1)

 325-1/315، المحمود موقف ابن تيمية من ااشاعرة، عبد الرحمنانظر:  (2)
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 التشريقأيام يف أحكام الرمي 

مسائل الحج كثيرة ومتنوعة وقد وقع الخالف بين العلماء يف كثير منها ومن 

مسائل الحج التي وقع فيها الخالف مسألة وقت رمي الجمرات يف أيام 

 البحث ىلى أربعة مباحث على النحو اآليت: هذا وقد قسمت ،قالتشري

 .مفهوم رمي الجمرات المبحث األول:

 رمي الجمرات. سبب مشروعية المبحث الثاين:

 رمي جمرة العقبة وآدابه. المبحث الثالث:

 أيام التشريق وآدابه.يف رمي الجمرات  المبحث الرابع:

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 القذف والدفع. اللغة: الرمي يف

ٍة ىلى موضع الرمي. الرمي يف االصطالح:  دفع الحصى الصغار بُِقوَّ

 .وجمار، وجمعها جمرات، الجمرة: الحصاة الصغيرة الجمرات يف اللغة:

                                           
  هـ.64/1/1346 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 لسان العرب، ابن منظور. ظر:ان (2)
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: )اشتقاق الجمرة: من تعالى قال العالمة محمد اامين الشنقيطي رحمه اهلل

ع؛  جتماع الحصى يف ر: وهو التجم  يت   الموضع الذي ُيرمى فيهالتجم  أو ُسمِّ

ع  جتماع الحجاج عندها يرموهنا  .والعلم عند اهلل تعالى(، الجمرة من التجم 

مجتمع الحصى الذي تحت العمود الشاخص الذي يقع الجمرة يف االصطالح: 

ويقع الحو. يف جهة جمرة ، الوسطىو وس  الحو. يف الجمرة الصغر 

فإذا وقع الحصى داخل الحو. تحت العمود ، العقبة الغربية الجنوبية

وقد  ملسو هيلع هللا ىلص وهو الموضع الذي رمى فيه رسول اهلل، الشاخص أجزأح عند العلماء

 الكرب : جمرة العقبة من جميع الجهات. أصبح حو. الجمرة

ل مقن رمقى الجمقار ىبقراهيم الخليقل ،  ملسو هيلع هللا ىلص وردت أحاديث تدل على أن أوَّ

لميا أتيى إبيراهيم » ققال: ملسو هيلع هللا ىلص يرفعقه ىلقى النبقي، فعن ابقن عبقا  رضقي اهلل عنهمقا

فرمياه بسيبع حصييات ، خليل اهلل المناسك عرض له الشييطان عنيد جميرة العقبية

ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصييات حتيى ، ألرضيف ا حتى ساخ

فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة، اخ يف األرضس

وملقة أبقيكم ، )الشقيطان ترجمقون قال ابن عبقا  رضقي اهلل عنهمقا:، «يف األرض

 .(ىبراهيم تتبعون

                                           
 .يف ىيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيانانظر: ( 1)

 .سعيد بن وهف القحطاين ،رمي الجمراتانظر: ( 2)

 .وصححه االباين يف صحيح الرت يب والرتهيب ابن خزيمةرواه ( 3)
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 ىذا وصل الحاج ىلى منى يوم النحر فاافضل أن يعمل اآليت:

 :يقطع التلبية عند جمرة العقبةأوالً: 

حديث عبد اهلل بن عبا  رضي اهلل عنهما: أن أسامة كان ردف جاء يف            

، الفضل من المزدلفة ىلى منىثم أردف ، من عرفة ىلى مزدلفة ملسو هيلع هللا ىلص النبي

يت ، «يلبي حتى رمى جمرة العقبة ملسو هيلع هللا ىلص لم يزل النبي»فكالهما قال:  وُسمِّ

وخلفها من ناحية الشام واٍد فيه بايع ، جمرة العقبة؛ اهنا يف عقبة مأزم منى

وبجانبها طريق ، هي مالصقة للجبلو، بيعة العقبة ملسو هيلع هللا ىلص اانصار رسول اهلل

ولهذا سميت بالعقبة ، والعقبة: الطريق مع الجبل، مع الجبل يسمى العقبة

فتو  مفتي البالد السعودية بعد وأزيل طرف الجبل المتصل بجمرة العقبة 

بتاريخ ، تعالى رحمه اهلليم يف عصره العالمة محمد بن ىبراه

كما هو ، العقبة والجبلوأنشئت الطرقات بين جمرة ، هق1/5/1359

 .مشاهد اآلن

 طريقة رمي جمرة العقبة:ثانيًا: 

وجمرة العقبة ، والكعبة عن يساره، يستحب له أن يجعل منى عن يمينه           

ويكرب ، يرفع يده مع كل حصاة، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، أمامه

مرمى؛ لحديث ويتأكد بأن الرمي يقع يف الحو. داخل ال، مع كل حصاة

                                           
 .( متفق عليه1)

 سعيد بن وهف القحطاين. ،رمي الجمراتانظر: ( 2)
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فعن عبد الرحمن بن يزيد: )أنه حجَّ مع ،    عبد اهلل بن مسعود

 فرآه يرمي الجمرة الكرب  بسبع حصيات،   عبداهلل بن مسعود 

ثم قال: ، ومنى عن يمينه، ن يسارهفجعل البيت ع، ُيكبِّر مع كل حصاة

 .)هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة(

 :ثالثًا: وقت رمي جمرة العقبة

، هذه الجمرة الوحيدة التي يستحب للحاج أن يرميها ُضحى  يوم النحر          

ى الجمار الثالث ى  بعد الزوال فعن جابر وأما بقية اايام ف ال ُترمح

يوم النحر ضحى  وأما بعُد فإذا زالت  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )رمى رسول اهلل   

يوم  ملسو هيلع هللا ىلص )رمى النبي ولفظ البخاري معلقًا:، هذا لفظ مسلم، الشمق(

ااخيرة مما وجمرة العقبة ، «عد ذلك بعد الزوالورمى ب، النحر ضحى  

 أو يذبحه ىن كان عليه هدي.، ثم ينحر هديهيلي مكة

 :والحلق أفضل، رابعًا: الحلق أو التقصير

ن له هدي حلق رأسه أو ا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كاىذا              

ره دعا بالرحمة والمغفرة  ملسو هيلع هللا ىلص ان النبي والحلق أفضل للرجل؛، قصَّ

للمحلقين ثالث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد اهلل بن 

، «رحم اهلل المحلقين» قال: ملسو هيلع هللا ىلص رضي اهلل عنهما: أن رسول اهلل عمر

 قالوا:، «اهلل المحلقينرحم » قال:، ول اهللوالمقصرين يارس قالوا:

والمقصرين  قالوا:، «رحم اهلل المحلقين»قال: ، والمقصرين يارسول اهلل

                                           
 .مسلمرواه ( 1)

 .( متفق عليه2)
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أما المرأة فليق عليها ى  التقصير و «والمقصرين»يا رسول اهلل؟ قال: 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو  اانملة أو أقل.تأخذ من كل قرن قدر 

ى ، التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه باإلحرام ى  النساء وُيسمَّ

 فإذا تحلل التحلل ااول استحب له أن يتطيب؛ هذا التحلل ااول.

إلحرامه حين  ملسو هيلع هللا ىلص لقول عائشة رضي اهلل عنها: )كنت أطيب رسول اهلل

ويستحب له أن يتنظف ويلبق  .بالبيت( ولحله قبل أن يطوف، يحرم

 ثم ، أحسن ثيابه ثم يطوف طواف اإلفاضة
ٌ
ويسعى ىن كان عليه سعي

 
ٌ
، يرجع الحاج ىلى منى بعد طواف اإلفاضة والسعي ممن عليه سعي

 ىن أراد التأخر.، والثالث عشر، والثاين عشر، رفيبيت هبا ليلة الحادي عش

منها: ،ذكر العلماء شروطًا لصحة الرمي أوالً:

 وفعله.، ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون المرمي به حصى؛ لقول الرسول الشرط األول:

        يقصققد  فلققو رمققى يف الهققواء، أن يكققون الرمققي مقصققودا  بفعلققه الشييرط الثيياين:

، رمي الجمرة فوقعت الحصاة يف المرمى لم يجزه؛ انه لم يقصقده

 .«ىنما ااعمال بالنيات»: ملسو هيلع هللا ىلص فال بد من نية مطلق الرمي لقوله

 وقوع الحصى يف المرمى يف الحو. يف مجتمع الحصى. الشرط الثالث:

                                           
 .( متفق عليه1)

 .( متفق عليه2)

 .( متفق عليه3)
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  لبة الظن أو العلم بوقوع الحصى يف المرمى. الشرط الرابع:

وتعتققرب ، فلققو رماهققا دفعققة واحققدة   تجققزئ، تفريققق الرميققات الخييامس: الشييرط

 .واحدة

ثم جمرة ، ثم الوسطى، فيبدأ بالصغر ، ترتيب رمي الجمرات الشرط السادس:

 .«لتأخذوا عني مناسككم»وقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص لفعل النبي، العقبة

لألدلة ، ب من واجبات الحج عند جماهير العلماءالرمي أيام التشريق واج :ثانيًا

 اآلتية:

 يرمي على راحلته يوم ملسو هيلع هللا ىلص رأيت النبي»قال:  ◙حديث جابر  الدليل األول:

لتأخذوا مناسككم؛ فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد »ويقول: ، النحر

 .«حجتي هذه

وقد ، يف أيام التشريق الجمار الثالث بعد الزوال ملسو هيلع هللا ىلص رمي النبي الدليل الثاين:

 .«خذوا عني مناسككم لعلِّي ال أراكم بعد عامي هذا»قال: 

 ىل مل خل ُّٱ :فقال ، أمر اهلل تعالى بذكره يف أيام التشريق ث:الدليل الثال

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل
 َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي ىهيه مه

وليق يف منى ، فالحجاج مأمورون بذكر اهلل يف منى، [6١4البقرة: ]

 رضي اهلل عنها لحديث عائشة ذكر ينفرد به الحج ى  ذكر الجمار؛

                                           
 .رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام، شرف بن علي الشريفانظر: ( 1)

 .مسلمرواه ( 2)

 .البيهقي يف السنن الكرب رواه ( 3)
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ورمي ، وبين الصفا والمروة، بالبيتىنما جعل الطواف » ترفعه:

 .«الجمار إلقامة ذكر اهلل

 ًا: وقت الرمي أيام التشريق على النحو اآلتي:لثثا

  :بعد الزوالمن  أول وقت الرمي أيام التشريق -1

وتجب عليه اإلعادة يف ، بل رميه باطل، فال يصح رميه ومن رمى قبل الزوال

فإنه يجب عليه ، فإن انتهت أيام التشريق ولم يعد، أيام التشريق بعد الزوال

 لألدلة اآلتية:، لجرب هذا النقص، دم

 ملسو هيلع هللا ىلص رمى النبي»:   قال جابر ، بعد الزوال ملسو هيلع هللا ىلص رمى النبي الدليل األول:

وهذا لفظ ، «والورمى بعد ذلك بعد الز، يوم النحر ُضحى  

الجمرة يوم النحر  ملسو هيلع هللا ىلص رمى رسول اهلل»ولفظ مسلم: ، البخاري

 .«وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمق، ُضحى  

يرمي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )كان رسول اهلل، حديث ابن عبا  رضي اهلل عنهما الدليل الثاين:

  .الجمار ىذا زالت الشمق(

طاف  ملسو هيلع هللا ىلص حديث عائشة رضي اهلل عنها حين ذكرت أن النبي :ثالثالدليل ال

 أيام  قالت: )ثم رجع ىلى، طواف اإلفاضة
ح
منى فمكث هبا ليالي

كل جمرة بسبع ، التشريق يرمي الجمرة ىذا زالت الشمق

والثانية فيطيل ، ويقف عند ااولى، يكبِّر مع كل حصاة، حصيات

                                           
 .وضعفه االباين يف ضعيف سنن أبي داود، والرتمذي أبو داودرواه ( 1)

 لقا مجزومًا. البخاري مع رواه (2)

 .الرتمذيسنن وصححه االباين يف صحيح  ،الرتمذي رواه (3)
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ع، القيام  .و  يقف عندها(، ويرمي الثالثة، ويتضر 

ة قال: )سألت ابن عمر ، حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما :رابعالدليل ال فعن وبحرح

، متى أرمي الجمار؟ قال: ىذا رمى ىمامك فارمه، رضي اهلل عنهما

يَّن، سألةفأعدُت عليه الم فإذا زالت الشمق  قال: ُكنَّا نتحح

 .رمينا(

 بنافعن نافع: أن عبد اهلل ، حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما :خامسالدليل ال

عمر كان يقول: )  ُترمى الجمار يف اايام الثالثة حتى تزول 

 .الشمق(

أنه قال: )  ُترمى الجمرة ،    حديث عمر بن الخطاب :دسالدليل السا

  .حتى يميل النهار(

من عمل »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص حديث عائشة رضي اهلل عنها عن النبي :سابعالدليل ال

على أن جميع  وهذا يدل، «عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد  

 .العبادات توقيفية   يقبل منها ى  ما كان مشروعًا

 

                                           
 .وصححه االباين يف صحيح سنن أبي داود ،أبو داودرواه  (1)

 ( كنا نتحي ن: أي نطلب الحين: وهو الوقت.2)

 .البخاري رواه (3)

  يف الموطأ. اإلمام مالكرواه ( 4)

 .البيهقي يف السنن الكرب رواه ( 9)

 .تفق عليه( م6)

 .مجموع فتاو  ابن بازانظر:  (5)
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        لفعله ، أن الرمي لو كان قبل الزوال يف أيام التشريق جائزا   :ثامنالدليل ال

طويل ؛ فيه من فعل العبادة يف أول وقتها؛ ولما فيه من تملسو هيلع هللا ىلص النبي

الوقت حتى يتسع وقت الدعاء عند الجمرة ااولى والوسطى؛ 

أنه دعا بمقدار قراءة  ملسو هيلع هللا ىلص ذكر عن النبي    ان ابن مسعود

 .سورة البقرة

لما  ؛ملسو هيلع هللا ىلص أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزا ؛ لبادر ىليه الرسول :تاسعالدليل ال

 فيقول:، يأمر أمته بالتيسير ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان، على أمته فيه من التَّيسير

روا» روا وال ُتعسِّ تعالى وقد أخرب الصحابة رضي اهلل  ،«يسِّ

ما ُخيِّر بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم »: ملسو هيلع هللا ىلص عنهم أن النبي

 .«يكن إثمًا

، وبعد مماته ملسو هيلع هللا ىلص عمل جميع الصحابة بال استثناء يف حياة النبي :العاشرالدليل 

وقد حج مع ، فكلهم يرمون يف حجهم يف أيام التشريق بعد الزوال

مائة )بلغ عددهم كما ذكر العلماء: ، من المدينة خلق كثير ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  (.وثالثين ألفًا

عت عطاء يقول: )  ُترمى الجمرة قال سم، عن ابن جريج عشر:حادي الالدليل 

 .فعاودته يف ذلك فقال ذلك(، حتى تزول الشمق

                                           
 .محمد العثيمين ،الشرح الممتع انظر: (1)

 .ه( متفق علي2)

 ( متفق عليه.3)

 .فتح الملك المعبود يف شرح سنن أبي داودانظر: ( 4)

 .مصنف ابن أبي شيبةانظر: ( 9)
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اائمة ك يقولون بعدم جواز الرمي قبل الزوالاامة  كبار علماء :رعش ثاينالالدليل 

، وأحمد، والشافعي، اإلمام مالك اربعة أصحاب المذاهب المتَّبعة:ا

ص يف ي، وأبو حنيفة ، وم النفر فق  قبل الزوالى  أن أبا حنيفة رخَّ

قال العالمة محمد بن ىبراهيم رحمه  ،ولكن   ينفر ى  بعد الزوال

)رمي الجمرات الثالث أيام التشريق   يصح قبل الزوال:  :تعالى اهلل

 ري ٰى ُّٱأما الكتاب فقوله تعالى:  بالكتاب والسنة واإلجماع:

 ملسو هيلع هللا ىلص وأما السنة فرميه ،[١احلرش: ] َّ جئحئ يي ىي  ني مي زي

كما يف ، بعد الزوال على وجه ا متثال والتفسير المفيد للوجوب

وحديث عائشة ، وحديث ابن عبا ، وحديث ابن عمر، حديث جابر

وقد ُنصَّ عليه يف بعض ، وأما اإلجماع فأمٌر معلوم رضي اهلل عنهم.

و  يرد عليه ما ذكره هذا الرجل عن ، واإلجماع، كتب الخالف

و  يعترب ، إن هذا   ُيعدز خالفًا أبدا  ف، و يرهما، وعطاء، طاو 

بل هو مصادم ، خالفًا عند العلماء؛ انه  حظ  له من النظر بتاتًا

 .للنصوص(

  آخر وقت الرمي أيام التشريق: -2

 يوٍم من أيام التشريق على ثالثة أقوال: اختلف العلماء يف نهاية وقت الرمي كل

وما بعده ، ي بغروب شمق ذلك اليومآخر وقت رمي كل يوٍم ينته القول األول:

 وقد نقل عن مالك.، قضاء

                                           
 .ابن قدامة ،المغنيانظر: ( 1)

 .مجموع الفتاو انظر: ( 2)
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وقد نقل عن أبي ، ينتهي رمي كل يوٍم بطلوع فجر اليوم الذي بعده القول الثاين:

 حنيفة.

فمن فاته ، فهي كلها كاليوم الواحد، هناية الرمي آخر أيام التشريق القول الثالث:

الذي بعده بعد الرمي قبل  روب شمق ذلك اليوم رماه يف اليوم 

رها كل ها ىلى آخر بوٍم رماها بعد الزوال بالرتتيب، الزوال و  ، وىن أخ 

، والحنابلة، ونقل عن الشافعية، ى  أنه قد خالف السنة، شيء عليه

  .وأبي يوسف ومحمد من الحنفية

وكذلك جمرة ، واألفضل يف رمي الجمار أيام التشريق أن ُتْرَمى قبل الغروب

وىن كان اافضل ، رماها قبل  روب يوم النحر فقد رماها يف وقٍت لهاالعقبة من 

  .أن ُترمى جمرة العقبة ضحى لغير الضعفة

 ملسو هيلع هللا ىلص ان النبي أما الرمي بعد غروب الشمس ليالً فقد أجازه بعض أهل العلم؛و

وكذلك جمرة ، وقَّت ابتداء الرمي بعد الزوال يف أيام التشريق ولم يوقِّت انتهاءه

فااحوط أن يرمي قبل الغروب حتى ، ة بعد طلوع الشمق يوم النحر لألقوياءالعقب

ولكن لو اضطر ىلى ذلك ودعت الحاجة ىليه فال بأ  أن يرمي ، يخرج من الخالف

  . يف الليل عن اليوم الذي  ابت شمسه ىلى آخر الليل قبل فجر اليوم الذي بعده

 

 

                                           
 .الجمرات وما يتعلق به من أحكام، شرف بن علي الشريفرمي انظر:  (1)

 .سعيد بن وهف القحطاين ،رمي الجمراتانظر:  (2)

 .ابن بازمجموع فتاو  انظر: ( 3)
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منها ، الذي غابت شمسه بأدلة واستدل على جواز الرمي يف الليل عن اليوم

 األدلة اآلتية:

ُيسأل  ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان رسول اهلل، حديث ابن عبا  رضي اهلل عنهما الدليل األول:

فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ ، «ال حرج» فيقول:، أيام منى

 .«حرجال»فقال رجل: رميُت بعدما أمسيُت؟ قال: ، «حرجال»قال: 

ص للرعاء أن »: ملسو هيلع هللا ىلص حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما: أن النبي الدليل الثاين: رخَّ

 .«يرموا بالليل

، فجاز فعله بالليل، الرمي يف الليل جائز؛ انه فعل من أفعال الحج الدليل الثالث:

 .والوقوف بعرفة ،والسعي، كالطواف

  : صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثالثة:رابعًا

 يف رمي الجمار أيام التشريق الثالثة على النحو اآليت:يجب الرتتيب

يبدأ بالجمرة ااولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد  -1

، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، الخيف

فإن لم يقع ، و  بد أن يقع الحصى يف الحو.، ويكبِّر على ىثر كل حصاة

يف الحو. لم يجِز. ثم يتقدم حتى ُيسهل يف مكان   يصيبه الحصى فيه و  

 فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويال .، ينذي النا 

ثم يأخذ ذات ، يكرب مع كل حصاةرة الوسطى بسبع حصيات يرمي الجم -2

 ستقبل القبلة فيقوم طويال  يدعو ويرفع يديه.م ويد  الشمال ويتق

                                           
 .باينوصححه اال ،النسائيرواه ( 1)

 االباين يف سلسلة ااحاديث الصحيحة. وحسنه ،البيهقيرواه ( 2)

 .ن أحكام، شرف بن علي الشريفرمي الجمرات وما يتعلق به مانظر:  (3)
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 ثم ينصرف، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبِّر مع كل حصاة -3

و  يقف عندها و  يدعو؛ لحديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما: أنه 

ثم يتقدم ، ى ىثر كل حصاةلكان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياٍت ُيكبِّر ع

ويدعو ويرفع يديه ويقوم ، ُيسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويال  حتى 

ثم ينصرف ، و  يقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، طويال  

ثم يرمي الجمرات يف اليوم الثاين من  يفعله( ملسو هيلع هللا ىلص يقول: هكذا رأيت النبيف

أيام التشريق بعد الزوال كما رماها يف ااول تمامًا. ويفعل عند ااولى 

ل رمى يف  والثانية كما فعل يف اليوم ااول من أيام التشريق وىذا لم يتعجَّ

عند ااولى والثانية  ويعمل، اليوم الثالث عشر كما رمى يف ااول والثاين

  .كما عمل يف اليوم ااول والثاين

  : من عجز عن رمي الجمرات أيام التشريق الثالثة:خامسًا

جاز أن ، والمرأة الحامل ونحوهم، والصغير، والمريض، الكبيرمثل:     

ل من يرمي عنه؛ لقول اهلل تعالى: ، [12التغابن: ] َّمئ خئ حئ جئ ُّٱٱُيوكِّ

، وزمن الرمي يفوت، ن مزاحمة النا  عند الجمراتيستطيعووهن ء  

 .و  يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخالف  يره من المناسك

 

 

                                           
 .البخاريرواه ( 1)

 .سعيد بن وهف القحطاين ،رمي الجمراتانظر:  (2)

 .مجموع فتاو  ابن باز انظر: (3)
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ويجوز ، أما ااقوياء من الرجال والنساء فال يجوز لهم التوكيل يف الرميو

له كل جمرة من الجمار الثالث يف  للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكَّ

ثم بسبٍع عن من ، فيرمي الجمرة ااولى بسبع حصيات عن نفسه، موقٍف واحدٍ 

له وهكذا الثانية والثالثة وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليزه على ، وكَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص قوله: )حججنا مع رسول اهلل   وقد ُرِوي عن جابر  ،التفصيل السابق

 .ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم(

يشرتط يف الوكيل أن يكون حاجًا ذلك العام؛ انَّ الرمي بعض أعمال و

بحٌث و  ينفعه، الحج ْمُيُه عح رح ؛ انه لو رمى  ير حاج فح وىذا ، فال يصح ى  مِْن حاجٍّ

ثم يصح  عن  يره ويشرتط أن يرمي الوكيل عن نفسه سه فال لم يصح  رميه عن نف

له عمن  .كل جمرة من الجمار الثالث يف موقف واحد على الصحيح وكَّ

 :من غربت عليه الشمس من اليوم الثاين عشر وهو لم يخرج من منى :سادسًا

 ويرمي الجمار الثالث يف اليوم الثالث عشر، فإنه يلزمه التأخر ويبيت يف منى

من غربت له »وال؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه كان يقول: بعد الز

الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فال ينفرنَّ حتى يرمي الجمار من 

مثل ، بت عليه الشمق بمنى يف اليوم الثاين عشر بغير اختيارهلكن لو  ر، «الغد

ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فال يلزمه التأخر ، أن يكون قد ارتحل وركب

 .على الصحيح

                                           
 .محمد العثيمين ،لحجوالمنهج لمريد العمرة وا ،مجموع فتاو  ابن بازانظر:  (1)

 يف.رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام، شرف بن علي الشرانظر:  (2)

 .( أخرجه مالك يف الموطأ3)

 مجموع فتاو  ابن بازانظر: ( 4)
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 :ًا: رمي الجمرات يف اليوم الثاين عشر من أيام التشريق بعد الزوالبعسا

ل وطاف طواف الوداع ثم ذهب ىلى وىن شاء ، بالده ىن شاء الحاج تعجَّ

ر فبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال يف اليوم الثالث ، تأخَّ

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ وهذا هو اافضل؛ لقوله تعالى:، عشر
ص للنا   ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وان النبي[6١4البقرة: ] َّ  حيخي جي ىهيه مه جه ين أحِذنح ورخَّ

لِ  ل هو، بالتعجز ات الثالث بعد الزوال من بل بقي حتى رمى الجمر، ولم يتعجَّ

، والمغرب، والعصر، وصلى هبا الظهر، ثم نزل باابطح، اليوم الثالث عشر

 .ثم هنض ىلى مكة؛ ليطوف طواف الوداع، ثم رقد رقدة، والعشاء

 

     
 

                                           
 .البخاريرواه ( 1)
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  احلوار يف القرآن الكريم والسنة النبوية

        

تختلف و ، عجائبه و تنقضي آياته المتأمل يف الوحي العظيم الذي   تفنى       

، زادها هداية وتبصيرا  ، يعلم أنه كلما ازدادت البصائر فيه تأمال  وتفكيرا  ، د  ته

، ومن اقرتب من ساحله، وكلما بجست من معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا  

وأساليب الوحي هي ، واستظل يف ظله يجد حجة الوحي هي أقو  الحجج

  ر.ايب ومن أهمها أسلوب الحوأعظم ااسال

)الحوار  :كتبته تحت عنوانسلم ميف حياة الوهذا البحث حول موضوع هام        

 :قسمت البحث ىلى خمسة مباحثوقد  ،يف القرآن الكريم والسنة النبوية(

 تعريف الحوار لغة واصطالحًا.  :المبحث األول

 الحوار يف القرآن الكريم.  :المبحث الثاين

 الحوار يف السنة النبوية.  :بحث الثالثالم

 أصول الحوار.  :المبحث الرابع

 آداب الحوار. :المبحث الخامس

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                           
  هـ.6/1342/ 4 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 .2انظر: الحوار يف اإلسالم، عبداهلل القاسم، ص (2)
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  :غةتعريف الحوار ل       

وهم يتحاورون أي ، أصله من الحور وهو الرجوع عن الشيء وىلى الشيء       

 .والمحاورة مراجعة المنطق والكالم يف المخاطبة، الكالم يرتاجعون

 .والمحاورة والحوار المراددة يف الكالم ومنه التحاور

  :تعريف الحوار اصطالحًا     

وعرفه بعضهم بأنه نوع يف الحديث بين ، طرفين مراجعة الكالم وتداوله بين       

يستأثر فال، أو فريقين يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة ،شخصين

 أحدهما دون اآلخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب.

مع التمسك ، شدة يف الكالم بين الحوار والجدال هو أن الجدال الفرقو

وأما الحوار فهو مجرد مراجعة الكالم بين الطرفين دون  ،ب لهبالرأي والتعص

.بل الغالب عليه الهدوء والبعد عن التعصب، وجود خصومة بالضرورة

والحوار ، بين الحوار والمناظرة بأن المناظرة أدل على النظر والتفكر وفرق

.أدل على مراجعة الكالم وتداوله

                                           
 .4/211 ،ابن منظورسان العرب، انظر: ل (1)

 .1/416 ، وز آباديالفيرالقامو  المحي ، : انظر (2)

 .22انظر: الحوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، يحيى زمزمي، ص (3)

 .26ص ، المرجع السابق (4)

 .21ص ، المرجع السابق  (9)
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 ري يرجع ىلى ظهور وشهرة بعض المصطلحاتوالذي يظهر لي أن الفرق اعتبا

 فقد ساد يف عصر من العصور مصطلح المناظرة يف كل بحث بين، يف زمن دون آخر

ثم ساد ، تكاد تجد مصطلح الحوار عند المتقدمينحتى  ، اثنين يف مسألة علمية

 .يف هذا العصر مصطلح الِحوار يف ذلك المعنى بعينه حتى   تكاد تسمع  يره

، وذلك أمر    رابة فيه أبدا  ، عني القرآن الكريم عناية بالغة بالحوار

وا قتناع هو ، الذي ينبع من أعماق صاحبه، فالحوار هو الطريق اامثل لاقناع

وقدم لنا  ،اإلنسانأسا  اإليمان الذي   يمكن أن يفر. وىنما ينبع من داخل 

منها ما دار بين ىبراهيم عليه الصالة ، كريم نماذج كثيرة من الحوارالقرآن ال

حيث ، وقصة موسى عليه السالم ،والسالم وبين الرجل الذي آتاه اهلل الملك 

ىذ سأله ربه عما ، وقصة عيسى عليه السالم، طلب من ربه أن يسمح له برؤيته

وقصة  اهلل تعالى ىذا كان طلب من النا  أن يتخذوه وأمه ىلهين من دون

وقصة داود عليه السالم مع ، وقصة قارون مع قومه، أصحاب الجنتين

                                           
 .193انظر: آداب الحوار )دراسة تأصيلية(، محمد سعد اليوبي، ص  (1)

 .295-291سورة البقرة، آية  (2)

 .143سورة ااعراف، آية  (3)

 .116سورة المائدة، آية  (4)

 .11سورة الكهف، آية  (9)

 .56سورة القصص، آية  (6)
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وقصة ، وقصة ابني آدم، وقصة نوح عليه السالم مع قومه، الخصمين

 . موسى عليه السالم مع العبد الصالح

 ومن اطلع على هذه النماذج و يرها يتأكد له أن القرآن الكريم يعتمد

 وهداية ،وجالء الحقائق، اعتمادا  كبيرا  على أسلوب الحوار يف توضيح المواقف

وىعالء  اإلنسانوالتدرج بالحجة احرتامًا لكرامة ، العقل وتحريك الوجدان

 لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونور.

ا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولسيرة يف المتأمل  ُيدرُك أنَّ محمد  هو رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بإنصاف لح

ا وصدق ا انه   ُيمكن إلنسان أن يجمع يف حياته وسلوكياته خالصة  ؛حقًّ

ة الوسائل البشرية يف التعامل مع النا  ى َّ أن يكون نبيًّا ، يةاإلنسانالفضائل  وقمح

ى ىليه ا ُيوحح ن معين متخصص وخبير يف مجاله يستطيع أن ينهل م كلو، معصوم 

ا ، ؛ فالداعية المصلح سيجد ُبغيتهملسو هيلع هللا ىلص حياة رسول اهلل والسياسي سيتعلَّم دروس 

 والطبيب النفسي سيتعلَّم من رسول اهلل، والقائد العسكري سينال مطلبه، بليغة

 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ :؟ وقد قال اهلل عز وجل وكيف  ، ملسو هيلع هللا ىلص

 لرسولوكذلك كان ا ، [61األحزاب: ] َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك

                                           
 .21سورة ص، آية (1)

 .95سورة ااعراف، آية  (2)

 .25سورة المائدة، آية  (3)

 .69سورة الكهف، آية  (4)

 .16انظر: أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، ص  (9)



  79 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

ِن استخدم الحوار على اإلطالق؛ فهو ملسو هيلع هللا ىلص ، يعلم وظيفة الحوار ملسو هيلع هللا ىلص أفضل مح

على أحسن ما يكون طوال  ملسو هيلع هللا ىلص وقد مارسها، وفنونه، وآدابه، وأساليبه، وفوائده

مع الشيخ والطفل على حدٍّ ، مع الرجل والمرأة، حياته مع المسلم والكافر

 .سواء

لة للتواصل والتراحم مع يستخدم الحوار كوسي ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان رسول اهلل

وترد يف أشكال شتى ، نماذج كثيرة متنوعة للحوار ملسو هيلع هللا ىلص ونجد يف سيرته ،اآلخرين

 :منها ،لتقدم لنا الدروس التي يحسن بنا االنتفاع بها

فقال لقه يقا نبقي اهلل أتقأذن لقي يف  ملسو هيلع هللا ىلص رو  أبو أمامة أن  المًا شابًا أتى النبي -1

فقدنا حتقى جلقق بقين  ،ادن، بيوهقر :ملسو هيلع هللا ىلص فققال النبقي، الزنا؟ فصاح النا  به

كيذلك  :ققال، قال:  ! جعلني اهلل فقداك أتحبه ألمك؟: ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي، يديه

ققال: ، قال:  ! جعلنقي اهلل فقداك الناس ال يحبونه ألمهاتهم. أتحبه البنتك؟

، ققال:  ! جعلنقي اهلل فقداك أتحبه ألختك؟، كذلك الناس ال يحبونه لبناتهم

يقده علققى  ملسو هيلع هللا ىلص فوضقع رسققول اهلل ،بونيه ألخييواتهمكيذلك النيياس ال يحققال: 

فلقم يكقن شقيء ، وحصين فرجيه، واغفير ذنبيه، اللهم طهر قلبهصدره وقال: 

 أبغض ىليه من الزنا. 

يخترب صدقه يف الدعوة وققد ابتقاع منقه تمقرا  ىلقى  ملسو هيلع هللا ىلص وجاء يهودي ىلى النبي -2

قولقه: فكقان ، فطالبه قبل حلول ااجل مغلظًا له يف القول وس  القوم، أجل

 فهم به عمر رضي اهلل عنه فمنعه الرسول، ىنكم يا بني عبدالمطلب قوم مطل

                                           
 .32به وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، يحيى زمزمي، صانظر: الحوار آدا (1) 

 رواه اإلمام أحمد يف مسنده. (2)
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أن تيأمرين بحسين ، أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير هيذاوقال له يا عمر:  ملسو هيلع هللا ىلص

ثم أمر بإعطائه حققه وزيقادة عشقرين صقاعًا  ،وتأمره بحسن االقتضاء، األداء

   ن ىسالمه. فلم يسع اليهودي ى  ىعال، يف مقابل ترويع عمر له

فقققال يققا رسققول اهلل! ىن امققرأيت  ملسو هيلع هللا ىلص وأتققى رجققل أنكققر ولققده ىلققى رسققول اهلل -3

ققال: ، قال: نعقم إبل؟ هل لك من: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل، ولدت  المًا أسود

ققال:  أيين ذليك؟ققال: ، قال: نعم فيها من أورق؟قال: ، قال: حمر ما لونها؟

 . م لعل عرقًا نزعهوهذا الغال: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهلل، لعل عرقًا نزعه

فقد يكون يف ااصول ما ، وتقاربًا بين ااصول واآلداب، هناك تداخال  بينًا

بعض ااصول ولذلك اإلشارة على ، يف ىنجاح الحوار يساعدهو أدب 

 :ومن أصول الحوار الهامة ،يف مبحث آخر عن آداب الحواروالبقية ، المهمة

، أي ىظهقار الحقق والوصقول ىليقه، أن يراد بالحوار وجه اهلل تعالى األصل األول:

وهقذه الر بقة يجققب أن تكقون موجقودة عنققد الطقرفين   أن تكقون الغايققة 

مجرد الغلبة والظهقور.  والمقصقود يف ذلقك أن يكقون الحقوار بريئقًا مقن 

بعيقدا  عمقا ، من العنف وا نفعقالخاليًا ، خالصًا لطلب الحق، التعصب

 يفسد القلوب ويهيج النفو . 

                                           
 ذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد. (1)

 متفق عليه. (2)

 .96انظر: الحوار آدابه وضوابطه، يحيى زمزمي، ص  (3)

 .20انظر: أصول الحوار وآدابه يف اإلسالم، صالح بن حميد، ص  (4)
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 بد للمحاور أن يكون عالمًا بالمسألة التي يريد أن يحاور ، العلم األصل الثاين:

فال يجوز لانسان أن يدخل ساحة الحقوار قبقل أن يسقتكمل أدواتقه ، فيها

لح بقالحجج والتسق، العلمية والعقلية. فموضوع الحوار والعلم بتفاصيله

يمكنققه مققن ، والرباهققين المنيققدة لققه سققالح فعققال يف يققد المحققاور النققاجح

 وليق رمال متحركة.، الوقوف على أر. ثابتة

أي أن يكونا متقاربين مقن ، أن يكون هناك تكافن بين المتحاورين األصل الثالث:

وى  فققإن الغلبققة سققتكون ، ويف العقققل والفهققم، الناحيققة العلميققة والثقافيققة

، )مقا نقاظرت عالمقًا ى   لبتقه :ويف ذلك يقول اإلمام الشقافعي، لجاهلل

 وما ناظرين جاهال   ال  لبني(. 

فققققد يختلقققف ، تحديقققد موضقققوع الحقققوار ونقطقققة ا خقققتالف األصيييل الرابيييع:

ثققم يحققدث ، ولققيق علققى مسققألة واحققدة، المتحققاوران يف مسققائل عديققدة

فيتشقعب ، سقألة ااولقىبقدون أن يتفقق علقى الم، الحوار يف مسألة أخر 

ولهقذا يكقون ، الحوار ويطول يف أمر فرعية بعيدة عن موضقوع المحقاورة

 سائبًا   ينتهي ىلى نتيجة.، الحوار عائمًا   زمام له

مقن المهقم أن نعقرف يف هقذا ااصقل ، قطعيقة النتقائج ونسقبيتها األصل الخامس:

ومقا عقدا ، الخطقأىدراك أن الرأي الفكري نسبي الد لة على الصواب أو 

ورأي ، ذلققك فينققدرج تحققت المشققهورة: )رأيققي صققواب يحتمققل الخطققأ

                                           
 .42الحوار، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، ص انظر: أصول  (1)

 .24انظر: الحوار يف القرآن الكريم، محمد كمال الحويل، ص  (2)

 .64انظر: الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، أحمد الصويان، ص  (3)



  82 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

 يري خطأ يحتمل الصواب(. وبناء  عليه فليق شرط التحاور الناجح أن 

فإن تحقق هذا واتفقا على رأي فنعم ، ينتهي أحد الطرفين ىلى قول اآلخر

 وىن لم يكن فالحوار ناجح.، وهو منتهى الغاية، المقصود

وذلك ان اإلسالم ير  بأن الطبيعة ، بالحوار اهتمامًا كبيرا   اإلسالماهتم 

 ويدعو اإلسالم ىلى ا لتزام باآلداب ،ية ميالة بطبعها وفطرهتا ىلى الحواراإلنسان

تحقيق يف عالى ت لينجح بحول اهلل ؛ة على من يريد المشاركة يف أي حواررعيمال

  :ومن آداب الحوار، ااهداف المطلوبة

ىن مققن أهققم مققا يتوجققه ىليققه المحققاور يف حققواره التققزام ، المحققاورة بالحسققنى -1

 رت ُّٱٱففققي محكققم التنزيققل يقققول تعققالى:، والمجادلققة، الحسققنى يف القققول
 .[٢4اإلرساء: ] َّيت  ىت نت مت زت

الغققرور فيجققب تجنققب مققا يققدل علققى العجققب و، التواضققع بققالقول والفعققل -2

ومققن التواضققع يف الحققوار تققرك اسققتخدام االفققاظ الدالققة علققى ، والكربيققاء

ونحقو هقذه ، وقلقت، وأنقا، وعندي كقذا، التعالي والكرب كأن يقول: نر  كذا

 االفاظ.

 

 

                                           
 .23انظر: أصول الحوار وآدابه يف اإلسالم، صالح بن حميد، ص  (1)

 ، سلمان العودة، شري  صويت متوفر على شبكة ا نرتنت.انظر: أدب الحوار (2)
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ىن كثيرا  من النا  يخفقون يف تربك أثر طيب يف نفو  مقن ، حسن ا ستماع -3

ىهنقم يحصقرون همهقم ، هم باهتماماهنم   يصغون ىلي، يقابلوهنم اول مرة

علمقًا بقأن ، فإن تكلم المستمع لقم يلققوا لقه بقا   ، فيما سيقولونه لمستمعهم

 أكثر النا  يفضلون المستمع الجيد على المتكلم الجيد.

بل ، فال يدر حقًا، يجب على المحاور أن يكون منصفًا، العدل واإلنصاف -4

اادلة الجيدة والمعلومات عليه أن يبدي ىعجابه باافكار الصحيحة و

، وهذا اإلنصاف له أثر عظيم يف قبول الحق، الجديدة التي يوردها محاوره

والتعصب وعدم قبول الحق  ،تضفي على المحاور روح الموضوعيةكما 

فإن اهلل أمرنا باإلنصاف حتى مع ااعداء ، من الصفات الذميمة يف كتاب اهلل

 جت مبهب حبخب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ فقال تعالى:

 خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت
 . [١املائدة: ] َّ خض حض جض مص

فقال يغضقب اتفقه ، فالمحاور يجب أن يكون حليمًا صبورا  ، الحلم والصرب -5

والغضقب   يوصقل ، وا بتعقاد عنقه، فإن ذلك يندي ىلقى النفقرة منقه، سبب

والحلقم مقن ، وىنما يكون ذلقك بقالحلم والصقرب، ىلى ىقناع الخصم وهدايته

 خيمي حي  جي يه ىه ُّٱ تعقالى: لمنمنين كما ققالات اصف
ومن أعلقى مراتقب الصقرب مقابلقة  ، [143آل عمران: ] َّ ٰر ٰذ يي ىي

وكثيقر مقن القذين ، فإن ذلك له أثر عظقيم علقى المحقاور، اإلساءة باإلحسان

                                           
 .45انظر: أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، ص:  (1)

 .93قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة الملك سعود، صة اإلسالمية، انظر: المدخل ىلى الثقاف (2)
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وىنمقا ادبقه ، اهتدوا لم يهتدوا لعلقم المحقاور واسقتخدامه أسقاليب الجقدل

 ومقابلته باإلحسان.، وحسن خلقه واحتماله لألذ 

الحققوار اإليجققابي الصققحي هققو الحققوار الموضققوعي الققذي يققر  الحسققنات  -6

ق، والسلبيات يف ذات الوققت ا ىمكانيقات التغلقب ويقر  العقبقات ويقر  أيض 

وهو حوار صادق عميق وواضح الكلمات ومقدلو هتا وهقو الحقوار ، عليها

داع الحقيقققي المتكققافئ الققذي يعطققى لكققال الطققرفين فرصققة التعبيققر واإلبقق

ويحرتم القرأي اآلخقر ويعقرف حتميقة الخقالف يف القرأي بقين البشقر وآداب 

 .الخالف وتقبله

 

     
 

 

                                           
 .92سالمية، جامعة الملك سعود، ص قسم الدراسات اإلة اإلسالمية، انظر: المدخل ىلى الثقاف (1)

 انظر: أدب الحوار، سلمان العودة، شري  صويت متوفر على شبكة ا نرتنت. (2)
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 أدب التخاطب يف السنة النبوية 

 

 المقدمة

، والصالة والسالم علقى أشقرف السقابقين والالحققين، الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد  وعلى آله وصبحه أجمعين.  ، نبينا محمد

فهققي الكاشققفة عققن مققدفون ، فققإن الكلمققة مققن جليققل نعمققة اهلل علققى عبققاده

والكلمقة مقن ، و  ُيعرف ققدر هقذه النعمقة ى  برؤيقة حقال مقن ُحرمهقا، المشاعر

ورب كلمققة ، فققرب كلمققة أوجبققت لقائلهققا الجنققة، موجبققات النجققاة أو الخسققران

إن العبد لييتكلم »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال    عن أبي هريرة، أوبقت صاحبها يف النار

اهلل بهيا درجيات وإن العبيد لييتكلم  هيرفعي بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي لها باالً 

. «يهوى بها يف جهنم، ال يلقي لها باالً ، بالكلمة من سخط اهلل

ورب كلمقة ، فقرب كلمقٍة رأبقت صقدعًا، والكلمة لها ااثُر النافُذ يف القلوب

لت نفسقًا ، ورب كلمقٍة أوققدت عزيمقة  يف القنفق، فرقت جمعًا ورب كلمقٍة خقذَّ

                                           
  هـ.1١/16/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ خلص كتب امل (1)

م بعنوان: )لملخص  (6) داهلل عبدالمحسقن بقن عبقالقدكتور  كتبه( أدب التخاطب يف السنة النبويةلبحث الُمحكَّ

ثقافقة اإلسقالمية يف جامعقة الملقك قسقم الكلية الرتبيقة بالمساعد ب ااستاذ-حفظه اهلل تعالى   التخيفي

م هذا البحث وصدر سعود بالريا.،   بحث يف مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.الُمحكَّ

 .6113رقم  حديث ،رواه البخاري( 3)
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المسقلم بشقر هبقا الفألح هو الكلمقة الطيبقة يست ملسو هيلع هللا ىلص وقد جعل النبي، منبعثة للطاعة

فقققد اعتنققت ، اجققل هققذه ا عتبققارات و يرهققاو ،فتنبعققث همُتققه وتعظققم ر بتققه

ببيان اآلداب التي ينبغي أن يلتزمهقا المقتكلم لتكقون ، نصوص الوحيين الشريفين

 جالبة  له ااجر دافعة  عنه الوزر.، كلماته نافعة  

قققالمِ الِخطقققاُب والُمخاطحبقققة: ُمرا قققة الكح عح بحقققة  ، جح بحقققه بقققالكالِم ُمخاطح وققققد خاطح

وهققي: مراجعققة ، . والمخاطبققُة مفاعلققة مققن الخطققابوُهمققا يحتقققخاطحبانِ ، وِخطابققًا

وضدها المغايبة. ، الكالم بحضرة من يخاطبه

وهو الرجوع عن الشيء وىلى الشيء. ، الحوار: أصله من الحور

ى  أنَّ التخاطقب أخقص ، ع التخاطقبوالتحاور: تراجع الكالم. فهو متفق م

فإنه أعم مقن ذلقك. فقيمكن أن ، وأما الحوار، انه يكون بحضرة من يخاطبه، منه

 كمن يحاور  يره كتابة .، يحاوره من هو  ائب عنه

، ى  أنه يأخذ صقفة الغلبقة والشقدة والخصقومة، الجدل: وهو بمعنى الحوار

 ولذا فإنَّ شدة الفتل تسمى يف اللغة جد  .

ِدٌل ، المحاجة: التخاصم ، والحجُة ما دفع به الخصم، ورجٌل محجاٌج أي جح

وقيل: الوجه الذي يكون فيه الظفر والغلبة. وهي بمعنى الجدل. 

                                           
 ( مادة: خطب.1/361، ولسان العرب، ابن منظور )انظر: الصحاح، الجواهري )خطب(( 1)

 انظر: لسان العرب )حور(.( 2)

 . 236للمناوي، ص(، والتعاريف 101رجاين )انظر: لسان العرب )جدل(، والتعريفات للج( 3)

 انظر: لسان العرب )حجج(.( 4)
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   المناظرة: النظر بالبصيرة من الجانبين يف النسبة بين الشيئين ىظهارا  للصواب.

بح وتجاوب القوُم: ، التجاوب: هو التحاور  .بعُضهم بحْعضًاجاوح

فنطاق البحقث هقو التوجيهقات النبويقة التقي تعنقى ببيقان أدب الحقديث بقين 

.المتخاطبين بمعناه ااعم

وعقاء لحمقل والكلمقات الجميلقة خيقر ، الكلمات قوالب المعقاين ولبوسقها

، فتجعلقه مهيقأ  لقبولهقا، المعاين الجليلة؛ لما ُتحدثه من أثقر محمقود يف قلقب السقامع

، والفقأل الصقالح، الطيبقة الكلمقة يف فطقر النقا  محبقةح  جعقل اهللُ قال ابن بطال: )

وققد يمقر الرجقل ، المنظر اانيققو، للبشر كما جعل فيهم ا رتياح ، واانق به

وبالروضقققة المنثقققورة فتسقققره وهقققي ، هقققو   يشقققربهو، بالمقققاء الصقققايف فيعجبقققه

 تنفعه(. 

إن اهلل جمييل »كمقا ققال: ، والتجمل محبوب ىلى اهلل تعقالى يف كقل ااحقوال

و  ، وجمقال الققول داخقل يف عمقوم الجمقال القذي يحبقه اهلل، «يحب الجمال

ث مقققن أجلقققه. بقققل ىن الجمقققال يف عقققربة بخصقققوص السقققبب القققذي ورد الحقققدي

 المعنويات أعظم من الجمال يف المحسوسات. 

                                           
 (.651(، والتعاريف للمناوي )251انظر: التعريفات للجرجاين )( 1)

 (.5/435بن بطال )صحيح البخاري  انظر: شرح ( 2)

 .25حديث رقم  ،أخرجه مسلم( 3)
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 ومن ذلك:، وقد تنوعت النصوص المؤكدة على العناية بحسن الكلمة

قْأل فقققال ملسو هيلع هللا ىلص : ُسقئل النبقيقققال-عنهمقارضقي اهلل -عقن ابقن عبقا     :عقن الفح

 .«الكلمة الطيبة، حسنةالكلمة ال»روايٍة: ويف ، «الكلمة الصالحة»

، اتقوا الناَر وليو بشيق تميرة»:ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  عن عدي بن حاتم 

 . «فبكلمة طيبة

والعنايققة بحسققن انتقائهققا ، سققائل التواصققل بققين الخلقققالكلمققة مققن أقققو  و

وذلققك أنَّ ضققمور ، مسققاهمة فاعلققة يف نشققر الققذوق الرفيققع بققين أفققراد المجتمققع

منذٌن بفشقو أضقدادها مقن الكلمقات ، المفردات الحسنة يف التخاطب بين النا 

 ية:ويمكن بيان عناية السنة بالمحافظة على الذوق العام يف العناصر التال، الرديئة

ويقأيت ، : الفحقش: القبقيح مقن الققول والفعقلأوالً: التحذير من الفح  يف القيول

حاديث الدالة علقى ذم وقد تنوعت اا، بمعنى التعدي يف الرد والجواب 

ميا شييء »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسقول اهلل   ◙فعن أبي الدرداء ،هذا الخلق

ليبغض الفياح  وإن اهلل ، أثقل يف ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن

 . «البذيء

                                           
 .2223رقم  حديث ومسلم،، 9422حديث رقم ، رواه البخاري( 1)

 .1016رقم  حديث ومسلم،، 1345رقم  حديث، البخاريرواه ( 2)

 (، ولسان العرب )فحش(.3/419انظر: النهاية يف  ريب الحديث )( 3)

 .2002رقم  حديث، ، والرتمذي9659رقم  حديث، أخرجه ابن حبان( 4)
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المتحدث اللبقق ينقأ  بنفسقه عقن كقل  :ثانيًا: التلميح فيما يستحى بدالً من التصريح

يم عقن عمقه عقن عبقاد بقن تمقلفٍظ ينبو عنه الذوق الرفيع. وىليك هذه اامثلة: ف

وعقن  ، «أو يجيد ريحيًا، مع صيوتًاسينصرف حتى ي ال»: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

ال تقبيل صيالة مين أحيد  »: ملسو هيلع هللا ىلص ققال: ققال رسقول اهلل    ◙أبقي هريقرة

با سققم الصققريح  ملسو هيلع هللا ىلص لققم ينطققق النبققي ففققي هققذين المثققالين «حتييى يتوضييأ

 وىنما عبَّر عنه بصفته.، للحدث

، متعققددة، : أصققناف ااذ  باللسققانثالثييًا: التحييذير ميين أذى المسييلمين باللسييان

و يقر ذلقك وجميعهقا ألفقاٌظ ، والنميمقة، والغيبة، والسخرية، فمنها: اللعن

بققن وتعكققر الققذوق العققام. فعققن عبققد اهلل ، وتققنذي الققنفق، تخققدش الحيققاء

المسييلم ميين سييلم » يقققول: ملسو هيلع هللا ىلص : سققمعت رسققول اهللقققال ¶عمققرو 

 .«المسلمون من لسانه ويده

، وُيطمئن ىلقى خقربه، فُيقبل قوله، يجعل صاحبه محال  للثقة صدق الحديث 

وىليقه ،  ىذا كقان هقذا الخلقق أصقيال  يف نفقق صقاحبهو  تتحقق هذه الطمأنينة ى 

يكتيب  حتيى، ويتحرى الصيدَق ، وال يزال الرجل يصدق»: ملسو هيلع هللا ىلص اإلشارة يف قول النبي

                                           
 .159رقم  حديثأخرجه البخاري، ( 1)

 .229، ومسلم، حديث139حديثأخرجه البخاري، ( 2)

 .10أخرجه البخاري، حديث رقم ( 3)
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 سقعودوهقو سقبب لقدخول الجنقة كمقا يف حقديث عبقد اهلل بقن م ،«عند اهلل صديقًا

وإن ، وإن البير يهيدى إليى الجنية، إن الصيدق بير  »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل ◙

الفجيور  وإن وإن الكيذب فجيور  ، العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقًا

 .«عند اهلل كذابًا وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب، يهدى إلى النار

مقا خقال  شقيئًا ى  وأفقا. عليقه جمقا   وهبقاء  عقن ، الرفق جماع الخير كله

 إن الرفق ال يكيون يف شييء إال زانيه»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبيعن  -رضي اهلل عنها-ائشة ع

 اافعال. ووهذا يشمل الرفق يف ااقوال ،  «وال ينزع من شيء إال شانه

ومقن اامثلقة علقى ذلقك يف بقاب  ، القدينوس  وا عتدال صفة أصقيلة يف تال

  ◙ عن أبي موسىالتخاطب: النهي عن المبالغة يف المدح ف
ز
 قال سمع النبقي

قدْ طريقه يف المِ ويُ  ثني علقى رجقلٍ يُ  رجال   ملسو هيلع هللا ىلص أهلكيتم أو قطعيتم رهير »: فققال، ةِ حح

وأمقا ىذا ، حمول على المقدح القذي فيقه مبالغقة وتجقاوز للحقدوهذا م «الرجل

فققد صقح ، كان المدح بما يف الممدوح فال حرج؛ ىذا أمنت الفتنة على الممدوح

                                           
 .2605رقم  حديثلم، ، ومس9543رقم حديث، أخرجه البخاري( 1)

 واللفظ له. ،2605رقم  حديث ،، ومسلم9543رقم  حديثأخرجه البخاري، ( 2)

 .2954رقم  حديثأخرجه مسلم، ( 3)

 .9513رقم  حديثأخرجه البخاري، ( 4)
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مققدح أصققحابه بمققا فققيهم مققن الصققفات الحسققنة. قققال الحققافظ ابققن  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبققي

وُيقققنمن علقققى الممقققدوح ، حجقققر: )والضقققاب  أن   يكقققون يف المقققدح مجازفقققة

ب والفتنة(. اإلعجا

 

وقققد اشققتملت التوجيهققات ، الكلمققة هققي أداة التخاطققب بققين المتحققاورين

 النبوية بيان الصفات التي تجعل الكلمة نافعة لقائلها وسامعها:

ىذا ، متألقة ذات نفوذ يف نفو  السامعين : تظل الكلمةترك الفضول من القول -

وأوقعهققا موقعهققا الالئققق هبققا. عققن الحسققين بققن علققي ، عققرف المققتكلُم قققدرها

 .«من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه»: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال ¶

ومجانبقة التكلقف ، الدين مبنقاه علقى اليسقر والسقماحة: يف الفصاحةترك التكلف  -

ولما يورثقه ذلقك مقن ىعجقاب ، لما يجلبه من ىدبار النا  عن المتكلف، والتنطع

ن أحيبكم إ» :ققال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ◙ عن أبى ثعلبة الخشني، المتكلف بنفسه

كم منيى بعيَد أو إلييَّ بغضيكم أن إو، خالقيًاأوأقربكم منى يف اآلخرة أحاسنكم  إليَّ 

                                           
 (.10/455) ،فتح الباري( 1)

 ( من طريق حجاج بن دينار، عن شعيب بن خالد. 1/201أخرجه أحمد )( 2)
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 .«الثرثارون ،المتفيهقون، المتشدقون، سوؤكم أخالقًاأ يف اآلخرة

أنَّقه كقان ىذا تكلقم  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبقي ◙ : عن أنقق بقن مالقكتوضيح المعنى -

الكققالم  تققهىعادقققال الخطققابي: )أمققا  ،بكلمققة أعادهققا ثالثققًا حتققى تفهققم عنققه

كان يفعلقه احقد معنقين: أحقدهما أن يكقون بحضقرته مقن يقصقر ما نإف ؛ثالثًا

، كرر الققول ليققع بقه الفهقم؛ ىذ هقو مقأمور بقالتبليغفي، فهمه عن وعي ما يقوله

وىما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعقًا مقن الكقالم القذي يدخلقه اإلشقكال 

 فُيظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه ويرتفع اإلشكال معه(. ، وا حتمال

 مقن أنجقع الوسقائل إلظهقار الحقق والرت يقب، : جودة البيان وجمالهحسن البيان -

، أنقه لمقا ققد رجقالن مقن المشقرق فخطبقا ¶. عن عبد اهلل بقن عمقر فيه

إن من البيان لسحرًا أو إن بعض »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسقول اهلل، فعجب النا  لبياهنما

  .«البيان سحر

لعبقد أن يتأمقل يف فقإنَّ د ئقل التوفيقق ل التبي ن يف معنى الكلمة ومعرفة مآالتها: -

فقإذا نطقق ، فإنَّ الكلمة ملٌك لصقاحبها، بهاقوأن يعرف عوا، كل كلمة يلفظ هبا

 وقد جاء التحذير من ىطالق اللسان بالكالم الذي   يعرف المتحقدث، هبا ملكته

لييتكلم إن العبيد » :ملسو هيلع هللا ىلص ققال: ققال رسقول اهلل ◙ عن أبقي هريقرة، عواقبه

 .«والمغرب  النار أبعد مما بين المشرقبها يف هويي، بالكلمة ما يتبين فيها

                                           
 .9995رقم  حديث، ، وابن حبان2011رقم  حديث(، والرتمذي، 4/153أخرجه أحمد )( 1)

 .59رقم  حديث، ريأخرجه البخا( 2)

 (.1/201أعالم الحديث )انظر:  (3)

 .9434رقم  حديثأخرجه البخاري، ( 4)

 .2511رقم  حديث، ومسلم، 6112رقم  حديثأخرجه البخاري، ( 9)
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، : هقذه المهقارة فرققان بقين المتحقدث الجيقد مقن  يقرهاالعتناء بنبرة الصوت -

وهبا ُيستدل على حالتقه النفسقية ويعقرف  ضقبه ورضقاه وااصقل أن يتحقدث 

ن ِعنده.  الرجل بالقدر الذي ُيسمُع مح

يققراد بققه: أنَّ لهيئققة ، مصققطلح )لغققة الجسققد( مققن المصققطلحات المعاصققرة        

اطْب   يف بعض ااحاديث تطبيقًا لهذا المعنى:و، الجسد لغة منثرة يف نفق المخح

: وهقذه مهقارة مهمقة ينبغقي للمتحققدث أن العنايية بهيةية الجسيد عين الحيديث -

 بالغ يف ىيصال الفكرة. فإنَّ هيئة المتحدث وحركة الجسد لها أثرٌ ، يتقنها

: ىنَّ الكلمة ليست لفظة مجقردة  تنخقذ تعابير الوجه وأثرها يف نفس المخاَطب -

ألسقت تقر  أنَّ الكلمقة يتنقوع فهمهقا بقاختالف حقال ، بمنأ  عقن هيئقة قائلهقا

 وصفة ىخراجه لها.، قائلها

                ،ثقققرا  محمقققودا  يف نفقققق السقققامعهقققو القققذي يحقققدث أ، الخطقققاب المقققنثر

   ، و  يكققون للخطققاب ذلققك ااثققر ى  ىذا اقققرتن بالمهققارات التققي تزيققده فاعليققة  

 ومثال ذلك:

: هذا المسقلك يأخقذ أشقكا   إثارة نفس المخاطب وتحفيزه لسماع ما يقال له -

 متعددة كطرح ااسئلة على المخاطب لتهيئته لما يقال له.
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أن رسقول  ◙ عقن أبقي هريقرة :مور المعنوية يف قوالب حسييةتقريب األ -

ببيياب أحييدكم يغتسييل منييه كييل يييوم خمييس  أرأيييتم لييو أن نهييراً »قققال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

فيذلك  :ققال،   يبققى مقن درنقه شقيء :ققالوا ؟هل يبقى من درنه شيء، مرات

  .«الخطايا مثل الصلوات الخمس يمحو اهلل بهن

 : المحاور الجيد هو الذي يملك السيطرة على انفعا ته.ضبط المشاعر -

من الجوانب المشرقة يف التوجيهات النبوية يف شأن التخاطب: اعتبار الحقق 

 الحظة هذا اامر يف الجوانب التالية:وي، وحفظ كرامته، المعنوي للُمخاطب

وىنققزالهم ، : حفققظ االقققاب اصققحاهبااأللقيياب ألصييحابها ملسو هيلع هللا ىلص حفييا النبييي  -

وسققبٌب  نشققراح صققدورهم ، واتبققاعهم تكققريٌم لهققم، منققازلهم الالئقققة هبققم

 يحفظ للنا  أقدارهم عند مخاطبتهم. ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان النبي الحق،لسماع 

: المماليققك واإلمققاء النهييي عيين منيياداة المخاَطييب بألفيياٍ  تييدل علييى احتقيياره -

هققذه ااخققوة  ملسو هيلع هللا ىلص وقققد أكققد النبققي، جعلهققم اهلل يف خققدمتهم، ىخققوان لمققواليهم

ومقن حقق ااع علقى ، « تحت أييديكمإخوانكم خولكم جعلهم اهلل»بقوله: 

                                           
 .665رقم  حديثأخرجه مسلم، ( 1)

 .2405حديث ،أخرجه البخاري ( 2)
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 .أو تشعره هبوانه، أخيه أ َّ ينذيه بكلمٍة تجرح مشاعره

ىذا اسقتفرغ وسقعه  اإلنسان: ىن وعدم التقليل من شأنه، تقدير اجتهاد المجتهد -

اه نظره ىلى اختيار أحد اآل، يف البحث عن الحق فإنَّ نفسقه تتطلقع ىلقى ، راءوأدَّ

ر عملحه ويف أققل ااحقوال ، وىن لم يدرك الصقواب، وُيثني على جهده، من ُيقدِّ

 أن  تلحقه عتاب على خطأه.

ومقن ذلقك: ، النهي عن السخرية عاٌم يف ااحوال كلهقا النهي عن السخرية به: -

 .السخرية به أثناء التخاطب والتحاور معه

ويتنققوع تبعققًا ، تنققوع ااخطققاء التققي تقققع مققن النققا تمعاتبتييه بيياللطف واللييين:  -

فمقن ااخطقاء مقا يقتضقي  ،عالجة الخطأ والمعاتبة على فعلقهلذلك أسلوب م

ومنهقا ، مساءلة المخطئ؛ لما يرتتب عليها من أحكاٍم شقرعية كإقامقة الحقدود

 وىن كانت تستدعي المناخذة.، أخطاء عامة   يرتتب عليها شيٌء من ذلك

مققن اآلداب النبويققة يف حققق المخاطققب العنايققة  ه عنييد معاتبتييه:عييدم التشييهير بيي -

حتى باتت كلمة )ما بال أقوام( )ما بال رجقال( ، وعدم التشهير به، بالسرت عليه

 بعض أصحابه على ما يقع من الخطأ. ملسو هيلع هللا ىلص ونحوها وصفًا  البًا لمعاتبة النبي

حقٌد لقم يكقن أ ملسو هيلع هللا ىلص فققد كقان النبقياإلقبال عليى المخاطيب واإلصيغاء لقوليه:  -

ففقي هقذ  يصافحه ى  أقبل عليه بوجهه ولم يصرفه عنه حتى يخلقو مقن كالمقه

، وهقو اإلقبقال علقى المتحقدث، الهدي بيان خلق نبوي كقريم عنقد التخاطقب

وهو متضقمٌن لحسقن اإلصقغاء ، وعدم صرف الوجه عنه حتى يفرغ من حديثه

 وعدم مقاطعته.، له
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وهقو ا هتمقام بشقأن ، هذا جانب من جوانقب عنايقة السقنة بشقأن التخاطقب

ومخاطبة كل أحٍد بما يناسبه. ويمكقن اسقتجالء ، الفروق الفردية بين المخاطبين

 هذا اادب يف اامور التالية:

كنقت » ققال: ◙ : عقن معقاذ بقن جبقلعلى قدر علمه اإلنسانأوالً: مخاطبة 

حيق اهلل ميا ييا معياذ هيل تيدري  :فققال، فيقرعُ  :يقال لهعلى حمار  ملسو هيلع هللا ىلص دف النبيرِ 

فيإن حيق اهلل  :ققال، اهلل ورسقوله أعلقم :قلت ؟وما حق العباد على اهلل، على عباده

العباد عليى اهلل أن ال يعيذب مين  وحُق ، على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيةًا

ال تبشيرهم  :ققال ؟اهلل أفقال أبشقر بقه النقا  سقوليقا ر :فقلقت، ال يشرك بيه شييةًا

ولقم يخاطقب ، بما يناسب علمه ◙ معاذا   ملسو هيلع هللا ىلص فقد خاطب النبي «فيتكلوا

بل أمر معاذا  أ َّ يخقرب بقه أحقدا ؛ ، هبذا الحديث  يره ممن ليق على هذا الوصف

وقد بوب البخاري على هقذا ، لئال يحمل الحديث على  ير المراد به؛ لقلة علمه

، (دون ققوم كراهيقة أن   يفهمقوا العلم قومقًابقاب مقن خقص بق) الحديث بقوله:

)ما أنت بمحدٍث قومًا حديثًا   تبلغه عقولهم ى  كقان  وقال عبد اهلل بن مسعود:

 لبعضهم فتنة(.

: وتأمل تبقاين الوصقايا النبويقة التي يسديها ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص ثانيًا: تنوع وصايا النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص فإنقه، سقألونه أن يوصقيهماصحابه القذين كقانوا ي ملسو هيلع هللا ىلص التي كان يسديها النبي

                                           
 .30رقم  حديث ،، ومسلم2501رقم  حديث ،أخرجه البخاري( 1)

 النهي عن الحديث بكل ما سمع. :( باب1/11أخرجه مسلم يف المقدمة ) (2)



  97 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

أن رجقال ققال  أبقي هريقرة كان يخاطب كل أحٍد يما يالئم حالقه كمقا يف حقديث

 . «ال تغضب :  تغضب فردد مرارا قال»: قال، أوصني: ملسو هيلع هللا ىلص للنبي

 

و  ُيخقرج عقن هقذا ، لنقا  أنَّ يكقون بالتيسقير والتبشقيرااصل يف مخاطبة ا

ومققع هققذا ااصققل المتضققمن الرحمققة والشققفقة ، ااصققل ى  لمصققلحٍة راجحققة

ويخاطقب كقل ، يراعي ااحقوال النفسقية للمخقاطبين ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان النبي، بالخلق

 وىليك هذه اامثلة:، أحٍد بم يالئم حاله

، ونشقاطًا واسقرتواحًا، ىقبقا   وىدبقارا   : ىنَّ للقنفقمراعاة حالة الملل والسآمة -

 مقن د ئقل التوفيقق، ومعرفة أثر ذلك على المخاطب، ومراعاة تباين تلك ااحوال

 فكقان، ملسو هيلع هللا ىلص ولهذا اادب النبقوي الكقريم تطبيققاٌت يف سقيرة النبقي، للمتحدث

 يعلمهقم ملسو هيلع هللا ىلص وكقان، يعظهم ويقذكرهم ملسو هيلع هللا ىلص وكان، يباس  أصحابه ويمازحهم ملسو هيلع هللا ىلص

 بل يراعي مناسبة كل حال.، طغى جانب على آخرولم يكن ي، ويوجههم

بامرأة تبكقي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي مرَّ ) :قال  عن أنق بن مالك: مراعاته يف حالة الحزن -

صققب م تُ لقق ؛ىليققك عنققي فإنققك: قالققت، اتقييي اهلل واصييبري :فقققال، قققرب عنققد

فلقم تجقد  ملسو هيلع هللا ىلص النبقي فأتقت بقابح  ملسو هيلع هللا ىلص ىنقه النبقي :فقيل لها، بمصيبتي ولم تعرفه

 (.إنما الصبر ثم الصدمة األولى :فقال .لم أعرفك :التعنده بوابين فق

                                           
 .9569رقم  حديث ،أخرجه البخاري( 1)

 .2065رقم  حديث، واللفظ له، ومسلم 1223رقم  حديث ،أخرجه البخاري( 2)
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ُيْفِقُد ، وهو شيٌء يداخل القلب، : الغضب ضد الرضامراعاته يف حالة الغضب -

فال ، ومنه ما هو مطبٌق يذهب بالسمع والبصر، السيطرة على تصرفاته اإلنسان

 وكله من الشيطان.، ومنه ما هو دون ذلك، يدري المرء على أفعاله

وىظهققار الحققق ، الحققوار لمققن أخققذ بآدابققه سققبيل مققن سققبل تحصققيل العلققم

م مققن اآلداب ينبغققي استحضققاره يف هققذا المبحققث، ودحققض الباطققل ، ومققا تقققدَّ

 ي هي ألصق هبيئة المحاورة وصفتها:ويضاف ىلى ذلك بعض اآلداب الت

 

فإن المحاور الموفق هو الذي يسعى ىلى تضييق مساحة الخقالف بينقه وبقين 

مما يجعل الطرف المقابل مهيقأ لقبقول ، ويمد جسور ا تفاق بينهما، من يحاوره

 الحق واإلذعان له. 

ة فيال إذا كنيتم ثالثي»: ملسو هيلع هللا ىلص ققال: ققال رسقول ◙ عن عبد اهلل بن مسقعود

. فقققد تضققمن هققذا الحققديث «يتنيياجى اثنييان دون صيياحبهما فييإن ذلييك يحزنييه

 .توجيهًا نبويًا كريمًا للمتخاطبين أن يحرتموا مشاعر المحيطين هبم

                                           
 ، وقال: )حديث حسن صحيح(.2129رقم  حديث ،أخرجه الرتمذي( 1)
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ومتققى ، راد هبققا: أن يعققرف المحققاور متققى يبققدأ؟حسققن ىدارة الحققوار هققي يقق

ىجابققة  لهققذه  ملسو هيلع هللا ىلص وكيققف تسققاق الحجققج؟ وأنققت راٍء يف حققوارات النبققي، ينتهققي؟

 منها: ،ااسئلة كلها وأكثرها

بل من الحقوارات ، ليق كل حوار يحسن بك أن تشارك فيه متى يبدأ الحوار؟ -

أو  يقر ذلقك ، أو اهنا تحقق مصلحة للخصم، لعدم نفعها، ما ينبغي مجانبتها

 من الموانع. 

المحاور الجيد يعرف الوقت المناسب للخروج من  متى ينتهي الحوار؟ -

وىذا لم يتقن المحاور ، فإنَّ كل حوار  بد له من هناية يقف عندها، الحوار

فربما انتهى الحوار على هيئة تضُر بالحق الذي ينافح من أجله.، هذه المهارة

والمراد هنا: علم ، كل حوار   ُيبنى على أسا  من العلم فهو عبٌث  أوالً: العلم:

، ويتبع ذلك علمه بما عنقد خصقمه مقن الشقبه، المحاور بما عنده من الحق

 وعلمه بطرائق الحوار.

ه يجاهقد نفسق، : فالمحقاور الصقادق الناصقح لنفسقهثانيًا: اإلنصاف وعدم البغيي

 وهو من أشد ااخالق على النفو . ، ومجانبة البغي، للزوم العدل

أنَّ صقاحب  ملسو هيلع هللا ىلص وققد ققرر النبقي، : وهو ثمرة اإلنصافثالثًا: سماع الحق وقبوله

قال: كقان لرجقٍل علقى  عن أبي هريرة، وأقو  عارضة، الحق أعلى حجة
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 :ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبقي، ملسو هيلع هللا ىلص فهمَّ به أصحاب النبي، فأ لظ له، حق ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 .«إنَّ لصاحب الحق مقاالً »

، : والمققراء مرقققاٌة ىلققى وقققوع الشققحناء والعققداوةرابعييًا: تييرك المييراء والخصييومة

والمخاصقم ، وحاملٌة علقى البغقي والمكقابرة يف دفقع الحقق وعقدم قبولقه

قالقت:  -رضقي اهلل عنهقا-عقن عائشقة ، الشديد الخصومة ُمْبغٌض ىلى اهلل

  .«أنَّ أبغض الرجال إلى اهلل األلد الَخِصم»: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل

:   يسلم المحاور من سماع ما   يحب من خصمه خامسًا: الحلم وكظم الغيا

 والمحاور الموفق قد هيأ نفسه لذلك.، أثناء المحاورة

مققن أهققم اآلداب التققي يحتاجهققا : در بسييماع قييول المحيياورسادسييًا: سييعة الصيي

 بسماع جميع ما يورده المحاور.، المحاور أن يكون واسع الصدر

 ايقة الحقوار هقي ىقنقاع كقل مقن : سابعًا: منح المخاطب فرصة التأمل قبيل اليرد

ن ، المتحقاورين الطقرف اآلخقر بصقحة الفكقرة التقي يتحقدث عنهقا وتكقو 

وهققذا يسققتدعي أن ، يحتققاج ىلققى تققرٍو ومزيققد تأمققلالقناعققة يف الققنفق أمققٌر 

 يمنح المحاوُر الطرفح المقابل وقتًا للتفكر والنظر.

وىقنققاع ، هققذه الصققفة هققي ثمققرة الحققوار و ايتققهثامنييًا: الحييرص علييى اإلقنيياع: 

، المحاور بصحة قولقك نجقاٌح لقك يف حسقن عقر. الحقق القذي عنقدك

 وهناية حسنة للحوار.

 

                                           
 .1061رقم  حديث ،سلم، وم2469رقم  حديث ،أخرجه البخاري( 1)

 .2661رقم  حديث ،ومسلم ،329رقم  حديث ،أخرجه البخاري( 2)
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ىنَّ مقن أنجقع أسقباب اإلقنقاع أن يكقون لميا ييدعو إلييه:  تاسعًا: أن يكون ممتيثالً 

المتحدث ممثال  لما يدعو ىليه يف نفسه؛ انَّ التعار. بين القول والعمل 

 من أعظم أسباب الصد عن قبول الحق.

ويغقري ، ُيفققده قوتقه، : ىن العقر. الهزيقل للحققعاشرًا: القيوة يف عيرض الحيق

جح محتقاج يف بعقض حواراتقه الخصم بتجقاوز الحقدود. والمحقاور النقا

فلقم يجقب ، وعدم ا سرتسال مقع الخصقم يف أقوالقه، ىلى الصدع بالحق

، بل عر. عليه الحق الذي عنده عرضًا قويقًا، ضماد عن قوله ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 فما كان من ضماد ى  قبل منه قوله.
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  العدل يف النفقة بني الزوجات

 

 المقدمة

وجعل يف ، فجعل منه نسبًا وصهرا  ، خلق من الماء بشرا   الحمد هلل الذي     

أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي هي ، العالقة الزوجية مودة ورحمة وبرا  

 أما بعد ، ترت 

نواة ، فإن ااسرة أسا  المجتمع منها تفرتق اامم وتنتشر الشعوب    

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :قال تعالى ،بنائها الزوجان
يستقر فيه ويسكن ، وااسرة هي المأو  هيأه اهلل للبشر، [14احلجرات: ] َّيب

ويف الزواج عمارة الكون وسكن النفق ومتاع الحياة وبقيامه تنتظم الحياة ، ىليه

ُخلف  و هلل فيه بالغنى والسعة يف الرزقوقد وعد ا، ويتحقق العفاف واإلحصان

ومن  [46النور: ] َّىن من خن حن جن يم  ىم  ُّٱ :قال تعالى، لوعد اهلل

لطائف التشريع وأسراره البديعة أن جاءت تشريعاته محققة صالح الفرد 

تكاثر وتناسل ليقو  بنيانه ويعظم  ىلىوالجماعة فالمجتمع المسلم يف حاجة 

                                           
  هـ.1٢/٢/134٢ بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ خلص كتب امل (1)

م بعنوان: )العدل يف النفقة بين الزوجات(،لملخص  (6) دكتور عبداهلل بن صالح الزير كتبه ال لبحث الُمحكَّ

م هذا البحث وصدر  الفقه المساعد بقسم الشريعة بجامعة الطائف، أستاذ-حفظه اهلل تعالى - الُمحكَّ

لمملكة با الريا. يف مدينة م2001 هق 1425عام يف ( 10السنة )يف ( 40عدد )بيف مجلة العدل 

 .العربية السعودية
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وجعل العدل أساسًا يف مشروعية  ،فأباح اهلل التعدد مثنى وثالث ورباع، شانه

 لفرد واامة.تعدد الزوجات لتتحقق المصالح العظيمة ل

 أهمية الموضوع

ولكن هذا العدل الذي أمر اهلل به له ، أمر اهلل تعالى بالعدل بين الزوجات

بل أفردوا كثيرا  من مباحثها ، ث عنها الفقهاءضواب  وحكم وأحكام دقيقة تحدَّ 

لى مزيد من البحث ىولكن بعضًا من هذه المسائل تحتاج ، بمصنفات خاصة

وهذا البحث جاء ، يف النفقة علق بالعدل بين الزوجاتوالتحقيق ومن ذلك ما يت

وهي التسوية بين الزوجات يف النفقة بعد ، ليناقش مسألة مهمة من قضايا النفقة

.القيام لكل واحدة بالواجب لها شرعًا

فقد أباح اهلل تعالى التعدد بشرط ، ااصل يف حكم تعدد الزوجات اإلباحة 

 يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱ :لقوله تعالى، فكان ااصل يف التعدد اإلباحة، العدل
 .[4النساء: ] َّ مننن زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك

 

مما   شك فيه أن ما شرعه اهلل عز وجل وأباحه لعباده فيه من المصالح    

والحكم العظيمة التي علم العباد بعضها وربما قصرت ىفهامهم عن ىدراك 
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م مشروعية تعدد كَ يف الحديث عن أسرار وحِ  وقد أفاض العلماء، بعضها اآلخر

 نقاط التالية:الزوجات والتي يمكن إجمال بعضها يف ال

 وفيه مزيد ااجر والثواب.، ال الزوجينأن فيه ىعفاف وىحصان لك  -1

 لمن قوي على العدل والقدرة على تكاليفه.، ملسو هيلع هللا ىلص التأسي برسول اهلل  -2

 أخر  لاحصان وا ستعفاف. ىلىفيحتاج ، شدة الر بة الجنسية  -3

 أنه سبب من أسباب كثرة الذرية. -4

 

و  يجوز الزيادة على هذا العدد ، أباح اهلل للرجل أن يتزوج أربع زوجات  

 مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱ :تعالى قال ،بحال من ااحوال
كان أهل الجاهلية يتزوجون  وقد، [4النساء: ] َّ مننن زن رن مم ام  يل ىل

هم الذين تحت الصحابة بادرسالم بتحديد أربع زوجات اإل ولما جاء، بغير حد

 .    ملسو هيلع هللا ىلص مفارقة ما زاد على ااربع استجابة امر اهلل ورسوله ىلىأكثر من أربع 

 

  شك أن عقيدة المسلم تفر. عليه أن يسلم بكل ما جاء عن اهلل عز    

 مض خض حض جض ُّٱ :قال تعالى، سواء علم حكمته أم لم يعلمها، وجل ورسوله
 َّ لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط
وقد اجتهد بعض العلماء يف بيان الحكمة من تحديد جواز التعدد  ،[٢1النور: ]
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 :ويمكن إجمال ذلك فيما يلي، بأربع زوجات

 التحديد بأربع متفق مع فصول السنة ااربعة. -1

أربعقة  وأ، التحديد يتوافق مع الدورة الشهرية التي تستمر يف الغالب أسبوعًا -2

 .أسابيع

وذات ، وذات الجمقققال، ذات القققدين :لتحديققد يسقققتهدف أصقققناف النسقققاءا  -3

الطويلققة والقصققيرة والنحيفققة  :وكققذلك أصققناف النسققاء، الحسققب والنسققب

 والبدينة وكذلك االوان.

 

 ،فتارة يكون واجبًا، نكاح الواحدة مما يختلف حكمه بحسب حال الشخص

فمن خاف الوقوع يف الزنا والحرام ، وتارة يكون مكروهًا، دوبًاوتارة يكون من

له شهوة يأمن معها من الوقوع يف ومن ، يجب عليه النكاح يف قول عامة الفقهاء

 :أحدهما، وجهان ومن   شهوة له كالعنين ففيه، المحظور فيستحب له النكاح

 مصالح النكاح.والثاين: التخلي له انه   يحصل به ، أنه يستحب له النكاح

 

  :العدل يف اللغةتعريف 

لكنهما ، العين والدال والالم أصالن صحيحان) :قال ابن فار  يف معجمه
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، وااخر يدل على اعوجاج ،يدل على استواء أحدهما، متقابالن كالمتضادين

وأما ااخر: فيقال يف ، المرضي المستوي على الطريقة، فااول العدل بين النا 

لح وانعدل دح  .(ا عوجاج: عح

  :العدل يف االصطالحتعريف 

يختلف المعنى ا صطالحي للعدل بين الزوجات بين الفقهاء بناء على 

العدل بأنه: التسوية بينهن ولذلك يمكن أن يعرف ، اختالفهم يف بعض تطبيقاته

وىعطاء كل واحدة كفايتها وعدم هضم ، يف الحقوق التي يمكن فيها المساواة

 حقها فيما   تجب معه التسوية.

من محاسن التشريع اإلسالمي أنه لم يكلف المكلفين بالتشريعات ى  وفق 

ولذلك ، [6١2البقرة: ] َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱ تعالى:قال  ،الوسع والطاقة

ذلك أن حقيقة ، لم يطالب المعدد للزوجات ى  بالعدل المستطاع المقدور عليه

ولذلك ، اإلنسانالعدل بين الزوجات يف كل شيء أمر  ير مستطاع مهما اجتهد 

  ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ يقول اهلل عز وجل:

ور عليه ضابطه تحقيق والعدل المقد، [16٢النساء: ] َّرتزت يب

 المساواة بين الزوجات يف المأكل والملبق والنفقة والسكن والمبيت.
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  خالف بين الفقهاء يف أن العدل بين الزوجات واجب على الزوج يف  

وأما ما ، كالقسم والمبيت وحسن العشرة، الجملة فيما يملكه الزوج ويقدر عليه

، يجب عليه العدل يف ذلكحبة والوطء وميل القلب ونحوه فاليملكه كالم  

، [6١2البقرة: ] َّجخ مح جح مج  حج مث ُّٱٱ:قال تعالى ،انه خارج عن قدرته

 ومنها: ،واادلة على وجوب العدل فيما يملك كثيرة

 .[4النساء: ] َّ مننن زن رن مم ام  يل ىل مل يك  ُّٱ :قال تعالى  -1

مين كانيت ليه » :ققال ملسو هيلع هللا ىلص عقن النبقيالى عنقه رضي اهلل تعقهريرة  أبيما رواه   -2

 . «امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

 

 لغة: يف الالنفقة تعريف 

قال ابن فار : ، ويستعمل يف الخير، مشتقة من اإلنفاق وهو اإلخراج

وااخر ، نقطاعا على  أحدهماالنون والفاء والقاف أصالن صحيحان يدل )

 .(على ىخفائه وى ماضه ومتى حصل الكالم فيهما تقاربًا

                                           
 (، وقال االباين: حديث صحيح.2133رواه أبي داوود برقم: )  (1)
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  :صطالحيف االالنفقة تعريف  

ومن خاللها يمكن تعريف ، عرفت النفقة يف ا صطالح بتعريفات متعددة

. للزوجة على زوجها من مال مقدر للطعام ما يفر) :اهنأالمراد بالنفقة على 

 .(والكساء والسكنى ونحوها مما تقوم به الضروريات

واادلة يف ذلك ،   خالف بين الفقهاء بأنه يجب على الزوج نفقة زوجاته

 ىب نب مب زب  يئرب ىئ نئ مئ زئ ُّٱ فقال تعالى: ،كثيرة معلومة وأما من القرآن

ومعنى )قدر عليه( أي ، [١الطالق: ] َّىث نث مث  زث رث يت ىت متنت زت رت يب

خطب  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيرضي اهلل تعالى عنه ما رواه جابر  :من السنة وأما، ضيق عليه

 فإنكم أخذتموهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن، اتقوا اهلل يف النساء» :فقال النا 

 .«ن بالمعروفولهن عليكم رزقهن وكسوته، بكلمة اهلل

السبب يف وجوب نفقة الزوج على زوجته هو عقد الزواج الصحيح   

وأما شروط وجوب النفقة فقد ذكر الجمهور ، ووجوب احتبا  الزوجة له

 هي: ،أربعة شروط لوجوب النفقة

نفسقها أو بإظهققار  أن تمكقن المقرأة نفسقها لزوجهققا تمكينقًا تامقًا ىمققا بتسقليم -1

                                           
 (، وقال االباين: حديث صحيح.1509)رواه أبي داوود برقم:  (1)
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سواء دخقل ، الزوج بحيث   تمتنع عن الطلب ىلىاستعدادها لتسليم نفسها 

 .هبا الزوج بالفعل أم لم يدخل دعته الزوجة أو وليها للدخول هبا أم لم تدعه

فإن كانت صغيرة   يمكقن   تحتمقل ، كبيرة يمكن وطنها ةأن تكون الزوج -2

 الوطء فال نفقة لها.

فلو كان العقد فاسقدا  فقال نفققة علقى القزوج ، اج صحيحًاأن يكون عقد الزو -3

و  يمكققن اعتبقار الزوجققة محبوسقة لحققق ، ان العققد الفاسقد يجققب فسقخه

 الزوج.

      ، أ  تفققوت حققق الققزوج يف احتبققا  الزوجققة بققدون مسققوغ شققرعي كالنشققوز -4

 و بسبب من جهته.أ

أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وهذه  كما سبقن الفقهاء   خالف بي

 مج حج مث ُّٱ النفقة تشمل الطعام والشراب واللبا  والسكن كما قال تعالى:
ولكنهم اختلفوا بعد ذلك يف مقدار  ،[644البقرة: ] َّجخ مح  جح

 النفقة من الطعام على قولين:

ى هذا فإن مقدارها يختلف وعل، : أن النفقة تقدر بكفاية الزوجةالقول األول     

وهبذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ، باختالف من تجب له النفقة

 .والحنابلة

 :ومن أدلة قول الجمهور )القائلون بأن النفقة مقدرة بالكفاية(

 .[644البقرة: ] َّجخ مح  جح مج حج مث ُّٱ قوله تعالى:  -1
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 .«ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» :ملسو هيلع هللا ىلص قوله  -2

ان من الطعام ، فهي على الزوج الموسر، أن النفقة مقدرة بنفسها :القول الثاين  مدَّ

والمعسر عندهم ، وعلى المتوس  مد ونصف، وعلى المعسر مد واحد، كل يوم

 من كان له كسب ولكن   يكفيه.وهو ، هو المسكين الذي يستحق أخذ الزكاة

 :ومن أدلة القائلين )بأن النفقة مقدرة(

 يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب  يئرب ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :ه تعققالىقولقق  -1
  .[١الطالق: ] َّىث نث مث  زث رث

وقققوع النققزاع والخققالف بققين  ىلققىاسققتدلوا كققذلك بققأن عققدم التقققدير يققندي  -2

 . ن الكفاية   يمكن ضبطها، الزوجين

وذلقك لققوة مقا اسقتدلوا بقه وسقالمته مقن ، ما ذهب ىليه الجمهور :القول الراجح

 ا عرتا..

،   خالف بين الفقهاء على وجوب التسوية بين الزوجات يف القسم يف المبيت

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما يتعلق بالنفقة أي: الطعام والشراب واللبا  

 هل الواجب على الزوج أن يسوي بينهن فيها؟ أم أن الواجب، والسكنى ونحوها

، على كل واحدة بما يكفيها دون نظر واعتبار للتسوية فيها؟ عليه أن ينفق

 قولين: إلىوانقسمت اجتهاداتهم يف هذه المسألة 

                                           
 (، وقال االباين: حديث صحيح.1509)رواه أبي داوود برقم:  (1)
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أنه يجب على الزوج التسوية بين زوجاته يف النفقة وبه قال الحنفية  :القول األول

فإنه كان  ملسو هيلع هللا ىلص اقتداء بالنبي، ةحد القولين وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميأيف 

 وأدلة القائلين هبذا القول: ،بين زوجاتهيعدل 

استدلوا باادلة الدالة على وجوب العقدل بقين الزوجقات مطلققًا والتحقذير  -1

 من الميل والظلم.

 مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱ :قوله تعقالى -2

 [4النساء: ] َّ مننن زن رن

ولكقن ، لنفقةأنه يجب على الزوج أن يويف كل واحدة ما يكفيها من ا :القول الثاين

   يجب عليه التسقوية بقين زوجاتقه يف نفققاهتن وىن كقان ذلقك مسقتحبًا وبقه ققال

 :وأدلة القائلين هبذا القول ،المالكية والشافعية والحنابلةوالحنفية  بعض

أن النيياس كييانوا » :أمققا مققن السققنة فاسققتدلوا بحققديث عائشققة رضققي اهلل عنهققا -1

 .«ملسو هيلع هللا ىلص مرضاة رسول اهلليبتغون بذلك ، يتحرون بهداياهم يوم عائشة

استدلوا من جهة المعقول بأن التسقوية بقين الزوجقات يف النفققة والشقهوات  -2

ولو كان واجبًا لم يمكن القزوج القيقام ، والكسوة مما يشق ويوقع يف الحرج

 فسق  وجوبه كالتسوية يف الوطء.، به ى  بحرج مشقة

، الزوجقات يف النفققات القول ااول القائل بوجوب التسقوية بقين :القول الراجح

وان اادلققة التققي اسققتدل هبققا ، هنوذلققك لقققوة أدلققة القققائلين بوجققوب العققدل بيققن

 .القائلون بعدم وجوب التسوية  ير صريحة يف محل النزاع

                                           
 (، وقال االباين: حديث صحيح.3509)رواه النسائي برقم:  (1)
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 الخاتمة والنتائج

توصل تعالى  بعد اكتمال دراسة العدل يف النفقة بين الزوجات بفضل من اهلل

 :النتائج التالية إلىالباحث 

فقققد أبققاح اهلل سققبحانه وتعققالى ، ااصققل يف حكققم تعققدد الزوجققات اإلباحققة -1

 التعدد بشرط العدل فكان ااصل يف التعدد هو اإلباحة.

أفققا. العلمققاء يف الحققديث عققن أسققرار وحكققم مشققروعية تعققدد الزوجققات  -2

 :والتي يمكن ىجمال بعضها يف النقاط التالية

 يه مزيد أجر وثواب.وف،  الزوجينعفاف وىحصان لكالىأن فيه مزيد  

 لمن قوي على العدل والقدرة على تكاليفه. ملسو هيلع هللا ىلص التأسي برسول اهلل 

 أنه سبب من أسباب كثرة الذرية وزيادة النسل. 

، وهقذا ممقا يمنقع ا سقتمتاع، وجود العقم عند المرأة أو العيب الجنسقي 

فيمسك الرجل هقذه الزوجقة لرعايتهقا ويتقزوج بقأخر  لتحقيقق مقاصقد 

 ستمتاع.النكاح من ا 

وموافقتهققا ، أن التحديققد بققأربع زوجققات مققن تمققام نعمتققه وكمققال شققريعته -3

 للحكمة والرحمة والمصلحة.

القزواج وقدرتقه  ىلىحال الزوج وحاجته  ىلىأن محل تعدد الزوجات يرجع  -4

 وأما أصل حكمه فهو اإلباحة.، على تلبية حقوق الزواج

نقة بقين الزوجقات يف أن العدل المقدور عليه ضابطه تحقيق المسقاواة الممك -9

وأمقا ميقل الطبقع بالمحبقة ، المأكل والمشرب والملبق والمسكن والمبيقت

 والمودة والجماع والحظ من القلب فال تجب المساواة فيه.
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أنه   خالف بين الفقهاء يف أن العدل بين الزوجقات واجقب علقى القزوج يف  -6

 الجملة فيما يملكه الزوج ويقدر عليه.

 هاء بأنه يجب على الزوج نفقة زوجاته.أنه   خالف بين الفق -5

أن السبب يف وجوب نفقة الزوجقة علقى زوجهقا هقو عققد القزواج الصقحيح  -1

 ووجوب احتبا  الزوجة له.

أن القققول الققراجح يف مقققدار النفقققة الواجبققة علققى الققزوج لزوجاتققه هققو قققدر  -5

 كفايتهن بالمعروف.

 در الزائقد علقى نفققتهنأن القول الراجح يف حكم التسوية بين الزوجات يف القق -10

 .واهلل تعالى أعلم، الوجوب

 

     



  004 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

 املرأة بني النظم اإلسالمية واالتفاقيات الدولية

     

وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء يف ، رفع اإلسالم مكانة المرأة

وخير النا  خيرهم اهله؛ فالمسلمة يف طفولتها لها ، اإلسالم شقائق الرجال

وثمرة ، وهي يف ذلك الوقت قرة العين، وىحسان الرتبية، والرعاية، ق الرضاعح

 .الفناد لوالديها وىخواهنا

وهناك فوارق كبيرة بين النظم اإلسالمية يف ىحقاق حق المرأة وىكرامها 

والمحافظة عليها وبين تلك النظم الغربية وا تفاقات الدولية التي تظلم المرأة 

 ا تحت شعارات براقة تدعي المحافظة على المرأة والمطالبةوتسلب حقوقها وهتينه

ومن هذا  ،بحقوقها وانخدع هبا البعض عرب الرتسانة اإلعالمية المغيبة للحقائق

المرأة بين النظم اإلسالمية واالتفاقيات ) :بعنوانلمنطلقات كتبت هذا البحث ا

 :وقسمت البحث ىلى خمسة مباحث كاآليت ،(الدولية

 الحكمة يف خلق الرجل والمرأة. :لالمبحث األو

 مكانة المرأة يف اإلسالم. :المبحث الثاين

 وجوب التسليم بالفوارق بين الرجل والمرأة. :المبحث الثالث

 يات الدولية المنعقدة بشأن المرأة.قموجز تاريخي لالتفا :المبحث الرابع

                                           
  هـ.1٢/٢/134٢ بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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ل التعريف المختصر  تفاقية القضاء على جميع أشكا :المبحث الخامس

 وأبرز الملحوظات عليها. ،التمييز ضد المرأة

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خلق اهلل الخالئق على اختالفها لغاية عظيمة وهي العبادة ولتحقيق العبودية 

 مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ :قال اهلل تعالى المخلوقات، تعالى وحده دون  يره من هلل
من ذكر وأنثى وميَّز  اإلنسانوقد خلق اهلل تعالى  ، [٢2الذاريات: ] َّ يئ ىئ نئ

ومن  ؛وقدرة تحمله ،وطاقته ،كال  منهما بخصائص تختلف عن  يره يف طبيعته

 ،ومتناسق ،متناسبثم فالمهام الملقاة على أحدهما تختلف عن اآلخر بشكل 

 .[13املخلك: ] َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ :وجل عزوقد قال الخالق 

بل كانوا يحتقروهنا ، كانت المرأة قبل اإلسالم   قدر لها عند الجاهليين

نحو اهنا يف زعمهم   تقاتل و  ترد ااعداء و ؛و  يعطوهنا شيئًا من المال

وعلق ، وجعل لها ملكًا، وجعل لها ما   ، فجاء اإلسالم وجعل لها حقًا، ذلك

وجعل لها من ، وألزمها بعبادات كما ألزم الرجال بعبادات، هبا أحكامًا كثيرة

 وجعل النساء شقائق الرجال.، ااحكام مثل ما للرجال

                                           
 .92المرأة، عارف الركابي، صميز ضد انظر: دراسة حول اتفاقية القضاء على أشكال الت (1)
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ك وذلك   ش، وقد استثنيت المرأة من بعض اامور التي تختص بالرجال

عنها تعالى فثبت يف الحديث أن عائشة رضي اهلل ، أنه كرامة لها وحفاظ عليها

 :عليهن جهاد ال قتال فيههل على النساء جهاد؟ فقال:  :يا رسول اهلل»قالت: 

وجعل عليهن هذا ، فأسق  عنهن الجهاد الذي هو قتال الكفار «الحج والعمرة

مع أنه ىذا احتيج ىلى المرأة ، لوقام مقام القتا، حيث ىنه جهاد للنفق، الحج

عنها هي تعالى فقد ثبت أن عائشة رضي اهلل ، فإهنا تشارك يف خدمة المجاهدين

فكانتا تأتيان بالماء ، وامرأة من اانصار يف  زوة أحد كانتا تخدمان الغزاة

فيكون ذلك ، وكل ذلك خدمة للمجاهدين، وتفر اه يف أفواه القوم الذين أصيبوا

ومنهن أم سليم أم أنق بن ، ذا كان بعض النساء تغزو مع المسلمينوهك، جهادا  

ويخدمن ، وينقلن المرضى، كن يغزون فيداوين الجرحى، نمالك و يره

 فكان ذلك مما دعت ىليه الشريعة.، ويقمن بأي عمل يحتاجوا ىليه، الغزاة

ابتة قدرا  وحسًا وعقال  الرجل والمرأة الجسدية والمعنوية ث الفوارق بين

 )ذكرا  اإلنساينوبيان ذلك أن اهلل خلق الرجل والمرأة شطرين للنوع  ،وشرعًا

 [3٢النجم: ] َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قال اهلل تعالى ،وأنثى(

أن للذكر  ،ويشرتكان يف عمارة الكون كل فيما يخصه لكن لما قدر اهلل وقضى

 ،كاانثى يف الصفة والهيئة والتكوين ففي الذكور كمال خلقي وقوة طبيعيةليق 

                                           
 االباين.  ، وصححه2501سنن ابن ماجه، رقم الحديث:  (1)

 موسوعة المكتبة الشاملة. تعالى،انظر: درو  العالمة عبداهلل بن جربين رحمه اهلل  (2)
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واانثى أنقص منه خلقه وجبلة وطبيعية لما يعرتيها من الحيض والمخا. 

واإلرضاع وشنون الرضيع والرتبية ولهذا خلقت من ضلع آدم عليه السالم فهي 

وهنا وحفظها والرجل منتمن على القيام بشن ،ومتاع له ،جزء منه تابع له

كان من آثار هذا ا ختالف يف الخلقة  ،وعلى نتاجها من الذرية ،واإلنفاق عليها

وا ختالف بينهما يف القوة والقدرات الجسدية والعقلية والعاطفية واإلرادية 

 .ويف العمل وااداء والكفاية يف ذلك

 :رئيسة واإلسالم أحل للمرأة المكانة الالئقة بها يف ثالثة مجاالت    

فاعرتف بإنسانيتها كاملة كالرجل وهذا ماكان محل شك  :اإلنساينالمجال   -1

 أو ىنكار عند أكثر اامم المتمدنة سابقًا.

 وأسبغ عليها مكانًا اجتماعيًا ،فتح أمامها مجال التعلم :المجال االجتماعي -2

بل ىن هذه  ،كريمًا يف مختلف مراحل حياهتا منذ طفولتها حتى هناية حياهتا

 .الكرامة تنمو كلما تقدمت يف العمر

أعطاها ااهلية المالية الكاملة يف جميع التصرفات حين  :المجال الحقوقي -3

 تبلغ سن الرشد.

ومع هذا فإننا نجد أن اإلسالم قد فرق بين الرجل والمرأة يف بعض 

ومن المنكد أن هذا التفريق   عالقة له  بينهما،المجا ت وهذا من تمام العدل 

ية والكرامة بل لضرورات خلقية واجتماعية اإلنسانساواة بينهما يف بالم

 واقتصادية ونفسية اقتضت ذلك.

                                           
 2ص انظر: الفوارق بين المرأة والرجل، محمد بن عيش، (1)

 .25- 26، مصطفى السباعي، ص انظر: المرأة بين الفقه والقانون (2)
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بدأ اهتمام هيئة اامم المتحدة بالمرأة منذ عام ستة وأربعين وتسعمائة 

 .-أنشئت لجنة مركز المرأة حين-م( 1546-هق 1369وألف )

 أبرم يف سان فرانسيسكو الذي- وقد أكد دستور هيئة اامم المتحدة وميثاقها

مبدأ عدم التفرقة بين النا   على-م 26/6/1549-هق 16/5/1364بتاريخ 

 .فجعل للرجال والنساء حقوقًا متساوية، بسبب الجنق

اهتا على قضية اامم المتحدة يف اتفاقياهتا وصكوكها ومنتمرتركز و

كقيمة عليا من القيم التي ، -بالمفهوم الغربي-المساواة بين المرأة والرجل 

والتي أصبحت من القضايا المسلمة التي   تقبل ، قامت عليها الحضارة الغربية

يف تمرير كثير من القضايا التي دمت قضية المساواة واستخ، النقاش حولها

النموذج الغربي للمرأة يف جميع مجا ت تنادي هبا اامم المتحدة لعولمة 

 واإلعالمية.       ، والثقافية، وا جتماعية، وا قتصادية، الحياة السياسية

)  تفر.  :حيث جاء فيها ؛وقد أكدت المادة الثامنة على هذه المفهوم

اامم المتحدة قيودا  تحد هبا جواز اختيار الرجال والنساء لالشرتاك بأي صفة 

 المساواة يف فروعها الرئيسية والثانوية(. وعلى وجه 

، كما أكدت اامم المتحدة على حقوق المرأة السياسية وا جتماعية

باإلضافة ىلى ، وحقها يف الزواج وا تفاق على الرضا بالزواج والتوصية بذلك

                                           
 .94 - 92انظر: العدوان على المرأة يف المنتمرات الدولية، فناد العبدالكريم ، ص   (1)



  009 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

 حماية النساء وااطفال يف حا ت الطوارئ والمنازعات المسلحة.

 ( شامال  اإلنسان)اإلعالن العالمي لحقوق  م صدر1541-هق1365ويف عام 

، والثقافية، وا جتماعية، وا قتصادية، والسياسية، المدنية اإلنسانكافة حقوق 

 التي يجب أن يتمتع هبا كل فرد رجال  كان أو امرأة.

م اعتمد المنتمر العام لمنظمة العمل الدولية: 1591-هق 1351ويف عام 

 .بين العمال والعامالت()اتفاقية المساواة يف ااجور 

 ا تفاقية)جمعية العامة لألمم المتحدة الت م أقر1592-هق1352ويف عام 

 توصية اللجنة الخاصة بمركز المرأة.( بالخاصة بالحقوق السياسية للمرأة

 أصدرت اامم المتحدة )العهد الدولي الخاص م1566-هق1316ويف عام 

الذي يتكون من ، ة( المتفق عليهبالحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافي

 ىحد  وثالثين مادة موزعة على خمسة أجزاء.

وكذلك صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة )العهد الدولي الخاص 

 م.1566-هق1316بالحقوق المدنية والسياسية( يف عام 

ص بالقضاء على التمييز اإلعالن الخا م صدر1565-هق1315ويف عام 

هيئة اامم المتحدة مع توصية ببذل الجهد لتنفيذ المبادئ  أقرتهو، ضد المرأة

ينص على والذي ، الواردة فيه للحكومات والمنظمات  ير الحكومية واافراد

وعلى ، والمساواة مع الرجل أمام القانون، حق المرأة الدستوري يف التصويت

 .مع الرجلا قتصادية وا جتماعية حقوقها يف الزواج والتعليم وميادين الحياة 

 اإلنسانم عقد يف طهران منتمر دولي لحقوق 1561-هق 1311ويف عام 

 . (م1561ىعالن طهران )تحت ىشراف اامم المتحدة وسمي: 
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 :ثم بعد ذلك بدأت األمم المتحدة يف عقد مؤتمراتها الخاصة بالمرأة

عقد أول منتمر عالمي خاص بالمرأة وهو ، م1559-هق 1359ففي عام 

واعترب ، المساواة والتنمية والسلم :لعقد اامم المتحدة للمرأة منتمر مكسيكو

واعتمد يف ذلك المنتمر أول خطة عالمية ، (العام العالمي للمرأة)ذلك العام 

متعلقة بوضع المرأة على المستو  الحكومي و ير الحكومي يف المجا ت 

 السياسية وا جتماعية والتدريب والعمل على حماية ااسرة.

المساواة  :عتمدت خطة العمل العالمية لعقد اامم المتحدة للمرأةكما ا

 م(.1519-1556هق/1409-1356لألعوام )، والتنمية والسلم

م عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة منتمرا  1555-هق 1355ويف عام 

تحت شعار )القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة( وخرج المنتمرون 

 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.ثالثين مادة  منباتفاقية تتض

وجاءت هذه ا تفاقية اول مرة بصيغة ملزمة قانونيًا للدول التي توافق 

ىما بتصديقها أو با نضمام ىليها. وقد بلغ عدد الدول التي انضمت ىلى ، عليها

 م. 1559عام  ىلى ما قبل منتمر بكين، هذه ا تفاقية مائة وثالثًا وثالثين دولة

م عقدت اامم المتحدة )المنتمر العالمي لعقد 1510–هق 1400ويف عام 

المساواة والتنمية والسلم( وهو المنتمر الثاين الخاص  :اامم المتحدة للمرأة

وذلك  ستعرا. وتقويم التقدم يف تنفيذ توصيات المنتمر العالمي  ؛بالمرأة

، م يف المكسيك1559-هق 1359ام ااول للسنة الدولية للمرأة والذي عقد ع

مع الرتكيز ، ولتعديل الربامج المتعلقة بالنصف الثاين من العقد ااممي للمرأة

 .(العمالة والصحة والتعليم)على الموضوع الفرعي للمنتمر: 
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م عقد )المنتمر العالمي  ستعرا. وتقييم 1519 –هق 1409ويف عام         

 لتنمية والسلم( يف نيروبي بكينياالمساواة وا :ةمنجزات عقد اامم المتحدة للمرأ

الذي عرف باسم )ىسرتاتيجيات نيروبي المرتقبة للنهو. بالمرأة( وذلك من 

 م.2000حتى عام 1516هق/ 1420-1406عام 

ر العالمي الرابع المنتمم عقدت اامم المتحدة 1559-هق 1416ويف عام 

تحقيق يف يه ىلى مضاعفة الجهود دعت فالتي  )بكين( بالصين يف المعني بالمرأة،

 اسرتاتيجيات نيروبي التطلعية للنهو. بالمرأة بنهاية القرن الحالي.وأهداف 

باإلضافة إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها األمم 

 هي:، بالمرأة من ضمن وثائقها قضايا متعلقة ناقشت المتحدة خاصة بالسكان

 - م أقيم المنتمر العالمي ااول للسكان )بوخارست1554-هق1354يف عام  -

 وقد اعتمدت يف هذا المنتمر خطة عمل عالمية.، رومانيا(

 يف )مكسيكو م أقيم المنتمر الدولي المعني بالسكان1514-هق 1404يف عام  -

 بالمكسيك(. –سيتي 

م أقيم المنتمر الدولي للسكان والتنمية( يف 1554-هق 1419يف عام  -

 بمصر.             )القاهرة( 

، كما أقيمت منتمرات أخر  لألمم المتحدة نوقشت فيها بعض قضايا المرأة -

 :من هذه المنتمرات

تايلند(  -والمنعقد يف )جومتيان، المنتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع -

 م.1550–هق 1410عام 
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 الو يات –والمنعقد يف )نيويورك ، منتمر القمة العالمي من أجل الطفل -

 م.1550 –هق 1410المتحدة اامريكية( عام 

الربازيل(  -والمنعقد يف )ريودي جانيرو، المنتمر العالمي للبيئة والتنمية -

 م.1552 –هق 1412عام 

أو ما يسمى ىعالن ، النمسا( –يف )فينا  اإلنسانالمنتمر العالمي لحقوق  -

مم م. وطالب هذا المنتمر اا1553 –هق 1413عام ، وبرنامج عمل فينا

المتحدة بالتصديق العالمي من قبل جميع الدول على اتفاقية القضاء على 

 م.2000–هق 1420جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 

، ىعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد النساء -

 م.1553 –هق 1413وذلك يف عام 

 –الذي أقيم يف )كوبنهاجن ، ةمنتمر القمة العالمي للتنمية ا جتماعي -

 م.1559 –هق 1419الدنمارك( عام 

الذي انعقد يف ، (مستوطنات البشرية )الموئل الثاينمنتمر اامم المتحدة لل -

 م. 1556 –هق 1416تركيا( عام  –)ىستنبول 

م( المساواة والتنمية 2000-هق 1420منتمر اامم المتحدة للمرأة عام ) -

ويعترب أهم  ،الذي انعقد يف )نيويورك( والعشرينوالسالم يف القرن الحادي 

بخصوص ، هدف يف هذا المنتمر هو: الوصول ىلى صيغة هنائية ملزمة للدول

توصيات التي صدرت بحقها ، القضايا المطروحة على أجندة هذا المنتمر

 .  تحت ىشراف اامم المتحدة، ومقررات يف المنتمرات الدولية السابقة
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؛ فقد أقيمت عدة عويل التيار النسوي العالمي عليهوت راهمية هذا المنتمو

والتمهيد لهذا المنتمر ، منتمرات ىقليمية لمتابعة توصيات منتمر بكين

المنتمر التنسيقي الدولي للنظر يف نتائج وتطبيق قرارات المنتمرات المسمى: )

 ومن هذه المؤتمرات اإلقليمية:ااممية للمرأة(. 

[ 9بكين +تحت شعار ]، م2000هر مار  عام اجتماع يف نيويورك يف ش -

جرت يف هذا ، )ىشارة ىلى السنوات الخمق التي مضت على منتمر بكين(

 ا جتماع محاولة إلدخال تعديالت على وثيقة منتمر بكين.

نظمه ، م يف أديق أبابا1555المنتمر النسائي اإلفريقي الساد  يف نوفمرب  -

 المتحدة ا قتصادية.المركز اافريقي التابع للجنة اامم 

ان و منتمر - نظمته ، م1555-هق 1420وذلك يف أواخر عام ، بيروتعمَّ

 التابعة لألمم المتحدة.، اللجنة ا جتماعية وا قتصادية لغرب آسيا

من خالل هذا ، اهتمام اامم المتحدة القوي بالمرأة وقضاياها وهكذا يظهر

وتشرف على ، ية التي تقيمهاالعدد الهائل من ا تفاقيات والمنتمرات العالم

 صيا ة وثائقها عرب المنظمات والوكا ت التابعة لها.

( هقو العمقل علقى 9أبرز وأهم التوصيات التي صدرت عن منتمر )بيكين +

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعمقل رفع التحفظات عن 
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القضقاء علقى كافقة أشقكال وعلى هذا تعتقرب اتفاقيقة  على المصادقة النهائية عليها

فيها ثالثون مادة تتعلقق ( التي تحمل سيداو)التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية 

مدنيققة والسياسققية بالمسققاواة يف حقققوق المققرأة والرجققل يف جميققع الميققادين ال

 .ات الدوليةا تفاقيأخطر  هي منوالثقافية 

هيذه االتفاقيية التيي تخيالف الشيريعة اإلسيالمية  أبرز المالحظات علىومن 

    :مايلي ،والفطرة السليمة

وىبطقال أي نظقام  ،بينهما والمساواة ،ىلغاء جميع الفوارق بين الرجل والمرأة -1

 أو ااسرة.  ال العمل أو التعليمأو قانون يميز بين الجنسين يف مج

واعتبققار ذلققك دورا  تقليققديًا  ،التهققوين مققن شققأن ااسققرة وتربيققة ااطفققال -2

 وطالبت بإزالة هذا المفهوم من مناهج التعليم.  ،ونمطيًا

ومنقع التعلقيم الققائم علقى  ،المطالبة بفر. التعليم المختل  بقين الجنسقين -3

 الفصل بين الذكور واإلناث. 

المققرأة يف ااعمققال كافققة وبصققورة مطلقققة مققن  يققر تقييققد بمققا  ىلققزام تشققغيل -4

 يناسب طبيعتها و  يتعار. مع أنوثتها. 

وأ   ،المطالبة بأن تكون مهمة تربية ااطفقال مشقرتكة بقين اآلبقاء واامهقات -5

ومراعاة ذلك يف النظم والقوانين من خالل سقن  ،تكون مقصورة على المرأة

 .ية ااطفال كما هو الحال بالنسبة لألمتشريعات تمنح ااب ىجازة لرعا
 

     

                                           
 .1، صهنى قاطرجيانظر: المرأة يف ا تفاقيات الدولية،  (1)
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  ظاهرة اإلحلاد يف اجملتمعات اإلسالمية

 اإلحلاد يف اجملتمع السعودي( ظاهرة)

 

اليوم لحمالت متتابعة للطعن يف ثوابتها تتعر.  سالميةمجتمعات اإلال

 داماتومحاولة شغلها عن بناء مستقبلها وى راقها يف مشاكل الهوية والفكر والص

وما ينتشر اليوم  ،النظرية هدم اإلسالم من الداخل بأيدي أبناءه الفلسفية استمرار

 للشبهات الفكرية والشهوات البهيمية بين شباب المسلمين ليق جديدا  ر من نش

و  مستغربًا من أعداء اإلسالم فتلك سنة من السنن اإللهية يف الصراع بين 

لبسته تلك الحملة اإللحادية من لبو  لكن الجديد هو ما أُ  ؛الحق والباطل

 العصرية وا ستفادة من التقنية والمال ووسائل اإلعالم.

 اإلسالمية( اتراهرة اإللحاد يف المجتمع) :عن نقديةالثقافية الدراسة الهذه و

لعلها توضح خطر تلك الموجات والحمالت التشكيكية يف ثوابت الدين على 

 :هي ،الدراسة ىلى ستة مباحث قسمت وقد ،المجتمعات اإلسالمية

 اإللحاد. مفهوم :المبحث األول

 اإللحاد يف المجتمعات اإلسالمية.سبب انتشار  :المبحث الثاين

 .سالمييف العالم اإل ةاإللحاد المنظم حركات :المبحث الثالث

 السعودي. اإللحاد يف المجتمع سمات ظاهرة :المبحث الرابع

                                           
  هـ.11/2/134٢ بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ دراسةكتب ال (1)
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 عن ظاهرة اإللحاد يف المجتمع السعودي. ميدانية استبانة :المبحث الخامس

 طرق وقاية وعالج المجتمع السعودي من اإللحاد.  :المبحث السادس

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ار وتكقريق الحيقاة تكقذيب بالبعقث والجنقة والنقتعالى واإللحاد الكفر باهلل 

واإللحاد اليوم ظاهرة عالميقة فالعقالم الغربقي يف أوربقا وأمريكقا وىن  ،كلها للدنيا

كان وارثًا يف الظاهر للعقيدة النصرانية التي تقنمن بالبعقث والجنقة والنقار ى  أنقه 

وأصبح ىيمان النا  هنقاك بالحيقاة القدنيا فقق  وأصقبحت ترك هذه العقيدة اآلن 

و  تشكل يف حيقاة النقا  وعققولهم ، الكنيسة مجرد تراث وأثر من آثار الماضي

وقد أصبح )اإللحاد( هو الدين الرسمي المنصوص عليه يف  ،ى  شيئًا تافهًا جدا  

، تققارة كققل دسققاتير البلققدان ااوربيققة واامريكيققة ويعققرب عققن ذلققك )بالعلمانيققة(

 .تعالى و)الالدينية( تارة أخر  وكل ذلك يعني اإللحاد والكفر باهلل

التققي تحمققل  اويف الشققرق تقققوم أكققرب دولققة علققى اإللحققاد وهققي دولققة روسققي

العقيدة الشيوعية التي من بنودها رفض الغيب كله والقول بقأن الحيقاة مقادة فقق  

وأمقا ، ش والبققاء فقق يف هذه الحيقاة ىنمقا هقو مقن أجقل العقي اإلنسانوأن صراع 

علقى بعقض العقائقد الدول ااخر  فبالر م من أنقه كقان ينتشقر فيهقا أديقان تققوم 

ية والبوذيققة ى  أن هققذه ااديققان اختفققت اآلن تقريبققًا أمققام مققد سققالغيبيققة كالهندو

 اإللحاد الغربي والحياة العصرية.
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ويققر  وبالر م مقن أن العقالم اإلسقالمي مقا زال يتمسقك نوعقًا مقا باإلسقالم

بالتوحيد وينمن بالبعث والجنة والنار ى  أن موجة اإللحقاد العارمقة تطغقى عليقه 

 وتشكك أبناءه يف دينهم وعقيدهتم.، من كل جانب

يف  ذكر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه اهلل تعالى أسباب ا يف انتشار اإللحاد     

 :منها ،المجتمعات اإلسالمية

  يسمع فيه الناشئ ، النشأة يف بيت   يعرف آداب اإلسالم و  يهتدي هبداه -1

 و  يتعلم حب دينه. ،ما يدله على دينه

يف اإللحاد ُد  فيها السم بألفاظ منمقة فتأخذ االفاظ المنمقة  أن يقرأ كتبًا -2

 بمجامعه عن معانيها المنحرفة.

هوات على قلب المرء فرتيه المصلحة يف ىباحتها وأن تحريم أن تغلب الش -3

 فيندي به ذلك ىلى ىباحية وجحود. ؛الشرع لها خال عن الحكمة

استجد يف هذا العصر انفتاح العالم الفضائي وما ُيبث فيهما من شهوات   -4

وشبهات تأخذ كل واحدة منهما بنصيبها من شبابنا مع عدم وجود حملة 

 ا.تحصين مضادة اثاره

أنظمة الحكم وما سببته للنا  من فتن يف دينهم فبعضها يروج اإللحاد  -5

وأخر  تدعي ، ويقيم المنسسات التعليمية واانشطة التي تبثه بين الناشئة

                                           
 .2(، عبدالرحمن عبدالخالق، ص ة وطرق عالجهاأسباب الظاهر)اإللحاد انظر:  (1)

 .22ص ، ، محمد الخضر حسيناإللحادانظر:  (2)
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ممثل سيء للدين مما  - عن  ير قصد –ومنسساهتا  ؛أهنا تعتني بالدين

الشباب  يتسبب يف ردة فعل عكسية من الدين والمتدينين ولسان حال هن ء

ىذا كان هذا حال حملة الدين من الظلم وا نكباب على الدنيا ) :يقول

 .(فكوننا بال دين أفضل!

يتبع ما سبق عدم عناية اإلعالم ووسائله الرسمية بإبراز القدوات الصالحة  -6

 التي تتسم بالعلم والعمل وحينما يخبو أثر هن ء فقل ما شئت عن بروز أدعياء

 تحتفل هبم وسائل اإلعالم الرسمية و ير الرسمية.العلم والتقو  الذين 

عدم قيام منسسات الرتبية من تعليم ومعاهد وجامعات بأنشطة تذكر  -7

وب ء استجابتها للمستجدات  ؛للوقوف يف وجه موجة اإللحاد الجديدة

و ياب كثير من أساتذة  ؛العالمية والحراك ا جتماعي بشكل منسسي

لثقايف وعدم تمكينهم من المشاركة الجامعات والمربين عن المشهد ا

 ا جتماعية له أثره.

دور النشر وما تبثه من روايات ىلحادية وتجارب منحرفة وكتب فكرية  -8

وفلسفية تصادم ثوابت اإلسالم تسببت يف نشر  ثاء اإللحاد وشكوكهم 

 وىين اعجب من جلد التجار والناشرين ؛وأثرها واضح على الجيل المعاصر

م يف نشر  ثائهم وكسل التجار الصالحين وطلبة العلم عن الملحدين ودأهب

ومن حاول نشر كتاب من  ؛نشر الكتب والروايات التي   تناقض الدين

كتابنا  ير المشهورين مهما كانت قيمة موضوع بحثه عرف المعاناة التي 

 يعانيها المنلف يف بالدنا.
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 ؛وجود منافق لهاالمقاهي الثقافية التي تروج للثقافة اإللحادية وعدم  -9

 وسنرجع مرة أخر  للوم تجارنا الصالحين الغافلين ونسألهم ىلى متى؟.

 المواقع المشبوهة التي يدعمها كبار المالحدة على الشبكة العنكبوتية والتي -11

 .تدعي نصرة المظلومين وتبث ضمن ذلك ما شاءت من أفكار ىلحادية

 دات وأساءت للدينوجود فئات من المجتمع التي خلطت بين الدين والعا -11

من خالل حماسها  ير المنضب  وجهلها العريض ليتحول الدين عندها 

 .ىلى مظاهر   يصاحبها يف كثير من ااحيان جواهر نقية

ىشكاليات الحضارة وأزمة الهوية السائدة بين الشباب مع عدم وجود  -12

 (.المحاضن الرتبوية المقنعة التي تحوي الفكر واإليمان ىضافة ىلى السلوك

وكقذلك المجقاهرة ، سقالمياإل الكالم عن حركات اإللحاِد المنظمقة يف العقالم

 حينمققا بققدأ العققالم، نشققأ بعققد منتصققف القققرن التاسققع عشققر، وىعالنققه علققى المققأل، بقه

أو ، دراسققةعققن طريققق ىرسققاليات ال، يتصققل بالعققالم الغربققي، اإلسققالمي والعربققي

 مقن الطقالب متقأثرين بقالفكر ااوربقي وتسقبب ذلقك يف رجقوع مجموعقة، التدريب

، ورفقع شقأن العققل، علقى أسقا  تعظقيم علقوم الطبيعقة يققوم والقذي كقان، المادي

 شنوهنم.  عن حكم الحياة والنا  وىدارة، وكذلك تنحية الدين والشرع

 ا كانقت هنقاكمقوىن، أو القردة ويف بداية اامر لم يكن ثمَّ دعوٌة صقريحٌة لالحقاد

 اكمقة بعقض النصقوصحوم، المجال أمام العقل أو فتح، أو التغريب، دعوات للتحرر

، وهمقققي ومحاولقققة ىنشقققاء خقققالف، الشقققرعية ىلقققى العققققل أو الحقققق والواققققع
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ومع مقرور الوققت وزيقادة ا تصقال بقالغرب ، بين العقل والشرع مفتعلوصراع

ظهقرت بعقض القدعوات الصقريحة ، النقا  نوانتشار موجة التغريقب بقي، وتراثه

 . ديةالفر ةالحري باسم، لالحاد وفتح باب الردة

تُحقلز محققلَّ ، ودعقوا ىلققى ىقامقة قوميقة تركيققة، وحينمقا نشق  اليهققود يف تركيقا

وتظهر العقداء ، تدعو ىلى نبِذ الدين، ظهرت مظاهر عدة يف الواقع، الرابطة الدينية

حتقى جقاء مصقطفى ، طقورت هقذه الحركقةت ومقع مقرور الوققت، لقبعض شقعائره

وحقارب ، العلمانيقةوأنشقأ الدولقة الرتكيقة ، وققامح بإلغقاء الخالفقة، كمال أتاتورك

وظهقرت عقدة ، وراج علقى أثقر ذلقك الكفقر واإللحقاد، جميع العلمقاء وسقجنهم

)مصققطفى  :ومنهققا كتققاب بعنققوان، وتطعققن يف ااديققان، كتققب تققدعو ىلققى اإللحققاد

 يل آدم. لكاتب اسمه قاب، كمال(

عصقرح  وزورا   هذه الجرأة يف تركيا قابلها جرأة مماثلة يف مصقر سقميت ظلمقًا

هتقدُف ىلقى ىلحقاِق ، بينما هي يف حقيقتها حركة تغريبيقة، النهضِة اادبية والفكرية

التقي ، واحتقذائها يف ذلقك حقذو تركيقا، والتخلقق بأخالققه، مصرح بالعقالم الغربقي

   صبغْت حياهتا بطابِع العلمانية والسفوِر والتمرد.و، خلعْت جلباِب الحياِء والدين

يققدعون ىلققى ، ظهققر العديققد مققن المفكققرين واادبققاء، يف تلققكح الحقبققة يف مصققر

وباسم النهضة اادبيقة تقارة ، باسم التنوير تارة، وفتح باب الردة، التغريب واإللحادِ 

، ون تمييقزد -يف تلك الفقرتة-وتلقفت مصر ، ومرة باسم الحريات الفكرية، أخر 

وأصبحت قطعة مقن ، وكذلك أخالقه المنحلة، جميع أمرا. المجتمع ااوروبي

ا، أوروبا ا عقضوعاث يف أرضها ب، ومن فرنسا تحديد  ا وىفسقاد  ، المستشقرقين فسقاد 

ممققن لققم يتوانققوا يف نشققر الكفققر ، ثققم سققلموا دفققة اإلفسققاد ىلققى بعققض المصققريين



  030 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

وىحقالل ، لفضقيلة وااخقالق اإلسقالميةوسعوا سعي ا حثيث قا ىلقى ىلغقاء ا، واإللحاد

حتققى أصققبحح دعققاة اإلسققالم والمحافظققة  ربققاء علققى ، والماديققة محلهققا ةالنفعيقق

 ويوصفون بالجموِد والتخلف والعداِء للحضارة. ، المجتمع دخالء عليه

قق، مصققر هققي رئققة العققالم يف ذلققك الوقققت وبمققا أن ى الققردة فقققد انتقلققت حمَّ

ا بقالعراق، ابتداء  من الشقام، رىلى جميع دول الجوا، واإللحاد والخلقيج ، ومقرور 

 وانتهاء  ببالد اليمن. ، بما فيها السعودية

وكان هناك مجموعة من رواد اإللحاد يف العالم العربي قادوا هذه الحملة          

واستبدلوا به اإللحاد أو الالدينية وأعملوا ، الخبيثة حيث نبذوا الدين جانب ا

وأرادوا جعل المجتمعات نماذج ، يف ااخالق والدين يبمعاول الهدم والتخر

وحاولوا ُصنعح فجوٍة بينح العلم ، الُمنحلِة الفاسدة ةمكررة من الدول ااوروبي

ويقُف دون ا نطالق ىلى ، الدين يعار. العلم والواقع وأوهموا أن، والدين

 ويدعو ىلى الكهنوتية والتقوقع.، ُم اإلبداعوُيحرِّ ، آفاق جديدة

ظاهرة اإللحاد يف المجتمع تزيد مع اايام يف ظل عدم المبقادرات الجقادة يف 

والمتابع يالحظ سمات هذه الظاهرة بقالخروج عقن الطريقق  ،العالج والتصحيح

لك ويصقرح مقن سق ،الصحيح والوقوع يف دهاليز الشكوك والرتدد يف المعتقدات

هققذا الطريققق باعتقققاده الجديققد تققارة ويخفيققه تققارة أخققر  حتققى يصققبح يف هنايققة 

 المطاف من عداد الملحدين.

                                           
 .2، وائل رمضان، ص ظاهرة اإللحاد ما حقيقتها يف مجتمعاتنا العربية واإلسالميةانظر:  (1)
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ويتطقاول علقى مققام  ،ظهقور مقن يسقب القذات اإللهيقةذلك ومما يدل على 

وهقذا كلقه لقم يقأِت مقن فقراغ بقل هنقاك  ،ويطعقن يف الثوابقت الشقرعية ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي

هقذه  واإللحقاد، وتنتشقربقالكفر والضقالل تخم يقراك عقدي وفكري خاليا لها حح 

العقققول عققرب الوسققائل اإلعالميققة بعققض المعتقققدات واافكققار هبققدوء وتتشققرهبا 

الصققحف والمواقققع اإللكرتونيققة  الجديققدة وبعققضالمختلفققة كوسققائل التواصققل 

  :ما يلي ،اإللحاد يف المجتمع السعودي مظاهرومن  ،المحلية

وفيهقا التعقدي الواضقح علقى  «الكراديقب» :كتب تركي الحمد رواية  سماها -1

نققوم بقه مقن  )مسكين أنت ياهلل دائمقًا نحملقك مقا :الذات اإللهية حيث قال

أم  ،أم هو عبث شقيطاين ،)أكل هذا جزء من قدر ىلهي :وقال كذلك ،أخطاء(

؟   أحقد أو عبقث ققادر ،مختبئقة يف عبقاءة ققدر عابقث ،هي حكمة   نقدريها

 د هنا وكالهما وجهان لعملة واحدة(.فاهلل والشيطان واح ،يدري

المبنقي علقى  «الكينونقة المتنا مقة» :كتب عبقداهلل حميقد القدين كتابقًا سقماه -2

الشك واإللحاد والكفر وتحول محتوياته ىلى منهج لمجموعقة مقن الشقباب 

وتطعقن يف الثوابقت  ومن مقو ته التي تشكك يف وجود اهلل تعالى ،والفتيات

ولكققن بحاجققة  .  شققك .)نحققن بحاجققة هلل :ولققهق ،والمعتقققدات اإلسققالمية

فقإذا تحقب اهلل  .وهقذا   يقأيت ى  بالتشقكيك بقه .لصيا ة عالققة جديقدة معقه

 وتريد استمراره يف حياتنا فشكك فيه(.

 

                                           
راك على قناة فور  شاهد عرب (1) ، «المضقاداإللحاد والتطرف »بعنوان:  شباب الفضائيةاليوتيوب برنامج حح

  http://www.youtube.com/watch?v=C9lJoH_tgQE ضيف اللقاء عبداهلل الشهري وخضر بن سند، الراب :

http://www.youtube.com/watch?v=C9lJoH_tgQE
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يف  –رباليقة السقعودية علقى اإلنرتنقت منسق الشبكة اللي –قال رائف بدوي  -3

 ،والضقالل الباطقلول ققتسجيل له منشور على موقع اليوتيوب فيقه الجقرأة ب

)من حق التيقار المحقافظ أو الجنقاح المحقافظ أن يكقون منغلققًا  :حيث قال

وأن يفققر. فكققره  ،لكققن لققيق مققن حقققه أن يلغققي اآلخققرين ،علققى نفسققه

حتى الملحقد مقن  ،رأن يعبِّ  اإلنسانمن حق  ،وأيديولوجيته على عامة النا 

 :صدع بصوته ويققولحقه أن يقول ما يريد ومن حقه أن يخرج ىلى النا  وي

 وليق من حق أي أحد أن يحاسبه(. «أنا ملحد»

حققول  كتققب منصققور النقيققدان يف موقعققه علققى شققبكة اإلنرتنققت كالمققًا سققيئًا -4

)الجنون الذي نراه اليقوم عقر. مقن أعقرا.  :حيث قال ،تعليم أمور الدين

وهقذه راجعقة  ،المر. والعلة التقي استشقرت يف جسقد هقذه اامقة وثقافتهقا

وثقافة الصديد والضحالة التي يربقى أبناؤنقا عليهقا  ،لى تراث متعفنأساسًا ى

ومن  ،ويف درو  الدين ،وعرب خطب الجمعة ،يف المساجد ،صباحًا ومساء  

 ىذاعة القرآن الكريم(.

موضقوع حقول ى مائقة شقخص تمت ا ستبانة الميدانية يف مدينة الريا. عل

 :نتيجة مايليالوكانت  ،ظاهرة اإللحاد يف المجتمع السعودي

 :أالحا انتشار راهرة اإللحاد يف المجتمع -1

 %15   :النتيجة ،أوافق -

 %29    :النتيجة ،  أوافق  -
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 %41   :النتيجة ،أوافق ىلى حد ما  -

 %10   :النتيجة ،  أدري -

 :نفسية بعض من يعلن اإللحاد يعاين من مشكالت -2

 %36   :النتيجة ،أوافق -

 %22   :النتيجة ،  أوافق  -

 %22   :النتيجة ،أوافق ىلى حد ما  -

 %20   :النتيجة ،  أدري -

يف مناقشة من يحمل بعض  العلمية  ضعف اإلجابات بسبب انتشار اإللحاد  -3

 :اإلشكاالت يف مسائل العقيدة

 %42   :النتيجة ،أوافق -

 %15   :النتيجة ،  أوافق  -

 %25   :النتيجة ،افق ىلى حد ما أو -

 %12   :النتيجة ،  أدري -

بدون خلفية شرعية تسبب يف كثير من الغير منضبط واالنفتاح الثقايف  -4

  :االنحرافات الفكرية كاإللحاد

 %13   :النتيجة ،أوافق -

 %3   :النتيجة ،  أوافق  -

 %5   :النتيجة ،أوافق ىلى حد ما  -

 %9   :النتيجة ،  أدري -
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ساهمت  -تويتر والفيس بوك مثالً  –التواصل االجتماعية الجديدة وسائل  -5

 :بشكل كبير يف انتشار اإللحاد يف المجتمع

 %99   :النتيجة ،أوافق -

 % 6  :النتيجة ،  أوافق  -

 %39   :النتيجة ،أوافق ىلى حد ما  -

 %4   :النتيجة ،  أدري -

احة الفكرية عن الساإلسالميين والمفكرين الشرعيين غياب دور العلماء  -6

 :تسبب يف زيادة انتشار راهرة اإللحاد يف المجتمع

 %45    :النتيجة ،أوافق -

 %22   :النتيجة ،  أوافق  -

 %29   :النتيجة ،أوافق ىلى حد ما  -

 %6    :النتيجة ،  أدري -

السفر لبالد الكفر من غير حاجة وبدون علم شرعي يدفع الشبهات تسبب يف  -7

 :انتشار اإللحاد يف المجتمع

 %61   :النتيجة ،أوافق -

 %10   :النتيجة ،  أوافق  -

 %25   :النتيجة ،أوافق ىلى حد ما  -

 %0    :النتيجة ،  أدري -
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 الصراعات الفكرية تسببت يف توجه بعض الشباب إلى قراءة الكتب والروايات -8

 :التي تحمل اإللحاد

 %34   :النتيجة ،أوافق -

 %13   :النتيجة ،  أوافق  -

 %43   :النتيجة ،ما أوافق ىلى حد  -

 %10   :النتيجة ،  أدري -

الشرعية  كالجهات –المقاهي الثقافية الغير مراقبة من الجهات المختصة  -9

 :ساهمت يف تناقل األفكار المستوردة كاإللحاد -مثالً  

 %31   :النتيجة ،أوافق -

 %11   :النتيجة ،  أوافق  -

 %36   :النتيجة ،أوافق ىلى حد ما  -

 %19   :يجةالنت ،  أدري -

 :هي ،بعض الطرق الوقائية والعالجيةلصت من خالل ا ستبانة استخ

 مواجهة ظاهرة اإللحاد.دراسات معمقة ل ضعىنشاء مراكز متخصصة لو -1

 التأصيل الشرعي للشباب وخاصة المبتعثين خارج البالد مع ضب  ا بتعاث. -2

 وعية المجتمع بخطر اإللحاد على المجتمع عرب وسائل اإلعالم المختلفة.ت -3

 .اإللحاد يف المكتبات ومعار. الكتبمنع الكتب والروايات التي فيها  -4
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 يساعد يف مناعة المجتمع من اإللحاد. الجانب اإليماين الذي تقوية -5

 .على الثوابت الشرعية المحاسبة الشرعية يف المحاكم على من يتطاول -6

كثيقققف القققدرو  العلميقققة يف المسقققاجد والمقققدار  وخاصقققة يف العقيقققدة ت -7

 والتوحيد وفتح أبواب الحوار مع الحضور.

 الشباب والتما  حاجاهتم والسماع منهم.اء والمفكرين من اقرتاب العلم -8

بحسقب  –حث الشباب على طلب العلقم الشقرعي والقدعوة ىلقى اهلل تعقالى  -9

 الحة.واختيار الصحبة الص –الطاقة والقدرة 

وسققائل الققدعوة والتواصققل مققع الشققباب علققى جميققع ا هتمققام بتجديققد  -11

 المستويات. 
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  موقف علماء السنة من الصوفية

 

ولعل تعدد هذه ، مواقف علماء السنة متعددة بشأن الصوفية والمتصوفة

 :منها، المواقف يعود ىلى أمور عدة

فبعضها يتحدث عن متصوفة ، يًااختالف المقصود بتلك العبارات زمن :أوالً 

 القرن ااول والثاين وبعضها عن متأخريهم.

فبعضها يتحدث عن ، اختالف المقصود بتلك العبارات موضوعيًا :ثانيًا

 الصوفية كعلم وبعضها عن رجال المتصوفة ومشايخها.

فتجد أن سياق ، اختالف السياقات التي استلت منها عبارات هن ء اائمة :ثالثًا

ثم ، لف يتحدث عن أصل علم التصوف فينقل على اعتبار أنه ثناءالمن

 ينقل حديثه عن مبتدعة القوم فينقل عنه على اعتبار أنه ذم.

فيختلف الحكم على التصوف من عالم ، اختالف البيئة التي قيلت فيه :رابعًا

 وآخر كان الغالب فيها  ير ذلك.، نشأ يف بيئة كان الغالب فيها التصوف

فإن مواقف علماء السنة من التصوف والصوفية   تخلو يف ، لةالجميف و

ثالثة  يف-بطريقة مختصرة  –ويمكن جعلها  المواقف،من أحد هذه  الغالب

 مباحث كما يلي:

 الثناء المطلق على التصوف والصوفية. المبحث األول:

                                           
  هـ.١/١/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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 الذم المطلق على التصوف والصوفية. المبحث الثاين:

 موقف من التصوف والصوفية.تفصيل ال المبحث الثالث:

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

قال الغزالي رحمه اهلل تعالى: )ولقد علمت يقينًا أن الصوفية هم السالكون 

لى خاصة وأن سيرهم أحسن السير وطريقتهم أصوب الطرق لطريق اهلل تعا

 وأخالقهم أزكى ااخالق(.

 تفسق،من تفقه ولم يتصوف فقد : )وقال مالك بن أنق رحمة اهلل تعالى

 ومن جمع بينهما فقد تحقق(. تزندق،ومن تصوف ولم يتفقه فقد 

تقو  اهلل  ة:وقال النووي رحمه اهلل تعالى: )أصول طريق التصوف خمس        

اإلعرا. عن الخلق يف  واافعال،ىتباع السنة يف ااقوال  والعالنية،يف السر 

رجوع ىلى اهلل يف ال والكثير،الرضا عن اهلل تعالى يف القليل  واإلدبار،اإلقبال 

 (.السراء والضراء

وقال تاج الدين السبكي رحمه اهلل تعالى: )حياهم اهلل وبياهم وجمعنا يف 

حن وىياهم وقد تشعبت ااقوال فيهم تشعبًا ناشئًا عن الجهل بحقيقتهم الجنة ن

                                           
 .45ص  المنقذ من الضالل،انظر: 

 .211، ص مام الزرقاينحاشية العالمة على العدوي على شرح اإلظر: ان 

 .20ص  مقاصد اإلمام النووي والتوحيد والعبادات وأصول التصوف،انظر:  
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والحاصل أهنم أهل اهلل وخاصته الذين ترتجي الرحمة  هبا،لكثرة المتلبسين 

  فرضي اهلل عنهم وعنا هبم(. ،بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم

ق من  ساداتنا وقال ابن عابدين رحمه اهلل تعالى: )و  كالم لنا مع الُصدَّ

ىن  :فقد سئل ىمام الطائفتين سيدنا الجنيد رديَّة،الصوفية المربئين عن كل خصلة 

فإهنم قوم  يفرحون،أقوامًا يتواجدون ويتمايلون؟ فقال دعوهم مع اهلل تعالى 

ق النصُب  اكبادحهم،قطعت الطريق  عليهم  وضاقوا ذرعًا فال حرج فنادهم،ومزَّ

 (.ىذا تنفسوا مداواة لحالهم

 الكالم أهلثم فقال: )بالمتكلمين ابن عقيل رحمه اهلل تعالى المتصوفة  ارنق

، والصوفية يفسدون ااعمال، يفسدون عقائد النا  بتوهيمات شبهات العقول

 وما كان السلف ااصوات،ويحبون البطا ت وسماع ، ويهدمون قوانين ااديان

ويف ااعمال ، فقد كانوا يف العقائد عبيد تسليم، الح على ذلك المنهاجالص

 (.أرباب جد

، زنادقة يف زي عباد شرهين)ووصفهم بأهنم:  الصوفية وأوجب ابن عقيل ذم

فهم يحبون البطا ت ، ومشبهة خلعاء. افعالهم المنكرة المخالفة للشرع

ويقول ، ويتكلمون كالكهانويعتمدون على بواطنهم ، وا جتماع على الملذات

                                           
 .96، صمعيد النعيم ومبيد النقمانظر:  

 .152ص  شفاء العليل وبل الغليل يف حكم الوصية بالختمات والتهاليل،انظر:  

 .416بيق ابليق، ابن الجوزي، ص انظر: تل 
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ويستميلون المردان والنسوان بإلباسهم خرقة ، أحدهم: )قال لي قلبي عن ربي(

التصوف وجمعهم يف السماعات. كما أهنم يفسدون قلوب النساء على 

و  عمل لهم يف أربطتهم ى  ااكل ، ويقبلون طعام الظلمة والفساق، أزواجهم

وتحريك ، والزعق والتماوت والصعق ،مع تمزيق الثياب، والرقص والغناء

 (.الطباع والرعونات بااسجاع واالحان

وخصص ، اشتد يف انتقاد الصوفيةأما ابن الجوزي رحمه اهلل تعالى فقد 

 ر(.وصيد الخاط، تلبيق ىبليق) :من كتابيه كبيرا   لذمهم وانتقاد مذهبهم قسمًا

واقتصار بعضهم على ، منه فمن ذلك أنه أعاب عليهم تركهم للعلم وتنفير النا 

وىنما هو: قلب ، و  حاجة للوسائ ، القليل منه بدعو  ا كتفاء بعلم الباطن

وتكلموا يف الشرع ، وقلت علومهم، يف عباداهتم ورب. لذلك انحرف أكثرهم

فهمهم  أو يكون، فإذا أسندوا فإلى حديث ضعيف أو موضوع، بآرائهم الفاسدة

ولجهلهم  لتفسير كان  الب كالمهم خطأ وهذيان.؛ وىذا خاضوا يف امنه رديئًا

ثم تطلبوا له الدليل ، زينه لهم هواهم بالشرع وابتداعهم بالرأي ابتكروا مذهبًا

 .  تثبت وبأحاديث، فاستدلوا بآيات لم يفهموهنا، من الشرع

 كالحارث بن أسد المحاسبي وأشار ابن الجوزي ىلى أن كبار منلفي الصوفية

 جمعوا يف مصنفاهتم، وأبي حامد الغزالي، صفهايننعيم أحمد ااوأبي ، البغدادي

وملنوها ، والكالم المرذول، وا عتقادات الباطلة، ااكاذيب والعجائب

، وأمروا فيها بأشياء مخالفة للشريعة، بااحاديث  ير الصحيحة والدقائق القبيحة

                                           
 .419، صانظر: تلبيق ابليق، ابن الجوزي 
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ثم ، بعضبعضهم عن  نما هي واقعات تلقفهاىو، ولم يستندوا فيها على أصل

، وانتقدهم يف بعض سلوكياهتم داخل ااربطة ،علم الباطندونوها وسموها 

وأراحوا أنفسهم من طلب الرزق وىعادة ، فمنها أهنم أخلدوا فيها ىلى البطالة

و  صالة نافلة و  قيام ليل. وىنما أكثر همهم التظاهر بالمرقعات وطلب ، العلم

 .المبالغة يف المأكول والمشروبو، وسماع اا اين من المردان، الملذات

بل انتقد كذلك ، ولم يكتف ابن الجوزي بانتقاد عوام الصوفية وذمهم

وعبد ، ومحمد بن طاهر المقدسي، كأبي حامد الغزالي، خواصهم وأعالمهم

 .القادر الجيالين

ومن ذلك قوله: ، مه اهلل تعالىولعل أبرز من يمثل ذلك ابن تيمية رح

، كما اجتهد  يرهم من أهل طاعة اهلل، والصواب أهنم مجتهدون يف طاعة اهلل)

وفيهم المقتصد الذي هو من أهل ، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده

وقد  ،فيتوب أو   يتوب فيخطئويف كل من الصنفين من قد يجتهد ، اليمين

ولكن عند المحققين من أهل ، دع والزندقةانتسب ىليهم طوائف من أهل الب

، خ التصوف أنكروهيأكثر مشا فإن، التصوف ليسوا منهم كالحالج مثال  

كما ذكر ذلك ، مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة و يره، وأخرجوه عن الطريق

فظ أبو بكر وذكره الحا، الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي يف طبقات الصوفية

 اد(.خ بغدالخطيب يف تاري

                                           
 .242-216انظر: تلبيق ابليق، ص  
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وتحدث ابن تيمية رحمه اهلل تعالى عن تمسك الصوفية بالكتاب والسنة فقال: 

 ،)فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عيا.

 السقطي،والسري  الكرخي،ومعروف  الداراين،وأبي سليمان  أدهم،وىبراهيم بن 

 الجيالين،شيخ عبد القادر مثل ال المتقدمين،و يرهم من  محمد،والجنيد بن 

و يرهم من المتأخرين فهم   يسو ون للسالك  البيان،والشيخ أبي  حماد،والشيخ 

بل عليه  الشرعيين،ولو طار يف الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن اامر والنهي 

أن يعمل المأمور ويدع المحظور ىلى أن يموت. وهذا هو الحق الذي دل عليه 

 وهذا كثير من كالمهم(. السلف،وىجماع  الكتاب والسنة

ومع هذا فلم يمنعه ذلك من نقد سلوكيات بعض المنتسبين ىليهم سواء من 

منها أن طائفة منهم تدعي أن أكل الحشيشة ومن ذلك قوله: )، العلماء أو العوام

المخدرة تنش  على أداء الصلوات وتعين على استنباط العلوم وتصفية الذهن. 

وهذا كله من  ومحركة الغرام الساكن.، وهنا معدن الفكر والذكرحتى أهنم يسم

تجعل ، خدع النفق ومكر الشيطان هبن ء ان تلك الحشيشة هي عمى للذهن

 (.  يعي ما يقول مجنونًا آكلها أبكمًا

، عاب ابن تيمية على أبي حامد الغزالي تقسيمه للذكر ىلى ثالث مراتبو

قول  ة:اهلل. والثالث،   اهلل. والثانية: قول الخاصة اهللله ىىقول العامة    :ااولى

عه يف ذلك ان الذكر المفرد: اهلل هو.، هو، خاصة الخاصة اهلل والمضمر: ، وبد 

وخطأ يف القول واللغة. ان ا سم المفرد ليق هو ، بدعة يف الشرع (هو، هو)

و  ، و بكالم يعقلو  ه، والمضمر ليق بمشروع .و  كفرا  ، و  ىيمانًا، كالمًا

                                           
 .4/190 التفسير الكبير،انظر:  
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 .وهو معار. للشرع، فيه ىيمان

ر ابن تيمية كبار الصوفية  القائلين بوحدة الوجود كعمر بن  ا تحاديينوكف 

الفار. ومحي الدين بن عربي الطائي ااندلسي وقطب الدين بن سبعين 

ظم من عوجعل كفرهم أ ا تحاديةوعدهم من مالحدة ، التلمساينواإلشبيلي 

 د والنصار .كفر اليهو

وذكر ابن تيمية أن الشيخ العز بن عبد السالم كان قد كفر ابن عربي لقوله 

وصورة له؛ ، من أن العالم هو اهلل، بل أن يظهر قوله بوحدة الوجودق، بقدم العالم

عن نفسه  - أي ابن تيمية - وهذا أعظم من كفر القائلين بأزلية الكون. وحكى

كما يف ، لما يف كتبه من فوائد، بي ويعظمهأنه كان ممن يحسن الظن بابن عر

والدرة الفاخرة. لكنه  ير رأيه فيه عندما اطلع على كتابه ، الفتوحات المكية

وباطنه أقبح من ، لما فيه من الكفر الباطن والظاهر، ونحوه فصوص الحكم

 مذهب وحدة الوجود.وهو يمثل ، ظاهره

محمد رشيد رضا حيث وممن سار على درب ابن تيمية يف هذا الجانب 

)وجملة القول يف صوفية المسلمين أن علماءهم كسائر أصناف علماء  :قال

كل صنف ، المسلمين الذين استعملوا عقولهم يف الدين من المتكلمين والفقهاء

وكل منهم أخطأ ، فجاء فيه بما لم يجيء به  يره، قد انفرد بالتوسع يف علم

واآلداب الدينية وحكم الشريعة  فالصوفية أتقنوا علم ااخالق، وأصاب

فإن ، وهذا  ر. الدين ومقصده، وطرق تزكية النفق وىصالحها، وأسرارها

                                           
 .356 / 10 مجموع الفتاو ،انظر:  

 131 /2 ،المرجع السابق 
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ودخل يف كتبهم وأعمالهم من ، كانوا قد  لوا وأتوا ببعض ما يخالف النصوص

فالمتكلمون أيضًا قد دخل ، تصوف اامم السالفة ومن البدع ماينكره اإلسالم

وكذلك الفقهاء قد دخل يف ، سفة اليونانية و يرهايف كتبهم مثل ذلك من الفل

 كتبهم مثل ذلك بالرأي والقيا  وااخذ بااحاديث الضعيفة والموضوعة(.

 

     

                                           
 .161/ 22انظر: مجلة المنار،  
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  اجلمعيات السلفية املعاصرة

الشرف العظقيم للعبقد عنقدما يدفعقه اإلخقالص هلل تعقالى بقأن يسقلك طريقق 

م ويتفيقأ بظقالل ققدوهتم والسقير علقى اانبياء والمرسلين عليهم الصقالة والسقال

منهجهم يف دعوة النا  للخير للحصول على المقصد ااسمى والمققام ااعلقى 

 برضا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى.

ومن أهم صفات الداعيقة ىلقى اهلل تعقالى أن يكقون ققدوة حسقنة يف مجتمعقه؛ 

 ااخقالق،لى بمكارم وأن يتح بااقوال،ان تأثير الدعوة باافعال كتأثير الدعوة 

يقدعو  ويكمن نجاح الداعية ىلى اهلل تعالى يف العلم الشقرعي القذي بقه يحسقن مقا

ىليققه وبالرتبيققة اإليمانيققة التققي تعققين الداعيققة يف يومققه الققدعوي وبأسققلوبه وعرضققه 

ويف الدرجقة ااولقى  يحقددها،المناسب القذي يسقاهم يف تحقيقق ااهقداف التقي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بعة رسول اهللىخالص العمل هلل تعالى ومتا

ومن وسائل الدعوة يف بعض البالد اإلسالمية ىنشاء الجمعيات الدينيقة التقي 

ولعل يف هذا البحث المختصقر تسقلي   واجتماعية،لها اهتمامات علمية ودعوية 

وققد قسقمت  ،)الجمعيات السلفية المعاصيرة( :الضوء على بعضها تحت عنوان

 :هما ،هذا البحث ىلى مبحثين

                                           
  هـ.16/4٢/134٢ اهلل تعاىل يف تاريخبعد توفيق  بحثكتب ال (1)
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 تحرير المصطلحات ول:المبحث األ

 نماذج من الجمعيات السلفية المعاصرة المبحث الثاين:

وصيلى اهلل وسيلم وبيارك عليى نبينيا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ي هنقا وسقأكتف العلميقة،فإن مقن المهقم تحريقر المصقطلحات يف الدراسقات 

 :بالتحرير ما يلي

يراد هبا مجموعة من  الجمع،الجمعية منسوبة ىلى مصدر وهو الجمعيات:  -1

النا  يتفقون على القيام بعمل ما استنادا  ىلى قانون أسا  ونظام تسيير 

ويف نظر قانون الجمعيات هي: )اتفاقية تخضع للقوانين المعمول  يضعونه،

 تعاقدي،أو معنويون على أسا   ويجتمع يف ىطارها أشخاص طبيعيون هبا،

كما يشرتكون يف تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة  مربح،ولغر.  ير 

 محددة أو  ير محددة من أجل ترقية اانشطة ذات الطابع المهني وا جتماعي

 والعلمي والديني والرتبوي والثقايف والرياضي على الخصوص(.

عنهم تعالى ابة رضي اهلل بالصح اإلطالقوصف  زم مختص عند السلفية:  -2

السلف ) :-رحمه اهلل تعالى  –قال القلشاين  ،ويشاركهم فيه  يرهم بالتبعية

 ملسو هيلع هللا ىلصالراسخون يف العلم المهتدون هبدي النبي  ااولالصالح وهو الصدر 

                                           
 .16بن حنفية العابدين بن محي الدين، ص  تعالى،انظر: الجمعيات من وسائل الدعوة ىلى اهلل  (1)
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دينه  إلقامةلصحبة نبيه وانتخبهم  ىالحافظون لسنته اختارهم اهلل تعال

 هايف نصح وأفر وااهلل حق جهاده  وجاهدوا يف سبيل لألمة أئمةورضيهم 

       .أنفسهم(وبذلوا يف مرضاة اهلل  ونفعها

 

الجمعيققات السققلفية تختلققف تطبيقاهتققا بققاختالف الواقققع التققي تعققيش فيققه 

ا هذه النمقاذج  ولعلي يف ،بالقرب من المنهج السلفي أو ا بتعاد عنه قليال  أو بعيد 

   :أذكر بعض هذه الجمعيات

 جماعة أهل الحديث :النموذج األول 

جماعة أهل الحديث أقدم الحركات اإلسالمية يف شبه القارة الهنديقة قامقت 

نة وفهمها على ضوء منهج السقلف الصقالح مقن سعلى الدعوة  تباع الكتاب وال

 .الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ىلى يوم الدين

 :معتقداتالفكار واأل

 هاوتقققوم أصققول أهققل الحققديث هققي عقيققدة السققلف الصققالحجماعققة عقيققدة 

 :المنهجية على عدة أمور منُذ تأسيسها هاالعلمية وقواعد

عملهم بنشره و رسه يف  ويبدؤونالدين  أصلالتوحيد عندهم  التوحيد: -1

فيه كثير من  يخطئقلوب النا  ويحرصون على توحيد االوهية الذي 

 مع ىيماهنم بتوحيد الربوبية. النا 
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 السلف فهم ضوء على ملسو هيلع هللا ىلص يركزون على اتباع ما صح عن النبي االتباع: -2

 فقهي بمذهب ا لتزام ىلى يدعو الذي التقليد يرون   ولذلك الصالح

 تحقق من لكل ا جتهاد باب بفتح ينادون بل الدليل عن سنال بدون معين

ويدعون ىلى احرتام العلماء  مفتيه مذهب مذهبه العامي وأن شروطه فيه

 المجتهدين واائمة المتبوعين بشكل خاص.

بالشرع ثم  يبدؤونيقدمون الرواية على الرأي ىذ  تقديم النقل على العقل: -3

يخضعون له العقل اهنم يرون أن العقل السليم يتفق مع نصوص الشرع 

 الصحيحة ولذلك   تصح معارضة الشرع بالعقل و  تقديمه عليه.

تزكية النفق بحيث يتخذ لها الوسائل المشروعة التي ب زكية الشرعية:الت -4

نة وينكرون على أتباع التزكية البدعية سواء  كانت سجاءت من الكتاب وال

 صوفية أو  يرها.

 اهنم يرون أن أمر ا بتداع يف الحقيقة استدراك على اهلل التحذير من البدع: -5

ون ىلى ا لتزام بالسنة وتجنب وتشريع بالرأي والعقل ومن ثم يدع تعالى

 البدع بأنواعها.

فال بد من التحري يف  التحذير من األحاديث الضعيفة والموضوعة: -6

 .وااحكام بالعقائد يتعلق فيما وخاصة ملسو هيلع هللا ىلص الحديث المنسوب ىلى النبي

 يرون أن الجهاد من أفضل ااعمال وىنه ما.ٍ  الجهاد يف سبيل اهلل تعالى: -7

 ء كلمة اهلل تعالى ودفع الفساد من اار..ىلى يوم القيامة إلعال

والبهائية والصوفية  لقاديانيةكصدهم ل األفكار الهدامة:والفرق الضالة  صد -8

والعلمانية والرأسمالية والشيوعية وا شرتاكية و يرها باتخاذ كل الوسائل 

 المشروعة.
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 نفوذ:النتشار ومواقع الا

وبقنجالديش ونيبقال وكشقمير  يف كل من بالد الهند وباكستانالجماعة ترتكز 

وسققير نكا ولهققم مركققز يف بريطانيققا وجمعيققاهتم يف هققذه الققدول معروفققة باسققم 

 جمعية أهل الحديث.

 جماعة أنصار السنة المحمديةالنموذج الثاين:  

نة المحمديقة جماعقة ىسقالمية سقلفية قامقت يف مصقر أو   سجماعة أنصار ال

الم علققى أسققا  مققن التوحيققد والسققنة ثققم انتشققرت يف  يرهققا للققدعوة ىلققى اإلسقق

 البدع والخرافات. ونبذالصحيحة 

 جماعة:التأسيس 

 هقق بمدينقة الققاهرة علقى1349تأسست جماعة أنصار السنة المحمديقة يف عقام 

محمقد بقن ) وهقم: المشقايخ،يد الشيخ محمد حامد الفقي وبمشاركة ىخوانه من 

مجقازي فضقل  ،لخيقرعثمقان صقباح ا ،محمد صقالح الشقريف ،عبدالوهاب البنا

 .(عبدالحميد

 :بقولهم عقيدة أنصار السنة المحمدية واضحة يف مبادئها العشرة

 أن ااصل يف الدين هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. -1

  ير من ملسو هيلع هللا ىلص هن صفات اهلل عز وجل هي كما وصف نفسه ووصفه هبا رسولأ -2

 .تعطيل و  تحريف و  تمثيل و  تشبيه

 جميع أنواع العبادة من نذر وحلف واستغاثة واستعانة.ىفراد اهلل وحده ب -3
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 أن اإليمان هو التصديق الذي ينتج العمل ويظهر على الجوارح. -4

أن البدعة الشرعية هي كل جديد يف العبادات على  ير مثال سابق من سنة  -5

 .أدائه طريقة أو أصله يف كان ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 ونتجنب أمر بكل تطاعالمس جهد نتمسك بأن ملسو هيلع هللا ىلص نتفانى يف حب رسول اهلل -6

 هني ونكثر من الصالة عليه وعلى آل بيته. ما كل

 الحديث، كما جاء يف ذلك انقطع عمله ى  من ثالث ىذا مات ابن آدم أن -7

 صاحب ملسو هيلع هللا ىلص يشفع من يشاء يف عباده لمن ارتضى وأنهتعالى  وأن اهلل

 .الكرب  الشفاعة

 .والعمل به نقرأ القرآن للذكر والتدبر -8

 مي جماع الخير يف الدين والدنيا.أن الدين اإلسال -9

 أن اإلسالم دين ودولة وعبادة وحكم وأنه صالح لكل زمان ومكان. -11

 نفوذ:النتشار ومواقع الا

رتيا وتشاد وأثيوبيا يرىأو   يف مصر ثم يف السودان و الجماعة تأسست

وجنوب أفريقيا وبعض الدول اافريقية وبعض الدول اآلسيوية وعالقتها الطيبة 

عات الدعوة السلفية يف مصر وعلماء السعودية وبجمعية الرتاث اإلسالمي بجما

بالكويت ودار الرب باإلمارات وبعديد من الجمعيات وا تحادات السلفية يف 

 أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
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 الجماعة اإلسالمية يف شبه القارة الهنديةالنموذج الثالث:  

دية الباكستانية جماعة ىسالمية معاصرة الجماعة اإلسالمية يف شبه القارة الهن

وتطبيقها يف حياة النا   كرست جهودها يف سبيل ىقرار الشريعة اإلسالمية

 .المنطقة يفوالوقوف بحزم ضد جميع أشكال ا تجاهات العلمانية 

 ات:األفكار والمعتقد

، أهل السنة والجماعة من حيث الدعوة عقيدة-يف الغالب -عقيدة الجماعة  

رج فكرها يف مجمله عن هذه العقيدة من دعوة ىلى التمسك بكتاب اهلل و  يخ

والعمل الحثيث من أجل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف واقع الحياة  ملسو هيلع هللا ىلص وسنة نبيه

 .البشرية

 :ةالجذور الفكرية والعقائدي

ابتداء من كتاب  دعوته-منسق الجماعة  –استمد أبو ااعلى المودودي  -1

  .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وسنة رسوله

الشيخ محمد بن عبدالوهاب ىذ كان  بدعوة -الغالب يف-ثرت دعوته تأ -2

شديد اإللحاح على تنقية العقيدة من شوائب الشرك وضرورة العود دائمًا 

  .ىلى النبعين الصافيين والرجوع ىلى الدليل يف كل أمر وترك البدع

ر وتأثير بين دعوة اإلخوان المسلمين ودعوة الجماعة  -3 هناك عملية تأثز

وقد وجد ، وُكُتُب كلٍّ منهما ُتدر  يف مناهج ااخر ، سالمية هذهاإل

حسن البنا يف كتاب الجهاد يف اإلسالم الذي ألفه المودودي تطابقًا بينه 

  د.وبين أفكاره التي يحملها عن الجها
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  ذ:االنتشار ومواقع النفو

الجماعة خلت ود ،ترتكز الجماعة اإلسالمية يف شبه القارة الهندية الباكستاين

م ق 1545يف صراع مع ا شرتاكيين والهندو  والالدينيين لمدة تسع سنوات )

م الذي يعد انتصارا  لالتجاه اإلسالمي وما 1596م( حتى وضع دستور 1596

  .يزال هذا الصراع يأخذ أشكا   مختلفة حتى اليوم
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  التعايش

 ضاريواحل ،التعايش الوطين :مناذج تطبيقية ،أنواعه

 

م يضققمن لكققل فققرد يعققيش يف ظلققه حفققظ دينققه ونفسققه وعقلققه ومالققه اإلسققال

سواء كان ، فهي حقوق ضرورية   تقوم المصالح وحياة النا  من دوهنا، ونسله

وسواء كان يققيم يف بلقد اإلسقالم ىقامقة دائمقة أو ، هذا الفرد مسلمًا أو  ير مسلم

 منقتة بالعهد والميثاق.

واع التعققايش مققع ذكققر نمققاذج تطبيقيققة يف التعققايش وهققذا البحققث يوضققح أنقق

 :ىلى مبحثان د قسمت الورقةوق والحضاري،الوطني 

 .أنواع التعايش وضوابطه المبحث األول:

 التعايش الوطني والحضاري. :نماذج تطبيقية المبحث الثاين:

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد

                                           
  هـ.١/6/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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 :ثالثة أنواعله لتعايش ا

وهو تعايش المسلمين مع  يرهم من الديانات ااخر   :التعاي  الديني -1

سواء داخل الدولة اإلسالمية أو  يرها وذلك بالحسنى والمعروف وفقًا 

يف أمور الحياة  للهدي اإلسالمي وما تقتضيه مصالح جميع ااطراف

 والمعاش والمواطنة المشرتكة. 

 :وضوابط هذا النوع ما يأتي

 اعرتاف   ،اعرتاف وجود وتعايشيعترب ا عرتاف بوجود الدين اآلخر و

 .صحة

  وذلك بعدم العدوان عليهم أو  ؛التعامل مع  ير المسلمين بالرب والقس

 ىخراجهم من الديار ى  ىن وقع منهم ما يوجب ذلك شرعًا.

 التفاهم والحوار معهم بالتي هي أحسن. 

 حسقنة   صقيغة يمثلللتعايش  الغزالي محمد الشيخ رسمه الذي اإلطار ولعل

 ثالثية وضيع فقيد ،المسقلم  يقر بقينو المسقلم بقين التعقايش هقذا صقورة لتحديد

 :هي ،والحوار للتعاي  مبادئ

 على متفقان وأنت فأنا ،اهلل عظمة تخدش كلمة كل استبعاد على ا تفاق  ً: أوال

ا، شيء بكل أحاط قد اهلل أن  يف و  السماوات يف شيء يعجزه   وأنه علم 

ا ليق وأنه شيء، كل وسعت رحمته وأن ،اار.  والعيوب بالنقائص متصف 

 .البشر بين تشع التي
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 .والكياسة واامانة الصدق أهل من رسله يختار اهلل أن على ا تفاق :ثانيًا

امتوا وجدناه ما :ثالثًا  وضع يمكن وبذلك فيه، اختلف ما ىليه نرد تراثنا يف فق 

 ااديان. بين مشرتكة قاعدة

تعايش المسلمين يف مصر مقع  :ومن أمثلة التعايش الديني يف بالد المسلمين

 ويف لبنان مع النصار  و يرهم.  ،ااقباط

قد يجتمع يف بالد ىسالمية واحدة عدة أعراق  :التعاي  العرقي واللغوي -2

وأيضًا من جانب اللغة فقد يتواجد يف  ،ذا عربي وهذا فارسي و ير ذلكفه

 .البلد الواحد أكثر من لغة وهذا مشاهد يف كثير من الدول

ما يحصل يف تركيا : المسلمين ومن أمثلة التعايش العرقي واللغوي يف بالد

 .والعراق و يرها من اختالف يف ااعراق واللغات

 :ومن ضوابط هذا النوع    

 فااعراق يف حد ذاهتا  ير ، والطعن فيما سواها، عدم التفاخر بااعراق

 ذات قيمة يعلو هبا أحٌد على أحٍد من البشر.

   تكافن فرص العيش الكريم بين سائر ااعراق واللغات دونما تمييز ى

  باعتبار عادل كتفاوت العدد ونحو ذلك.

قد تجتمع يف بالد   شك أن يف كل دين مذاهب وفرق  :التعاي  المذهبي -3

واحدة كما هو الحال مثال  يف العراق من وجود مذاهب اهل السنة 

 .ومذاهب للشيعة ويف  يرها

                                           
 .25:ص محمد الغزالي، التنصير، دعاة من تحذير انظر: صيحة (1)
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 :ومن ضوابط هذا النوع 

  مراعاة القواعد الشرعية يف التعامل مع المبتدعة كمراعاة التفاوت بين

ومنهم الداعي لها و ير ، بدعهم فمنها ما هو مكفر ومنها ما ليق كذلك

 ولكل حال حكمها.، داعيال

 .المنع من نشر الباطل 

 .ااصل يف التعامل معهم دعوهتم بالتي هي أحسن وبالرفق واللين 

 .عدم بخسهم شيئًا من الضرورات الدنيوية 

ضوابط التعاي  بين أبناء الوطن الواحد المختلفين دينيًا أو مذهبيًا المهم يف       

 واجبات يف الشريعة لها وجهان:أن ُيقال: المواطنة من حيث الحقوق وال

وهذا ، من دون نظر إلى دين أو عرق أو جنس، أوالً: وجه يساوي بين كل األفراد

وهو مايدخل تحت ، الوجه يمكن فهمه وضبطه بالكليات الشرعية العامة

 مفهوم الضروريات الخمس.

وهي مواطنُة ، وهنا   بد من التنبيه ىلى مسألة تشغل بال كثير من النا 

فيجب أن يعيش هذا المسلم  سلم المختلف مع  يره من المسلمينمال

 وله من الحقوق كمثل ما عليهم من الواجبات.، المختلف كسائر المسلمين

أو تفرقة ، فال يجوز بناء العالقة معه على أسق مذهبية أو طائفية أو حزبية

، جباتكما   يجوز يف الشرع أن نحمله كل الوا، بسبب اختالف الملة والنحلة

 فالغرم بالغنم كما هي قاعدة الشريعة.، ونعطيه بعض الحقوق

وىذا قررنا ىنقاص بعض ، فيعطى كل الحقوق، فإذا تحمل كل الواجبات

وُتنتقص بعض ، أما أن ُيطلب منه مواطنة تامة، فيجب ىنقاص الواجبات، حقوقه
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 فهذا جور وحيف يخل بالتوازن العام يف الوطن الواحد.، حقوقه

فهذا ، ال يجوز أن ُيعامل يف الوظائف على أسق مذهبية أو حزبيةوعليه ف

فشنون معاش النا  ترتب  بالمشرتكات ، خلل يف ُنظم ىدارة الدولة وظلم كبير

فهي ىن ، و  يصلح أن تدار وفق منثرات مذهبية بل حتى دينية، والقيم العامة

كثر كفاءة ارتبطت آلت حينئذ لتمكين ااقل كفاءة لسالمة منهجه وترك اا

يعامل كما ، فكل شأن دنيوي تمحض للدنيا، وعلمًا وخربة لخلل يف منهجه

اآل ت التي ينظر فيها ىلى الجودة وحسن التقنية وشروط الصحة و  ينظر فيها 

 ىلى مشاركته لنا يف الملة أو المنهج.

، تميز بين المسلم وغير المسلم، ثانيًا: أن الشريعة فيما عدا الحقوق الضرورية

وال تساوي بين الذكر واألنثى يف كل األحوال. وعدم المساواة ُمعلل إما 

 بمؤثر ديني وإما بمؤثر طبيعي.

فالواجبات ، التفريق يف الواجبات أيضًا، ويقابل هذا التمييز يف الحقوق

فال يلزم ، على المسلم أكثر وأشد على المسلم من  ير المسلم يف وطن الشراكة

فيمكن أن يعيش  ير المسلم مع ، لمسلم يف الوطن الواحد ير المسلم ما يلزم ا

ويدفع المسلم أكثر مما يدفعه  ير ، المسلم يف وطن واحد بجنسية واحدة

كما يف الزكاة الواجبة التي تجب يف ااموال والزروع والثمار وما أُعد ، المسلم

قارنة وبالم، ويعاقب من امتنع من أدائها، ويكلف الحاكم من يجبيها، للتجارة

بالواجب من ااموال على  ير المسلم فال يجب عليه ى  مقدار يسير يحق 

و  يجب ى  على القادر و  يجب شيء ، للحاكم ىسقاطه عنه ىذا رأ  مصلحة

ويقابل هذا التخفيف يف الواجبات حرمانه من بعض ، منه على النساء أو ااطفال



  059 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

اخل أسواره السماح له الحقوق فال يدخل يف حفظ الدين وممارسه طقوسه د

، بنشر دينه وبناء كنيسته يف أر. الدولة المسلمة التي  لب فيها المسلمون

ان نشر الدين وبناء الكنائق مما ، وليق يف ذلك ىخالل بقاعدة التعامل بالمثل

يخضع لقوانين الدولة الخاصة التي   يجوز احد التدخل يف هيكلتها ففي ذلك 

 تقاص من هيمنتها.مسا  بسيادة الدولة وان

التي تختلف اختالفًا بينًا عن ، وكذا الحال يف المسنوليات على الرجل    

بمعناها المتحرر ، اانثى. وهبذا ا ختالف يستبين جزء من الفرق بين المواطنة

 .ومفهومها يف الشريعة، التي ترتادف مع المساواة التامة

 :عرقيًا بين أبناء الوطن الواحد المختلفين دينيًا أو مذهبيًا أو عاي  الوطنيالت 

  يعيش المسلمون اليوم يف جزر منفصلة عن  يرهم بل أصبح يف عقر 

التمسك ىلى  هتمدارهم طوائف ومذاهب متعددة فليق لد  المسلمون ى  دعو

، ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللوكما تمثله وعلمه رس تعالى كما جاء يف كتاب اهلل اإلسالمب

هم لبضواب  يجب مراعاهتا منها عدم نشر باط «قبول اآلخر»معهم  تعايشوال

 ومراعاة القواعد الشرعية للتعامل مع المبتدعة. 

 

                                           
          التعققايش: مفهومققه، أنواعققه، ضققوابطه، نمققاذج تطبيقيققة، مجموعققة مققن طققالب قسققم الثقافققة اإلسققالمية (1)

 .التويمىشراف الدكتور ناصر  اإلسالمية،يف جامعة اإلمقام محمد بن سعود 
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وقبول اآلخر ىنما يكون يف قبول التعايش معهم يف مجتمع واحد وهو ما 

ُيسمى بالمواطنة فلهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من 

 واجبات وذلك يف ىطار الحقوق والواجبات التي نص عليها الشارع. 

 من نماذج التعاي  الوطني:

يف المدينة مع اليهود  ملسو هيلع هللا ىلص ىن أهبى تلك النماذج وأرقاها هو تعايش النبي -1

حيث عاهدهم واتفق معهم على المصالح المشرتكة التي تجمعهم يف هذا 

يهم ويتلطف يف معاملتهم بل كان يحسن ىل، البلد الذي يشرتكون يف سكناه

ولم ُيجلهم ، لعلهم يقبلون هد  اهلل ومن ذلك عيادته لليهودي يف مرضه

 من المدينة حتى نقضوا العهد الذي بينهم وبينه. ملسو هيلع هللا ىلص النبي

عامل الخليفة عمر بن  ◙جاء يف العهد الذي أعلنه عمرو بن العاص  -2

على مصر ىثر فتحها التعهد المكتوب الممضى عليه  ◙الخطاب 

  حرية.تأمينهم على ممارسة دينهم بكل كنائق النصار  و حمايةب

 :التعاي  الحضاري

أي ا ستفادة مما لد   يرنا من جوانب التقدم الحضاري وهذا قد أخذ به 

المسلمون منذ وقت طويل نسبيًا ولكن أخذهم هبا فيه سلبيات هم بحاجة ىلى 

والتعايش مع هن ء كفيل تجاوزها حتى تتم ا ستفادة الكاملة منها والتقارب 

 بتحقيق كثير من الجوانب اإليجابية يف هذه القضية.

     

                                           
          اعققه، ضققوابطه، نمققاذج تطبيقيققة، مجموعققة مققن طققالب قسققم الثقافققة اإلسققالمية التعققايش: مفهومققه، أنو (1)

 .التويمىشراف الدكتور ناصر  اإلسالمية،يف جامعة اإلمقام محمد بن سعود 
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  ةـــــة والثقافـــــاهلوي

، ضمن النسق ا جتماعي العام نسقًا فرعيًا متميزا  ومستقال  تشكل الثقافة 

فة وتقوم الثقا، لكنه يتفاعل مع بقية اانساق الفرعية ااخر  ويتطور معها وهبا

لذلك فإن ، للواقع اإلنسانبتكوين جملة الطرائق والمعايير التي تحكم رؤية 

الثقافة هي مجموع القيم والقواعد وااعراف والتقاليد والخط  التي تبدع 

وتعمل على الحفاظ على توازن ، وتنظم الد  ت العقلية والروحية والحسية

الفرعية للنسق  النسق ا جتماعي واستقراره ووحدته وتوحيد اانساق

فالثقافة تغذي ، ا جتماعي عن طريق توحيد اانماط العقلية التي تحكمها

اانساق الفرعية للنسق ا جتماعي بقيم مماثلة فتخلق نسيجًا اجتماعيًا واحدا  

قادرا  على ىعادة ىنتاج نفسه. لذلك فإن الثقافة يف الحقيقة ليست ى  المجتمع 

وهذا الوعي هو يف ذات الوقت وعي ، أو وعيًا نفسه وقد أصبح مظهرا  للوعي

ىلى المسألة ااوسع وهي مسألة ، مسألة الُهوية توحي وللوهلة ااولىو ،للذات

ىذا   يمكننا التطرق ىلى ، الُهوية ا جتماعية التي تعد الُهوية ىحد  مكوناهتا

جتماعية وعليه تعرب الُهوية ا  مفهوم الُهوية ى  ىذا حددنا بعدها ا جتماعي

محصلة مختلف التفاعالت المتبادلة بين الفرد مع محيطه ا جتماعي القريب 

                                           
  هـ.٢/2/134٢ بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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والُهوية ا جتماعية للفرد تتميز بمجموع انتماءاته يف المنظومة ، والبعيد

وهي ، اجتماعية أو مفاهيمية ا جتماعية؛ كا نتماء ىلى طبقة جنسية أو عمرية أو

ومة ا جتماعية وتمكن المجتمع من تتيح للفرد التعرف على نفسه يف المنظ

فكل جماعة ، لكن الُهوية ا جتماعية   ترتب  باافراد فحسبو ،التعرف عليه

تتمتع هبوية تتعلق بتعريفها ا جتماعي وهو تعريف يسمح بتحديد موقعها يف 

 .المجموع ا جتماعي

من خالل هذه المقدمة الجامعة لموضوع هذا البحث المختصر تحت و

 :رئيسة ثالثة مباحثجعلت البحث على  )الهوية والثقافة( :انعنو

 مفهوم الهوية والثقافة. :المبحث األول

 العالقة بين الهوية والثقافة. :المبحث الثاين

 حدود الهوية. :المبحث الثالث

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 أجمعين.محمد وعلى آله وصحبه 

  :مفهوم الهوية

ف المعجم الوسي  الصادر عن مجمع اللغة العربية           فلسفيًا  «الهوية»ُيعرِّ

أو هي بطاقة يثبت فيها ، )حقيقة الشئ أو الشخص التي تميزه عن  يره :بأهنا

                                           
 .2، ص هيب عادلش، الثقافة والهوية )ىشكالية المفاهيم والعالقة( انظر:( 1)
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 (. ية أيضًاوتسمي البطاقة الشخص، اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله

)تماثل المقومات أو الصفات  :«الهوية»ي وأما يف اللغة اإلنجليزية فتعن

الشكل  ىوبذلك تشير ىل، ااساسية يف حا ت مختلفة وظروف متباينة

التجميعي أو الكل المركب لمجموعة من الصفات التي تكون الحقيقة 

وجه  ىو يره عل والتي بواسطتها يمكن معرفة هذا الشئ، ما ءلشيالموضوعية 

 التحديد(.

، كثيرا   وأما آراء المفكرين حول مفهوم الهوية فيالحظ أن اامر   يختلف

انه يرتب  بالُبعد الثقايف أو ا جتماعي  ؛وىن كان يتصف بأنه أكثر تحديدا  

فها سعيد ىسماعيل علي بأهنا ،للمصطلح )جملة المعالم المميزة للشئ  :فقد عرَّ

ولكل ، بحيث   تخطئ يف تمييزه عن  يره من ااشياء، هو هوالتي تجعله 

فله نسقه القيمي ومعتقداته وعاداته السلوكية وميوله ، شخصيته المميزة له ىنسان

 وهكذا الشأن بالنسبة لألمم والشعوب(. ، واتجاهاته وثقافته

، )أن هوية الشئ ثوابته التي   تتجدد و  تتغير :وأشار محمد عمارة

تجلي وتفصح عن ذاهتا دون أن تخلي مكانتها لنقيضها طالما بقيت الذات وت

فهي كالبصمة بالنسبة لانسان يتميز هبا عن  يره وتتجدد ، قيد الحياة على

ىهنا الشفرة ، وجهها كلما أزيلت من فوقها طوارئ الطمق ىويتجل، فاعليتها

اعة ا جتماعية التي يمكن للفرد عن طريقها أن يعرف نفسه يف عالقته بالجم

                                           
 الوسي  الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المعجم انظر:( 1)

 .39الثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريق، رشدي أحمد طعيمة، ص  انظر: (2)

 . 59الرتبية اإلسالمية وتحديات القرن الحادي والعشرين، سعيد ىسماعيل، ص  انظر: (3)
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والتي عن طريقها يتعرف عليه اآلخرون باعتباره منتميًا لتلك ، التي ينتمي ىليها

 الجماعة(.

أي   تتشكل من ، )أن الهوية ليست أحادية البنية :وير  محمود أمين

سواء كان الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان أو ، عنصر واحد

وىنمقا هي محصلة تفاعل هذه ، الذاتية أو العلمية وحدهاأو الخربة ، ااخالق

 العناصر كلها(.

كيفية  ىلىمفهوم اجتماعي نفسي يشير الهوية: ) :وأشار محمد ىبراهيم عيد

مسلمات  ىلىوهي تستند ، وكيفية تمايزه عن اآلخرين، ىدراك شعب ما لذاته

 ة واقتصادية للمجتمع(.ا بقيمة اجتماعية وسياسيمرتبطة تاريخي  ، ثقافية عامة

فها ىسماعيل الفقي )أهنا مجموعة من السمات الثقافية التي تتصف هبا  :وعرًّ

والتي تولد اإلحسا  لدي اافراد ، جماعة من النا  يف فرتة زمنية معينة

، والتعبير عن مشاعر ا عتزاز، وا رتباط بوطن معين، با نتماء لشعب معين

 مي ىليه هن ء اافراد(.والفخر بالشعب الذي ينت

ة ققققة المجموعقققدد هويققتح) :الُهوية ا جتماعيةوأوضح شهيب عادل أن 

يف هذا ، -تضم أعضاء متشاهبين فيما بينهم بشكل من ااشكال المجموعة-

، المنظور تربز الُهوية الثقافية باعتبارها صيغة تحديد فئوي للتمييز بين نحن وهم

                                           
 .6الهوية الثقافية، محمد عمارة، ص علىلعولمة مخاطر ا انظر: (1)

 .356الهوية مفهوم يف طور التشكيل، محمود أمين، ص  انظر: (2)

 .110الهوية الثقافية العربية يف عالم متغير، محمد ىبراهيم عيد، ص  انظر: (3)

 .209سماعيل الفقي، ص ىمفهوم العولمة وعالقته بالهوية،  انظر: (4)
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 .ا ختالف الثقايفوهو تمييز قائم على 

 :ومن المفاهيم التي قدمت للهوية الثقافية ما تبنته منظمة اليونسكو بقولهم

أننا أفراد ننتمي ىلي جماعة لغوية  ءشيوقبل كل  )أن الهوية الثقافية تعني أو   

ويتضمن ، بما لها من قيم أخالقية وجمالية تميزها، محلية أو ىقليمية أو وطنية

لوب الذي نستوعب به تاريخ الجماعة وتقاليدها وعاداهتا ا ااسذلك أيض  

أو تشكيل قدر ، وىحساسنا بالخضوع له والمشاركة فيه، وأسلوب حياهتا

وتعد بالنسبة ، وتعني الطريقة التي تظهر فيها أنفسنا يف ذات كلية، مشرتك منه

 –سلبية بطريقة ىيجابية أو  -ا من المعادلة ااساسية التي تقررلكل فرد منا نوع  

 والعالم بصفة عامة(. الطريقة التي ننتسب هبا ىلي جماعتنا

 :مفهوم الثقافة

مفهوم )الثقافة( هو من المفاهيم الملتبسة يف كل اللغات انه يراد التعبير 

بكلمة واحدة عن مضمون شديد الرتكيب والتعقيد والتنوع والعمق وا تساع 

ثروبولوجيا الثقافية وعلم اجتماع ويضاعف ا لتبا  أن علم الثقافة وا ن

ما زالت ُتدر  على نطاق ضيق ، المعرفة وعلم الربمجة العصبية اللغوية

كتخصصات فردية ولم تصبح من العلوم التي يقرأها كل الدارسين كالفيزياء 

والجغرافيا والكيمياء والتاريخ لذلك ظل معظم النا    يعرفون الحقائق 

 .يةاإلنسانلعلوم الهامة التي توصلت ىليها ا

                                           
 .2، ص شهيب عادل، والهوية )ىشكالية المفاهيم والعالقة( الثقافة انظر:( 1)

 .164المحروقي، ص  دور الرتبية يف مواجهة تداعيات العولمة على الهوية الثقافية، حمدي انظر: (2)

 .4، ص شهيب عادل، الثقافة والهوية )ىشكالية المفاهيم والعالقة( انظر:( 3)
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 :من أبرزها قول ابن منظور ،الثقافة يف اللغة العربية تطلق على معاٍن عدةو

 )الحذق والفهم وسرعة التعلم(.

وثقف العلم يف أسرع  ،فطن وحذق :)ثقف يثقف ثقافة :ويقول فريد وجدي

الحاذق  :والثقيف ، لبه يف الحذق :وثقفه يثقفه ثقفًا ،أسرع أخذه :مدة أي

وثقف  ،صار حاذقًا خفيفًا :)ثقف ثقافة :والقواميق الحديثة تقول ،الفطن(

ويف هذه النصوص من التشابه مايدعونا ىلى أن نعدها  ،الكالم فهمه بسرعة(

  نسخًا مكررة نقل بعضها من بعض. 

وأبرز التعريفات الغربية للثقافة الذي تردد صداه لد  الغربيين ثم لد  

يف كتابه )الثقافة البدائية(  م1151ريف )ادوارد تايلر( عام تع العرب كثيرا  هو

الذي  –بعض الرتجمات تقول المعقد  –)ذلك الكل المركب  :الذي يقول فيه

وكل  ،والتقاليد ،والقانون ،وااخالق ،والفن ،والمعتقدات ،يضم المعرفة

 ويف مجتمع(،من حيث هو عضو يف  اإلنسانالتي يكتسبها  العادات والقدرات

  :هي ،مهمة رهذا التعريف عناص

 ،ي اعقائققد –  المققادي  – اإلنسققاينقضققايا الثقافققة هققي القضققايا ذات الُبعققد  -1

 وأعرافًا. ،ونظمًا ،وفنونًا ،وقيمًا

 ليست جزئيات منفصلة عن بعضها.تمثل صورة بناء متكامل الثقافة قضايا  -2

فالشقخص  ،وىنمقا هقي اجتماعيقة ؛ليست تميزا  فرديًا لشخص الثقافةقضايا  -3

 يعيشها يف ظل مجتمع أو أمة تعيشها كذلك.

                                           
 منظور.مادة )علم( يف لسان العرب، ابن انظر: ( 1)

 .15مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، ص  انظر:( 2)
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ولكنهقا حيقاة  ،أو فكقرا  مجقردا   ،فلسقفة ؛ليسقت معقارف نظريقة الثقافةقضايا  -4

 وواقع فكري وسلوكي يتحرك به النا . ،اجتماعية

أو لتلقك اامقة عقن  ،بمجموعهقا مميقزة اهقل ذلقك المجتمقعالثقافة قضايا  -5

فإن التمايز بين اامم ىنما هقو هبقذه  وهذا هو الواقع ،مجتمعات وأمم أخر 

 .الثقافة :أي ،وااعراف والنظم، ،والقيم ،العقائد :القضايا

ثم ىهنا تكاد تتفق على  ،وهناك تعريفات كثيرة للثقافة لكن هذا أشهرها

 .يف التعريفات السابقة مضمون ماذكر

 :هي ،لثقافةمفهوم ايف الخصائص الرئيسة ومن 

، باعتبارها مكتسبة وليست وراثية أو  ريزية اإلنسان من اكتشافالثقافة  -1

وبا ستناد ىلى ذلك   يمكن أن نجد أية ثقافة لد  الحيوان  عتماده على 

و  مجال لقيام أيِة ثقافٍة دون الوجود ، ىذن الثقافة ىنسانية المالمح، الغريزة

حياته   الذي ينمي هذه الثقافة ويكتسبها عن الغير من خالل تطوراإلنساين

 .ا جتماعية فنًا وفكرا  وسلوكًا

من خالل العادات ، ومن مجتمع آلخر، الثقافة تنتقل من جيل آلخر -2

مع ، وعملية النقل هذه تتم من خالل التعلم، والتقاليد والقوانين وااعراف

ىضافة كل جيل لما يكتسبه مما يطرأ على حياته من قيم ومبادئ وأفكار 

 .ير الظروفوسلوكيات جديدة نتيجة لتغ

 

                                           
 المسققلم،المثقققف العربققي بققين العصققرانية واإلسققالمية ومقومققات الفاعليققة الثقافيققة للمثقققف  انظققر: (1)

 .14عبدالرحمن الزنيدي، ص 
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حسب الظروف الخاصة بكل ، الثقافة قابلة للتعديل والتغير من جيل آلخر -3

ويمكن لألجيال الجديدة أن تضيف قيمًا ومفاهيم جديدة لم تكن ، مرحلة

 .موجودة لد  ااجيال السابقة

وىذ أن ما  ،يتعذر الفصل بينهما بحيث ،ثمة عالقة وثيقة بين الهوية والثقافة

كما أنه قد  ،وقد تتعدد الثقافات يف الهوية الواحدة ،من هوية ى  وتختزل ثقافة

 ،يعبَّر عنه بالتنوع يف ىطار الوحدة وذلك ما ،تتنوع الهويات يف الثقافة الواحدة

 ،تمتزج عناصرها ،فقد تنتمي هوية شعب من الشعوب ىلى ثقافات متعددة

 .فتتبلور يف هوية واحدة ،قح مكوناهتاوتتال

وعلى سبيل المثال فإن الهوية اإلسالمية تتشكل من ثقافات الشعوب 

واامم التي دخلها اإلسالم سواء اعتنقته أو بقيت على عقائدها التي كانت تنمن 

 ،فهذه الثقافات التي امتزجت بالثقافة العربية اإلسالمية وتالحقت معها ،هبا

فهي جماع هويات اامم والشعوب التي انضوت تحت لواء  ،ميةالعربية اإلسال

 و ير منغلقة.  ،متفتحة ،وهي بذلك هوية ىنسانية ،الحضارة العربية اإلسالمية

و  ، فإهنا تعني عالقة الذات باإلنتاج الثقايف، العالقة بين الُهوية والثقافةو

الخو. يف الجدال  دون، شك أن أي ىنتاج ثقايف   يتم يف  ياب ذات مفكرة

                                           
 .1، ص شهيب عادل، الثقافة والهوية )ىشكالية المفاهيم والعالقة( انظر:( 1)

 .5ى الهوية والثقافة اإلسالمية، عبدالعزيز التويجري، صالحفاظ علانظر:  (2)
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أو الذي ، الذي يذهب ىلى أسبقية الذات على موضوع ا تجاه العقالين المثالي

وىن كل ما يف الذهن هو نتيجة ما تحمله ، يجعل الموضوع أسبق من الذات

وا تجاه ، ( كما يذهب لوكاإلنسانالحوا  وتخطه على تلك الصفحة )ذهن 

 .التجريبي بشكل عام

 «هم»ير  بارث أن ااهم يف عملية اكتساب الهوية هو ىرادة وضع حد بين 

فإن ، وبشكل أدق ،والحفاظ عليه «الحد»ق وبالتالي ىقامة ما يسميه ب «نحن»و

الموضوع ينجم عن اتفاق بين  ذلك الحد الذي تزعم الجماعة بأهنا  يف الحد

طبعًا الحد المقصود ا وضعه لهالحد الذي يريد اآلخرون  وضعته لنفسها وبين

 -ىن ما يفصل بين مجموعتين عرقيتينو ،هنا هو الحد ا جتماعي الرمزي

ىذ يمكن للجماعة أن ؛ ثقافيتين ليق ا ختالف الثقايف كما يتصور الثقافيون خطأ

، ويعود السبب يف هذا الفصل، تعمل تمامًا ويف كنفها شيء من التعددية الثقافية

لى ىرادة الجماعة يف التميز واستخدامها لبعض السمات ى، «الحد»أي وضع 

ومن شأن الجماعات القريبة من بعضها  ،ةالثقافية كمحددات لهويتها النوعي

ثقافيًا أن تعدَّ نفسها  ريبة تمامًا عن بعضها بعض بل ومتعادية حينما تختلف 

 حول عنصر منعزل يف المجموعة الثقافية.

 

                                           
 .6، ص شهيب عادل، الثقافة والهوية )ىشكالية المفاهيم والعالقة( انظر:( 1)

 .110دوين كوش، ترجمة قاسم المقداد، ص ا جتماعية،مفهوم الثقافة يف العلوم  انظر:( 2)



  071 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

 «الهوية»و «الثقافة»لص من الخل  الشائع بين ىن تحليل بارث يتيح التخ

الهوية و ،والتطبع بطابع ثقافة معينة   يقتضي امتالك هوية خاصة بشكل آلي

ويمكن ، الثقافية تستخدم الثقافة لكنها نادراح ما تستخدم الثقافة كلها-العرقية

لفة أي متعار. يف ا سرتاتيجيات المخت، للثقافة نفسها أن تجيَّر بشكل مختلف

فإن العالقات التي تدوم ، على عكق قناعة واسعة ا نتشار  كتساب الهوية

فرتة طويلة بين المجموعات العرقية   تندي بالضرورة ىلى اإللغاء المتدرج 

بل  البًا ما تنتظم  هذه العالقات بشكل تحافظ معه على ، لالختالفات الثقافية

)الرمزي(  تالف عن طريق لعبة الدفاعبل أحيانًا تزيد هذا ا خ ا ختالف الثقايف

   تتبدل. «الحدود»ولكن هذا   يعني أن  ،عن حدود الهوية

يعترب بارث أن الحد يشكل فرزا  اجتماعيًا يمكن تجديده باستمرار من و

وكل تغير يصيب الحالة ا قتصادية أو السياسية من شأنه ، خالل التباد ت

اسة هذه ا نزياحات ضرورية ىذا رمنا تفسير ودر ،التسبب يف انزياحات الحدود

، وبالتالي فإن تحليل الهوية   يمكن أن يكتفي بمقاربة تزامنية ،تنوعات الهوية

وبالتالي ليق هناك هوية ثقافية بذاهتا  ،بل عليه أيضًا  أن يخضع لمقاربة تطورية

د وينبغي على التحليل العلمي أن يكف عن زعمه يف ىيجا ،لها تعريف ثابت

المسألة ليست معرفة و ،تعريف صحيح للهويات الخاصة التي يقوم بدراستها

بل هي معرفة د لة اللجوء ، بالفعل على سبيل المثال «الكورسيكيون»من هم 

وىذا اتفقنا على أن الهوية هي بناء اجتماعي  ،«الكورسيكية»ىلى اكتساب الهوية 

                                           
 .111ص المقداد،كوش، ترجمة قاسم  دوين ا جتماعية،مفهوم الثقافة يف العلوم  انظر: (1)
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، كيف ولماذا وبواسطة من» :فإن السنال المالئم الوحيد الذي يجب طرحه هو

أو أصبحت عرضة للنقاش ، واحتفظ هبا، ويف وقت ما ويف سياق معين حصلت

.«ىحد  الهويات الخاصة، والجدل

 

     
 

 

                                           
 .112صدوين كوش، ترجمة قاسم المقداد،  ا جتماعية،مفهوم الثقافة يف العلوم  انظر: (1)
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  مفهوم علم الثقافة اإلسالمية

وتنمي ، ىذا كانت دراسة أي علم من العلوم تندي ىلى ترقية مشاعر الفرد

، وتزيد يف حركته ونشاطه الفكري، صقل مواهبهوتفتح أحاسيسه وت، مداركه

فيندي كل ذلك ىلى ىحداث تفاعل ذايت داخل النفق التي تتلقى هذا العلم 

وتحصل على معارف ، وتقوم بتلك الدراسة مما يجعلها تنطلق ىلى آفاق جديدة

ىذا كان هذا كله يمكن أن يطبق على  ؛وحقائق علمية لم تكن قد عرفتها من قبل

فكيف به ىذا كان هذا العلم المتلقى وهذه الدراسة التي ، اإلنسانلقاه أي علم يت

وماضيه ، يقوم هبا تتعلق بعلم وثيق الصلة بكيان الفرد وشخصيته اإلسالمية

 .وتراثه التليد كعلم الثقافة اإلسالمية، المجيد

ا تعريفي ا لمفهوم علم الثقافة  هوهذ  ة،اإلسالميالورقات اليسيرة تعترب مفتاح 

 :هي ،وقد قسمت البحث ىلى أربعة مباحث

 أهمية علم الثقافة اإلسالمية. :المبحث األول

 تعريف العلم. :المبحث الثاين

 تعريف الثقافة. :المبحث الثالث

 تعريف علم الثقافة اإلسالمية. :المبحث الرابع

                                           
  هـ.62/٢/134٢ بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 .12حسن القرين، صبن علي  اإلسالمية،انظر: من مفاهيم ثقافتنا ( 2)
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وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 حمد وعلى آله وصحبه أجمعين.م

 الثقافة اإلسالمية هي التي تحدد نظام الحياة داخل المجتمع المسلم وتحث

وفكرها ، على التزامه وفيها تراث اامة الذي تخشى عليه من الضياع وا ندثار

بأنه  علم الثقافة اإلسالميةأهمية دراسة  زوترب وا نتشار،الذي تحب له الذيوع 

 اإلنسانالعلم الذي هو أثير النفق المسلمة ىذ به تتم الصلة بين كل جوانح 

، وبه يرب  المسلم بين ماضيه الزاهر وحاضره القلق، المسلم عقله وقلبه وفكره

يف أقرب أهدافه الكثيرة يزود العقول بالحقائق الناصعة  ىنهوومستقبله المنشود. 

ويربى يف المسلم ، وس  ضباب كثيف من أباطيل وشبه الخصوم، عن هذا الدين

م المبادئ والنظم تقويمًا صحيحًا وتجعل المسلم  ملكة النقد الصحيح التي تقوِّ

لنافع الخير ويطرح يميز يف نزعات الفكر والسلوك بين الغث والسمين فيأخذ ا

حصيلها ضربًا وعلى هذا ىذا كانت سائر العلوم ااخر  يعترب ت ،الفاسد الضار

، فتلك  اية تنحصر يف حدود المعرفة العقلية البحتة، من ا ستزادة يف المعارف

كما  لكن علم الثقافة اإلسالمية يتجاوز ذلك لينفذ ىلى القلب فيحرك المشاعر

تقدم ويفجر يف روح المنمن تلك الطاقة من المشاعر الفياضة التي تشده شدا  

وتعمق فيه روح الو ء امته الرائدة التي أكرمها  ،وتراث أمته، قويًا ىلى عقيدته

 .اهلل هبذه الرسالة الهادية
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 وتتجلى تلك األهمية للثقافة اإلسالمية يف األمور التالية:

 .توضيح ااساسيات التي تقوم عليها الثقافة اإلسالمية -1

 .تأثير الثقافة اإلسالمية يف العرب -2

 .تفاعل المسلم مع مبادئه وقيمه -3

 .دهار الحضاري لألمة اإلسالميةبيان ا ز -4

 .بيان اادواء التي حلت باامة اإلسالمية -5

 بيان دور الثقافة اإلسالمية يف العصر الحديث وما تقدمه لانسان المعاصر. -6

دقيق فسيكون  اسة الثقافة اإلسالمية بشكلأنه ىن لم تقم درعلى  نكديو  

سيمتد اامر ىلى أن تتخلى  بل، ذلك سببًا يف اهتزاز صورة اامة يف نظر اآلخرين

ا يميزها بل سيصل اامر باامة ىن ، فيجعلها تابعة بعد أن كانت قائدة، اامة عم 

لم هتتم بثقافتها وتتعلمها وتعلمها بالشكل الصحيح والدقيق ىلى ا ضمحالل 

  .تعالى ثم الزوال   سمح اهلل

 اإلسالمية،ينه من العلوم الثقافة اإلسالمية يف حقيقتها   تعني علمًا بعو        

ثًا خلَّفت ترالك نقول ىن الثقافة اإلسالمية ولكنها تعني علوم اإلسالم كلها ولذ

على المسلم أن يكون ملمًا هبذه المعارف و ،ضخمًا يف مختلف فروع المعرفة

يف مجا ت  من الكتبسلسلة ها دبجتوة كونتها وخلفتها الحياة اإلسالميالتي 

ة أو العلمية عرضًا لهذه الثقافة أو ىشادة بتأثيرها ياإلنسانالدراسات 

 الحضاري.

                                           
 .16حسن القرين، صبن علي  اإلسالمية،قافتنا انظر: من مفاهيم ث( 1)
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 :تعريف العلم لغة

 )عرفته(. :أي ،علمت الشيء :يقال (،يطلق العلم يف اللغة على )المعرفة

سواء  ويف القديم كان العلم يطلق على كل معرفة منظَّمة لها أبواهبا ومسائلها

أو معرفة علمية كعلم الكيمياء  ،ثقافية كعلم التاريخ وعلم اللغة أكانت معرفة

 وعلم الفيزياء. 

 :تعريف العلم اصطالحًا

 هو المعرفة التي تنخذ عن طريق المالحظة والتجربة وا ستنتاج. 

 

 :تعريف الثقافة لغةً 

 :من أبرزها قول ابن منظور ،افة يف اللغة العربية على معاٍن عدةتطلق الثق

 )الحذق والفهم وسرعة التعلم(.

 :تعريف الثقافة اصطالحًا

أبرز التعريفات الغربية للثقافة الذي تردد صداه لد  الغربيين ثم لد  

ة( م يف كتابه )الثقافة البدائي1151العرب كثيرا  هو تعريف )ادوارد تايلر( عام 

                                           
 ابن منظور. العرب،انظر: مادة )علم( يف لسان ( 1)

 .49ص التميمي،عز الدين الخطيب  اإلسالمية،انظر: نظرات يف الثقافة ( 2)

 .132سميح عاطف الزين، ص اإلنسان،انظر: اإلسالم وثقافة ( 3)

 ظور.ابن من العرب،انظر: مادة )علم( يف لسان  (4)
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 الذي-بعض الرتجمات تقول المعقد  –)ذلك الكل المركب  :الذي يقول فيه

وكل  ،والتقاليد ،والقانون ،وااخالق ،والفن ،والمعتقدات ،يضم المعرفة

 من حيث هو عضو يف مجتمع(.  اإلنسانالتي يكتسبها  والقدرات العادات

 

 :م الثقافة اإلسالميةتعريف عل    

ونقد الرتاث  ،والفكر ،والنظم ،العلم بمنهاج اإلسالم الشمولي يف القيم    

  فيها.اإلنساين

 :شرح مفردات التعريف

 اإلدراك المبني على أدلة يرتفع هبا عن المعرفة الظنية. :العلم -

 الطريق الواضح. :منهاج -

 ا عتقاد والعمل.الدين الحق الذي ارتضاه اهلل لعباده يف  :اإلسالم -

الثقافة اإلسالمية تدر  منهاج اإلسالم من حيقث هقو كقل مقرتاب   :الشمولي -

 يف القيم والنظم والفكر.

وتختلققف عققن الحيققاة  ،يةاإلنسققانالقواعققد التققي تقققوم عليهققا الحيققاة  :القيييم -

 كما تختلف الحضارات بحسب تصورها لها. ،الحيوانية

                                           
انظققر: المثقققف العربققي بققين العصققرانية واإلسققالمية ومقومققات الفاعليققة الثقافيققة للمثقققف المسققلم، ( 1)

 .14ص الزنيدي،عبدالرحمن 
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 نسان منهج حياته.مجموعة التشريعات التي تحدد لا :النظم -

هقو التفكيقر يف مقوماتقه ومصقادره  :وعمل العققل ونتاجه،عمل العقل  :الفكر -

 ومناهجه. 

 لبيقان جيقده مقن زيفقه. ؛كشقف حقال الشقيء :النققد : فيهااإلنسايننقد الترا   -

تخلفققه   مققااإلنسققاينوالمقصققود بقالرتاث  يخلفققه الرجقل لورثتققه. مققا :القرتاثو

فحصقه  : فيهااإلنساينوالمراد بنقد الرتاث  ،لومالبشرية من ثقافة وحضارة وع

وتقويمه ىيجابًا وسلبًا يف مجا ت القيم والنظم والفكر ومواجهة ما يخقالف 

 اإلسالم. 

 

     
 

                                           
قافقة انظر: الثقافة اإلسالمية تخصصًا ومادة  وقسمًا عمليًا، تأليف مجموعة من المختصين يف قسم الث( 1)

 .13صاإلسالمية، محمد بن سعود يف جامعة اإلمام اإلسالمية بكلية الشريعة 
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  خصائص منهج علم الثقافة اإلسالمية

تربية المسلم على المبادئ الفاضقلة وبنقاء شخصقيته علقى أسقا  مقن الققيم        

باعتبققار أن ، وهتقذيب نفسقه مقن كقل المسقاوئ والرذائقل الخلقيقة، عليقاوالمثقل ال

ااخققالق الحسققنة جققزء مققن بنققاء اإلسققالم المتكامققل. كمققا تسققعى ىلققى أن يعققيش 

المسلمون ويتعاملون فيما بينهم يف جميع مناحي الحياة يف ىطار من وحقدة الققيم 

القذي كقان  ملسو هيلع هللا ىلص سقولالخلقية النابعة من العقيدة اإلسالمية والمستهدية هبقدي الر

ولقققذا أثنقى اهلل تعقالى ، و يزال مثا   يقحتذ  يف حسن الخلقق وطيقب المعاملققة

والمثقل والققيم التقي تقدعو ىليهقا  ، [3]القخلم:  ِّ  ين ىن نن من زن ّٰٱ :عليه بقوله

الثقافة اإلسالمية أخالق ترتكقز علقى القوازع القديني القداخلي المقرتب  بالخقالق 

ضقمير المقادي والققانون الوضقعي. كمقا أن الميقزان يف  على ال، سبحانه وتعالى

من حيقث الحسقن والققبح  –يف مفهوم الثقافة اإلسالمية  –الحكم على ااخالق 

وأمقا العققل ، قبَّحقه الشقرع والقبقيح مقا ،فالحسن منها ماحسنه الشقرع، هو الشرع

 يف ذلك. فهو تابع للشرع

   ثقافة اإلسالمية وهذا البحث المختصر يوضح خصائص منهج علم ال

                       ،وترتكز عليها كالقيم والنظم والفكر يف الثقافة الذي يهتم بجوانب عديدة

                                           
  هـ.62/3/134٢ بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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 :وقد قسمت هذا البحث ىلى ثالثة مباحث

 تعريف الخصائص والمنهج وعلم الثقافة اإلسالمية. :المبحث األول

 خصائص الثقافة اإلسالمية. :المبحث الثاين

 خصائص منهج علم الثقافة اإلسالمية. :الثالمبحث الث

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 :تعريف الخصائص

ه خصًا :قال صاحب لسان العرب ُصوِصيَّة  )خصه بالشيء يُخصز وخح

 أي أفرده دون  يره(. :والفتح أفصح واختصه ،ُخصوِصيَّة

ِصْيصة الصفة التي  ،)خصوصية الشيء خاصيته :ويف معجم الوسي  والخح

 والجمع خصائص(. وتحدده،تميِّز الشيء 

 :تعريف المنهج

ُع عليها لضب  اآلراء  هو الطريق أو مجموعة ااصول والقواعد التي ُيْجتحمح

 والمسيرة ووضع ااحكام واتخاذ المواقف.

                                           
 . 2/141انظر: لسان العرب، ابن منظور، ( 1)

 . 235/ 1انظر: المعجم الوسي  لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ( 2)

تأليف مجموعة من المختصين يف قسم الثقافقة  عمليًا،انظر: الثقافة اإلسالمية تخصصًا ومادة  وقسمًا ( 3)

 .13ص اإلسالمية،اإلسالمية بكلية الشريعة يف جامعة اإلمام محمد بن سعود 
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 :تعريف علم الثقافة اإلسالمية

ونقد الرتاث  والفكر، والنظم، القيم،العلم بمنهاج اإلسالم الشمولي يف 

  فيها.اإلنساين

ا سواها من الها لثقافة اإلسالمية ا لثقافات خصائص عديدة تمتاز هبا عمَّ

 ومن تلك الخصائص مايلي:، ااخر 

صناعي منسقوب  مصدر-كما يقول علماء العربية  –الربانية  :ربانية المصدر -1

ا نتسقاب  :ومعناهقا، ىلى )الرب( زيدت فيقه ااف والنقون علقى  يقر قيقا 

 ىلى اهلل سبحانه وتعالى.

 ينوالمقصود بربانية المصدر: أن مصدر الثقافة اإلسالمية مصدر ربا

ا من الوحي اإللهي كتابًا وسنة،  بشري ومنهجها ذو الطابع ، اهنا تستمد أساس 

ولذا فتصور الثقافة اإلسالمية للوجود بكل  منهجهما،الشمولي مأخوذ من 

فهو ، خصائصه ومقوماته مستمد من اهلل من خالل ما جاء يف كتابه الكريم

على سنته التي وضعها  وكل مايف الكون يسير، اإلنسانسبحانه خالق الكون و

 .تعالى مستخلف من اهلل يف أر. اهلل اإلنسان. واإلنسانومسخر لصالح  فيه،

 

                                           
انظر: الموسقوعة الميسقرة يف ااديقان والمقذاهب وااحقزاب المعاصقرة، مقانع الجهنقي، قسقم معجقم ( 1)

 .1194/ 2طلحات، المص

 انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )ربب(.( 2)
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وتبنى ، والثقافة اإلسالمية ثقافة ربانية تقف يف مواجهة كل الثقافات المادية

وهتتم بغايات ااشياء وأصولها ، على أسا  قوي من اإليمان باهلل وتقواه

  على أهنا الغاية ااسمى والمثل ااعلى بالنسبة  فتنظر ىلى الحياة، البعيدة

بل على أهنا قنطرة ىلى اآلخرة ومرحلة  –كما ينظر ىليها الماديون  –لانسان 

استثمارها بكل مايقربه ىلى اهلل عز وجل للنجاة من  اإلنسانمنقتة ينبغي على 

 سخطه وعذابه والفوز بجنته ورضوانه.

وذلك أن اهلل ، سالمية قيمة التفرد والخلودوهذه الخاصية تعطي الثقافة اإل

، ولذا سيبقى محفوظًا بحفظ اهلل له ىلى قيام الساعة، تعالى قد تكفل بحفظ كتابه

لح اهلل حفظها ىلى أهلها فلم يراعوها حق رعايتها ولذا ، بينما الكتب السماوية وكَّ

يرات طرأ عليها التحريف والتبديل وأضيف ىليها الكثير من الشروح والتفس

 والتعليقات.

وكما أن هذه الخاصية تضفي على الثقافة اإلسالمية صفة السالمة من 

وذلك ان النصوص الشرعية الصحيحة التي تستمد ، التناقض وا ضطراب

، منها هذه الثقافة   يجوز أن تتعار. فيما بينها و  أن ينقض بعضها بعضًا

محض فيها الكثير من بينما الثقافات ااخر  التي تصدر عن عقل بشري 

من عصر ، ان البشر من طبيعتهم ا ختالف والتناقض، ا ختالف والتناقض

ويف الشعب ، بل ويف العصر الواحد والقطر الواحد، ىلى عصر ومن قطر ىلى قطر

بل وأحيانًا يف الفرد الواحد من حالة ىلى أخر  ومن ، الواحد ويف الفئة الواحدة

 وقت ىلى آخر.
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لقيامها على أسق عقديقة  يز الثقافة اإلسالمية بأهنا ثقافة متوازنةتتم :التوازن -2

وعلققى منققاهج فكريققة متوازنققة   ىفققراط و  تفققري  و  مغققا ة و  متوازنققة 

 تقصير.

ففي مجال العقيدة يقوم تصور الثقافة اإلسالمية على أساسين متوازنين 

اإليمان بشقيه يتالئم مع وهذا ، والثاين اإليمان بالشهادة، أولهما اإليمان بالغيب

التي تريد أن تركن ىلى قوة عظيمة  يبية  ير مرئية تستمد منها  اإلنسانفطرة 

 العون وتجد يف صلتها هبا اامن والطمأنينة.

كل ذين يسرفون يف ا عتقاد فيصدقون الخرافيين التوس  بين وهذا التصور 

وراء الحق  كل ماوبين الماديين الذين ينكرون ، شيء وينمنون بغير برهان

 و يستمعون لصوت الفطرة و  لنداء العقل و يخضعون لد لة المعجزة.

ويف مجال المعرفة تقف الثقافة اإلسالمية موفقًا وسطًا متوازنًا بين الذين 

وبين الذين ، يمجدون العقل ويعدونه المصدر الوحيد لمعرفة حقائق الوجود

 ا.يهملون وظيفته يف تلك المعرفة وينكروهن

 والجماعيةالفردية تلتقي الثقافة اإلسالمية يف ويف مجال النظام ا جتماعي 

وتتكافأ فيها ، ة الجماعةيف صورة وسطية رائعة تتوازن فيها حرية الفرد ومصلح

 وتتقاسم فيها المغانم والتبعات بالقسطا  المستقيم.، الحقوق والواجبات

بقالكون  اإلنسقانيقة الفاعلقة يف عالققة اإليجاببالثقافة اإلسالمية  تتميز :اإليجابية -3

وهقذا نقاتج مقن أن مبقادئ اإلسقالم ليسقت ، اإلنسقاينوالحياة يف حدود المجال 

ققوة  –يف صقميمها  –وىنمقا هقي ، مجرد مجموعة من القيود والضواب  الرادعقة

 ة والعمل.بناءة وحركة دافعة على النمو المطرد وانطالق ىلى الحرك
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أخالقية يف الثقافة اإلسالمية تتواءم مع  اية  ىن العمل واإليجابية صورة

 وهي الخالفة يف اار. واستخدام ما،  كما يصورها اإلسالماإلنساينالوجود 

سخره اهلل لانسان من ىمكانات وقو  وطاقات يف البناء والتعمير كي تتحقق 

 العبودية الخالصة هلل تعالى يف أرضه.

المسلم بالعمل بحسب طاقاته وىمكاناته  والثقافة اإلسالمية ىيجابية اهنا تلزم

، فيكون ىيجابيًا يف عقيدته متفاعال  معها، ا فاعال  كي ينثر يف الكون تأثير  ، ومواهبه

مدركًا لمعانيها يحيا بكل عنصر من عناصرها، ويسارع ليتمثل كل ركن من أركاهنا 

 دعوته ويكون كذلك ىيجابيًا يف، فيجسده واقعًا يرقى به نحو اافضل وااكمل

فيهتم بأمر المسلمين وشنوهنم ويسعى جاهدا لتغيير كل واقع  يخضع لحكم اهلل 

كما يسعى ىلى تغيير نفو  من رضوا بالحياة الدنيا عن ، و  يدين بدين الحق

ونسوا أنفسهم وضيعوا الفرائض ، فانحصرت اهتماماهتم يف أهواء عابرة، اآلخرة

: قال تعالى، عن أداء الحقوق ىلى أصحاهباوهتاونوا يف أداء العبادات وتقاعسوا 

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منّٰ
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ّٰٱ :وقال ،[ 11١]آل عمران:  ِّىييي

 [1٢]احلجرات:  ِّحس  جس مخ محجخ جح مج حج مث هت

بأهنققا ىنسققانية عالميققة تنظققر ىلققى النققا  تمتققاز الثقافققة اإلسققالمية  العالمييية: -4

، و  يحيقف عليقه جقنق أو لقون تفسده قومية أو عنصقرية ، بمقيا  واحد

هقي  –يف مفهقوم الثقافقة اإلسقالمية  –ذلك أن الرابطة التي ترب  بقين النقا  

فبقه ، ومعيار التفاضل بينهم هو معيار التقو  والعمل الصالح، رابطة العقيدة

 :ه تعقالىقرر ذلقك اهلل عزوجقل يف قولققكمقا يقق، يرتفع قدر الفرد أو يقنخفض
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 ىت نت مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئّٰ
 :يف قولققه ملسو هيلع هللا ىلص يقققرره النبققي وكمققا ، [13]الحجققرات:  ِّ يث ىث نث  مث زث يترث

يا أيها الناس إن اهلل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعارمها بآبائها فالنياس »

رجيالن بير تقيي كييريم عليى اهلل وفياجر شيقي هييين عليى اهلل والنياس بنييو آدم 

 .«وخلق اهلل آدم من تراب

لقوم والجنق واللون واار. عصبية صغيرة ىن عصبية العشيرة وا

، عصبية جاهلية عرفتها البشرية يف فرتات انحطاطها الفكري والروحي ؛مختلفة

وهي  تصلح أن تكون القيمة العليا والغاية القصو  التي يجتمع عليها النا  

على مر العصور وتعاقب ااجيال. وىنما الذي يصلح لذلك هي العصبية 

مع تباعد –ية الصحيحة التي تجمع شتات النا  وتوحقد بينهم للعقيدة اإلسالم

وتجعل اإليمان باهلل وطاعته وتقواه  –أماكنهم واختالف ألواهنم وتباين لغاهتم

 الهدف ااسمى والقيمة الخالدة.

بأهنقا سقلوكية  ينفصقل فيهقا الققول عقن تمتاز هذا الثقافقة  سلوكية أخالقية: -5

 جئ يي ىي ني مي ّٰٱ :ققال تعقالى، صو  العمل عن نية اإلخقال ،العمل
 .[3]الصف:  ِّ جب هئ مئ خئ حئ

 واامانة والوفاء والحياء والحب، كما تمتاز بأهنا ثقافة أخالقية تعترب الصدق

والرحمة والتواضع و ير ذلك من الفضائل نرباسًا هاديًا لها يف كل عبادة 

 ويف مختلف الظروف وااحوال.، ويف كل توجيه وتنظيم، ومعاملة

                                           
 (، وحسنه االباين.9116(، ورواه أبي داود يف السنن برقم )3250رواه الرتمذي يف السنن برقم )( 1)
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كله تميزت الثقافة اإلسالمية عن الثقافات الغربية المادية التي أفتتنت وهبذا 

واعتربت ذلك ، اإلنسانبالعقل والعلم وحدهما وأهملت الجانب الخلقي لد  

 الجانب وسيلة من وسائل المنفعة المادية وتحصيل الكسب.

باإلضافة ىلى  ،ميز له عن  يره يف تناول موضوعاتهلكل علٍم منهجه الم

 وعلم الثقافة اإلسالمية له ما ،القدر المشرتك بين العلوم من الناحية المنهجية

  :هي القواعد،يميزه من الناحية المنهجية يتجلى ذلك يف مجموعٍة من 

وهققي الحاكمققة  ،قاعققدة ااسققا  لمققنهج علققم الثقافققة اإلسققالمية :الشييمول -1

والمراد بالشمول التنقاول الكلقي  ،ااخر  يف حدود النظر والتناولللقواعد 

 ؛ينظققر ىليهققا باعتبققار كليتهققا أو تركيبهققا ،للموضققوع باعتبققاره وحققدة مرتابطققة

سقواء أكقان الموضقوع  ،لتقديم صورة شاملة عقن الموضقوع المقراد دراسقته

مقرتاب  مقن فاإلسالم مثال  يتناول بوصفه منهاج حياة  ،قيمة أم نظامًا أم فكرا  

جميقققع الجوانقققب العقديقققة والتعبديقققة والخلقيقققة وا جتماعيقققة والسياسقققية 

 وا قتصادية ىلى  ير ذلك. 

يراد به ا نطالق من التصوير اإلسالمي لانسان والكون والحيقاة  :التأصيل  -2

واتبققاع المققنهج الشققرعي يف  ،يف الفهققم والتنظيققر الفكققري والعلمققي والنقققد

 اإلفادة من الرتاث اإلسالمي.و، ا ستنباط وا ستد ل

                                           
 .96  41مفرح القوسي، ص  اإلسالمية،انظر: مقدمات يف الثقافة ( 1)
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قاعدة مهمة من قواعقد هقذا العلقم باعتبقاره العلقم القذي يسقعى لبيقان  :النقد -3

و سققيما يف هققذا العصققر الققذي تتنققافق فيققه ، مققنهج اإلسققالم والققدفاع عنققه

اإليجقابي والسققلبي فبواسققطة النققد بحديقة ، وتتصقارع اافكقار، المقذهبيات

، اإلنسققاينفقققة مققع اإلسققالم يف الفكققر يمكققن بيققان الجوانققب الجيققدة والمتوا

وكذلك بيان جوانب النقص والقصور وا نحراف التي تكشف عقن حاجتقه 

 ىلى هداية الوحي.

فققإذا كققان النقققد يبققين الجوانققب ، مكملققة للقاعققدة السققابقةقاعققدة : المقارنيية -4

وضقرورته ، اإليجابية والسلبية فالمقارنة تكشف عن كمال اإلسقالم وفضقله

 لحياة البشر.

فهذه القواعد ااربع بمجموعتها تمثل ااساسات المنهجية لعلم الثقافة 

وبخاصة قاعدة الشمول المميزة لتخصص الثقافة اإلسالمية بين ، اإلسالمية

 التخصصات يف محي  الدراسات العلمية ااخر . 

، ويف ضوء هذه القواعد تتم ا ستفادة من المناهج العلمية المشرتكة

  ي وا ستقرائي والتحليلي والتاريخي ونحوها.كالمنهج ا ستنباط

 

     

                                           
وقسقمًا عمليقًا، تقأليف مجموعقة مقن المختصقين يف الثقافقة  الثقافقة اإلسقالمية تخصصقًا ومقادة   انظر: (1)

 .22اإلسالمية يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ص 
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   ةـــاحلري

  آثارها ،ضوابطها ،مفهومها

 

فال قيمة لحياة ، الحرية حقًا من الحقوق الطبيعية لانسانجعل اإلسالم 

ولقد بلغ من  ،يموت داخليًا وحين يفقد المرء حريته، بدون الحرية اإلنسان

هو  أن جعل السبيل ىلى ىدراك وجود اهلل تعالى ريةتعظيم اإلسالم لشأن الح

 .كالمعجزات ينتظر اإليمان بوجوده بتأثير قو  خارجية الذي  ، العقل الحر

البحث عن الحرية ببيان مفهومها  هذه المنطلقات الرئيسة سيكون ومن

 :هي ،قسمت البحث ىلى خمسة مباحثو وآثارها،وضوابطها 

 تعريف الحرية. المبحث األول:

 مفهوم الحرية عند الغرب والمسلمين. المبحث الثاين:

 تحديد ضواب  الحرية يف اإلسالم. المبحث الثالث:

 ضب  الحرية ببيان أنواعها. المبحث الرابع:

 آثار مفهوم الحرية وفق الرؤية الغربية واإلسالمية. المبحث الخامس:

وبارك على نبينا وصلى اهلل وسلم  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                           
  هـ.1١/6/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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 :تعريف الحرية لغةً 

والحر من  حرائر،والحرة: نقيض اامة والجمع  العبد،الحر بالضم: نقيض 

الكريمة من  :والحرة ،أشرافهم :وحرية العرب وأفضالهم،النا : أخيارهم 

 النساء.

 :لحرية اصطالحًاتعريف ا

واختلفت اآلراء وتباينت تباينًا شديدا  ، تعددت المذاهب يف تعريف الحرية

 يف تحديد مصطلح منضب  للحرية. 

الحرية هي حق » :م1515 الصادر عام اإلنسانىعالن حقوق فقد ورد يف 

 .«الفرد يف أن يفعل ما   يضر باآلخرين

 وف على تعريف الدرينيتعريف الحرية يف الفقه اإلسالمي يمكن الوقو

الحرية هي المكنة العامة التي قررها الشارع لألفراد على »: الذي يقول فيه

. «تمكينًا لهم من التصرف على خيرة من أمرهم دون اإلضرار بالغير، السواء

مستندا  على تعريف الفقهاء لمعنى اإلباحة التي تقوم يف أصل تشريعها على 

 .التخيير بين الفعل والرتك

                                           
 .111/ 4انظر: لسان العرب، ابن منظور،  (1)

ول الفقه والفكر، ولد يف مدينة الناصرة بفلسقطين عقام الدكتور فتحي بن عبدالقادر الدريني تميز يف أص (2)

 م. 1/6/2013م، وتويف يف ااردن عام 1523
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ىلى محاولة التفريق بين نظرة اإلسالم ىلى الحرية  ذهب الفاسيوقد 

ومفهومها عن كل النظريات ااخر  الفلسفية وا شرتاكية والمادية الغربية بأن 

فما كان لانسان ليصل ىلى ، الحرية جعل قانوين وليق حقًا طبيعيًا»: يقول

ا  ، لم يخلق حرا   اإلنسانوأن ، حريته لو  نزول الوحي  . «وىنما ليكون حر 

الحرية أصال  مركوزا  يف فطرة » :رحيل محمد  رايبةالدكتور وعرفها 

الذي فاهلل تعالى ، كما جعل العقل مناط التكليف، وجعلها مناط ا بتالء اإلنسان

ثم أناط به الخالفة يف اار. وىعمارها ، نه أراده عاقال  حرا  وكو اإلنسانخلق 

 .«وفق منهج تشريعي عبادي متسق مع نواميق الكون وحركة الموجودات

ىلى جامع واحد  -و يرها  –مرجع جميع هذه التعاريف  والمالحظ أن

دلت عليها ألفاظ  -هي القدرة على الفعل وا ختيار  -وحقيقة مشرتكة واحدة 

ا  ولذا لم يتحصل لد  ا نتقال من تعريف آلخر أمر ،وبصور مختلفة، متعددة

    فق . يضيف على التعريف ااول شيئًا يذكر سو  التبسي  والتوضيح

 :مفهوم الحرية عند الغرب

 نظمة العبوديةاستخدم مصطلح الحرية يف العالم الغربي للد لة على رفض اا

                                           
عققالل بققن عبدالواحققد الفاسققي تميققز يف الفكققر واادب والسياسققة، ولققد يف مدينققة فققا  بققالمغرب عققام  (1)

 م. 13/9/1554م، وتويف يف عام 1510

التنفيقذي لجماعقة  تقب السياسقي وعضقو المكتقبرئقيق المكمحمد حمقد محمقود الرحيقل الغرايبقة،  (2)

 م. 1590ولد يف ااردن عام  تميز يف السياسة وحقوق اإلنسان، ااردن،اإلخوان المسلمين يف 

 .44ص  شعبان،: ثقافة حقوق اإلنسان، عبد الحسين انظر (3)

http://www.eiiit.org/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%20378
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وترسخ بعد انتصار الثورات التي ألغت ، واإلقطاعية يف العصور الوسطى

واستمر حتى صار يحمل د لة تعادل ، اإلقطاع وأقامت اانظمة الجمهورية

ويف درجة ا ستقالل الذايت الذي ، صيغة تقرير المصير الفردي والجماعي

ملية الديمقراطية ويف مجال ويف طبيعة الع، تشجع عليه وتبيحه )الديمقراطية(

أوسع للحريات ااخر  ااكثر خصوصية والتي هي من صلب طبيعة العملية 

 .أو أهنا من المتطلبات الضرورية لوجودها، الديمقراطية

فها الغرب  والتخلص ، والتحرر من كل ضاب ، بأهنا ا نطالق بال قيدفعر 

، من ضميره، من ذاته هوحتى ولو كانت تلك الرقابة نابعة ، من كل رقابة

حتى   يقف شيء يف وجه ، فلتحطم وليحطم معها الضمير ىن احتاج اامر

 اإلنسانومعنى هذا ترك ، تفسد عليه نشوة اللذة وحتى  ، استمتاعه بالحياة

، و  رقابة، وهكذا بدون قيود و  ضواب ، وشأنه يفعل ما يشاء ويرتك ما يشاء

لم بذلك ا وعلى الحكومة أن تحافظ على تلك ، لحقوعلى المجتمع أن يس 

و  أخالق هتذب ، ويكبح جماحها، فال دين يحكم النفو ، الحرية وتحميها

و  ، و  مثل، وتثير فيها روح النخوة والغيرة واإلباء، وتوقظ مشاعرها، طباعها

و  حياء يمنع ارتكاب ، تقا  على أساسها ااعمال خيرها وشرها، فضائل

 . ة بالمنكروالمجاهر، الشط 

وأن الفرنسيين ليسوا  اإلنسانفاامريكان يزعمون أهنم أصحاب حقوق 

م 1556تحمل تاريخ  وحجتهم أن وثيقة ىعالن ا ستقالل، سو  مقلدين لهم

                                           
 .915ت دال، ترجمة نمير عبا  مظفر، ص انظر: روبر (1)

 .6-9انظر: مفهوم الحرية، علي فقيهي، ص (2)

http://www.annabaa.org/nba38/mafhom.htm#1#1
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وقد جاء يف مقدمة الوثيقة التي وضعها ممثلو  ،فهي أسبق من الثورة الفرنسية

ئق التالية من البديهيات: خلق الو يات المتحدة اامريكية: )ىننا نعد الحقا

وقد منحهم الخالق حقوقا خاصة   تنزع منهم: ، النا  جميعا متساوين

 السعي وراء السعادة(.، الحرية، )الحياة

 «اجنا كارتاالم»ويزعم الربيطانيون أهنم ااسبق يف ميثاق الشرف ااعظم 

ام مكون من وهو نص ع، م1219حزيران  12لقد تمت صيا ة هذا الميثاق يف 

ثالث وستون مادة وجهه الملك ىلى العامة والخاصة يف البالد  تنص المادة 

وحرية ا نتخاب ، ااولى على أن الحرية ممارسة كل الحقوق والحريات

لكنيسة ىنكلرتا وكذلك منح حقوقًا عديدة لكل ااشخاص ااحرار المقيمين يف 

ويعطي الميثاق يف ، العامةوهي تقيد حق التصرف الملكي بااموال ، المملكة

( كل الحريات والتقاليد الحرة القديمة يف الرب والبحر لكل المدن 13المادة )

كما أعطت الوثيقة ضمانات للمحاكمة واإلدانة وحظرت ، والقر  يف البالد

أو ىعالن شخص حر خارجا عن ، ا عتقال والسجن ونزع الملكية والنفي

 القانون خارج محاكمة عادلة.

 اإلنسانوير  بعض المفكرين أن العرب سبقوا الغرب يف ىقرار حقوق 

ذلك أن مكة المكرمة أضحت يف الفرتة التي سبقت ، وذلك يف حلف الفضول

، وازدهرت ىثر هزيمة الحبشة برئاسة أبرهة، اإلسالم مركزا  تجاريًا هامًا

أهل مكة وأثر  ، واحتدام الصراع بين اإلمرباطوريتين الساسانية والبيزنطية

                                           
 .5ص فقيهي،انظر: مفهوم الحرية، علي  (1)

 .11ص السابق،المرجع  (2)
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 وتشابكت المصالح فنشأت معها أحالف عديدة منها حلف الفضول.

 :مفهوم الحرية عند المسلمين

وأمر بحفظ حقه يف  ،بالعقل واإلدراك والتمييز اإلنسانخص اهلل تعالى 

  يقهر  ،حرية التفكير والتعبير مادام ذلك يف حدود الشرع ومصلحة الجماعة

ان هذا  ،و  يمنع من ىبداء الرأي وا جتهاد فيه ،و  يقصر على رأي ،على أمر

ومبادئه اإليجابية يف بناء  ،واتساع مداركه وشحذ تفكيره "نموه العقلي"قوام 

ومساهمته  ،وتحقيق طموحاته المستقلة ،حياته الخاصة وفلسفته ونظرته للحياة

الفعالة يف بناء حياة الجماعة وتطوير نظمها وتراثها الفكري واعلمي 

وتمكينها من بلوغ أهدافها المرجوة لخير جميع أفرادها، ومفهوم ،لحضاريوا

باعتبارهما  الحرية من المنظور اإلسالمي يتحقق من خالل الحقوق والواجبات

ن الحقوق من دون أن تقيد بالواجبات سيصبح الفرد وجهين لعملة واحدة ا

عليه وبذلك   ير مرتب  باآلخرين وقد يعرف حقوقه و  يعرف حقوق اآلخرين

       يصبح انفراديًا يف تعامله قاصرا  عن أداء واجباته.

فالحرية يف اإلسالم   تعني الفوضى وارتكاب الموبقات والمنكرات باسم 

الحرية واستباحة محارم اهلل تعالى وا نغما  يف الشهوات المحرمة فالحرية 

وقد صحح ، يةوتصور خاطئ للحر، التي تبيح هذه المحظورات هي فوضى

وأنه   يجوز ، اإلسالم هذا التصور الخاطئ وقرر حرية النا  منذ و دهتم

يقابله واجب عليهم ، وكل حق لهم، استعبادهم كما   يجوز تقييد حرياهتم

                                           
 .12ص فقيهي،انظر: مفهوم الحرية، علي  (1)

 .561الزنتالي، ص عبدالحميد فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن والسنة، انظر:  (2)
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 :ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال رسول اهلل ، ليكون هناك توازن يف الحياة والتعايش مع اآلخرين

كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب ، مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها»

فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من ، بعضهم أعالها وأصاب بعضهم أسلفها

الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا: لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ولم نؤذ 

فإن تركوهم هلكوا وهلك الناس جميعهم وإن منعوهم نجو ونجى ، من فوقنا

سواء يف  "الحرية"وسيرته مبدأ يف سنته  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول وقد عزز  ،«الناس جميعًا

حرصًا  ،التفكير أم يف التعبير أم يف ىعمال الرأي وا جتهاد يف أمور الدين والدنيا

 منه على تكوين الشخصية المستقلة المتماسكة القوية لد  المسلم.

و  مطلقة حتى هتوي بصاحبها ىلى قاع  سائبة،اإلسالم ليست  الحرية يف

فإذا  منضبطة،بل هي حرية واعية  ااخالقي،الضالل الروحي ودرك ا نحطاط 

عن أحكام الدين ونطاق العقل وحدود ااخالق ومصلحة  اإلنسانخرج هبا 

ر منعًا لضر ،تمت مساءلته ومحاسبته وىيقافه عند حده ورده عن  يه الجماعة،

 والدنيا.وفساد الدين  والجماعة،الفرد 

ومن يضع الحدود والقيود على الحريات عليه أن يكون له العلم الكامل        

وحاجاته وميوله وتركيبته وما يصلحه وما يفسده يف الماضي والحاضر  اإلنسانب

                                           
 . 1/355رواه البخاري، باب: هل يقرع يف القسمة وا ستهام فيه،  (1)

 .151الزنتالي، ص عبدالحميد فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن والسنة، انظر:  (2)

 .495ص  ،السابقالمرجع  (3)
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؟ وهل يعلم ما يصلح هناك أحد يعلم الصنعة ى  صانعهاوالمستقبل؟ وهل 

 ِّ مه جه ين ىن من خن  حن  ّٰٱ: وما يفسده ى  اهلل ؟ يقول اهلل تعالى ناإلنسا

بوجود اهلل ى  وينمن بأن اهلل هو أولى وأحق  نفما من مسلم ينم [13املخلك: ]

 يل ىل مل خل ّٰٱ :يقول تعالى اإلنسانمن يشرع المنهج السليم الذي يصلح 

  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
  يعني بطبيعة الحال ىقرار اإلسالم للحرية أنه أطلقها و [42األحزاب: ] ِّىي

التي ، ان الحرية هبذا الشكل أقرب ما تكون ىلى الفوضى، من كل قيد وضاب 

، أكثر مما يبنيه اإلنسانومن المعلوم أن الهو  يدمر ، يثيرها الهو  والشهوة

يعيش ، بطبعه على أنه مدين اإلنسانواإلسالم ينظر ىلى ، ولذلك منع من اتباعه

ولكنه أعطى كل واحد ، فلم يقر احد بحرية دون آخر، بين كثير من بني جنسه

، ولذلك وضع قيودا  ضرورية، سواء كان فردا  أو جماعة، منهم حريته كيفما كان

  :وتتمثل الضوابط التي وضعها اإلسالم يف اآلتي، تضمن حرية الجميع

 د سالمة النظام العام وتقويض أركانه.أ  تندي حرية الفرد أو الجماعة ىلى هتدي -1

 .وذلك بالنظر ىلى قيمتها يف ذاهتا ورتبتها ونتائجها، أ  تفوت حقوقًا أعظم منها -2

 أ  تندي حريته ىلى اإلضرار بحرية اآلخرين. -3

وهبذه القيود والضواب  ندرك أن اإلسالم لم يقر الحرية لفرد على حساب 

فأعطى ، ولكنه وازن بينهما، حساب الفردكما لم يثبتها للجماعة على ، الجماعة

 كال  منهما حقه.

                                           
 .14انظر: مفهوم الحرية، علي فقيهي، ص (1)
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بعد ذكر تحديد ضواب  الحرية يف اإلسالم فمن المناسب توضيح الضواب  

  :وهي الحرية،بذكر أنواع 

 .لحرية المتعلقة بحقوق الفرد الماديةا -1

 .يةالحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنو -2

  :الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية :األول نوعال

 يشمل اآليت:  نوعهذا ال 

، قادرا  على التصرف يف شئون نفسه اإلنسانأن يكون  الحرية الشخصية:  -1

على ، يف نفسه وعرضه وماله، آمنًا من ا عتداء عليه، ويف كل ما يتعلق بذاته

 :ة الشخصية تتضمن شيئينأ  يكون يف تصرفه عدوان على  يره. والحري

وعلو منزلته. ، اإلنسانوقد عنى اإلسالم بتقرير كرامة  :حرمة الذات 

 اك يق ىق يف ّٰٱ قال تعالى:، فأوصى باحرتامه وعدم امتهانه واحتقاره
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك
وميزه بالعقل والتفكير تكريمًا له وتعظيمًا  ،[١١اإلرساء: ] ِّ ين ىن

 .على سائر مخلوقاتهوتفضيال  له ، لشأنه

فال يجوز  .بضمان سالمة الفرد وأمنة يف نفسه وعرضه وماله تأمين الذات: 

سواء كان على ، أو أي شكل من أشكال ا عتداء، التعر. له بقتل أو جرح

أو على النفق والضمير كالسب أو الشتم ، البدن كالضرب والسجن ونحوه

قرر اإلسالم زواجر  ولهذا، وا زدراء وا نتقاص وسوء الظن ونحوه
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، ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه اإلنسانتكفل حماية ، وعقوبات

ليتسنى له ممارسة حقه يف الحرية الشخصية. وكلما كان ا عتداء قويًا كان 

كما قال ، ففي ا عتداء على النفق بالقتل وجب القصاص، الزجر أشد

 مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ّٰٱ :تعالى

 يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل
 .[1١١البقرة: ] ِّ حت جت هب مب خب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ

حرا  يف السفر والتنقل داخل بلده وخارجه  اإلنسانأن يكون  :حرية التنقل -2

تقتضيه ، دون عوائق تمنعه. والتنقل بالغدو والرواح حق ىنساين طبيعي

، ونحوهظروف الحياة البشرية من الكسب والعمل وطلب الرزق والعلم 

بل تعترب قوام الحياة وضرورهتا وقد جاء ، ذلك أن الحركة شأن ااحياء كلها

  خي حي جي يه ّٰٱ :تعالىقال  ،حرية التنقل بالكتاب والسنة واإلجماع تقرير
و  يمنع  ،[1٢املخلك:  ِّّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

كما فعل عمر بن الخطاب رضي ، من التنقل ى  لمصلحة راجحة اإلنسان

حين منع النا  من السفر ىلى بالد الشام الذي ، عنه يف طاعون عموا اهلل 

إذا »: - ملسو هيلع هللا ىلص - تطبيقًا لقول رسول اهلل ى ولم يفعل ذلك ، كان به هذا الوباء

نتم بها فال تخرجوا أوإذا وقع بأرض و ،سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه

ل حرم اإلسالم واجل تمكين النا  من التمتع بحرية التنق، «منه اً فرار

ونزل عقوبة شديدة ، والرتبص لهم يف الطرقات، ا عتداء على المسافرين

                                           
 االباين.(، وصححه 31رقم الحديث: ) داود،رواه أبي  (1)
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قال ، على الذين يقطعون الطرق ويروعون النا  بالقتل والنهب والسرقة

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ّٰٱ :تعالى
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت
 [44املائدة: ] ِّ ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك

، فله حرية ذلك، على اقتناء مسكنه اإلنسان تقدر أوى والمسكن:حرية الم -3

، له السكن المناسب وفركما أن العاجز عن ذلك ينبغي على الدولة أن ت

أ نياء المسلمين مطالبون بالقيام و ،حتى تضمن له أدنى مستو  لمعيشته

عن القيام بحاجة  والفيءعلى حاجة فقرائهم ىذا عجزت أموال الزكاة 

من الطعام والشراب واللبا  والمأو  الذي يقيهم حر الصيف الجميع 

والدولة هي التي تجمع هذه ااموال وتوزعها ، وبرد الشتاء وعيون المارة

على المحتاجين و  فرق يف هذا بين المسلمين و يرهم ان هذا الحق 

يشرتك فيه جميع النا  كاشرتاكهم يف الماء والنار فيضمن ذلك لكل فرد 

، مأو  ومسكن اإلنسانالدولة بغض النظر عن دينه. فإذا ما ملك  من أفراد

حتى لو كان ، أو يدخل منزله ى  بإذنه، أن يقتحم مأواه، فال يجوز احد

، ما لم تدع ىليه ضرورة قصو  أو مصلحة بالغة أو حاكمًا، الداخل خليفة

  لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ّٰٱ :ان اهلل تعالى يقول

ىذا هنى عن و ،[6١النور: ] ِّ  مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك

، من باب أولى تيالء عليها أو هدمهافا س دخول البيوت بغير ىذن أصحاهبا

وهذه ، بعد ضمان البيت ضمانًا عاد    ى  ىذا كان ذلك لمصلحة الجماعة

 .أو نحو ذلك، أو ىقامة مستشفى، المصلحة قد تكون بتوسعة مسجد
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وقدرته ، للشيء وامتالكه له نساناإليقصد بالتملك حيازة  حرية التملك: -4

وقد أعطى ، اء الموانع الشرعيةفوانتفاعه به عند انت، على التصرف فيه

 اإلسالمي.وجعله قاعدة أساسية لالقتصاد ، اإلسالم للفرد حق التملك

فيه  اإلنسانالعمل قوام الحياة ولذلك فإن اإلسالم أقر بحق  حرية العمل: -5

  يف نطاق تضاربه مع أهدافه أو تعارضه مع يف أي ميدان يشاؤه ولم يقيده ى

مصلحة الجماعة.ونجد كثيرا  من نصوص الكتاب والسنة تتحدث عن 

، العمل وتحث عليه وتنوه بأعمال متنوعة كصناعة الحديد ونجارة السفن

     والبقاء  ،ان العمل يف ذاته وسيلة للبقاء، و نحو ذلك، وفالحة اار.

، تعالى وهي عبادة اهلل، للغاية الكرب  هدف مرحلي –من حيث هو  –

فأعظم الغايات هو ، وبقدر عظم الغاية تكون منزلة الوسيلة، وابتغاء رضوانه

، وبالتالي فإن أعظم وسيلة ىليها هي العمل والتضحية، رضوان اهلل تعالى

وىنما نوه القرآن بالعمل والكسب للتنبيه على عظم فائدته وأهميته للوجود 

 .اإلنسانه أكرب نعم اهلل على وأن، اإلنساين

 :الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية :الثاين نوعال

 يشمل اآليت:  لنوعهذا ا

وعقيدة يرتضيها ، لدين يريده بيقين اإلنسانويقصد هبا اختيار حرية االعتقاد:  -1

فإن اإلكراه يفسد اختيار .دون أن يكرهه شخص آخر على ذلك، عن قناعة

فينتفي بذلك رضاه واقتناعه وىذا ، لمكره مسلوب اإلرادةويجعل ا، اإلنسان

   . [6٢2البقرة: ] ِّ جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ّٰٱ :تأملنا قول اهلل تعالى

     وأقر أن الفكر وا عتقاد ، نجد أن اإلسالم رفع اإلكراه عن المرء يف عقيدته
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ديده على أو هت، أو تخويفه، وأن أي ىجبار لانسان،   بد أن يتسم بالحرية

، انه   يرسخ عقيدة يف القلب، اعتناق دين أو مذهب أو فكره باطل ومرفو.

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱ :لذلك قال تعالى ،و  يثبتها يف الضمير

  .[٢٢يونس: ] ِّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

اإلسالم لانسان أن يقلب  جازوأ، حرية التفكير والتعبيرهي و حرية الرأي: -2

، والظواهر المختلفة، المليئة بالحقائق المتنوعةنظره يف صفحات الكون 

     ان كل ، واستخدامها لمصلحته مع بني جنسه، ويحاول تجربتها بعقله

يستطيع أن يستخدمه عن طريق معرفة طبيعته ، ما يف الكون مسخر لانسان

 و  يتأتى ذلك ى  بالنظر وطول التفكير.، ومد  قابليته للتفاعل والتأثير

ومنحه حرية ، : طلب العلم والمعرفة حق كفله اإلسالم للفردلمحرية التع -3

مما تعلقت به مصلحة المسلمين ، ولم يقيد شيئًا منه، السعي يف تحصيله

أما ، وسلوك السبيل الموصل ىليه، بل انتدهبم لتحصيل ذلك كله، دينًا ودنيا

وىنما تتحقق به ، ما كان من العلوم بحيث   يرتتب على تحصيله مصلحة

علم  :مثل، ومحرم على المسلم طلبه، فهذا منهي عنه، مضرة ومفسدة

 ونحو ذلك. ، السحر والكهانة

، وانتخاهبا، يف اختيار سلطة الحكم اإلنسانيقصد هبا حق  الحرية السياسية: -4

وعزلها ىذا انحرفت عن منهج اهلل ، ونقدها، ومحاسبتها، ومراقبة أدائها

 الصالح. وحولت ظهرها عن جادة الحق و، وشرعه

 

 



  211 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

 :آثار مفهوم الحرية وفق الرؤية الغربية

  :اآلثار الفكرية -أ

ين نادوا بالعلمانية وفصل الدين يظهور تيار المفكرين والعلماء والسياس  -1

ة ااخر  عن الحياة أو قصر الدين على الشعائر التعبدية وأما شوؤن الحيا

 من سياسة واقتصاد واجتماع فال عالقة للدين.

بل  تكاد ، والمرجعية الفكرية التي تنطرها وتوجهها اليوم، الحرية الغربية  -2

وحقوقه وحرياته سو   اإلنسانو  تر  يف ، اإلنسانهذا  ىلىتلتفت 

مجموعة من الطلبات والر بات والتطلعات التي تحقق لانسان احتياجاته 

 والجسدية ومحسناته السياسية والقانونية. المادية

ولو تجسدت يف حركة عبادة الشيطان أو ، أي عقيدة، الدعوة لحرية العقيدة -3

 يف الشعوذة والخرافة.

الفردية التي يتحرر فيها من كل قيود ااخالق  اإلنسانالرتكيز على حرية  -4

 مرحلة العدمية. ىلىوالوصول به ، والدين وااعراف المرعية

، تم ىعادة صيا ة منظومة قيمية جديدة «الحق الطبيعي»على مفهوم بناء  -9

وحرية تكوين ا ختيار الجنسي ، والحرية الجنسية، وا ستقاللية، كالفردية

والدولة هنا ، )الشذوذ( وأن المرأة مالكة لجسدها ولها حرية التصرف فيه

 .هي ضامن قانوين لحماية هذه الحقوق
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والتي تدعم الحرية الفردية ضد القوانين والعادات  ،ظهور الليربالية الثقافية -6

فالليربالية الثقافية تدعم العديد من ، والتقاليد التي تقيد الحرية الشخصية

 ،البغاء ،الجنق ،المقامرة ،الفنون ،)اآلداب :المجا ت والحريات منها

 تنظيم أو د(. ،اإلجها.

دة والمتنوعة بحجة حرية نشر الثقافة والفكر الغربي عرب الوسائل المتعد -5

المختلفة من  اإلعالموعرب وسائل  واإلعالمالتعبير عن الرأي وحرية النشر 

 صحافة وىذاعة وتلفاز.

 :اآلثار االجتماعية -ب

  .تحرير المرأة ىلىالتأثير يف البنية ا جتماعية وتركيب ااسرة والعالقة  -1

 .اد اإلسالم للمرأةتشويه مكانة المرأة يف اإلسالم ونشر المزاعم عن اضطه -2

تفويض وضع المرأة يف ااسرة بالتمرد على النظام والخروج  ىلىالدعوة  -3

 باسم الحرية.

والتي تقوم بمحاربة الهوية ، انتشار الجمعيات ااهلية المدعومة  ربيًا -4

وىثارة الشبه والشكوك حول النظم والتشريعات ، الثقافية اإلسالمية

لعالقة بين المرأة والرجل وقضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق با، اإلسالمية

وتطالب بعضها جهارا  هنارا  الحكومات والمجالق الربلمانية ، المسلمة

بعيدا   اإلنساناصدار القوانين وفق مواثيق اامم المتحدة المتعلقة بحقوق 

 عن النظم والتشريعات اإلسالمية.

تنمن بالعنف ىشاعة الجنق وثقافة العنف التي من شأهنا تنشئة أجيال  -9

وما يرتتب على ذلك من انتشار ، كأسلوب للحياة وكظاهرة عادية وطبيعية
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الرذيلة والجريمة والعنف يف المجتمعات اإلسالمية وقتل أوقات الشباب 

بتضييعها بما يعود عليه الضرر البالغ يف دينه وأخالقه وسلوكه وحركته يف 

يثة والقنوات الفضائية الحياة وتسهم يف هذا الجانب شبكات ا تصال الحد

وبرامج اإلعالنات والدعايات للسلع الغربية وهي مصحوبة بالثقافة 

 ية.اإلنسانالجنسية الغربية التي تخدش الحياء والمروءة والكرامة 

تعميق مفهوم الحرية الشخصية يف العالقة ا جتماعية ويف عالقة الرجل  -6

والر بات الجنسية بالمرأة وهذا بدوره يندي الى التساهل مع الميول 

على النظم والقوانين التي تنظم وتضب  عالقة الرجل  اإلنسانوتمرد 

بالمرأة وهذا يندي الى انتشار اإلباحية والرذائل والتحلل الخلقي وخدش 

 ية.اإلنسانالحياء والكرامة والفطرة 

صدور النداءات والتوصيات لالعرتاف بحق الشذوذ الجنسي وبحق  -5

ية ااسرة الناشئة عنه وبالحق يف اجها. الجنة ولو الزواج المثلى وبشرع

كانت يف شهرها التاسع وبدون أي ضرورة وبالحق يف تغيير الجنق من ذكر 

 انثى ومن أنثى لذكر.

الدعوة لتعليم الطفل الثقافة الجنسية والحق يف الممارسة الجنسية والدعوة  -1

 لجعلها مادة دراسية الزامية التي لها حصصها التطبيقية.

ية الطبيعية والفطرية بين الرجل والمرأة لتحويلها الى اإلنسانهدم العالقة  -5

عالقة تنافق وصراع وخصام بعد أن كانت على مر العصور وعند جميع 

 اامم والشعوب عالقة حب وتعلق وتكامل ووئام. 
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ظهور الليربالية السياسية وهي مذهب سياسي ير  أن من  :اآلثار السياسية -ج

 أن تزاد الى أبعد حد ممكن استقاللية السلطة التشريعية والسلطةالمستحسن 

القضائية بالنسبة الى السلطة اإلجرائية التنفيذية وان يعطى للمواطنين أكرب 

وتعترب الديمقراطية من النظم  ،الضمانات يف مواجهة تعسف الحكم قدر من

العمل  الليربالية التي تسعى إلعطاء الفرد حقوقه وعي نوع من التطبيق

 للفكر.

ظهور الليربالية ا قتصادية وهي مذهب اقتصادي ير  أن  :اآلثار االقتصادية -د

الدولة  ينبغي لها أن تتولى وظائف صناعية و  وظائف تجارية وأهنا  يحق 

لها التدخل يف العالقات ا قتصادية التي تقوم بين اافراد والطبقات أو اامم 

وتعترب الليربالية ا قتصادية وثيقة  ،ربالية اقتصاديةلبا ليهبذا المعنى يقال  ا

الصلة بالليربالية السياسية ويعتقد الليرباليون أن الحكومة التي تحكم بالحد 

اادنى يكون حكمها هو اافضل ويرون أن ا قتصاد ينظم نفسه بنفسه ىذا 

ا ويرون أن تنظيمات الحكومة ليست ضرورية وأبرز  ماترك يعمل بمفرده حر 

والذي يحكم قواعد اللعبة  ،النظم ا قتصادية الليربالية هو نظام الرأسمالية

ا قتصادية وقيمتها هو سوق العر. والطلب دون أي تقييد حكومي أو 

نقابة عمالية فلعامل الحرية يف العمل أو الرتك كما لصاحب رأ  المال 

 .التي يريد ةالحرية المطلقة يف توظيف العدد الذي يريد بااجر

 

                                           
 .14-59ص فقيهي،علي  الحرية،انظر: مفهوم  (1)
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 :آثار مفهوم الحرية وفق الرؤية اإلسالمية

هدف حياته وهو العبودية هلل عز وجل وتوثيق الصلة به  اإلنسانىدراك  -1

سبحانه والتوكل وا عتماد عليه والثقة به مع بذل ااسباب والوسائل 

 المعينة له على عمارة اار..

ا وعبادة   التحرر من رق العبودية لغير اهلل تعالى والوحدانية هلل -2 ا ومنهج  تصور 

ا  نلسعادة والشعور بالسكينة وا حسا  با طمئناا لتحقيق  و ،وسلوك 

 والرضا بالقضاء والقدر.

الحصول على اامن والطمأنينة على النفق والمال وااهل والولد واامن  -3

 .يف الطريق والسفر والتنقل والمسكن

نوازع الخير على تحرير النفق البشرية من اامرا. الباطنية وتغليب  -4

نوازع الشر يف النفق والتخلص من شرور الشيطان وضغ  النفق اامارة 

 بالسوء.

سمى صورها وأرقى تطبيقاهتا يف يف أ ًاممارسة الحريات المتاحة شرع -9

ومن اامثلة  ،جميع جوانب الحياة التعبدية وا قتصادية وااسرية والثقافية

 :والشواهد العملية على ذلك

ا له وقيامًا بفرائضه طهارة وصالة وصيامًا تحقيق الصل -أ ة باهلل تعالى تعبد 

 وذكرا  وتعبدا .

بغيره  اإلنسانقضاء المصالح المادية بيعًا وشراء ومعاملة بما يوثق صلة  -ب

من خالل ممارسات مرهونة بالصدق وامانة والسماحة وبما يقربه الى 

 خالقه سبحانه وتعالى.
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قات ااسرية على أسا  المودة واالفة ممارسة ااحوال الشخصية والعال -ت

والرتاحم والتواد والعشرة بالمعروف مع ىعطاء كل فرد يف ااسرة حقوقه 

 ،الشخصية وحرياته الذاتية بما يحقق له السعادة والطمأنينة والراحة والسكينة

الحرية يف النكاح والطالق والرضاع وكافة الحوال  :ومن اامثلة على ذلك

 .فيها ا باحة والعمل بااصلح للطرفين ااسرية فااصل

تمتع الفرد بالحرية يف المهنة والعمل وتنوع وسائل طلب الرزق وتعدد  -ث

 .أساليب المعيشة وحرية العلم والتعلم والتعليم

التنعم بالحرية يف المأكل والمشرب فالمحرم منها قليل ويسير ومحدد بما  -ج

  .يلحق الضرر وااذية بالفرد أو المجتمع

ق الحرية يف قضايا القتل والحدود با ختيار بين الدية أو القصاص أو تحق -ح

       العفو.

 

     

                                           
 .15-19ص فقيهي،علي  الحرية،انظر: مفهوم  (1)
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  يف املذهب الربامجاتي القيم

اإلسالم دين شامل جامع لكل ما تفرق فقد اشتمل على كل الديانات     

         ع كما اشتمل على كل ما يصلح حياة الفرد والمجتم، والشرائع التي سبقته

كما ضم مبادئ راقية يف ، -والمرأة من الجانبين المادي والمعنوي ااسرة-

 ،المساواة بين النا  يف الحقوقو، اإلنساناحرتام ىنسانية ك المعامالت الدولية

كما اشتمل الدين على حقوق كافة ، الوفاء بالعهود والمعاهدات والمواثيقو

 .الموجودات حتى  ير الحي منها

الوضعية المخالفة للشريعة اإلسالمية والفطرة والعقول ومن المذاهب 

عن جانب القيم بشكل دقيق وسيكون الحديث  ،البراجماتي()المذهب السليمة 

 يف ثالثة مباحث: 

 الرباجمايت.تعريف المذهب  المبحث األول:

 الرباجمايت.المذهب  عتقداتمأفكار وأهم  المبحث الثاين:

 .من وجهة نظر اإلسالم الرباجمايت مع نقدهاب يف المذه القيم المبحث الثالث:

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

                                           
  هـ.6١/16/1342بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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   ، الوضعيةىحد  النظريات  على يعتمد- النفعي- الرباجمايتالمذهب 

 ."العمل"من اللفظ اليوناين براجما وتعني اسم مشتق  وهو

ير  أن معيار صدق  مذهب بأنها:الفلسفي  المعجم-البراجماتية  –وعرفها 

وأن المعرفة أداة لخدمة مطالب ، اآلراء واافكار ىنما هو يف قيمة عواقبها عمال  

والرباجمايت بوجه عام: وصف لكل ، وأن صدق قضية ما هو كوهنا مفيدة، الحياة

  .أو ىلى منفعة خاصة، هدف ىلى النجاحمن ي

 

 :ما يليالرباجمايت المذهب من أهم أفكار ومعتقدات 

ثم السير ، وآراءه ذرائع يستعين هبا على حفظ بقائه أو    اإلنسانأن أفكار  -1

 ا.نحو السمو والكمال ثاني  

ها وأصدقحها أنفُعها ، وأفكاره وتعارضت اناإلنسىذا تضاربت آراء  -2 كان أحقَّ

 .والنفع هو الذي تنهض التجِربة العملية دليال  على فائدته، وأجداها

والتناول التجريبي الوحيد له هو  ا عتقاد الديني   يخضع للبيئات العقلية -3

 .والمجتمع اإلنسانآثاره يف حياة 

كار، و  بكيفية ظهورها، وىنما   يهتم بمصدر ااف المنهج الرباجمايت أن -4

 .يهتم بنتائجها العملية المنثرة على السلوك والحياة

                                           
 .جميل صليبا المعجم الفلسفي،انظر:  (1)
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، ونموه كعقل ينتج العلم، وهو أداة،  له وجهتان: فهو عقلاإلنساينالنشاط  -5

وحين يتحقق كإرادة يتجه نحو الدين؛ فالصلة بين العلم والدين ترد ىلى 

 .الصلة بين العقل واإلرادة

 على المساهمة اإلنسانوتضع ثقتها يف قدرة ، ة أهنا  ير مطلقةتنظر ىلى الحقيق -6

 أو التخفيف، وحل المشكالت التي تواجهه، الفاعلة يف بناء المجتمع وتطويره

 .من حدهتا على ااقل

متكاملة؛ فعقله وجسمه ومشاعره ليست أجزاء  اإلنسانتر  أن طبيعة  -7

 طبيعته وشخصيتهوأن كل فرد له ، بل هي خصائص لعضو متكامل، منفصلة

 ه.الخاصة ب

وأن يكون لدينا اعتقاد بإمكانية ، أن الفكرة   بد أن تكون قابلة للتنفيذ -8

وأن الفكرة أو القضية التي ليست لها نتائج عملية أو تأثير يف ، تطبيقها فعال  

 .السلوك هي قضية أو فكرة   وجود لها

وجاعال  الحاضر ، الفكر الرباجمايت ينطلق من المستقبل متجاهال  الماضي -9

فهو ُيحِدث قطيعة مع ، لحظة ىعداد؛ لتحقيق برنامج نصنعه للمستقبل

 .ويف كل أشكال المطلق، ويرفض البحث يف المبادئ ااولية، الماضي

والنظريات الفلسفية ، العقل عند الرباجماتية أداة لفهم العالم وتغييره -11

  .وسائل تقود إلنجاز ااهداف المحددة يف المستقبل

 

                                           
 .41ص مرعي،، توفيق أحمد ياهتامفاهيمها وعناصرها وأسسها وعمل المناهج الرتبوية الحديثةانظر:  (1)
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نكد أن يو، الرباجمايت وجود حقائق موضوعية وقِيحم مطلقةالمذهب نكر ي

، وليق اكتشاف شيء موجود، الحقيقة هي اكتشاف اخرتاع شيء جديد

 . ومقياسها يقوم على مد  نفعها يف دنيا العمل

 ولها، يةاإلنسانالقيم ااخالقية التي هي من صميم الرتكيبة  وهذا نسف تام لكل

 وجِهلنا، كما أنه ىنكار للقيم والمبادئ التي أقرها الشرع، أصول ضاربة يف ااعماق

 .مع اعتقادنا بأن الخير كل الخير يكمن فيها، الحكمة منها؛ لقصور يف معرفتنا

ا ؛ فقاإلنسانوليق من ، يكون من الشرع الخير تحديدو د يقر الشرع أمر 

ا أنَّ  -لقصوره- اإلنسانوير  ، ير  الحق فيه  ر.بينما هو يف حقيقة اامر خي، فيه شرًّ

كفيلٌة هبدم ، ىقامة المجتمعات على موازين الكسب والخسارة وحدهماو

تلك المجتمعات؛ ىذ كيف يقوم مجتمع من المجتمعات وينهض ىذا كانت 

 ؟! قوم ى  على أسا  المصلحة والكسب الماديالعالقة التي تقوم بين أفراده   ت

، فكم من عالقات أخر  تقوم على اإليثار والتضحية وحب الخير لذاته

وهي التي تكفل تحقيق السعادة للمجتمع؛ ان التعاطف والتعاون هما الرائدان 

 وى  تحول ىلى  ابة من الغابات التي يأكل فيها القوي، اإلنساينيف حركة المجتمع 

والسعي والتنافق على فعل الخيرات مر وب؛ ، يف؛ فالنجاح مطلوبالضع

ولكن ينبغي أن ، فإن المنمن القوي أحبز ىلى اهلل تعالى من المنمن الضعيف

ا  هدف ا-يستظل السعي   .وا لتزام بآدابه، الشرع بأوامر -وطريق 

                                           
يف تقاريخ     ا طقالع  االوكة،موقع شبكة  الشامي، ادة  ،عر. المنهج ونقد الواقع الرباجماتيةانظر:  (1)

 http://www.alukah.net/culture/0/7758 الراب : هق،15/12/1436

http://www.alukah.net/culture/0/7758
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ل الرباجمايت على أسا  أن المعيار يف بيان صحة ااعما مذهبوقد قام ال

 وحسنها ىنما يكون من خالل النتائج المرتتبة عليها؛ فأخضع كل شيء لمبدأ

أو ، وجعل النتيجة هي معيار الحكم على ُحسن ذلك العمل وااخذ به، النفعية

ا يف بعض ، وقد طبقوا ذلك المبدأ على الدين، ُقبحه وتركه فأصبح الدين نافع 

  .ااحوال مما   يمكن استبدال  يره به

أعظم ثروة يف مجال العقيدة  يمتلك -اهلل تعالى  بحمد-اإلسالمي الدين و

ا من  ملسو هيلع هللا ىلصولقد ترك لنا المصطفى ، والِقيم والسلوك وااخالق ىرث ا ضخم 

ىضافة ىلى ، ااحاديث القولية والفعلية التي تحث على حسن ااخالق والسلوك

       .بالشكل الذي جمع لنا فيه بين العلم والعمل، العبادات

 

     
 

                                           
 .4مجلة الدراسات العقدية، العدد  الحجيلي،منصور عبدالعزيز ، ماتية عر. ونقدالرباجانظر:  (1)
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  الدين بالنظام السياسي عالقة

لت أحكامههناك ليق  وكان لكل ، وُطمست أعالمه، دين زال سلطانه ى  ُبدِّ

  أثر.- ضعفه-ولكل عصر يف وهيه ، زعيم فيه بدعة

وهي من ، التاريخ البعيد والقريب على السواءمن شواهد لها ات كلمهذه ال

 ؛-النظام السياسي-السلطان بين حفظ الدين ورتاب  الوثيق جهة أخر  تبين ال

 .أو يوشك أن يضيع، وما   حار  له فهو ضائع، ىذ السلطان حار 

وقسمت البحث ىلى  ،يف بيان عالقة الدين بالنظام السياسي فهذا بحث 

 :أربعة مباحث كما يلي

ا. :المبحث األول       تعريف الدين لغة واصطالح 

ا.تعر :المبحث الثاين       يف النظام لغة واصطالح 

ا. :المبحث الثالث       تعريف السياسة لغة واصطالح 

 عالقة الدين بالنظام السياسي. :المبحث الرابع     

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                           
  هـ.٢/6/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 .119ص الماوردي،، انظر: أدب الدنيا والدين (2)

 .15ص الشريف،محمد شاكر ، انظر: مقدمة يف فقه النظام السياسي اإلسالمي (3)
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 :الدين يف اللغةتعريف 

وتارة ، وتارة بالالم، وهو تارة يتعد  بنفسه، مشتق من الفعل الثالثي: )دان(

فإذا تعد  بنفسه يكون )دانه( ، ويختلف المعنى باختالف ما يتعد  به، بالباء

وىذا تعد  بالالم يكون )دان له( . وجازاه، وقهره وحاسبه، وساسه، بمعنى ملكه

وىذا تعد  بالباء يكون )دان به( بمعنى اتخذه دينًا  وأطاعه.، بمعنى خضع له

 وتخلق به واعتقده.، ومذهبًا واعتاده

وهذه المعاين اللغوية للدين موجودة يف )الدين( يف المعنى ا صطالحي؛ ان 

كما يتضمن خضوع العابد ، الدين يقهر أتباعه ويسوسهم وفق تعاليمه وشرائعه

 ويلتزم به بدون ىكراه أو ىجبار.، يفعل ذلك بدوافع نفسية والعابد، للمعبود وذلته له

  :الدين يف االصطالحتعريف 

اختلف يف تعريف الدين اصطالحًا اختالفًا واسعًا حيث عرفه كل ىنسان 

 وما ير  أنه من أهم مميزات الدين. ، حسب مشربه

 وهذا الوحي(،)الشرع اإللهي المتلقَّى عن طريق  :فه بأنهفمنهم من عرَّ 

ويالحظ على هذا التعريف قحصُرُه الدين على الدين  المسلمين،تعريف أكثر 

مع أن الصحيح أن كل ما يتخذه النا  ويتعبدون له يصح أن ، السماوي فق 

 ُّ َّ ٍّ ّٰٱوجل:  بدليل قوله عز، أو باطال  ، سواء كان صحيحًا، يسمى دينًا
 .[١٢آل عمران: ] ِّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
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 الفيلسوف لمين فبعضهم يخصصه بالناحية ااخالقية كقولأما  ير المسو

وبعضهم  ىلهية(،)بأن الدين هو المشتمل على ا عرتاف بواجباتنا كأوامر  :)كانت(

)رودلف ىيوكن(: )الدين هو  الفيلسوف يخصصه بناحية التفكر والتأمل كقول

ير ذلك من فيها متناقضات الحياة(. ىلى   اإلنسانالتجربة الصوفية التي يجاوز 

 وتركت أوجهًا وزوايا عدة. ، التعريفات التي نظرت ىلى الدين من زاوية

ومجموعة ، الدين هو اعتقاد قداسة ذات) وأرجح التعريفات أن يقال:

 (. ر بة ورهبة، السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذ ًّ وحبًّا

اسواء كان معبودا  ، فهذا التعريف فيه شمول للمعبود      اهلل عز  وهو- حقًّ

  .وهو ما سو  اهلل عز وجل، معبودا  باطال   أو-وجل

  :لغةيف الالنظام تعريف 

، وكل خي  ُينظم به لنلن أو  يره فهو نظام، الخي  الذي ُينظم به اللنلن

 . ونظام كل أمر مالكه

هدي و   مرهم نظام؛ أي ليق لهموليق ا، والنظام: الهدي والسيرة

 .وما زال على نظام واحد؛ أي عادة، متعلق و  استقامة

 

                                           
 .12ص القثامي،هند  القر ،بحث علمي عن ااديان يف موقع جامعة أم انظر:  (1)

 .12/591،ابن منظور العرب،لسان  :انظر (2)
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  :صطالحيف االتعريف النظام 

مجموعة من التشريعات والقوانين التي ترب  ااجزاء بعضها ببعض لتسير 

 .على نسق واحد دون ىخالل أو خلل

  :لغةيف ال السياسةعريف ت

 .وسست الرعية سياسة: أمرهتا وهنيتها، القيام على الشيء بما يصلحه

و : الرياسة سوه ، يقال: ساسوهم سوسًا، والسز وىذا رأَّسوه قيل: سوَّ

  .وأساسوه

، يقال: هو يسو  الدواب: ىذا قام عليها وراضها، والسياسة فعل السائق

  رعيته.والوالي يسو  

  :لسياسة يف االصطالحف اتعري

 الخارجية.كل ما يتعلق بفن حكم دولة وىدارة عالقاهتا 

، ونظام الحكم فيها، وقانوهنا ااساسي، ونظامها الدولةيتعلق ب كل ما

، كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي يف الدولة ونظامها التشريعي

يف  -حزاب السياسية كاا -وااساليب التي تستخدمها التنظيمات الداخلية 

                                           
 .22ص  العربي،انظر: نظام الحكم يف اإلسالم، محمد عبداهلل  (1)

 .4/165حمد مرتضى الزبيدي،متاج العرو ، انظر:  (2)

 .11د برجاوي، ص ترجمة محم بريلو،علم السياسة: مارسيل انظر:  (3)
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  .ىدارة شنون البالد أو للوصول ىلى مقاعد الحكم

حتى ىنه ، وهناك اختالف يف تعريف السياسة يف ا صطالح المعاصر

ى  أن هناك قدرا  متيقنًا متفقًا ، ليصعب صيا ة تعريف واحد يوافق عليه الجميع

 الدولة.يف  أ  وهو أهنا تتعلق بالسلطة، عليه لتحديد مدلول السياسة

: هو مجموعة إذا أردنا تعريف النظام السياسي بالنظر إلى لفظه؛ قلناو

الخطوات أو اإلجراءات المتناسقة التي يتم من خاللها تدبير اامور وتسييرها 

بطريقة صالحة. وىذا أردنا تعريفه بالنظر ىلى أنه لقب على كيفية حكم الدولة؛ 

تج عنها من هيئات أو منسسات وتنظيمات قلنا: هو مجموعة ااحكام وما ين

متعلقة بالدولة اإلسالمية من حيث ىقامة الدولة وىدارهتا والمحافظة عليها 

  ايتها.وتحقيق 

 

ا بل وامتزجت السلطة الدينية بالسلطة ، يرتب  الدين بالسياسة ارتباطًا وثيق 

فمازال التنظيم السياسي يحقق ذاته يف  ،ت كل منهما بااخر واستعان، السياسية

كما يحاول الدين تدعيم وجوده ، معظم المجتمعات عن طريق المذهب السائد

 بالتوافق مع السلطة السياسية.

                                           
 .661القامو  السياسي، أحمد عطية اهلل، ص انظر:  (1)

 .4النظم السياسية، ثروت بدوي، ص انظر:  (2)

 .15ص الشريف،محمد شاكر ، انظر: مقدمة يف فقه النظام السياسي اإلسالمي (3)

 .11ترجمة محمد برجاوي، ص  بريلو،علم السياسة: مارسيل انظر:  (4)
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على ، تشكل العالقة بين الدين والسياسة قيمة مهمة يف الفلسفة السياسيةو

، ة العمليةقرين السياسيين والسياقات السياسيبين المنظ -الر م من اتفاق اآلراء 

على حق حرية الرأي وعلى الحاجة ىلى نوع من  - مثل منظمة اامم المتحدة

 ة.والمنسس الدولةالفصل بين 

أو بين رجل ، أو الدين والسياسة، بين المسجد أو الكنيسة والدولة والعالقة

الدينية والحكومية يف تعكق التفاعل بين المنسسات ، الدين والدولة المدنية

وتكون هذه العالقة يف التقاليد اليهودية المسيحية بين المسنولين ، المجتمع

 .الدينيين والسلطات الحكومية

     الحاكم،أما يف اإلسالم فتكون بين اإلمام أو الخليفة وبين السلطان أو 

ين وضعت عدة صيا ات  هوتية وفلسفية لتحديد السلطة النسبية ب يف الغربو

فتارة كانت الدولة ، وتأرجحت العالقة بينهما بمرور الزمن والدولة،الكنيسة 

، وتارة كانت الكنيسة تابعة للدولة وسلطتها روحية بحتة، تابعة للكنيسة

الكنيسة  وتوصلت المنسستان يف الكثير من الدول ىلى تسوية تحصر مهمة

 بااخالق.المشورة يف القوانين المتعلقة  بتقديم

 

     
 

 

                                           
 العالقة بين الدين والدولة، حنا عيسى، موقع شبكة فلسطين.انظر: مقال  (1)
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  الدميقراطية

  نهاـف مـــواملوق، هاـــمفهوم

 

الديمقراطية من المصطلحات التي شاعت هذا العصر التي يدعيها اليسار 

وتعني حكم  ،واليمين والوس  والتيار العلماين وبعض رموز التيار اإلسالمي

ولها  ،الشعب عن طريق ممثلين له يف مجلق ينتخبه يسمى بمجلق الشعب

 والمدلول اايديولوجي.  ،و ن مشهوران المدلول اإلجرائيمدل

ثم تطورت  ،بدأت فكرة الديمقراطية من عصر الدولة اإل ريقية القديمةو

عرب الزمن حتى أصبحت عنوانًا لنظام الحكم يف الو يات المتحدة واانظمة 

  .والشرقية أخيرا  وبعض الدول ااخر  يف العالم ،القائمة يف أوروبا

وم الديمقراطية المعاصرة على نظام علماين يعترب الدين عالقة شخصية وتق

وأسا  قاعدهتا حيادية الدولة تجاه  ،و  عالقة له بالحياة وربه، اإلنسانبين 

  .وسيادة اامة ،الدين

والبديل الديمقراطية يف اإلسالم هي الشور  التي تقوم على قاعدتين سيادة 

بين علماء اامة حول اإللزام بمبدأ ااخذ على خالف  ،الشرع وسلطة اامة

وقاعدة من  ،ولكن تبقى الشور  يف اإلسالم أمرا  من أوامر اهلل تعالى ،بااكثرية

                                           
  هـ.62/2/1344 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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  .قواعد الحكم يف النظام اإلسالمي

وقد تباينت مواقف بعض اإلسالميين من الديمقراطية بين قابل لها بإطالق 

  .ول والرفضوبين رافض لها بإطالق وبين مرتدد بين القب

ولاسالم موقف واضح من النظام الديمقراطي سواء يف مسألة سيادة 

  .أو تداول السلطة ،أو التعددية ،أو حكم اا لبية ،الشعب

 ،مفهومها :)الديمقراطية :عنوانبالبحث ا هذومن هذه المنطلقات كتبت 

 اآليت:كمباحث  تسعةىلى ه وقسمت ،والموقف منها(

 الديمقراطية.مفهوم  المبحث األول:

 تعريف الديمقراطية. المبحث الثاين:

 تاريخ الديمقراطية. المبحث الثالث:

 أنواع الديمقراطية. :المبحث الرابع

 صور الديمقراطية. :المبحث الخامس

 الديمقراطية المعاصرة. المبحث السادس:

 اإلسالميون والديمقراطية. :المبحث السابع

 لديمقراطية.موقف اإلسالم من ا :ثامنالمبحث ال

 الشور  يف اإلسالم بديل عن الديمقراطية. :تاسعالمبحث ال

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  ،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق والسداد

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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، لموضحة لمعنى كليأو الخصائص ا، مجموعة الصفات :معنى المفهوم

 .وعلى أساسه يقوم التعريف والتصنيف

أو النظرة الكلية ، خاصة مع تباين التصورات، ومفاهيم الديمقراطية تتباين

 .وأحيانًا كثيرة مع تباين ااهواء والمصالح الخاصة، للقضية

تشارك ) :ويمكن تحديد المفهوم الموضوعي المجرد للديمقراطية بأنه

                  ، وبًا وتنظيمات ودو   يف تداول ىدارة أمرهم العامالنا  أفرادا  وشع

 .(وخاصة السياسي يف حرية وعلى قدم المساواة، أو المشرتك

ب تركيبًا ، الديمقراطية يف ااصل كلمة أجنبية المصدر ب ركِّ ولفظ معرَّ

 :هي يف ااصل مكونة من كلمتين يونانيتين هماف، مزجيًا على صيغ اللغة العربية

 .)ديمو وكراتيك( وتعنيان يف اللغة اليونانية حكم الشعب

حكم الشعب بالشعب عن طريق ممثلين له يف  :وتطبيقها العملي يعني

، أو )مجلق اامة(، يطلق عليه اسم )مجلق الشعب(، مجلق ينتخبه الشعب

أو  ير ذلك من ااسماء ، يابي(أو )المجلق الن، ق التشريعي(لأو )المج

 المعربة عنه.

                                           
 .152ص ، دراسات يف المذاهب الفكرية المعاصرة، أحمد عبدالعال انظر:  (1)

 .9ىشكاليات الديمقراطية، محمد الد ل، ص انظر: ( 2)
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 :الموجز التاريخي الديمقراطية

أول مقرة يف المجقال ظهر الفكر الديمقراطي  :الديمقراطية اإلغريقية القديمة -1

التققي وقعققت بققين الفققر  ثينققا اليونانيققة عقققب الحققرب التطبيقققي يف مدينققة أ

        م( .ق 352 – 455ائقققل الققققرن الخقققامق قبقققل المقققيالد )واليونقققان يف أو

وخروج أثينا منتصقرة بعقد ، والتي كان من نتائجها سقوط نظام حكومة الفرد

وكانقققت الممارسقققة  .أن أكقققدت زعامتهقققا علقققى جميقققع المقققدن اليونانيقققة

بقدأت بتجربقة بالغقة البسقاطة حيقث  –نسبة ىلقى أثينقا  –الديمقراطية ااثينية 

كله يجتمع بذاته يف جمعية شعبية تضم مقن تتقوافر فيقه الشقروط  كان الشعب

وتتقولى ، المطلوبة أي أن يكون أثينيًا حرا  ذكرا  يبلغ الثامنقة عشقر مقن العمقر

مققن تشققريع للقققوانين ، هققذه الجمعيققة سققلطات المجققالق النيابيققة الحديثققة

أمققا رجققال الحكومققة أنفسققهم و يققرهم ممققن ، ومراقبققة اعمققال الحكومققة

ن الوظققائف العامققة كققالموظفين العمققوميين والقضققاة وقققادة الجققيش يشققغلو

حيقث كقان يقتم انتخقاب ضقعف ، و يقرهم فيختقارون با نتخقاب، وضباطه

ثققم تجققري القرعققة بيققنهم  ختيققار العققدد الققالزم لمققلء ، العققدد المطلققوب

تطبيقق الحكقم وتعترب أثينا هي المكان ااول الذي تقم فيقه  .ااماكن الشا رة

( وهققي يف والتققي منهققا جققاء اسققتعمال مصققطلح )الديمقراطيققة، يالققديمقراط

حقيقتها تجربة محدودة بالمعنى المتعقارف عليقه اآلن فلقم يكقن لكقل أفقراد 

فالعبيققد ، المجتمققع الحققق يف المشققاركة يف صققناعة القققرار السياسققي آنققذاك
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وهاتققان ، وااجانققب المقيمققون يف أثينققا لققم تشققملهم التجربققة الديمقراطيققة

فضققال  عققن عققدم مشققاركة ، كانتققا تشققكالن أ لبيققة سققكان المدينققة الطبقتققان

فالحيقققاة السياسقققية كانقققت محصقققورة بقققالعرق والجقققنق والحالقققة ، النسقققاء

 .ا قتصادية للفرد

تحققققت يف ظققل النظققام ا سققتبدادي الققذي أقامققه  :الديمقراطييية القيصييرية -2

كقانون ااول  13نابليون بونا برث يف فرنسا وفقًا للدستور الذي أصقدره يف 

م وكذلك النظام المماثل الذي أسسه لويق نابليون وعرف بدسقتور 1555

م وتقققوم هققذه الديمقراطيققة علققى تقققديق الحققاكم الققذي كققان يسققمى 1192

حينذاك بق )القيصر( بوضع السلطة المطلقة يف يقده ثققة بقدارتقه ونوايقاه بعقد 

 .نا ىجراء استفتاء شعبي ظاهري لتعزيز نفوذه يف عيون عامة ال

الثققورة الفرنسققية  اتخققذهتاالمبققادئ التققي  الديمقراطييية التقليدييية )الغربييية(: -3

كمققا كانققت أساسققًا لألنظمققة الفرنسققية المتعاقبققة بعققد ، أساسققًا لدسققتورها

وهققو المثققل الققذي ، وأمريكققا، أوروبققا نتشققرت يف مختلققف دولاثققم ، الثققورة

 .قيع هناكوتر، بعد تعديل هنا، تحتذي به هذه الدول يف العصر الحديث

وتطبيقاتقه ، المذهب الماركسي –أساسًا  –استوحت  :الديمقراطية الشعبية -4

يف ا تحقققاد السقققوفيتي و يقققره مقققن القققدول ا شقققرتاكية وذلقققك قبقققل اهنيقققار 

 المعسكر ا شرتاكي منخرا .

 

 

                                           
 14عبدالفتاح حسين العدوي، ص، كرة الدولةالديمقراطية وف انظر: (1)
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، تأخذ هبقا ااحقزاب ا شقرتاكية ااوروبيقة الغربيقة :الديمقراطية االشتراكية -9

  وترجقع ، ق نقوع مقن ا شقرتاكية عقن طريقق الربلمقانوالتي تعمل على تحقي

وبعقض ، مثقل المسقيحية وااناجيقل، يف فلسفتها ىلقى مصقادر  يقر ماركسقية

وتختلف عن ااحقزاب الشقيوعية التقي تلجقأ ىلقى فكقرة الصقراع ، الفالسفة

 .لتحقيق ا شرتاكية، وجدليته، الطبقي

    د  المفكرين الغربيين مدلو ت مختلفة تبعًا  ختالفهم للديمقراطية ل

 (.والديمقراطية اإليديولوجية، الديمقراطية اإلجرائية) :منها، طبيعة الديمقراطيةيف 

 تعقدو ب هذا المقدلول أن الديمقراطيقة  ير  أصحا :الديمقراطية اإلجرائية

ت فلسقفة معينقة ومقن ثقمَّ فهقي ليسق، أن تكون طريقة معينة  تخاذ القرارات

ومقن هقذا ، اهنا   تحوي فلسقفة سياسقية محقددة يبنقي عليهقا نظقام، للحياة

، المنطق ير  بعضهم أن الديمقراطية يمكن أن تطلق على أي نسقق سياسقي

، والديمقراطيقة ا شقرتاكية، كالديمقراطية الرأسقمالية، أو اقتصادي، و اجتماعيأ

ل فالديمقراطيقة ليسقت طريققة يف وعلى هقذا الققور م التباين بين النظامين

وممققن قققال بققذلك مققن ، طريقققة لتحديققد مققن سققيحكمالحكققم بقققدر مققا هققي 

و)روبققرت دول( ، و)صققاموئيل هنتغتققون(، ()مفكققايفر :المفكققرين الغققربيين

 ويقر  هقن ء ىن الديمقراطيقة، جيوفاين سارتوري( و)جقوبالمينتز( و يقرهمو)

                                           
 .25محمد الد ل، ص ، ىشكاليات الديمقراطيةانظر: ( 1)
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درجة عالية من السيطرة على نظام يتمكن من خالله المواطنون من ممارسة 

والذي يظهر فيه التنافق السياسي عن طريق ىققرار حقق المعارضقة ، الحكام

وقققد اعققرت. علققى هققذا التعريققف بأنققه اختققزال  وحققق المشققاركة السياسققية.

الديمقراطيققة يف حققق التصققويت وا ختيققار للمرشققحين الققذين يعتلققون سققدة 

هناك الكثير من اانظمقة التقي ف، وأنه يفرغ الديمقراطية من محتواها، الحكم

بققل ىن ، يقققوم فيهققا اافققراد بانتخققاب الحكققام دون أن تقققوم فيهققا ديمقراطيققة

 .بعضها أنظمة استبدادية قمعية

 ير  أصحاب هذا المدلول أن الديمقراطية تقوم  :الديمقراطية اإليديولوجية

اة فهي نظام قائم على نظقرة معينقة للكقون والحيق، على قيم اجتماعية محددة

تسققتمد أفكارهققا مققن ، ونسقققًا فلسققفيًا، وهققي تحمققل بعققدا  عقققديًا، اإلنسققانو

وجون سقيتوارت ، )جون لوك :الليربالية التي يعد من أبرز مفكريها المدرسة

، وهي تقوم على النظقرة الفرديقة لانسقان، وديفيد هيوم(، وآدم سميث، ميل

رهققا لتحقيققق تتصققل بغي، قائمققة بققذاهتا، والتققي تجعققل الفققرد وحققدة مسققتقلة

 .البناء ا جماعيومن ثم فالفرد يمثل  اية ، مصالحها الذاتية

ومن هذا المنطلق فإن جوهر النظرية الديمقراطية يكمن يف تقبل الرأي 

وهذا يعني أن يعيش كل فرد حياته وفقًا ، أو نوعه، اآلخر مهما كان مصدره

فال يحق للشخص  ،لمشاعره الخاصة دون أن تفر. عليه طريقة معينة للحياة

أو ينكر على اآلخرين ، المتدين أن يفر. على اآلخرين ما يمليه عليه دينه

                                           
 . 19نقص الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية، محمد أحمد مفتي، ص انظر: ( 1)
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ل اآلراء ااخر  أو فإذا لم يتمكن من قبو، حقهم يف تبني ما يعتقدون صحته

فإن عليه أن يحتفظ ، حل وس ( بشأن المعتقدات المتنازع فيهاالوصول ىلى )

ك يناقض الروح الرياضية للديمقراطية ان ذل، و  يطرحها للعامة، هبا لنفسه

 .التي تكفل حرية التدين للجميع

ديني منبثق عن تصور للحياة قائم على فصل يرون أن الديمقراطية نظام الو

 :ويسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين، الدين عن الدنيا

 ة الرأي.قاعدة حيادية الدولة تجاه العقيدة والتي تعني حرية المعتقد وحري -1

قاعدة سيادة اامة والتي تعني حق اامة المطلق يف تبني نظام الحياة الذي  -2

 تراه مناسبًا.

 

اتخذت الديمقراطية صورا  شتى يف واقع الحياة العملية من حيث كيفية 

 وهذه الصور هي:، حكم الشعب لنفسه

مققن أقققدم صققور الديمقراطيققة حكققم الشققعب لنفسققه المباشييرة: الديمقراطييية  -1

بحيث يمقار  الشقعب كلقه الحكقم يف ، مباشرة دون وساطة برلمان أو  يره

فهققو ، كافققة مجققا ت الحيققاة )مققن الناحيققة التشققريعية والتنفيذيققة والقضققائية(

ىذ يسقتحيل جمقع الشقعب ، وهذا أمقر عسقير، وهو الذي يشرع، الذي يقرتح

ولربما يكون ذلك ىذا كان عدد أفقراد الشقعب محقدودا  ، احدكله يف صعيد و

ويف عالمنا المعاصر   وجود لها ى  على نطاق محدود جقدا  كمقا يف ، للغاية

                                           
 . 16، ص قراطية الغربية، محمد أحمد مفتينقص الجذور الفكرية للديمانظر: ( 1)
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 الصغيرة.بعض المقاطعات السويسرية 

هذه الصقورة يختقار الشقعب نوابقًا عنقه الديمقراطية غير المباشرة )النيابية(:  -2

والنواب يمارسون السقلطة كوسقي  عقن ، نيابي يمثلونه يف برلمان أو مجلق

وأما الشعب نفسه فال يمار  الحكم من حيث ىصدار التشقريعات ، الشعب

وهقي المقرة التقي ، ىنما يمار  العمل السياسقي مقرة واحقدة، وسن القوانين

أعضققاء يختققار فيهققا الشققعب نوابققه لممارسققة السققلطة بالنيابققة عنققه. ووظيفققة 

 اختارهم.باسم الشعب الذي  ىصدار التشريعات الربلمان

هقذه الصقورة متطقورة توفيقيقة مقن الديمقراطيقة  الديمقراطية شبه المباشيرة: -3

ففي هقذه الصقورة توجقد هيئقة نيابيقة كمقا يف ، المباشرة والديمقراطية النيابية

ولكن الشعب هنا يحتفظ لنفسه ببعض مظقاهر السقيادة ، الديمقراطية النيابية

 .سي  كما يف الديمقراطية المباشرةا دون والتي يمارسه، والسلطة

نظام من أنظمة  –من الوجهة العملية الواقعية  –الديمقراطية المعاصرة 

تريد أن تصل ، أو أحزاب، الحكم تقوم على اتفاق ملحوظ بين عدة جماعات

لجأ ىلى ا قتتال فيما بينها فيما ت أ ىلى السلطة عن طريق صناديق ا قرتاع على 

ىذا استطاعت ىحد  الجماعات أو أحد ااحزاب أن يتولى السلطة يف وقت من 

                                           
 .902قياسية، محمقد كامقل، ص النظقم السانظر: ( 2)

 .305محمقود حلمقي، ص ، المبادئ الدستورية العامةانظر: ( 1)

 .911النظم السياسية، محمد كامل، ص انظر: ( 2)
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 وهو ما يسمى بتداول السلطة.، ااوقات

، ويستخدم حاليًا لوصف نظام الحكم يف الو يات المتحدة اامريكية

م يختلفون يف تحديد مع أهن، واانظمة القائمة يف أوروبا الغربية والشرقية أخيرا  

ى  أهنم   يختلفون على أن الديمقراطية نظام ، مضموهنا يف بعض ااحوال

حكم يقوم على وجود مجموعة من المنسسات يفرت. فيها نظريًا أهنا تمثل 

النا  حق  وهذا اامر يتحقق عن طريق ىعطاء،  البية الشعب يف تلك البلدان

كما يعطيهم هذا النظام ، الضغ  واإلكراه ولو نظريًا عن انتخاب ممثليهم بعيدا  

 حق التعددية يف تكوين ااحزاب السياسية. 

وهكذا فإن الديمقراطية بالمفهوم الرأسمالي التقليدي المعلن يف بالد 

والحكومة ، والمجالق النيابية، ا نتخابات :الغرب تقوم على ااسق التالية

طية يف مظهرها الخارجي لمن وهذه هي الديمقرا، وتداول السلطة، التنفيذية

 .المعاصرة يتابع مشاهدها على مسرح الحياة السياسية

  

اعترب بعض اإلسالميين الديمقراطية مطلبًا شرعيًا يمكن من خالله 

وذلك عن طريق الرب  المباشر و ير المباشر بين ، استئناف الحياة اإلسالمية

 مقراطية وبين النظام السياسي اإلسالمي. الدي

 

                                           
 .204أحمد عبدالعال، ص ، دراسات يف المذاهب الفكرية المعاصرةانظر:  ( 1)

 .212ص المرجع السابق، ( 2)



  227 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

وبالتالي يف  ،وقد مار  هن ء ا نتقائية أو التبعيض يف فهم الديمقراطية

وهناك من ، فهناك من يفهم الديمقراطية على أهنا التعددية الحزبية، تطبيقها

مع رفضهم ، )الديمقراطية اإلجرائية(يفهما على أهنا وسيلة  ختبار الحاكم 

   .اإلنسانة التي تقوم عليها يف بعدها العقدي يف نظرهتا للكون والحياة وللفلسف

وهناك من ير  يف الديمقراطية مالذا  من النظم الديكتاتورية أو الشمولية 

ىلى  ير ذلك ويف الحقيقة أنه لم يختلف اإلسالميون المعاصرون يف أمر من 

  .اامور كاختالفهم يف مسألة الديمقراطية

 ،بقبولها بإطالق على اعتبار أهنا والشور  يف اإلسالم شيء واحدفمن قائل 

ما أنزل اهلل وتحاكم ىلى  ومن رافض لها بإطالق باعتبارها حكمًا بغير

وبالنظر  .وهناك من يرتدد يف حكمه عليها ،وقد أمروا أن يكفروا به ،الطا وت

   .باعتبار آخرومرفوضة  ،فهي مقبولة باعتبار ،ىلى جوانب الديمقراطية المختلفة

 

معرفة موقف الديمقراطية من الدين يتوقف على فهم طبيعة الديمقراطية 

وهي ، اإلنسانفالديمقراطية نظام قائم على نظرة محددة للكون والحياة و، ذاهتا

بين أفراد  ومعتقدات مشرتكة، وترتب  بمفهومات محددة، تحمل بعدا  )عقديًا(

أو قاعدة تبنى عليها ، والديمقراطية هبذا المعنى تمثل نسقًا فلسفيًا .الجماعة

 :وتستمد هذه النظرة جذورها من مصدرين رئيسين، النظرة ىلى المجتمع

                                           
 .209رية المعاصرة، أحمد عبدالعال، ص دراسات يف المذاهب الفكانظر: ( 1)
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التي كانت تتويجًا  نتصار الشعوب  :م(1871الثورة الفرنسية )سنة  -1

 ،الكنيسة ورجال الدينعلى تسل   –ومعهم العلماء  –ااوروبية المظلومة 

أو ما ، وكان من أبرز ىجراءاهتا ىقصاء الكنيسة هنائيًا عن المجتمع والدولة

 .يسمى فصل الدين عن الحياة

 وجون ستيوارات، يعد من أبرز مفكريها جون لوك :أفكار المدرسة الليبرالية -2

والتي تجعل ، الفردية( لانسانوديفيد هيوم ونظرهتم )، وآدم سميث، مل

، تتصل بغيرها لتحقيق مصالحها الذاتية، وحدة مستقلة قائمة بذاهتا ساناإلن

  .ومن ثم  فالفرد يمثل  اية البناء ا جتماعي

ومن هذا المنطلق ينكد سميث و يره أن جوهر النظرية الديمقراطية يكمن              

ر )توما  جيفرسون، يف تقبل الرأي اآلخر مهما كان مصدره أو نوعه ( وصوَّ

ىن هناك عشرين ىلهًا أو   :أنا   يضيرين ىن قال جاري :تقبل الرأي اآلخر قوله

ويناء  عليه فإن أول مهام ، ىن هذا   يخرق جيبي و  يكسر رجلي، ىله

دون أن ، للديمقراطية يكمن يف تشجيع النا  على تطوير أفكارهم الدينية

 تفر. عليهم طريقة معينة للحياة.

الدين يف النظام الديمقراطي ينكد )كرنشيلدز( أن الديمقراطية وعن موقع      

يعد  –أي الدين  –فهو ، فالدين   عالقة له بالديمقراطية، نظام سياسي علماين

  .وا جتماعي، وا قتصادي،   عالقة لها بالتنظيم السياسي، مسألة فردية خاصة

 

                                           
 .22محمد أحمد مفتي، ص  ور الفكرية للديمقراطية الغربية،نقص الجذانظر: ( 1)
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، أو منمنًا، أو ملحدا   ،أو يهوديًا، الديمقراطي يمكن أن يكون بروتستانتيًاو

 .ان الديمقراطية مذهب محايد   يرتب  بالبواعث الدينية أو المضادة للدين

ية ىجرائية أو آلية انتخابية الديمقراطية ليست عمل أن :ومن هنا يمكن القول

فإن هذا القول ر م  –كما يظن بعضهم  –تعد كوهنا طريقة  تخاذ القرارات و 

لسياسية وا جتماعية وا قتصادية يف ا نتخابات فإنه يغفل ى فاله للمنثرات ا

أيضًا حقيقة أخر  أهم وأخطر وهي أن قيام الديمقراطية يرتب  بتوفر شروط 

فالديمقراطية نظام للحياة قائم على حيادية الدولة تجاه ، أساسية أهمها )العلمانية(

بناء الديمقراطية تتمثل يف انطالقًا من قاعدة أساسية لل، القيم الدينية وااخالقية

)حرية العقيدة( أي حق اافراد المطلق يف تبني ما يشاؤون من عقائد دون تدخل 

وذلك  ندراج العقيدة ضمن ، ودونما تأثير على مسار المجتمع والدولة، من أحد

 الخيارات الفردية التي   يجوز للدولة التدخل فيها بحال من ااحوال.

 :مقراطية كما يليموقف اإلسالم من الدي

 الديمقراطيقة نظقام علمقاين يعقرب  :الموقف األول من السيادة وحكيم الشيعب

 ،عن وجهة نظر معينقة للحيقاة السياسقية مبنيقة علقى فصقل القدين عقن الحيقاة

أي أن لألمة الحقق يف تبنقي الققوانين  ،واعتبار اامة صاحبة السيادة يف الدولة

أمقا السقيادة يف  ،هقي مصقدر السقلطات المنظمة للحياة استنادا  ىلقى أن اامقة

مققع  ،اإلسققالم علققى الحققاكم والمحكققوم فهققي لشققرع اهلل وليسققت للشققعب

فهقي التقي تختقار مقن  ،فالسلطة لألمة، ضرورة التفريق بين السيادة والسلطة

هقق ( يف كتابقه  521 ت) -رحمه اهلل تعالى  –ة ققن تيميققابوأوضح  .اققيحكمه

                                           
 .24ص  المرجع السابق،( 3)



  231 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

وهقو  ،عة اإلسقالمية هقي أعلقى مصقدر للسقلطة)أن الشري :السياسة الشرعية

وضقرورة طاعتهقا ى  أنقه يقر  مقع  ،مع ىقراره بالحاجة ىلى السلطة السياسية

ذلك أن تلك الطاعة ينبغي أ  تتم ى  ىذا كانقت السقلطة منسقجمة مقع أوامقر 

وأشقار أبقي الحسققن  ىذا   طاعقة لمخلقوق يف معصققية الخقالق(. ،الشقريعة

حققين رأ  أن قققانون  ،( ىلققى هققذه الحقيقققة مققن قبققلهققق490المققاوردي )ت 

يجقب أن يخضقع لقه الحقاكم والمحكقوم  ،الدولة ااعلى هو قانون الشريعة

 معًا.

وهي أيضًا عهد بين  ،والسيادة يف اإلسالم عهد بين الخالق والمخلوق   

واامر  ،فالطاعة هلل ،وبين اهلل تعالى من جهة أخر  جهة،الراعي والرعية من 

فجعل  [٢٢النساء: ] ِّهل مل خل حل جل مك لك ّٰٱ :قال اهلل تعالىله 

 وعمل الحاكم ،طاعة الحاكم مرهونة بطاعته هلل ولرسوله أي أن الحكم هلل

  .شريفها ووضيعها ،على جميع أفراد اامة فقيرها و نيهاتنفيذ حكم الشريعة 

 حص مس  خس حس جس مخ ّٰٱ :تعالى كقوله ،كثيرةوأدلة سيادة الشرع   
 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص
 مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف ّٰٱ :وقال أيضًا [2٢النساء: ] ِّ  حف

 .[1١الشور،: ] ِّ  جم هل مل خل حل جل

 أن الديمقراطية تر  يف رأي اا لبية ممقثال   :الموقف الثاين من رأي األغلبية

وهقو  ،وهقو المعيقار الصقادق المعقرب عقن الحقيققة ،لارادة العام للجمقاهير

                                           
 .119السياسة الشرعية، أحمد بن تيمية، ص  انظر: (1)

 .95ص ااحكام السلطانية، أبي الحسن الماوردي، انظر: ( 2)
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بالعقيدة الرأسمالية العلمانية التي تقوم على الفصل التقام ااصل نظام يأخذ 

   .بين الدين والدولة

وأما يف النظام اإلسالمي فإن السيادة للشرع أي أن اهلل تعالى هو المشرع 

وبالتالي فإن اا لبية  ،وكل تشريع يخالف شرع اهلل فهو مرفو. الحقيقي،

ل الحق والعدل يف نظر   تمث ،أو مجلق اامة ،الصادرة عن مجلق الشعب

  .اإلسالم دائمًا

 –بناء على قاعدة اا لبية  –فلو قرر مجلق اامة أو مجلق الشعب مثال  

فالمسلم  ير ملزم  ،أو ىباحة الفطر يف رمضان ،أو ىسقاط حد السرقة ،ىباحة الربا

وكل ما خالف الشرع فهو باطل وىن كان يمثل رأي  ،به انه مخالف للشرع

فالعربة يف نظر المسلم ليست  ،نه   يطاع لمخلوق يف معصية الخالقا ،اا لبية

بل العربة بانبثاق التشريع من الشرع اإلسالمي  ،يف عدد المصوتين للقانون

 واتفاقه معه.

        ِّجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ّٰٱ :قال اهلل تعالى

أو  ،جمع عليهمتى حلل الحرام الم اإلنسان)و :يقول اإلمام ابن تيمية [33املائدة: ]

أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا  مرتدا  باتفاق  ،حرم الحالل المجمع عليه

 .الفقهاء(

ونتساءل بعد هذا عن المسوغ العقلي  عتبار اا لبية دائمًا على حق 

  ِّ حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ّٰ :واهلل تعالى يقول، مطلقًا

                                           
 .3/265مجموع الفتاو ، أحمد بن تيمية، انظر:  (1)
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 [1١4يوسف: ] ِّ  حي جي ٰه مه جه هن ّٰٱ :ويقول تعالى، [112األنعام: ]

 وهذا من الفوارق الكرب  بين الديمقراطية واإلسالم.

 جاء يف الموسوعة الربيطانيقة تعريقف للتعدديقة  :الموقف الثالث من التعددية

)ا ستقاللية التي تحظى هبقا جماعقات معينقة يف  :يف النظام الديمقراطي بأهنا

، ا تحققادات العماليققةو، والنقابققات المهنيققة .الكنيسققة :ىطققار المجتمققع مثققل

 .وأقليات العرقية(

وهتدف التعددية يف النظام الديمقراطيقة للحيلولقة دون تمركقز الحكقم يف يقد 

   .فئة أو جماعة معينة مما يساعد على تحقيق المشاركة للجميع وعدالة التوزيع

ثقافيقة التعدديقة ال :ويميز بعض الدارسين بين ثالثة أشكال من التعدديقة هقي

تعقققدد الققققو  المختلفقققة وحقهقققا يف التعبيقققر عقققن نفسقققها ديقققة السياسقققية )والتعد

   .والمشاركة يف عملية صنع القرار( ثم التعددية الدينية

يظهر جليًا أن القرآن الكريم أقر تعدد ااديان على وجه هذه اار. كما و

وهذا   يمنع من دعوة أهل  ،اإلسالمية بتعددها ىن وجدت يف ربوع الدولة أقر

 مل ّٰٱ :كما قال اهلل تعالى ،اب للدخول يف دين اهلل باللين والموعظة الحسنةالكت
 مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
[32العنكبوت: ] ِّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه

ومن الثابت يف الشرع أن اهل الذمة الحق يف ىقامة شعائرهم الدينية داخل 

ما هو محرم يف اإلسالم  بل لهم أن تنالوا ،معابدهم الخاصة هبم بحرية تامة

  .كالخمر والخنزير يف دورهم وفيما بينهم

                                           
 .294الموسوعة السياسية عن الديمقراطية، ص  انظر: (1)
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أما التعددية التي تحمل يف طياهتا فكرا  مناهضًا للعقيدة اإلسالمية و

فإن اإلسالم حريص كل الحرص على حماية  ،وأمثالها كالعلمانية واإللحاد

فة لتكون أبنائه من هذه الدعوات الباطلة التي يطرحها أصحاب المبادئ المنحر

وبالتالي فالدولة اإلسالمية   تسمح لمثل هذه  ،بديال  عن اإلسالم ونظامه

ولكن يف  ،ااحزاب ودعاهتا ان يكون لهم منابر يضللون هبا عقول النا 

الوقت ذاته فال مانع من الدخول يف حوار مع أصحاب هذه الدعوات إلزالة 

 .لحق والصوابالغشاوة عن عقولهم وقلوهبم وىعادهتم ىلى جادة ا

 يقصقد هبقا تبقادل اادوار بقين المقوالين  :الموقف الرابيع مين تيداول السيلطة

 ،أم سياسيين محرتفقين ،سواء كانوا على هيئة أحزاب تنظيمية ،والمعارضين

وهقي لعبقة  ،وهو ما يطلقق عليقه )اللعبقة الربلمانيقة( يف اانظمقة الديمقراطيقة

 ،أصققحاب المصققالح السياسققية ىذ يتققداول السققلطة ، يققر شققريفة ااهققداف

ومحتكققرو المنققابر اإلعالميققة  ،ومققالكو المنسسققات الصققناعية والتجاريققة

 ،وتحقيقق أ قرا. الخاصقة ،بقصد تنفيذ أهدافهم ،ورجال ااعمال والمال

فهو أشبه ما يكون بنظام استبدادي بين هن ء الالعبين وىن ادعقوا زورا  أهنقم 

و  أحققد ينكققر  ريققزة حسققب  .ةيعملققون لمصققلحة الشققعب بفئاتققه المختلفقق

ولكننا ندعو ىلقى هتقذيبها وتحويلهقا مقن صقراع  ،السلطة والسيادة عند البشر

والمسنولية يف اإلسالم أمانقة  ،على السلطة ىلى تنافق لخدمة البالد والعباد

جقاء  ،عقن توليقة الضقعفاء ملسو هيلع هللا ىلص وقد هني رسول اهلل ،  تسند ى  لمن لتحملها

يقا  :قلقت :ققال -رضي اهلل تعقالى عنقه  -لغفاري صحيح مسلم أن أبا ذر ايف 

                                           
 .251ص  الديمقراطية يف ميزان العقل والشرع، نايف معروف،انظر:  (1)
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)ييا أبيا ذر  :رسول اهلل أ  تستعملني ؟ قال فضرب بيده علقى منكبقي ثقم ققال

إال ميين أخييذها  ،وإنيه يييوم القيامية خييزي وندامية ،وإنهيا أمانيية ،إنيك ضييعيف

 .(وأدى الذي عليه فيها ،بحقها

يمقت ىلقى اإلسقالم فتداول السلطة مصطلح سياسي رأسمالي ديمقراطي   

لقيق تقداول السقلطة لينقال أصقحاب  –ىسقالميًا  –والموضوع المطروح  ،بصلة

 ،وتطبيق الشريعة اإلسقالمية ،ىنما هو القدرة على قيادة اامة ،الوجاهة حظوظهم

والنهقي  ،واامر بقالمعروف ،العقوبات ،تحقيقًا للعدل بين النا  يف المعامالت

   م ىلى العالم.وتبليغ دعوة اإلسال ،عن المنكر

ادية الشققور  ضققرورة ىنسققانية يف جميققع المجققا ت ا جتماعيققة وا قتصقق

وهققو نظققام شققامل متكامققل يحكققم جوانققب ، واإلسققالم ديققن ودولققة، والسياسققية

يحكقم  وىن تطبيق نظامه السياسي   يتحقق ى  بوجود حقاكم مسقلم، الحياة كافة

   .والشور  جزء من هذا النظام، باإلسالم وفق قواعده وأحكامه

الشقور  تعنقي أخقذ القرأي مقن ) :يقول الرا ب ااصفهاين رحمه اهلل تعقالى

 اامقر القذي ُيتشقاور –أيضًا  –والشور  ، والتشاور هو أخذ الرأي وىعطاؤه، اآلخر

 .(النا  أو لمعرفة رأي، وذلك هبدف الوصول ىلى الرأي ااصوب، فيه

 

                                           
 .(كراهة اإلمارة بغير ضرورة) صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب:( 1)

 .443ص  ااصفهاين، الرا ب انظر: المفردات،( 6)
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 ىن ّٰٱ :امتثا   امر اهلل تعالى والشور  حق من حقوق اامة على حاكمها

، [1٢٢آل عمران: ]   ٍِّّ ٌّ ٰى ّٰٱ  :وقوله تعالى، [4١الشور،: ] ِّ ٰى ين

 أمور المسقلمين العامقة والخاصقة يعود ىلى أصحابه ويستشيرهم يف ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان

    -عققنهم تعققالى رضققي اهلل - ن كبققار أصققحابه واتخققذ هيئققة استشققارية تكونققت مقق

، والزبيقر بقن العقوام، وطلحة بن عبيد اهلل، وعلي، وعثمان، وعمر، أبو بكر :منهم

 .و يرهم، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف

وقد يتحقول أهقل الشقور  ىلقى مجلقق يقتم اختيقارهم )انتخقاهبم( مقن قبقل 

ىذ تققرك ، بققة الثانيققةيف بيعققة العق - ملسو هيلع هللا ىلص -كمققا فعققل رسققول اهلل ، النققا  أنفسققهم

)اختياروا ليي مينكم اثنيي  :انتخاب النقباء للمسلمين أنفسهم حقين ققال لألنصقار

فيأخرجوا اثنيي عشير نقيبيًا تسيعة مين ، عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم بميا فييهم

بعققد  هعلققى هديقق ملسو هيلع هللا ىلص وقققد سققار أصققحاب النبققي، الخييزرج وثالثيية ميين األوس(

 .انتقاله ىلى الرفيق ااعلى

 :هما والمكان،ال تتغير بالزمان  رى يف اإلسالم على قاعدتينالشوتقوم و

 أي أن ااحكقام ، أن السقيادة يف النظقام اإلسقالمي لشقرع اهلل :القاعدة األولى

ومقا فيهمقا مقن د لقة علقى ، والقوانين تنخذ من كتاب اهلل ومن سقنة رسقوله

عنققد و يرهمققا مققن المصققادر الفرعيققة الشققرعية ااخققر  ، أو ىجمققاع، قيققا 

 .بعض الفقهاء

 

 

                                           
 .443 /2 هشام،سيرة ابن انظر: ( 1)
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 فهقي صقاحبة الحقق يف توليقة أمرهقا لمقن ، أن السقلطة لألمقة :القاعدة الثانيية

أو ، تنطبق عليه شروط الخالفة )اإلمامة( التقي أتفقق عليهقا جمهقور العلمقاء

وذلك كما حصقل يف شققيفة بنقي ، لمن تولى أمرها عن طريق البيعة الشرعية

 .ساعدة يف العهد الراشدي

كثرية فهناك خيالف بيين الشورى يف اإلسالم من حيث تحقق األوأما األخذ ب

أنييه ال يجييوز التعويييل باألكثرييية يف يف هييذا الشييأن مييع التنبيييه والبيياحثين العلميياء 

 :الحاالت التالية

 .ىذا كان اامر متعلقًا بمعلوم من الدين ضرورة -1

 .ىذا كان فيه نص قطعي الثبوت -2

 .ىذا كان فيه نص قطعي الد لة -3

 .فيه حكم ثابت باإلجماعىذا كان  -4

 :وعندئذ فالرتجيح بالكثرة يدخل يف المسائل الظنية يف سائر العلوم مثل        

، التفسير والجرح والتعديل ورواية الحديث ومذاهب الفقهاء ا جتهادية

 .و يرها من اامور المتعلقة باامور الدنيوية ونحوها

زامه إلقامة المصالح وأما ىلزام الحاكم بمضمون الشور  فااقرب ىل

و  سيما ىذا كان اامر متعلقًا بمصالح اامة ، وهو من أ را. الشريعة، العامة

 .ونحو ذلك واهلل أعلم، أو ىبرام صلح، العليا كإعالن حرب
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 آليات وأسس الدميقراطية 

  ونقد احلريات يف النظام الدميقراطي

 

لحريات وحفظ الحقوق لألفراد تحقيق االنظام الديمقراطي يف يزعم 

تكفل بجميع الحقوق والحريات وحدد يف الحقيقة اإلسالم و ،عققاتوالمجتم

حتى  معالمها من قبل أن يولد الفرد وبعد ميالده وخالل مسيرته يف الحياة

يف تقرير مبادئ  أصل اإلسالميالدين و ،سواءتعالى والجميع أمام اهلل  الممات

يق دولية من اتفاقيات ومواث و يرها اامم المتحدة المعلنة من اإلنسانحقوق 

 اإلسالميةأصبحت الشريعة وهبذا  ،يف الحقوق والحريات لألفراد والمجتمعات

 يف كل زمان ومكان. اإلنسانلحقوق  هي المصدر الرئيق

        ومن هذه المقدمة سيكون الحديث عن آليات وأسق الديمقراطية 

  :هي رئيسة،ثالثة مباحث  مقراطي يفالديونقد الحريات يف النظام 

 آليات الديمقراطية. :المبحث األول

 أسق الديمقراطية. :المبحث الثاين

 نقد الحريات يف النظام الديمقراطي. :المبحث الثالث

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                           
  هـ.1١/2/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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فيها قفز ، دعو  ااخذ بآليات الديمقراطية دون التقيد بأساسها النظري

مما استقر  فإن هذه اآلليات لم تتبلور ى  انطالقًا، وتجاوز للمعقولعلى الواقع 

ا عتماد على نظرية السيادة الشعبية تلك النظرية يف الفكر الديمقراطي من 

  سالميًا. ىالمرفوضة 

  منها:  ،كثيرة آليات الديمقراطية

كان أو  عالمًا، كان أو أنثى ذكرا  ، وهو حق كل مواطن :االقتراع العام -1

 يف أن يكون له صوت انتخابي متساوٍ ، شقيًا كان أو فاجرا   برا   تقيًا، جاهال  

 بتمام.  مع صوت اافراد اآلخرين تمامًا

وأن الشعب كله ، ادة الشعبيةهذه اآللية ىنما بنيت على أسا  نظرية السيو

بالتمام  وأن كل فرد له نصيب من هذه السيادة متساوٍ ، الذي يملك السيادةهو 

بغض النظر عن التفاوت بين اافراد من حيث العلم ، نصيب  يرهوالكمال مع 

ومن ، ومن حيث الذكورة أو اانوثة، الصالح أو الفسادومن حيث ، أو الجهل

فما الحجة يف التسوية يف الصوت ا نتخابي بين وى  ، حيث الحكمة أو السفه

وبين الحكماء ، وبين الذكور واإلناث، وبين العلماء والجهالء، المتقين والفجار

ترفض المساواة بين العلماء ولو قامت جماعة من المسلمين اليوم ، والسفهاء

أم يعرت. فهل يمكن أن يقبل هذا منهم ، والجهالء وبين ااتقياء والفجار

 ؟.عليهم بأن هذا يخالف نظرية السيادة الشعبية
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الدعاية للنفق وبيان ىمكاناهتا ب وتدخل الدعاية يف آلية ا قرتاع العام وذلك

لتعزيز ، يستخدمها الفكر الديمقراطيوتفوقها على  يرها أحد التصرفات التي 

 شرعًاالتصرف مرفو. وهذا ، والوصول ىلى الحكم، طلب الثقة من الشعب

، والدعاية اليوم صارت صناعة محكمة، ىذ   يجوز للمسلم أن يزكي نفسه

هذا اإلنفاق و، أفراد قالئل جدا  تحتاج ىلى نفقات عظيمة   يقدر عليها ى  

 :الضخم يقود إلى أحد أمرين

هذا العمل ى  من كان من يرشح نفسه ويخو.  مار أن   :األمر األول

، يحرم الفقراءوهو ما ، لبذل هذه النفقات الكبيرة كبار الموسرين المستعدين

تصير الديمقراطية ف وهم الغالبية يف الشعوب وأصحاب الدخل العادي

وهي بذلك تكون انتقائية   ، والثرواتديمقراطية اا نياء وأصحاب النفوذ 

 فق . يمارسها ى  النخبة الغنية

ات الكرب  ويدعوها المرشح أو الحزب الشركأن يقايض  :األمر الثاين

ا نتخابات أعوضك عن ذلك عند ساعدين يف ) :لدعمه وفق معادلة معلومة

وكل هذا يتم  ،(وشركاتكوأساهم يف التشريعات التي تخدم منسستك ، النجاح

 أو أن المرشح   يمكن أن يخو.  مار هذه ا نتخابات، على حساب الشعوب

ويف هذه الحالة يصبح العضو ، بيةعلى حملته ا نتخاى  من خالل حزب ينفق 

لحزبه  عن رأيه الحقيقي ىذا كان مخالفًاا لد  الحزب   يتمكن من التعبير أسير  

  ومساندته يف ا نتخابات. وى  تعر. للفصل أو عدم ترشيحه مرة أخر  

 يقوم الفكر الديمقراطي بأن وذلك العام،وتدخل طلب الو ية يف آلية ا قرتاع 

، فما تكوين ااحزاب، من أجل ذلكبل وعلى الصراع ، لو ية للنفقعلى طلب ا
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وهذا أمر ، على الو يةى  للحصول ، وخو. ا نتخابات، ونشر الدعايات

 يف اإلسالم. منهي عنه

 ولها أنواع ثالثة: ،ةالديمقراطيمن اآلليات المعتمدة يف تعترب  :التعددية -2

 مذاهب يف داخل البلد الواحد.التعددية اايدولوجية: أفكار ومعتقدات و 

 .التعددية الحزبية: وجود أحزاب حاكمة ومعارضة 

 .التعددية المنسساتية: تعدد المنسسات يف المجتمع المدين 

، السماح بتشكيل أحزاب متباينة يف رؤاهاأوسع من تعترب التعددية و

 با ختالف يف الرؤية حول بعضفالتعددية التي ظاهرها عند البعض السماح 

حقيقتها ىباحة لجميع هي يف ، التصورات المتعلقة بأمور المصالح ونحوها

جماعة يف وبأحقية كل فرد أو ، المعتقدات واافكار والتصورات يف المجتمع

ولعلم جماعة ىسالمية تخو. يف لعبة ، تكوين اآلراء والمعتقدات الخاصة

ن عدم الموافقة عليه وأ، بأن التعددية يف الديمقراطية تعني ذلك، الديمقراطية

فقد صرحت تلك الجماعة أنه   مانع ، على الديمقراطيةيعنى عدم الموافقة 

وهو ما ، من السماح بقيام حزب شيوعيلديها حتى بعد وصولها ىلى الحكم 

ىذ من الثابت أن من ارتد عن مع المقررات اإلسالمية  واضحًا يتعار. تعارضًا

بتشكيل حزب ينظر   أن يسمح له ، لحد الشرعيدينه فعليه أن يتوب أو يواجه ا

  ويدعو النا  ىلى تصوراته.، ىلى اامور من خالله

وتعد حرية تكوين ااحزاب السياسية أحد أهم مظاهر السماح بالتعددية 

لكن على أي ، يف المجتمعات وخاصة بعد تقرير مبدأ ا قرتاع العامالسياسية 

سوغ له؟ هو تعار. اإلرادات والرؤ  ما المشيء يبنى هذا التعدد أو 
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، أن يكونوا يف حزب واحدبحيث   يسع الجميع  بينًا والتصورات تعارضًا

الممارسات وهو واضح حتى من ، فالديمقراطية على ذلك تفرق و  تجمع

ما دام أعضاؤه  متماسكًا واحدا   داخل الحزب الواحد فإن الحزب يظل حزبًا

فإذا حدث ، وافقت تصوراهتم ىزاء القضايا المهمةمتفقين يف أسسه العامة وت

هذه الرؤ  فإن الحزب يتحول ىلى هيئة عامة تظلل عدة أجنحة خالف مهم يف 

يصل ا ختالف ىلى درجة   يتمكن معها ااعضاء من وقد ، متباينة فيما بينها

 مما يعني أن الديمقراطية  ، أو عدة أحزابالتعايش فينشق الحزب ىلى حزبين 

 .تنمو ى  يف ظل ا ختالف اا لبية

آليات الديمقراطية تعمل على توطين الفساد وىعطائه الصبغة الشرعية و

ويتم تغيير القوانين ويصبح هذا ، التحايل هبذه اآلليات عرب التصويتحيث يكثر 

، للصواب ى  لصدوره عن اا لبية حتى وىن كان مجافيًاا ليق التغيير مشروع  

الذي يجرم بعض تصرفاهتا لتصبح تلك  لبية تغيير القانون فتستطيع اا

فآليات الديمقراطية   تمنع من تقنين الظلم ، التصرفات بعد التصويت صوابًا

 هبا.وجعله شريعة ينبغي على النا  قبولها والعمل 

واا لبية  ،واا لبية المطلقة ،اا لبية النسبيةمن  تتكون :مبدأ األغلبية -3

المواطنين( من حيث و ،  تعرتف بأي فروق بين )الجماعة الوطنية عمومًا

فيكون صوت أستاذ  ،حجية صوت كل منهم يف صناعة القرار الديمقراطي

وكل منهما مساٍو ، علوم الفيزياء مساٍو لصوت أستاذ العلوم السياسية

                                           
انظققر: أسققئلة الديمقراطيققة حقيقققة أم وهققم؟، محمققد شققاكر الشققريف، ا طقققالع علققى المقققال يف تققاريخ  (1)

 http://www.saaid.net/Doat/alsha ef/35.htm :هق، موقع صيد الفوائد على راب 4/6/1436
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 ؛لصوت مدمن الخمر التي صوهتا بدوره مساوٍ ، الراقصات  لصوت ىحد

د ككل بية العددية يشكل قاطرة رهيبة تجر النظام السياسي للبالفمبدأ اا ل

، مجتمعيف ال ون اا لبية الساحقةوالعامة الذين يشكل خلف ىرادة الدهماء

وتتعر. القرارات ، خداع اا لبيةو طغيان اا لبيةك تنشأ ااخطارهنا و

يم قرتاع الديمقراطي يف تلك الحا ت للتأثير الجسالمتخذة من خالل ا 

من قبل عناصر  ير محايدة كبعض تيارات اإلعالم أو التيارات الفكرية 

سهل ذلك يو، رأيه يف اتجاه معين دفعالتي تستطيع الوصول للقاع الشعبي و

هنم فقدان اا لبية الساحقة من الشعب لطرق التفكير النقدي ومن ثم فقدا

 .قع السياسيختيارات المتاحة يف الواا  ىلطرق منطقية وسليمة للحكم عل

ختالفًا كليًا ايختلف  أن مفهوم اا لبية العددية يف اإلسالممن الواضح و     

من  مما يجعل القول بأن الديمقراطية تصادم اإلسالم عنه يف النظم الديمقراطية

فتصبح ، اا لبية العددية( قو   منطقيًاحيث أهم وسائل اتخاذ القرار فيها )

ىما  جهل صاحبها التام ىدعوة تدل عل مية()ديمقراطية ىسال ىالدعوة ىل

 .أو بالطبع بكليهما معًا، بالشريعة اإلسالمية أو بأصول النظام الديمقراطي

مبدأ هام يف الدولة الديمقراطية وجود السلطات الفصل بين السلطات:  -4

التشريعية( بحيث تمار  كل  ،القضائية ،)التنفيذية :الثالث الرئيسة هي

 تقال  وتتعاون مع ااخر    أن تكون رقيبة عليها.سلطة عمال  مس

 

                                           
، مدونققة أفكققار، ا طقققالع علققى الديمقراطيققةحكققم اا لبيققة بققين الشققريعة اإلسققالمية واانظمققةانظققر:  (1)

 //http://afka blog.com/2011/04/05 :هق على راب 5/6/1436المدونة يف تاريخ 
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 :التداول على السلطة بكونه (شارل دباش) المفكر عرف تداول السلطة: -5

لى ما ىالسلطة اي حزب سياسي أن يبقى يف  مبدأ ديمقراطي   يمكن)

 (جان لوي كرمون)أما و ،(يجب أن يعو. بتيار سياسي آخر ، هناية له

يف  رتام النظام السياسي القائم يدخل التداول تغييرا  ضمن اح) :نهفيعترب أ

اادوار بين قو  سياسية يف المعارضة أدخلها ا قرتاع العام الى السلطة 

وقو  سياسية أخر  تخلت بشكل ظريف عن السلطة لكي تدخل الى 

ولعل المتأمل يف هذين التعريفين يتجلى له بوضوح الرتكيز  ،(المعارضة

الدخول  إلدارةي للتداول من حيث كونه آلية على الجانب الوظيف

لكن و ،والخروج الى السلطة والى المعارضة بين تيارات سياسية مختلفة

التداول على السلطة هي أعمق من ذلك بكثير  ىشكاليةن ىيف حقيقة اامر 

فهي تكشف عن طبيعة الحالة ا جتماعية برمتها يف صراعات أطرافها 

ي السياسي العام لذلك كان التحقق الفعلي وتحالفاهتم ويف درجة الوع

 .ىمكانهلمبدأ التداول مرهونا بشروط مسبقة هي شرط 

 ولذلك، تقوم النظريات الديمقراطية على أسا  أن السلطة مصدرها الشعب

   تكون مشروعة ى  ىذا كانت وليدة اإلرادة الحرة للجماعة التي تحكمها.

                                           
طققالع علقى الموققع يف تقاريخ انظر: التداول على السلطة، عماد محمد، موقع بحقوث ا لكقرتوين، ا  (1)

 http://bohothe.blogspot.com/2008/12/blog-post.html هق على راب :5/6/1436

 .65انظر: النظريات والنظم السياسية، طعيمة الجرف، ص (2)
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وأهم النظريات الديمقراطية هي نظرية العقد ا جتماعي التي تقوم بوجود 

وأن ا نتقال من حياة الفطرة ىلى حياة قد تم ، حياة فطرية تسبق قيام الجماعة

 الحاكمة.بناء على عقد اجتماعي بين اافراد بقصد ىقامة السلطة 

، يارات الفكريةلقد تبلورت الديمقراطية يف ظل عصر صاخب متشابك الت

والتي جاءت ، ى  أنه كانت هناك العديد من المبادئ التي أخذت يف ا ستقرار

  :ومن أبرز أسس الديمقراطية ، الديمقراطية كبلورة أو نظام جامع لها

 األساس األول: كفالة الحقوق والحريات

جوهر الحرية يقوم أساسًا على ا نطالق الذي يجمل اافراد على السعي 

، وكيفما يبتغون ماداموا  يعرتضون بااذ  للغير، راء مصالحهم أيان يريدونو

ية من حرية ينطلق فيها النا  اإلنسانو  تعاين ، فالفرد سيد نفسه وبدنه وعقله

 كما يحبون كما تعاين من تكبيلهم بقيود يفرضها الغير. 

فكرة القانون ىن اإلقرار بحقوق اافراد وحرياهتم وضماهنا يقوم على      

الطبيعي بمعنى أن لانسان حقوقًا  صقه به  تنفصل عنه يكتسبها بمجرد 

الميالد ليست هبة من أي أحد وأنه كان يتمتع هبذه الحقوق قبل نشأة اانظمة 

لم يحصل ى  اجل حماية هذه  ا جتماعيوبالتالي فإن العقد ، السياسية

 من ا ستمتاع هبا. الحقوق وعدم المسا  هبا أو حرمان اافراد

 

                                           
 .169انظر: النظرية اإلسالمية يف الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة يف الفقه الدستوري، حاتم الصعيدي، ص (1)

 .64- 46انظر: حقيقة الديمقراطية والموقف منها، ىبراهيم طلبه حسين، ص (2)

 .45انظر: عن الحرية لجون ستوارت مل، ترجمة: حسين فوزي، ص (3)

 .21انظر: حقيقة الديمقراطية، محمد شاكر الشريف، ص (4)
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 عيوب الديمقراطية يف الحقوق والحريات:

بال ، الحقوق والحريات الشخصية يف الديمقراطية حقوق وحريات مسرفة

، وىهنا تفضي ىلى ترويج اافكار والعقائد الكفرية اإللحادية، قيود و  ضواب 

اعية التي كما تفضي ىلى ترويج المفاسد والرذائل السلوكية والخلقية وا جتم

وواقع المجتمعات ، تقرها العقول السليمة والفطر البشرية الصحيحة  

ىذ كفلت القوانين والتشريعات الديمقراطية للفرد أن ، ااوروبية يشهد بذلك كله

، فالقوانين تحمي هذا الحق، وأن يجهر بالقول والكتابة كما يشاء، يشاء يفعل ما

 بل تجعله أمرا  مقدسًا. 

 الثاين: سيادة الشعب يف التشريعاألساس 

الديمقراطية ناتجة عن السيادة وتطور مفهومها من نظرية الحق اإللهي ىلى 

 السلطة الزمانية ىلى الشعب.

 وأساس السيادة يتنازعه نوعان من النظريات: 

، النظريات الثيوقراطية: فهي التي ترجع مصدر السلطة ىلى اهلل تعالى األولى:

 ز بين نوعين من هذه النظريات:ويمكن التميي

  نظرية الحق اإللهي المباشر التي تدعى أن الحاكم يستمد سلطته يف الحكم

ومن ثم فهو يحكم ، دون تدخل أية ىرادة أخر ، من اهلل تعالى مباشرة

 بمقتضى الحق اإللهي المباشر.

 

                                           
 .90- 45انظر: حقيقة الديمقراطية والموقف منها، ىبراهيم طلبه حسين، ص (1)

 .59ظر: الدولة والسيادة، فتحي عبدالحكيم، صان (2)
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   يتدخل  نظرية الحق اإللهي  ير المباشر التي تقوم على أن اهلل تعالى

وأنه ، و  يف طريقة ممارستها، إرادته المباشرة يف تحديد شكل السلطةب

وىنما يوجه الحوادث بشكل معين يساعد ، لذلك  يختار الحاكم بنفسه

 جمهور على اختيار الحاكم.

 تقوم على أسا  أن السلطة مصدرها الشعب.  النظريات الديمقراطية: الثانية:

 :موقف اإلسالم من مبدأ السيادة

الحديث عن السيادة تناوله الكثير من الكتَّاب يف الفقه السياسي بالتوضيح 

وسأحاول هنا أن نعطي تلميحات نقدية للديمقراطية باعتمادها على ، والبيان

  :مبدأ السيادة

أن مبدأ السيادة الذي يمثل العمود الفقري اي نظام ديمقراطي يعطي  -1

قوانين لفئة من النا  يزعمون السلطة العليا يف سن التشريعات وىصدار ال

وهذا المبدأ يتناقض مع  ،أهنا تمار  ذلك نيابة عن الشعب الذي اختارها

فمن اامور الواضحة يف عقيدة كل  "  ىله ى  اهلل  "مفهوم كلمة التوحيد 

فالحكم ليق للشعب   ، مسلم موحد أن اهلل عزوجل له الحكم والسلطان

د نص اهلل تعالى يف القرآن الكريم على هذا و  فئة منه ولق، كله و  بعضه

 ،اامر بما  يدع مجا   للمجادلة أو ا ختالف بين مسلمين موحدين

والنصوص القرآنية الواضحة تبين استحقاق اهلل تعالى وحده الحاكمية على 

ورد النزاع وا ختالف ، واختصاصه تعالى باامر والنهي والتشريع، البشر

وهبذا يتبين أن  .و حكمه وسموه على جميع ااحكاموتبين عل، ىلى حكمه

                                           
 .62- 60ىبراهيم طلبه حسين، صحقيقة الديمقراطية والموقف منها، انظر:  (1)
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مباينًا للحكم  –وعموده الفقري مبدأ سيادة الشعب  –النظام الديمقراطي 

 اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة حاكمية اهلل عز وجل.

أن النظام الديمقراطي  يقر بأحكام الشريعة اإلسالمية المستفادة من كتاب  -2

ان ااحكام والقوانين التي ،  ير  وجوب تنفيذهاو  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وسنة رسوله

ااحكام والقوانين الصادرة عن نواب الشعب )يقرها ذلك النظام هي: 

، وهي أحكام وقوانين تصدر وفق الدساتير وااعراف الوضعية، وممثليه

النظام الديمقراطي يعزل (. وووفق المصالح والر بات وااهواء الشخصية

ويستبعدها عن ، ليًا عن شنون الحكم والتشريعالشريعة اإلسالمية ك

شنون الحياة السياسية وا قتصادية وا جتماعية والثقافية ونحوها استبعادا  

 وهو بذلك نظام  ديني تمامًا.، تامًا

ىن الذين يشرعون ويصدرون القوانين يف اانظمة الديمقراطية يتعالون على  -3

ولسان حالهم يقول: نحن ، ويستدركون على شرعه وحكمه، اهلل تعالى

والقوانين الغربية الوضعية أهد  سبيال  من ، أعلم بما يصلح للنا  منك

 أحكام شريعتك.

ىن السلطة القضائية يف واقع اامر ليست بين الشعب كما تزعم الديمقراطية  -4

ولو وضعت بيد الشعب لفسدت. والقضاة يف اإلسالم ، بل هي بيد الدولة

در حكمهم الشرع أيضًا. والديمقراطية تزعم ومص، يحكمون باسم الشرع

زورا  وهبتانًا أن القضاة فيها يحكم باسم الشعب وأن مصدر القضاء هو 

وأن كلمة الشعب مصدر السلطات التي تقوم عليها الديمقراطية ، الشعب

                                           
 .21محمد شاكر الشريف، صانظر: حقيقة الديمقراطية،  (1)
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  هي مجرد كالم ىنشائي  واقع له يف الحياة.

وأن يضع ، اهلل تعالىأن وظيفة الشعب يف نظام اإلسالم تنفيذ شريعة  -5

من أفراده من النظم اإلدارية والكيفيات التي  -علميًا وىيمانيًا  -المنهلون 

، وتكيف حياته كلها وفق منهج اهلل تعالى وحكمه، تسهل له أمر تنفيذها

ويسمح يف ظل النظام اإلسالمي أن يعطي لجماعة المسلمين المنهلين أن 

صالحة والنافعة للنا  بشرط أ  يضعوا النظم اإلدارية والتنظيمية ال

. وأما ملسو هيلع هللا ىلص يعار. شيء منها حكمًا شرعيًا ثابتًا عن اهلل تعالى ورسوله

النظام الديمقراطي فيجعل وظيفة فئة من النا  سن التشريعات والقوانين 

 ، ثم تفر. هذه القوانين والتشريعات على النا ، بعيدا  عن هدي اهلل تعالى

 خب حب ّٰٱ :ا وتنفيذها وا حتكام ىليها فقالوعليهم جميعًا واجب احرتامه

  حسخس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب
 [61الشور،: ] ِّ حض جض مص خص حص مس

فإن ، هم واضعو القوانين –ممثلي أكثرية اامة  -على فر. أن نواب اامة  -6

القانون أو النظام الذي وضعوه  يصلح ان يعين المصلحة ويحدد 

             ان النظام ، القات اامة يف المجتمعوالتي تقوم عليها ع، المفسدة

ان عقول النا  ، والعقل وحده  يملك ذلك، أو القانون مصدره العقل

متفاوتة ومتباينة من حيث اافكار وتحديد المصالح والمفاسد. وىن الشرع 

يف اإلسالم هو الذي يقرر المصلحة ويحدد المفسدة ان الشرع من اهلل 

المحي  بمصالحه ، وحاجاته و رائزه اإلنسانه العالم بوهو وحد، تعالى

                                           
 .142-141انظر: حكم اإلسالم يف ا شرتاكية، عبدالعزيز البدري، ص (1)
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            ِّ ىه مه جه ين ىن من خن حن ّٰ :قال تعالى، ومتطلبات حياته

ولذا فإن القوانين واانظمة  بد أن تستمد من الشريعة  .[13املخلك: ]

وأن يستنب  ، وأما العقل فوظيفته أن يفهم الشرع، اإلسالمية وحدها

، لمعالجة مشكالت الحياة وتنظيم شنون المجتمع ااحكام والقوانين منه

 وله أن يضع النظم اإلدارية الدنيوية البحتة.

 السياسية  اإلنساناألساس الثالث: إرساء حقوق 

وهو أن يكون للشعب اإلشراف على أعمال الحكومة وتوجيهها وحق 

 ويتخذ ذلك صورتين متكاملتين: ،نقدها وا عرتا. على أعمالها

 مثيل النيابي ويعنى حق ا نتخاب والرتشيح.الت األولى:

 حق ا جتماع وىبداء الرأي خارج الربلمان ويشمل الصحافة وا جتماعات الثانية:

السياسية والمظاهرات السلمية التي تقام للمطالبة بأمر معين أو ا حتجاج على 

أمر  يرضى عنه الشعب وكل هذه الحقوق لم يكن للشعب منها أي نصيب قبل 

  ديمقراطية. ال

 األساس الرابع: مبدأ سلطة القانون 

 اإلنسانالديمقراطية تقوم بااسا  على سيادة القانون ومباشرة حقوق 

حد يف القانون والجميع متساوون أمام أوعادة يف الدول الديمقراطية   يعلو 

القانون ويتعين بااصل على المنسسات الديمقراطية أن تقوم بدور الوسي  يف 

خفيض حدة التوتر والمحافظة على التوازن بين التنوع والتوحد وبين الفردي ت

                                           
 .152محمد قطب، ص ة،معاصرانظر: مذاهب فكرية  (1)



  251 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

جل دعم الرتاب  والتضامن على الصعيد ا جتماعي أوذلك من  والجماعي

الحر يجب أن تقوم على حق كل فرد يف  اإلنسانفالديمقراطية التي يتطلع لها 

مثل يف ىجراء انتخابات المشاركة يف ىدارة الشنون العامة والعنصر الرئيسي لها يت

رادته ويقع على عاتق احرة ونزيهة على فرتات منتظمة يعرب فيها الشعب عن 

السلطة ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم المدنية والثقافية والسياسية 

وا جتماعية ومن ثم فان الديمقراطية على هذا ااسا  تنمو تطور مع وجود 

ية وتقوم على ا ختيار الحر وتتحمل حكومة فعالة تتصف باامانة والشفاف

 .المسنولية الوطنية عن ىدارهتا لألمور العامة

، الحضارة الغربية حضارة ى ريقية وثنية ذات مسحة أو قشرة مسيحية مزيفة

ا تختلف وبديهي أهن، وهي حضارة تقوم على القهر والعنف والنهب والعنصرية

عن الحضارة اإلسالمية التي تقوم على التوحيد والعدالة والحرية وعدم 

 .العنصرية

حكومات ديمقراطية  تحت الحضارة الغربية يف صورهتا الديمقراطية أوو

ومن ثم فهي ديمقراطية ، وهو نوع من قهر حرية اآلخرين، "ا ستعمار"مارست 

ومن ثم فهي ديمقراطية  "ستعمراتالم"وهي نفسها التي مارست هنب ، مزيفة

                                           
   ، ا طققالع اإلخباريقةانظر: الديمقراطية تقوم على سقيادة الققانون، حنقا عيسقى، موققع شقبكة فلسقطين  (1)

 http://pnn.ps/index.php/ideas/120637 هق على راب :5/6/1436على الموقع يف تاريخ 

 112ص محمد مورو،، المواجهة بين اإلسالم والغربانظر:  (2)
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 "ىسرائيل"وسلحتها ومولتها و "ىسرائيل"وهي نفسها التي أنشأت ، ناهبه

، تمار  الديكتاتورية والقهر على مدار اليوم والساعة منذ أكثر من ستين عامًا

اهنا تدعم دولة يقوم قانون الجنسية ، ومن ثم فهي ديمقراطية عنصرية وأصولية

 "ىسرائيل"فكل يهودي متى وطأت قدمه أر. ، دين اليهوديفيها على أسا  ال

وهي ديمقراطية مارست ىبادة الهنود الحمر يف ، فهو يحصل على الجنسية فورا  

فهي ديمقراطية  "بعشرات الماليين"سرتاليا اواابورجيين يف ، اامريكتين

رنين وهي فوق هذا وذاك مستمرة يف تلك اامور منذ أكثر من ق، عنصرية بامتياز

آخرها ، على ااقل ولم ولن تكف عن ذلك اهنا سمة أصلية يف تلك الحضارة

الليربالي  -الديمقراطي  – النظامويقوم  ،"العدوان على العراق وأفغانستان"

والحرية ، والحرية ا قتصادية، وهي الحرية السياسية، على الحريات ااربع

 الواقع التطبيقي ااوروبي وهذه الحريات ثبت يف، والحرية الشخصية، الفكرية

فالحرية السياسية يتم مصادرهتا على طريق اإلعالم ، ذاته أهنا مجرد أوهام

ويف المحصلة ، وشراء ااصوات والخداع، والتوجيه والضغ  على الناخبين

فإن المجمع الصناعي العسكري يف الدول الديمقراطية هو الذي يوجه السياسة 

ن فوز هذا أو ذاك من اافراد أو ااحزاب يف ويحقق ما يريد يف النهاية م

ويعرتف كبار منظري العلمانية والليربالية والمنمنين بالحضارة ، ا نتخابات

 .الغربية بذلك

 

                                           
هق 15/6/1436موقع المسلم، ا طقالع على الموقع يف تاريخ  ،مورومحمد ، نقد الديمقراطية: انظر (1)

 http://www.almoslim.net/node/85939 على راب :
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النظام الديمقراطي مبني أساسًا على قيم فردية على الر م من المظهر و

، الفرديةالرباق الذي يتخذه هذا النظام حين ينكد أنه المدافع عن الحرية 

وحقوق التعبير والكالم ىلى آخر هذه الحريات الليربالية المعروفة التي يتخذها 

وعلى الر م من هذا كله فإن ، لدعايتهم هذا النظام محورا   ىالموافقون عل

، الحرية التي يدافع عنها هذا النظام هي يف واقع اامر حرية استغالل للضعيف

 .ابع شكليوكل ما عدا ذلك من حريات تظل ذات ط

 

     
 

                                           
 .34ص ،زكريا فناد الصحوة اإلسالمية يف ميزان العقل،انظر:  (1)
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  الفرق بني الدولة الثيوقراطية واملدنية

 ة رسولهنوس تعالى ا  مِن كتاب اهللستمدالدولة يف اإلسالم تجعل دستورها م       

فهو قانوهنم ااكرب ، منهما ُأمهات ااخالق وأساسيات العقائد دوتستم، ملسو هيلع هللا ىلص

هداف مرحلة التمكين وضع من أ ىنو الفرعية،الذي ترجع ىليه كل القوانين 

يتناول كل مناش  حياة النا  الفردية ، نظام نابع من اإلسالم ومصادر الشريعة

 ة.والعام

القانوين  ستمدىن المو، تعالى والُحكم يف الدولة اإلسالمية نابع مِن شرع اهلل

فالقوانين التي تحُكم يف الدولة ، للُحكم يف الدولة اإلسالمية هو اإلسالم

، منهبد وىطاعتها على ذلك واجب   ، تعالى المية هي مِن عند اهللاإلس

بقدر ما تنفر من طاعة قوانين بشر ، تطمئن نفسه ىلى طاعة ربه وخالقه اإلنسانو

 ه.مثل

والثقايف والساحة تطرق بكثرة يف الحراك الفكري وهناك مصطلحات 

العدل ين قيمة ب والخل  والمدنية،السياسية كمصطلح الدولة الثيوقراطية 

                          والسيادة،يف مسألة التحكيم  والضالل الكبير وا نحرف العظيم والمساواة،

                                           
  هـ.6١/2/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 .44الصالبي، ص  علي الكريم،فقه النصر والتمكين يف القرآن  انظر: (2)

 .345عمر ااشقر، ص  أصيلة،انظر: نحو ثقافة ىسالمية  (3)
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   :مباحث مختصرة حول هذه المواضيعأربعة وهذه 

 الفرق بين العدل والمساواة. المبحث األول:

 الفرق بين الدولة الثيوقراطية والمدنية. المبحث الثاين:

 ؟ة يف اإلسالم ثيوقراطية أو مدنيةهل الدول لثالث:المبحث ا

 ؟بق سيادة اامة أم سيادة التشريعأيهما أس المبحث الرابع:

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فال يصح الخل   "المساواة"ومعنى  "العدل"ريق بين معنى من المهم التف

          ، حقه فالعدل هو وضع اامور يف مواضعها أو ىعطاء كل ذي حق، بينهما

ومن ااهمية بمكان  ،ما بالتساوي أما المساواة فهي التوزيع لشيء ما أو لحق

 :بيان مفهوم العدل والمساواة بما يلي

  مفهوم العدل:

، وترك الظلم، من عقائد وشرائع يف أداء اامانات، ل مفرو.العدل هو ك

 وىعطاء الحق. ، واإلنصاف

 ويمكن إجمال أهم الفروق بين العدل والمساواة يف اآلتي: 

قب فيه مطلقًا  ومع أي ، يف كل مكان، ىن العقدل يف الشقرع مأمقور به ومقر َّ

 مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ّٰٱ :قال تعالى ،شخص كان

 خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت
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  ىب نب مب زب رب ّٰٱ :تعالى وقال، [١املائدة: ] ِّ خض حض جض مص
 ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
 .[٢١النحل: ] ِّ ىف  يث

 مت خت حت جت هب ّٰٱتعالى:  كقوله، فمنفية يف بعض المواضع، أما المساواة 
 .[1١السجدة: ] ِّ جح مج حج   هتمث

  مفهوم المساواة:

وأخذ به يف كل مقكان  مطلقًا عتربه مفهومًاتوسع البعض يف مفهوم المساواة وا

وكقل مجال حيث ذهب ىلى أن معناه ىزالة كل الفوارق وىذابة كل الحواجز من 

، وأن النقا  سواء   يفرق بينهم دين و  شرع و  جنق، أي مصدر كانت

 أو التعامل أو  يره. ، سواء كان ذلك يف الشرع

بين  التي تنفي المسقاواة وهذا يصادم نصوص الشرع الصريحة الواضحة

 ِّ جح مج حج  هتمث مت خت حت جت هب ّٰٱمثل قوله تعالى: ، بعقض ااشياء

فاإلسالم ليق  [42آل عمران: ] ِّخص حص مس ّٰٱ وقوله تعالى: ، [1١السجدة: ]

  بل دين العدل.، دين مساواة

 :اآلن كثير من النا  يقول، وينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة

ليق يف القرآن كلمة مساواة أو أن النا  ، وهذا  ل ، المساواة( )اإلسالم دين

لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا: الذكر ، وفرق بين العدل والمساواة ،سواء

لذكر ما لكن ىذا قلنا العدل أعطينا ا، واانثى سواء كما ينادي به اآلن المتفرجون

الكتَّاب و ير الكتَّاب أن  ولهذا نرجو من ىخواننا ،يستحق واانثى ما تستحق

                                           
 .1عالء الدين اامين الزاكي، ص  والعدل،انظر: المساواة  (1)



  256 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

واهلل أعلم ، ينتبهوا ىلى هذه النقطة؛ ان كلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين

ىنما الدين دين ، وقد يكون لسبب آخر، قد يكون عن سوء فهم، كيف أدخلوها

 والعدل ىعطاء كل أحد ما يستحق.، العدل

)الثيوقراطية( والدولة المدنية ليق من مفردات بقتعبير الدولة الدينية          

يدل ، السياسة الشرعية ر م أن االفاظ المفردة المكونة للتعبير ألفاظ عربية

لم تجد لهذه التعبيرات  ا كتبه العلماء المسلمونعلى ذلك أنك لو فتشت فيم

 .رات ىنما وفدت من خارج البيئة اإلسالميةوهو مما يدل على أن هذه التعبي، أثر

    وعندما نرجع ىلى مصطلح الدولة الدينية )الثيوقراطية( والدولة المدنية 

يف البيئة التي نشأت فيها )البيئة الوثنية والبيئة النصرانية( نجد أن اامر جد 

بيعة فالدولة الدينية يف تصورهم هي الدولة التي يكون الحاكم فيها ذا ط، مختلف

ىلهية )ىله أو ابن ىله( أو أنه مختار بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة من اهلل تعالى 

         ويرتتب على ذلك أن يكون الحاكم ، حسب ما عرف بنظرية الحق اإللهي

وأنه   يعرت. على أقواله أو ، يف منزلة عالية   يرقى ىليها أحد من أفراد الشعب

ق أو التزامات بل عليهم الخضوع التام إلرادة وليق احد قبله حقو، أفعاله

 .الحاكم حيث   حق لهم يف مقاومته أو ا عرتا. عليه

 

 

                                           
 .13/15  ،ب المفتوح للعالمة محمد العثيمين: أسئلة لقاء الباانظر (1)
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، ومن البين أن هذا التصور للحاكم   وجود له يف الفقه السياسي اإلسالمي

فالحاكم بشر خالص ليق له عالقة باهلل ى  عالقة ، و  يف التاريخ اإلسالمي

، وللمسلمين الحق يف متابعته ومراقبته ومحاسبته، ئهالعبودية والخضوع لبار

 .وكذا مقاومته لو خرج عن حدود الشرع الذي يجب عليه التقيد به

وقد أوجد هذا التصور للدولة الدينية ردة فعل عنيفة عند مفكري تلك     

اامم وفالسفتهم جرهم ىلى اتخاذ موقف مناقض أشد المناقضة فلم يكفهم أن 

بل بالغوا و الوا ونفوا أن يكون ، الباطلة المتعلقة بذلك المصطلح ينفوا المعاين

 اإلنسانومن ثم استعاضوا عن ذلك بوضع ، للدين أي تدخل أو تعلق بالدولة

هو من يضع القوانين وهو الذي ينظم اامور  اإلنسانفأصبح ، يف موضع الدين

 .من  ير أن يتقيد يف ذلك بشيء من خارجه

 تعالى اهلل عما يقولون ويتصورون- محل اهلل اإلنسانها والدولة التي يحل في

فالدولة المدنية ليست لها مرجعية ، هي الدولة المدنية يف تصورهم - ويصفون

، ومن ثم فهي مناقضة لتدخل الدين يف أي من شئوهنا وقضاياها، اإلنسانسو  

            ، أي تقوم بفصل الدولة عن الدين فهي بذلك مرادفة للدولة العلمانية

يف بالد  - وهذا يتضح بجالء عندما نجد كل ااطياف المعادية لاسالم

على اختالفها وتنوعها تنادي بالدولة المدنية يف مقابل دعوات  - المسلمين

اإلسالميين لتحكيم الشريعة ان الدولة المدنية يف مفهومهم مناقضة للدولة 

أية مرجعية  - كريم اإلسالم لهر م ت - فيها اإلنساناإلسالمية التي   يمثل 
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  .ملسو هيلع هللا ىلص بل المرجعية فيها لكتاب اهلل تعالى وسنة نبيه، تشريعية

 

مصطلح الدولة الدينية يعني الدولة التي يكون دين الشعب لالمعنى اللغوي 

دنية الدولة الحضارية التي والدولة الم، المحرك والمهيمن على كل أنشطتها

أو الدولة التي تباين الدولة ، فارقت البداوة والتخلف وأخذت بأسباب الرقي

ومن البين أنه يف هذه الحالة ليق يمتنع أن تكون الدولة دينية ومدنية ، العسكرية

المصطلحين  يعني أن المعنى اللغوي لكال  وهو ما، يف آن حيث   تعار. بينهما

لكن اامر لم يقف عند هذا ، ما يحذر وليق يف استخدامه لغويًا  ىشكال فيه 

 شروحات مماا هوامش ووأضيفت له المصطلحين بمعانٍ  فقد شحن كال  ، الحد

 .اإلشكالياتب جعل استخدام المصطلح يف البيئة اإلسالمية محفوفًا

تعني يف أصل فكرهتا: السلطة العليا ، ظرية الدولة ونظام الحكمالسيادة يف ن

ومن ثم تقيد تبعًا ، وسلطة الحكومة بسلطاهتا، المطلقة التي تقيد سلطة اامة

والذي تقوم بوضعه سلطة ، لذلك القواعد القانونية التي يتشكل منها الدستور

                                           
محمققد شققاكر الشققريف، موقققع صققيد الفوائققد،  والمدنيققة،المية بققين الدولققة الدينيققة انظققر: الدولققة اإلسقق (1)

 هققققققققققققق علققققققققققققى رابقققققققققققق :5/6/1436ا طقققققققققققققالع علققققققققققققى الموقققققققققققققع يف تققققققققققققاريخ 

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/71.htm 

 المرجع السابق. (2)
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  .عليا تمثل المجتمع

م يف رسالته العلمية )الدولة والسيادة وضح ذلك الدكتور فتحي عبد الكريو

  ( حين يبين ذلك من خالل ثالثة محاور رئيسة:يف الفقه اإلسالمي

لم تستطع تقديم أساٍ  قانوينٍ ، أن السيادة ونظريات السيادة األول:المحور 

أو بعد انتقالها ىلى اامة ، سوء كان ذلك يف الفكرة ااولى للسيادة، أعلى للسلطة

هذا ما دفع بعض كبار أساتذة القانون الفرنسيين )دوجي( ىلى أن أو الشعب؛ و

            بشري انه   ير قابلة اي حل، يقرر أن فكرة السيادة بمفهومها الحقيقي

ر من الناحية  أن ىرادة ىنسانية يمكن أن تسمو أو  يةاإلنسان  يمكن احٍد أن ُيفسِّ

 .تعلو على ىرادة ىنسانية أخر 

أن سلطة السيادة مطلقة؛ وهذا يعني أنه   يصح أن ترد عليها  ين:الثا المحور

و  تتفق مع طبيعتها كما ، قيود؛ ان ورود القيود عليها يخالف جوهر النظرية

ولهذا السبب وجدنا أحد كبار ) :الذي يقول، فتحي عبدالكريمالدكتور يقول 

يف ظل شخصية  المفكرين )جورج سل( يقرر بحق أن نظرية السيادة  ير مفهومة

السيادة تعني قدرة العمل  ان الدولة القانونية التي تحيا يف ظل نظام قانوين؛ 

تعني قدرة العمل  – اإلرادي المطلق يف حين أن الدولة كشخصية قانونية

وير  سل أن فكرة السيادة تندي ىلى هدم ، د وفق النظام القانوينداإلرادي المح

فإن ، أما طبقًا للنظرية اإلسالمية، وادة القانونفكرة الدولة القانونية ومبدأ سي

ل نوعًا ساميًا من القانون ، السلطة مقيدة بأحكام القرآن والسنة والتي ُتشكِّ

                                           
ي، موققع القدرر السقنية، سعد مطر العتيبق بالضرورة،من المعلوم من دين اإلسالم  سيادة الشريعةانظر:  (1)

 http://www.do a.net/a t/1049 هق على راب :5/6/1436ا طقالع على الموقع يف تاريخ 
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الدستوري الذي يعلو على القانون الدستوري الوضعي؛ ان اامة كلها لو 

ل فيه.  وبذلك كانت دولة اإلسالم أول دولة اجتمعت   تملك أن تغي ر أو تعد 

ام للقانون ويمارسون سلطاهنم وفقًا حكيخضع فيها ال، قانونية يف التاريخ

 .(لقواعد عليا ُتقيدهم و  يستطيعون الخروج عليها

نظرية السيادة  نمن حيث ضمانات تقييد السلطة بالسيادة؛ فإ الثالث:المحور 

وأن ، و  تعرفه، تأبى أي تقييد للسلطة، حسب مفهومها ااصلي الصحيح

ة فيها مطلقة من أي قيود؛ لذلك فإنه يكون من المنطقي أن  تعرف هذه السلط

النظرية فكرة الضمانات الالزمة لتقييد السلطة؛ وبالتالي فال يمكن القول بوجود 

 أية ضمانات لهذا التقييد.

 جح ّٰٱ يف قوله تعالى: -تعالى رحمه اهلل  -العالمة عبدالعزيز بن باز قال 
 جغ جعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح
 جم  هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف مغ
أن األمر بالتحاكم ب [٢١ – 3٢املائدة: ] ِّ  مه جه هن من خن حن جن مم حمخم

د بمؤكدات ثمانية تعالى إلى ما أنزل اهلل  :هي ،ُأكِّ

 .ِّ حس جس  مخ جخ مح جح ّٰٱ :اامر به يف قوله تعالى األول:

مانعة من الحكم به بأي حال من  أن   تكون أهواء النا  ور باهتم الثاين:

 . ِّ حص مس خس ّٰٱ ااحوال؛ وذلك يف قوله:

والصغير ، التحذير من عدم تحكيم شرع اهلل يف القليل والكثير الثالث:

 .ِّ جعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خص ّٰٱ ول سبحانه:قيق، والكبير

                                           
 .463، ص ، فتحي عبد الكريمدولة والسيادة يف الفقه اإلسالميالانظر:  (1)
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ذنب عظيم موجب ، ىن التولي عن حكم اهلل وعدم قبول شيٍء منه :الرابع

 .ِّ حكخك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ّٰٱ :تعالىقال  ،للعقاب

الشكور  فإن ؛التحذير من ا  رتار بكثرة المعرضين عن حكم اهلل الخامس:

 .ِّ مل خل حل جل مك لك خك ّٰٱ :يقول اهلل تعالى، من عباد اهلل قليل

  هل ّٰ :ةققم الجاهليقوصف الحكم بغير ما أنزل اهلل بأنه حك السادس:

 .ِّحمخم جم

        حكم اهلل أحسن ااحكام وأعدلها يقول اهلل تقرير معنى عظيم بأن  لسابع:ا

 .ِّ من خن حن جن مم ّٰٱ عز وجل:

مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم اهلل هو خير ااحكام وأكملها  ىن :الثامن

يقول ، وأن الواجب ا نقياد له مع الرضا والتسليم ؛وأتمها وأعدلها

 .ِّ  مه جه هن من خن حن جن مم ّٰٱ :سبحانه

وتدل عليها أقوال ، العظيمجودة يف آيات كثيرة من القرآن وهذه المعاين مو      

 .وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

     وحكام المسلمين خاصة ليق لهم الخيار يف تطبيق  والمسلمين عامة

الذي تفرد وحده  - تعالى –بل هي ىلزامية من اهلل  ؛أو عدم تطبيقها الشريعة

 ىي ني زيمي ري  ٰى ين ّٰٱ :قال تعالى، وتفرد وحده باامر والتشريع، بالخلق

 مت حتخت جت مبهب خب حب جب ّٰٱ :وقال تعالى[٢3األعراف: ] ِّ حئ جئ يي

 ِّ نث مث زث رث يت ىت نت ّٰٱ :وقال تعالى ،[٢١األنعام: ] ِّحج مث  هت

أو قصر يف تنفيذه ، ومن ترك حكم اهلل تعالى وهو قادر على تطبيقه ،[26األنعام: ]

                                           
 .39 ص باز،عبد العزيز بن العالمة وجوب تحكيم شرع اهلل ونبذ ما خالفه، انظر:  (1)
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 ،ام اهلل تعالىالمسنولية أم فإنه مناخذ ومسنول أشد، بدون عذر و  ضرورة

والتقيد ، وا نضواء تحت لوائها، وهذا ما سبق بيانه يف وجوب تحكيم الشريعة

 .أو الخيرة يف تطبيقها، وعدم الخروج عنها، بأحكامها

 

     

                                           
 .103 محمد مصطفى الزحيلي، صالتدرج يف التشريع والتطبيق يف الشريعة اإلسالمية، : انظر (1)
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 العثمانيمراحل التطور احلضاري للنظم االجتماعية يف العهد  

      وانتقلت  ،ضاريية مجتمعات خضعت للتطور الحالمجتمعات التاريخ  

ة ا ستقرار والتنظيم يف هذا السلم من حياة الرتحال وعدم ا ستقرار ىلى حيا

واستفادة من الخربات ا جتماعية وتقدم النواحي التكنولوجية الفتية  ،ا جتماعي

 حضارية مادية وكانت لها فلسفة اجتماعية وكونية وعرفت تقسيم وخلفت آثارا  

وظهور الوعي بالفكر السياسي ونشأة الوحدة  ،ماعيالعمل والتخصص ا جت

ا جتماعية الكبيرة للمجتمع المحلي يف صورة قرية أو مدينة ويمتاز البناء 

ا جتماعي يف هذه المرحلة بوضوح نظام التدرج الطبقي واستناد النظام السياسي 

م، مرآة وا قتصادي على أسا  ديني ويعترب هذا البناء ا جتماعي يف مستواه العا

  ة.للمثل ا جتماعية التي يرتضيها المجتمع كأهداف  ائية يف العالقات اإلنساني

ومن المراحل التطور الحضاري الذي صحب العهد العثماين ما يتعلق بالنظم 

أعر. جانب من جوانب التطور للنظم ولعل يف هذه البحث  ا جتماعية،

 حث اآلتية:ا جتماعية يف العهد العثماين يف ثالثة مبا

 تاريخ الدولة العثمانية وحدودها الجغرافية. المبحث األول:

                                           
  هـ.١/١/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

هق 1/5/1436ا طالع يف تاريخ  ،علم ا جتماعلطلبة موقع ثابت  ا جتماعي،( انظر: تطور الفكر 2)

 https://www.sites.google.com/site/thabetkfu/sociology/sociology231: على راب 
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 النظم ا جتماعية وا قتصادية وتطورهما يف العهد العثماين. المبحث الثاين:

 .العثماينيف العهد طبيعة النظام السياسي واإلداري والعسكري  المبحث الثالث:

اهلل وسلم وبارك على نبينا  وصلى والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

، واستمرت قائمة عثمان ااول بن أرطغرلىسالمية أسسها نية لدولة العثماا  

سنة، وبلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوهتا خالل  600لما يقرب من 

، فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من والسابع عشر الساد  عشرالقرنين 

 آسيا الصغر ، حيث خضعت لها كامل ( وأفريقيا وآسيا أوروبا) العالمقارات 

وصل عدد و ،وشمالي أفريقيا، و ربي آسيا، جنوب شرق أوروباوأجزاء كبيرة من 

و ية، وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول  25الو يات العثمانية ىلى 

ا فعلي ا من الدولة أوروباواإلمارات المجاورة يف  ، التي أضحى بعضها ُيشكل جزء 

 .ا ستقالل الذايتمع مرور الزمن، بينما حصل بعضها اآلخر على نوع من 

كان للدولة العثمانية سيادة على بضعة دول بعيدة كذلك اامر، ىما بحكم و

ا سلطان آل عثمان كونه يحمل لقب  ،أمير المنمنين) كوهنا دو   ىسالمية تتبع شرع 

التي أعلنت و ءها  السومطرية سلطنة آتشيهيف حالة  ، كما(ليفة المسلمينوخ

ن طريق استحواذها عليها لفرتة منقتة، كما يف حالة أو عم؛ 1969سنة  للسلطان يف

 م.1919 ، والتي فتحها العثمانيون سنةالمحي  ااطلسييف  (أنزاروت)جزيرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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حكم منذ  (القانوين)سليمان ااول أضحت الدولة العثمانية يف عهد السلطان و

عظمى من الناحيتين السياسية والعسكرية، قوة م 1966م حتى عام 1920 عام

تلعب دور صلة الوصل بين العالمين ااوروبي  القسطنطينيةوأصبحت عاصمتها 

، الذي ليمان ااول وبعد انتهاء عهد السلطان س ،ميالمسيحي والشرقي اإلسال

ُيعترب عصر الدولة العثمانية الذهبي، أصيبت الدولة بالضعف والتفسخ وأخذت 

تفقد ممتلكاهتا شيئ ا فشيئ ا، على الر م من أهنا عرفت فرتات من ا نتعاش 

 .واإلصالح ى  أهنا لم تكن كافية إلعادهتا ىلى وضعها السابق

، م1522عام  نوفمرب1 بصفتها السياسية بتاريخ نتهت الدولة العثمانيةوا

بعد توقيعها م، 1523يوليو سنة  24 يف دولة قائمة بحكم القانونوأزيلت بوصفها 

 الجمهوريةمن نفق السنة عند قيام أكتوبر  25 ، وزالت هنائي ا يفمعاهدة لوزانعلى 

 ة.، التي تعترب حالي ا الوريث الشرعي للدولة العثمانيالرتكية

ىن المتتبع لسياسة اإلدارة العثمانية قبل القرن التاسع عشر يجد أن آلية مهامها 

ساعدها ك من التقنيات ما يتوفير الحماية وحفظ ا من وجمع الضرائب، فال تمل

ا  وكان دورها يف الحياة ا جتماعية وا قتصادية دور ،خرعلى تنفيذ فعاليات أ

 .وتنظيم المنسسات الخيريةكالرقابة على أصحاب الحرف رقابيًا وتنظيميًا 

                                           

راب هق على 1/5/1436ا طالع على الموقع يف تاريخ  (،انظر: الموسوعة الحرة )ويكيبيديا (1)

http://www.google.com.sa/url?sa

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1922
http://ar.wikipedia.org/wiki/1922
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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ونتيجة للظروف السياسية والعسكرية واإلدارية التي مرت هباد الدولة العثمانية 

لتاسع عشر، والتي أدت الى حال من التدهور والتفكك، فقد انرب  يف بداية القرن ا

رجالها المثقفين لوضع ديباجة لعملية تنظيم مركزي تشمل كافة المجا ت 

ا دارية والمدنية والعسكرية إلنقاذ كيان الدولة من ا ضمحالل، فنجحت الدولة 

مكلفة بتطبيق يف ىزالة ا داريين المتسلطين واستحدثت عددا  من المجالق ال

ا صالحات التي ناد  هبا السلطان محمود الثاين ، وهذه المجالق هي نوع من 

ااجهزة التشريعية، مهمتها مناقشة أمور الدولة وىصدار القرارات بشأهنا، فاامور 

واامور ا دارية يتو ها  "المجلق ااعلى لألحكام العدلية"القضائية يتو ها 

مجلق الشور  "، واامور العسكرية يتو ها "يمجلق شور  الباب العال"

كما اقيمت عدة مجالق مختلفة للنظر يف شنون الزراعة والتجارة  "العسكري

والصناعة وا شغال العامة، وبذلك تخلت الدولة عن منسساهتا القديمة لتقيم بد   

 منها منسسات أخر  حديثة.

طان محمود الثاين وليق من الممكن لاصالحات التي تحققت يف عهد السل

وهذه الحقيقة جعلت رواد اإلصالح  المتهرء،أو تنقذ ا مرباطورية من وضعها 

يستمرون بدعواهتم ا صالحية، حيث استطاع مصطفى رشيد باشا أن يستصدر 

الفرمان السلطاين )خ  كلخانة( الذي تاله السلطان عبد المجيد يف قصر )طوب 

واح وأموال وأعرا. النا ، وحضر قابو(، وتضمن بعض المبادئ كصيانة أر

 المصادرات، وعدالة الضرائب والنص بتحديد مدة الجندية.

كما صدرت مجموعة من اللوائح التنظيمية التي جاءت بخط  جديدة لتقسيم 

العمل يف ىدارة الو يات، وأكدت على زيادة تأثير المركز ورقابته ليتجه نحو 
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سلسل وظيفي محدود ومسنوليات الحكم المطلق، مما اتاح الفرصة لظهور ت

معينة بين اإلداريين وىنشاء الهيئات المخولة باإلدارة والرقابة بشكل مستمر على 

كافة التوصيات وااعمال التي تنجزها الهيئات ااقل، وتطبق الرقابة يف ىطار نظام 

 ىدارة الو يات الذي أخذ طابع المركزية وىزالة الحكم ا ستبدادي المطلق للباشا.

وقد صدرت كثير من القوانين إلصالح شنون الحياة يف معظم ااصعدة، 

           وىيجاد نظامًا ىداريًا يسمح للدولة بالسيطرة على المزارعين لتحقيق أقصى 

ما يمكن تحقيقه من اإليرادات بعد فر. الضرائب على الزراعة والتجارة 

 عثماين.الخارجية يف أعقاب التغلغل ااوربي يف ا قتصاد ال

شهدت يف أواخر عهد السلطان ومما تجدر اإلشارة أن حركة اإلصالح 

م عدة مجالق 1135عندما أقيمت يف اواخر عام  ا ملحوظًامحمود الثاين تقدم  

، كما تم تشكيل لجنة دائمة التجارة والصناعةمختلفة للنظر يف شنون الزراعة و

ينعكق على اإلدارة تخط  لاصالح تخطيطًا شامال ، ى  أن ذلك كله لم 

دون تغيير أو دارة يف عهده على حالها ظلت اإلكومية ومنسساهتا ى  قليال ، والح

تقدم ملمو  ولم تنفع إلصالحها تلك المركزية التي اتبعها السلطان كانت أمرا  

 ير عملي عند التطبيق وخاصة يف ا يا ت البعيدة كإيالة بغداد، ىذ بقيت على 

ر كبير، لبعد العراق أو  ، ولعدم قدرة الوالي علي رضا يف ىدارة حالها من دون تغيي

ا يالة الذي اتصف بالتبذير واإلفراط يف صرف ااموال الحكومية يف  ير أوجهها 

الصحيحة، وعمل على ىبقاء نظام ا لتزام يف جباية واردات الدولة، فقد وصفه 

ليك( ، ا  ان الخطوة عبا  العزاوي بانه: )اضر على العراق من ىدارة المما

 الوحيدة التي أخطاها يف مجال تطبيق ا صالحات، هي ادخال نظام المختارين.
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وقبل ا نتقال الى عهد التنظيمات  بد من اإلشارة ىلى أن اإلصالحات التي 

حية قام هبا السلطان محمود الثاين كانت الباعث ااساسي إلصدار الربامج اإلصال

 أقرها السالطين فيما بعد حتى أوائل القرن العشرين.و التي خطها رجال الدولة

هق( وتعيين 1251-1299وبتولي السلطان عبد المجيد الصغير السن انذاك )

مصطفى رشيد باشا كناظر للشنون الخارجية للبالد العثمانية، حتى بدأت الحركة 

بإعالن  ا صالحية الثانية التي كانت بداية لما عرف بق)عهد التنظيمات( الذي بدأ

م( 1135هق/1299السلطان للمرسوم ا صالحي خ  )شريف كولخانة( سنة )

م(، حتى ىعالن الدستور العثماين الذي عرف 1196هق/1253وخ  همايون )

 م(.1156هق/1253بق)القانون ا ساسي( سنة )

طرأت على اإلدارة العثمانية يف عهد التنظيمات تغيرات نتيجة لاصالحات و

سالطين عندما وجدوا أن حال الدولة يحتاج الى تنظيم متكامل التي قام هبا ال

 وا تجاه نحو عملية تقنين جديدة تستلهم النظام ااوروبي يف كافة الميادين.

والبد من اإلشارة أن حركة االصالح يف عهد التنظيمات قد تميزت عما كانت 

 أهمها:عليه قبل ذلك العهد بأمور عدة 

نذ ظهورها وحتى وفاة السلطان محمود الثاين كان يتبناها أن حركة ا صالح م أوالً:

سالطين الدولة، ثم تبناها بعض من رجال الدولة وكان أبرز اولئك 

 المصلحين مصطفى رشيد باشا ومدحت باشا.

أن  البية القوانين واانظمة التي صدرت يف عهد التنظيمات قد استلهمت من  ثانيًا:

ع التوفيق بينها وبين نصوص الشريعة بية موالقوانين واانظمة ااور

 .رة البلدية كنظام الطرق واابنيةاإلسالمية وخاصة اانظمة الخاصة باإلدا
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كما وأن تبني أنظمة وقوانين عهد التنظيمات لنظام الحكم واإلدارة المركزية 

والمغا ة يف تطبيقها أد  ىلى ظهور ا رتباك والفوضى يف حكم الو يات 

 تنفيذ المشاريع الخدمية.وخاصة يف مجال 

والمالحظ أن الباشا مصطفى رشيد قد تأثر بأسلوب الحكم الدستوري 

الربيطاين عندما كان سفيرا  هناك، فعقد العزم على ا رتقاء بالدولة العثمانية من 

خالل فرمان التنظيمات الذي أكد فيه على ضمان حقوق المواطنة بالمفهوم 

ارة وىقامة نظام اجتماعي قادر على تحقيق العصري والتخلص من مساوئ اإلد

 المساواة بين المسلمين و يرهم من رعايا الدولة العثمانية يف الحقوق الشخصية.

وقد استلزم هذا اامر القيام بإجراء تغيير يف ىدارة المدن وأجهزة الخدمات، 

 فكان اامل الذي يراود مصطفى رشيد باشا وهو   يزال يف سفارة لندن كان يعرب

عنه عند حديثه يف تحويل المباين الخشبية الى مباين حجرية وأن تعمر المدن ويعم 

 أطرافها الضوء والنظافة. 

فتشكلت على أثر صدور مرسوم كولخانة مجالق يف الو يات وا لوية 

وكانت تضم أعضاء منتخبين لمعاونة أهالي المنطقة وممثلي اإلدارة المركزية 

عمال يف مجال الصحة وااشغال العمومية مما يضفي معه الذين يقومون بإدارة اإل

 قدر من الالمركزية على اإلدارة العثمانية.

                                           
يف  وا طقالع على الموقع ا نرتنت،منشور يف شبكة  نصار،عبدالعظيم  العثمانية،: اإلصالحات انظر (1)

 http://www.google.com.sa/url?saهق على راب  : 1/5/1436تاريخ 
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 : على النحو اآليت اعتمد العثمانيون على جهاز ىداري مركزي ومحلي

 الجهاز اإلداري المركزي: -1

 كلت اإلدارة المركزية من العناصر اآلتية:تش

أعلى سلطة، تتجسد يف قوة السلطان المستمدة من قوة جيشه، الباب العالي:  -1

قصر "وهذا اللقب كان يطلق على الحكومة العثمانية، ويعني يف ااصل 

 (البحرين)و (الربين)، وقد لقب السلطان العثماين بعدة ألقاب "السلطان

 يفين، وكانت له سلطة مطلقة باستثناء اامور اإلسالمية. الحرمين الشر حاميًا

الصدر ااعظم: أعلى منصب بعد السلطان، وهو رئيق الوزراء، ورئيق  -2

 الديوان، يعين الجيش وجميع المناصب اإلدارية المركزية أو اإلقليمية.

الدفرت دار: المكلف بالشنون المالية وحساب مواردها ومصاريفها، وهو يلي  -3

 اعظم، يتمتع بحق تقديم العرائض المالية للسلطان. الصدر ا

الكاهية باشا: الموظف العسكري الذي يتكلف بتسيير الشنون العسكرية  -4

 لامرباطورية.

 الشاو  باشا: موظف ينفذ ااحكام القضائية التي يصدرها القضاة. -5

 رئيق الكتاب: هو كاتب السلطان مهمته جمع القوانين. -6

ى تسيير الشنون العامة للدولة، وهو أهم مجلق مجلق الديوان: يشرف عل -7

 يقدم اقرتاحات للسلطان أو للصدر ااعظم.

 شيخ اإلسالم: ىصالح الفتاو  الشرعية.  -8
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كان لالنتماء المجالي تأثير كبير على وضعية ومكانة صاحب منصب ما، 

، ويتمثل ذلك يف تراتبية أجهزة الدولة العثمانية، وفيما يخص بروتوكول ا ستقبال

فقاضي الرميلي كان أقرب وأعلى مكانة للسلطان من قاضي أناضول، هذان 

القاضيان أول من يدخل على السلطان، يليهما الوزير ااعظم والثاين والثالث ثم 

 رئيق الكتاب ورئيق بيت المال، و  ير   يرهم.

 الجهاز اإلداري المحلي يف اإلمبراطورية العثمانية: -2

نقسم ىلى مقاطعات )سناجق(، وعلى رأ  كل كانت الدولة العثمانية ت

له اختصاصات عسكرية وىدارية يساعده ديوان ( سنجق بك)مقاطعة وال 

وصوباشي )ضاب  أمن بصفة أساسية(، وبعد اتساع أطراف اإلمرباطورية أصبحت 

تضم ألوية جديدة كان من الصعب ربطها بالعاصمة، فاضطرت الدولة ىلى ضم 

 ، وعين على كل رأ  و ية أمير أمراء االوية )بكلر بك(.عدد منها يف و ية واحدة

 :الدولة العثمانيةالعناصر المكونة للجهاز العسكري يف  -3

كانت عناصر اإلنكشارية تتلقى تربية ىسالمية، وكان هناك قانون داخلي نظم 

عالقات هذه العناصر مع بعضها البعض، ومنع الزواج طيلة مدة الخدمة العسكرية، 

ها الطاعة المطلقة، مما جعل عناصر هذا الجيش تفقد روابطها ااصلية وفر. علي

دون أن تستطيع اكتساب رواب  جديدة، مما أحيا لديها روح الجماعة المهنية، 

وروح الو ء لعرش السلطان، وأصبحت اإلنكشارية من أهم الفيالق العسكرية 

وة الدولة العثمانية عن التي تسرتد ىليها الدولة، وقد أبان هذا الجيش يف مرحلة ق

انضباط كبير وقوة دفاعية أكسبتها هيبة كبيرة يف الداخل والخارج، ومن وظائف 

السباهية أهنم كانوا يشكلون ما يسمى بالتيمار العسكري، وهو نظام يمكن جيش 
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السباهية )الخيالة( من ىدارة ااراضي الزراعية )التيمارات( التي تسلم لهم مقابل 

بجمع الضرائب من الفالحين، و  يتلقون  جيش، ويقومون أيضًاخدماهتم يف ال

أجورهم من الخزينة العثمانية، فالجيش كان يقوم بأدوار تتمثل يف المحافظة على 

 اار. وا ستقرار وقمع الثورات.

 التجهيزات والمعدات العسكرية العثمانية: -4

، قته المدفعيةاستخدم الجيش العثماين السالح الناري منذ ظهوره وانتصرت فر

كما انتصر بقوته العسكرية، ى  أنه تلقى هزيمة من طرف البنادقة يف  اليبولي سنة 

م، الشيء الذي حملهم على التفكير يف ىنشاء أسطول بحري، وتجهيزه من 1416

أجل حماية شواطئهم وفر. سيادهتم يف البحر ااسود والبحر المتوس ، 

 البحري ضد المسيحيين. ومواجهة القرصنة، ودعم حركة الجهاد 

 

    

                                           
 ا نرتنت،منشورة يف شبكة  الزهاري،محمد  اإلسالمي،: التطورات ا جتماعية والسياسية يف العالم انظر (1)

 http://www.google.com.sa/url?saهق على راب : 1/5/1436وا طقالع على الموقع يف تاريخ 

http://www.google.com.sa/url?sa
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 تطور منهج التوثيق يف احلضارة اإلسالمية 

  وواقع التوثيق يف احلضارة احلديثة

وبسبب  ،التوثيق يشكل أهمية كرب  يف حياة اامم وحضاراهتا المختلفة

نجد اامم السابقة أبدعت أدوات العلم والكتابة كااقالم أهمية التوثيق 

بل ، ونت تواريخها يف القراطيق والدفاتر والصحف والخفافوالمحابر فد

حتى اامم اامية حاولت تدوين تاريخها وأمجادها؛ فالعرب مثال  وبصفتهم أمة 

 جيال   اوأنساهبا يتناقلوهن أمي ة جعلت الشعر ديوان لها تسطر فيه أيامها وحروهبا

فبعد ي التاريخالتوثيق  عن ولما جاء اإلسالم لم يغفل المسلمون ،بعد جيل

وما يتعلق هبما من كتب أسماء الصحابة ، ا نتهاء من توثيق الكتاب والسنة

 .ظهرت المصنفات التوثيقية التاريخية، والجرح والتعديل

والتوثيق يف الحضارة اإلسالمية مر على مراحل يف تطويره حتى وصلت 

 :ث بعنوانومن هذا الباب كتبت هذا البح الحاضر،هي عليه يف الوقت  على ما

 ،الحديثة(وواقع التوثيق يف الحضارة  ،تطور منهج التوثيق يف الحضارة اإلسالمية)

 هي: ،وقسمت البحث ىلى ستة مباحث

ا. المبحث األول:  تاريخ التوثيق قديم 

                                           
  هـ.14/6/1342بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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 نشأة التوثيق يف الحضارة اإلسالمية. المبحث الثاين:

 أهمية التوثيق يف الحضارة اإلسالمية. المبحث الثالث:

 واقع التوثيق يف الحضارة الحديثة. مبحث الرابع:ال

 التوثيق يف الحضارة الحديثة. أدوات المبحث الخامس:

 التوثيق يف الحضارة الحديثة. دوافع المبحث السادس:

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أي أن بدايات التوثيق ، تعود بدايات التوثيق ىلى عصور ما قبل التاريخ

لربه عندما أتاه ملك  -عليه السالم  - حينما قال آدم، سبقت التدوين الكتابي

قد عجلت فقد كتب لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت البنك داود » :الموت

مر فنسيت ذريته قال فمن يومةذ أُ ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي 

 .«بالكتاب والشهود

ويبدو أن السبب يف ذلك ، وقد ُعرف التوثيق بالكتابة يف اامم القديمة

على المعتقدات من الضياع بالنسيان أو أن يرتكب النا  أخطاء عند  حفاظًا

ى على معامالهتم التجارية من الخسارة وعل وحفاظًا، ىقامتهم للشعائر الدينية

  .رثالعلوم من أن تند

                                           
 .1/12ابن كثير،  والنهاية،انظر: البداية  (1)

هققق علققى رابقق : 1/5/1436ا طققالع علققى الموقققع يف تققاريخ  (،انظققر: الموسققوعة الحققرة )ويكيبيققديا (2)

http://www.google.com.sa/url?sa 
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، يف الحضارة اإلسالمية مع ظهور اإلسالم وانتشارهلمنهج التوثيقي ا بدأ

 وهذا ظاهر يف تطبيقات الرسول، حيث أن النصوص الشرعية تقرره وتدعو ىليه

  :لك مايأيتوالشواهد على ذ اإلسالم،وصحابته الكرام وعلماء  ملسو هيلع هللا ىلص

واضحة المعالم بينة  لقد جاءت توجيهات القرآن الكريم :القرآن الكريم -1

الد لة على الدعوة ىلى تحقيق المنهج التوثيقي بما   يدع مجا  للشك 

 ويمثل على ذلك آية الدين.على أسبقية اإلسالم للدعوة لهذا المنهج 

الشديد من عدم الثبت اامر بتبليغ الدين مع التحذير جاء  النبوية: السنة -2

ُثوا َعْن َبنِي إِْسَرائِيَل » :لاق ملسو هيلع هللا ىلص قال الكذب،وتعمد  ُغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة َوَحدِّ ، َبلِّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ ، َوالَ َحَرَج  ًدا َفْلَيَتَبوَّ                   «َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ

    اهرة على وجوب ىتباع منهج التوثيقفهذا الحديث و يره قد دل د لة ظ

يف ااخبار الشرعية عن اهلل ورسوله وأنه   مجال للعبث والتخب  يف دين 

 .تعالىاهلل 

ىن ما جاء عن الخلفاء الراشدين من الثبت  :عمل الخلفاء الراشدون -3

والتدقيق يف كل ما يصل ىليهم من ااخبار أو فيما يستجد لهم من ااحداث 

جمع القرآن الكريم يف عهد ك نكد شدة التزامهم بمنهج التوثيقوالنوازل لي

 عنه. تعالى رضي اهلل أبي بكر الصديق

                                           
 أخرجه البخاري يف صحيحه. (1)
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ودافعه ووسيلته ىلى ىدراك موقعه و ايته من  اإلنسانهو موجه  :العقل -4

وهو الذي ، علم والتلقي عن رسا ت الوحيالالحياة ووسيلته يف طلب 

قال  الكاذبة،افة والكهانة يميز بين الوحي الصحيح الموثق وبين الخر

 ِّ مه جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ّٰٱ :تعالى

يظهر دور العقل يف اتخاذ منهج التوثيق للتحقق والتأكد  بذلكو [1٢الرعد: ]

  .من صحة الخرب وصدق المعلومة

ة اإلسالمية ىلى كونه من الطرق اآلمنة تعود أهمية منهج التوثيق يف الحضار

وبما أن اإلسالم أمر بالعلم وشجع عليه وأثنى ، يف الوصول ىلى العلم الصحيح

ا بالتوثق والتحقق عند طلبه وأثناء ، على أصحابه وذم الجهلة فإنه طالب أيض 

ولهذا  اإلنسان،كما أمر بإقامة الدليل والحجة على أي دعو  يدعيها ، ممارسته

عناية الحضارة اإلسالمية بمنهج التوثيق كبيرة فهو أحد وسائل التثبت كانت 

والتحقق يف طلب العلم وبدون المنهج السليم من البحث يحلق الذهن بعيدا  

 وربما تتحكم فيه ااهواء وبالتالي يظل طريقه الصحيح.

                                           
 .411انظر: مقدمة ابن خلدون، ص (1)

هققق علققى رابقق : 1/5/1436ا طققالع علققى الموقققع يف تققاريخ  (،انظققر: الموسققوعة الحققرة )ويكيبيققديا (2)

http://www.google.com.sa/url?sa 
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 ل:التوثيق مثمنهج عديد من المجا ت لخدمة نشأ يف عصرنا الحديث ال

ينبغي على دار  علم الوثائق أن يكون على علم ودراية  ة:العمليات الفني -1

منها بالعمليات الفنية التي تمكنه من التحقق من جودة الوثيقة التي بين يديه 

ا معرفة نوع المداد المستعمل يف الكتابة وتركيبته وااقالم التي كتبت هب

عالمات المائية واالياف التي وال نوع الورق المستعمل وخصائصهوكذلك 

 وء.تتضح عند تعر. الورق للض

همية يف وضع ااوتكمن ، العامود الفقري لعملية التوثيقيعترب  ف:التصني -2

الب يمكننا من تسهيل قالموضوعات المتشابه والمتداخلة والمتشابكة يف 

، مثل ىمساك طرف الخي  المعقد ببعضهاهنا تعترب ، الرجوع ىلى الوثيقة عملية

وتقوم عملية التصنيف على أسا  وضع كل موضوع بمكانه المناسب 

 .يسهل لنا عملية البحث وتجميع ما يتفق مضمونه مع بعضه البعض لكي

، يعترب علم قائم بذاته وله العديد من الطرق والمفاهيم التي تدعمه :التحليل -3

حفظ الوثيقة بين ويف فهم وصيا ة  طوةلذا تعترب عملية تحليل الوثيقة خ

ويمكننا تعريف التحليل بأنه العملية الذهنية التي يقوم هبا ، ماليين الوثائق

طرف  فإذ كانت عملية التصنيف هي ىمساك، الشخص المعني بالتوثيق

فإن عملية التحليل هي محاولة تفكيك ذلك ، الخي  المعقد مع بعضه

بعضها لكي نصل بالنهاية ىلى استنتاج  التعقيد ورب  مختلف المصادر مع

 .يخدم قضية البحث
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جزء   يتجزأ من عملية التوثيق بمعناها  عملية الفهرسة أيضًا ة:الفهرس -4

حيث ، حجمها وهي عملية ىنشاء أدلة ا سرتجاع أي كان نوعها أو، الشامل

مادة البحث واادوات الفنية  يعتمد الموثق يف عملية الفهرسة على محتو 

 ئق.الجة الوثالمع

حد العمليات التوثيقية التي يستقى منها الكلمات الدالة على أ ف:التكشي -5

وعملية ، وتعترب ضرورية ومتممة إلعداد الفهار ، الموضوع المراد توثيقه

 التوثيق التي تساعدنا بعملية اسرتجاع التكشيف هي جزء   يتجزأ من عملية

 ا.تهالمعلومات من خالل الكلمات الدالة ومرادف

 ي:ربعة أنواع رئيسة وهي كالتالللتوثيق أدوات عدة وهي تنقسم ىلى ا

يعتمد عليه انه يقوم على واقع ثابت   يحتاج ىلى  ة:الوثيقة الكتابي -1

أو خربات خاصة قائمة على الرتجيح أو ، أو اجتهادات، دراسات مطولة

 فالرسالة، د بالوثيقة الكتابية كل ما دون كمخطوط أو مطبوعةويقص .التخمين

والدورية يف علم التوثيق تعني كل نشرة تحتوي على عدة موضوعات لعدد 

، عنواهنا الذي تعرف به أو المحررين ولها اسم خاص هو، من الكتاب

 .ولزمن معين، وتظهر بأجزاء متتابعة ويف مدد محددة

وع من الوثائق يف درجة تلي الوثيقة الكتابية والتي هذا الن ة:الوثيقة التصويري -2

تعترب يف علم التوثيق وثيقة مساعدة بمعنى   يعتد هبا وحدها ويعتمد عليها ان 

ىليها ى  يف حال استطاعت أن  و  ينظر، الجوهر فيها موضع ترجيح وتشكيك



  279 

 
 مسائل علمية وقضايا معاصرة

وهي على ، وهكذا تساعد على التحقيق والكشف، من البحث تنير جانبًا

وربما كانت هذه الوثيقة المساعدة ، أو بالفحم، رسم ما نقل بالقلم غالبال

وجواز السفر   يعتد ، فالهوية الشخصية، صورة شمسية تعين على التحقيق

ىثبات الشخصية بالر م من صدورها عن دائرتين رسميتين  هبما كوثيقتين يف

 .ى  ىذا كان كل منهما يحمل صورة الشخص

تعترب هذه الوثيقة كسابقتها يف ىطار الوثائق المساعدة  ة:الوثيقة التشكيلي -3

وربما جاءت يف منزلة الوثيقة التصويرية اهنا مماثلة لها يف كثير من 

تكون قد  عندما ما يكون لها قيمة مالية كبيرة خصوصًا و البًا، المقومات

فالوثيقة التشكيلية يف ، حد المشاهير يف العلوم التشكيليةأصيغت بيد 

 ة و يرها.اآلثار المعمارية الخالد لب تشتمل علىالغا

تدخل هذه الوثيقة كنوع ممن أنواع الوثائق  ة:الوثيقة السمعية أو المرئي -4

أو تسجيل ، المساعدة وهي يف الغالب تسجيالت صوتية أو ىذاعية

 ق.أو شري  سينمائي ناط، أسطواين

 وحضاريًا ىنسانيًا ا  ومن هنا نستخلص من أشكال وأنواع الوثائق ىن لها دور     

وهي تساعد يف عملية التوثيق التي هتدف ىلى تجمع الوثائق لغر.  عظيمًا

، وتوفير المعلومات، والتطوير اإلداري، والتخطي  أوالتنظيم،، البحث العلمي

وكل ما يتعلق بالدراسات المقارنة وقد عربت تلك اانواع واإلشكال عن 

 ه.وواقع اإلنسان

                                           
 .34ص ،طباععبداهلل أنيق  علم ااعالم الوثائق والمحفوظات،انظر:  (1)
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التوثيق تم تداوله بين المهتمين بالشأن التوثيقي لما يمثله من أهميه بالبالغة 

فبعد اتساع رقعة المعرفة وزيادة ا تصال والتواصل بين ، يف العصر الحديث

أي مجتمع بال  أصبح هناك ما يعرف مختلف اادوات العلمية وتطورها لدرجة

احداث أو  ت الحاجة ماسة للتوثيق سواء كان ذلك توثيقًاوأصبح، ورق

بسرعة مذهلة  لتعقد اامور وتطورها ونظرا  ، لوثائق اإلحداث فنيًا توثيقًا

وا ندفاع التكنولوجي  ير المسبوق حتم علينا ىن نتطور معه ونواكبه بعملية 

نتقل وهنا ا، توثيق لكي تسهل علينا عملية اسرتجاع تلك اإلحداث ووثائقه

لورقي ىلى فلمي وىلى ضوئي ومن ثم توثيق آلي أو االحجري ىلى  التوثيق من

لكي ، الكرتوين مما خلق حاجة ماسة  تساع رقعة التوثيق بشكل مكثف ومعمق

معلومة معينة بين ماليين المعلومات التي  نصل بالنهاية ىلى ما نحتاجه من

لة أولى وبعدها يتم حفظ لذلك   بد من التوثيق كمرح، يحتويها وعاء الحفظ

مراكز  الوثاق أو الوثيقة على أي من وسائ  الحفظ المعروفة والمتداولة يف

 .حفظ الوثائق

 

    
 

                                           
  .15ص ا لوسي،سالم ، ألدبلوماتك علم دراسة الوثائق ونقدها: انظر (1)
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 أحوال األمم وسنن اهلل تعاىل يف االجتماع البشري

  واجملتمعات اإلنسانية من خالل القرآن الكريم

ىلى معرفة السنن  ايهدينالنظر يف تاريخ اامم وأحوال المجتمعات 

الحياة العملية  يف أهمية ذو-القرآين للمنهج تبعًا-، وكالهما ا جتماعية

الظواهر ا جتماعية فهي تلك التي تنجم عن تجمع النا  وتفاعلهم و لانسان،

الفعل البشري بالنسبة و ،ةهم يف شبكة من العالقات المتبادلمع بعضهم، ودخول

، ومكانًا تشكل بموجبه حركة التاريخ زمانًاللظواهر ا جتماعية هو الذي ت

مقدمات ونتائج، وأمر البشر هذا وما يرتتب عليه من تبعات يجري وفق قواعد 

 .وىرادته يف خلقه وعادته فيهمتعالى ثابتة وسنن مطردة، منطرة بمشيئة اهلل 

وأحوال اامم وسنن اهلل تعالى يف ا جتماع البشري والمجتمعات اإلنسانية 

ولعل يف هذا  ،لمن تأمل يف اآليات الكريمةل القرآن الكريم واضحة المن خ

ا حول البحث   ىلى خمسة مباحث:قسمت البحث و الموضوع،نذكر شيئ ا يسير 

ا. المبحث األول:  تعريف السنن لغة واصطالح 

 أهمية دراسة سنن اهلل تعالى. المبحث الثاين:

 .طرق معرفة السنن وقانوهنا العام المبحث الثالث:

                                           
  هـ.1١/3/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)
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 خصائص سنن اهلل تعالى يف المجتمعات. المبحث الرابع:

 البشرية.ة واإلنساني اتصور من سنن اهلل تعالى يف المجتمع المبحث الخامس:

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  السيرة، حسنة كانت أو قبيحة. السنة يف اللغة:        

ويف حديث المجو :  والسيرة، الطريقة- السنة-وااصل يف هذا اللفظ 

 أي خذوهم على طريقتهم وأجروهم يف قبول الجزية« سنوا بهم سنة أهل الكتاب»

 منهم مجراهم.

 «من سنَّ سنة حسنة»ملسو هيلع هللا ىلص: ومنه قول النبي  والسيرة،وااصل فيها الطريقة 

  طريقته التي كان يتحراها.ملسو هيلع هللا ىلص أي طرق طريقة حسنة، وسنة النبي 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: )السنة هي العادة التي 

تتضمن أن يفعل يف الثاين مثل ما فعل بنظيره ااول، ولهذا أمر اهلل تعالى 

  با عتبار(. 

 

                                           
 .15، ص 15ابن منظور، ج العرب،انظر: لسان  (1)

 .405، ص 2انظر: النهاية يف  ريب الحديث وااثر، ابن ااثير، ج (2)

 .261- 265، ص 3الفيروز أبادي، ج العزيز،لطائف الكتاب انظر: بصائر ذوي التمييز يف  (3)

 .65، ص 13شيخ اإلسالم ابن تيمية، جانظر: مجموع فتاو   (4)
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نن والقوانين التي تحكم نظام العالم وفق ىرادة الس والسنن يف االصطالح:

 اهلل الخالق باطراد وثبات.

وقال الدكتور عبدالكريم زيدان رحمه اهلل تعالى:  حظ أن هذه الكلمة 

           يدور معناها على معنى )الطريقة المتبعة( فيكون معنى )سنة اهلل تعالى( 

للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم  هي الطريقة المتبعة يف معاملة اهلل تعالى

وموقفهم من شرع اهلل وأنبيائه وما يرتتب على ذلك من نتائج يف الدنيا 

 .واآلخرة

جديرة ملسو هيلع هللا ىلص سنن اهلل تعالى التي بينها اهلل يف القرآن الكريم أو بينها الرسول 

همها من اامور المهمة جدا  والواجبة ديانة، بالدراسة والفهم، بل ىن دراستها وف

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ :ان معرفتها معرفة لبعض الدين، قال تعالى
قال اآللوسي يف تفسير  [١٢النحل: ] ِّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ

ءٍ اآلية: )والمراد من )ل
ْ
ي ( ما يتعلق بأمور الدين أي بيانًا بليغًا لكل شيء ُكلِّ شح

 مم مع أنبيائهم(.يتعلق بذلك، ومن جملته أحوال اا

ومن الواضح أن أحوال اامم مع أنبيائهم التي اعتربها اآللوسي بحق أهنا 

من جملة الدين، هذه ااحوال تعني ما جر  لهم مع أنبيائهم وما حل  فيهم 

                                           
 .11ص  اإلسالمية،انظر: السنن اإللهية يف اامم والجماعات واافراد يف الشريعة  (1)

 .12، ص المرجع السابق (2)

 .214/14االوسي،  المثاين،آن العظيم والسبع انظر: تفسير الروح المعاين يف تفسير القر (3)
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ة اهلل تعالى، وما طلبه اهلل منا من كهم معهم وموقفهم منهم وفقًا لسنبسبب سلو

يتحصل من ذلك أن معرفة سنن اهلل جزء من معرفة ا تعاظ وا عتبار هبم؛ ف

 الدين أو معرفة لجزء من الدين، وأن هذه المعرفة ضرورية.

ومن الواجبات الدينية اهنا تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح يف الحياة حتى 

رنا اهلل  ا حذ    نقع يف الخطأ والعثار والغرور وااماين الكاذبة، وبذلك ننجو مم 

  بما وعد اهلل به عباده المنمنين المتقين.منه، ونظفر 

السبيل لمعرفة سنة اهلل تعالى يكون بالرجوع ىلى كتاب اهلل العظيم وسنة نبيه 

القرآن والسنة  أي-فما فيهما هو القول الفصل، وما بي ناه ملسو هيلع هللا ىلص الكريم محمد 

هلل تعالى أي قانونه العام الذي تجري بموجبه أحداث أنه هو سنة ا من-النبوية 

 جي يه ىه ّٰٱووقائع البشر، فهذا البيان هو الحق المبين والقول الصدق: 
، وهو اإلخبار الحق الصادق عن هذا القانون العام: [166النساء: ] ِّ مي خي حي

  .[١١النساء: ] ِّ يه ىه مه جه ين ىن ّٰٱ

ت التي ركبها اهلل يف اإلنسان باآل  بالقانون-كذلك-وسبيل المعرفة        

)السمع والبصر واافئدة( يكون بالمشاهدة والنظر والتأمل واستخالص النتائج 

يف ضوء ذلك للتعرف على القواعد التي تحكم موجودات هذا العالم وحوادثه 

 المادية. 

                                           
 .214/19انظر: تفسير الروح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين، االوسي،  (1)
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 جض مص خص حص ّٰٱوجاء يف تفسير اآللوسي بصدد اآلية الكريمة:         

 ِّحف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض
، قال اآللوسي: )والمعنى: جعل لكم هذه ااشياء آ ت تحصلون [١١النحل: ]

هبا العلم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات ااشياء وتدركوها بأفئدتكم 

وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير  -أي بعقولكم  -

يها من تحصيل العلوم اإلحسا  فيحصل لكم علوم بديهية تتمكنون بالنظر ف

 الكسبية(.

 من خصائص سنن اهلل تعالى يف المجتمعات:

حكم بالعدل يف كل أمه كفرت وطغت بمعنى أن اهلل تعالى  الثبات:  -1

بالعقاب، وكل أمة أطاعت بالثواب، ومن ذلك سنته يف ىيقاع العذاب 

 مح جح  مج حج مث هت مت خت ّٰٱ: وشرعته، قال تعالىدينه بالمخالفة 
 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس حسخس جس مخ جخ
  .[613البقرة: ] ِّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ

 ري ٰى ين ىن نن ّٰٱ: قال سبحانه: مقدرة بآجال اليعلمها إال اهلل تعالى -2

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ّٰٱ قال تعالى:، [3١يونس: ] ِّ  مي زي

 [3٢: يونس] ِّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت  حت جت مبهب خب

 

                                           
 .214/14 المثاين، االوسي،انظر: تفسير روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع  (1)
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 جي  يه ىه مه جه ين ىن من ّٰٱٱقال اهلل تعالى: تتسم بالعدالة التامة: -3

 .[33يونس: ] ِّ مي خي حي

 لك خك حك  جك مق حق ّٰٱ: قال تعالى تتسم بالثبات واالطراد والعموم: -4

 مض ّٰٱ: وكقوله تعالى، [26األحزاب: ] ِّ  حم جم هل مل خل حل مكجل
 .[4٢القخلم: ] ِّ جع مظ حط

 من صور سنن اهلل تعالى يف المجتمع اإلنساين والمجتمعات البشرية:

حلول العذاب على األمم التي تنكبت الصراط األمر بالمعروف والنهيي عين  -1

 مض خض حض جض مص  خص  ّٰٱ: قال تعالى ،عدمهمالمنكر وقلة القائمين أو 
 لك  خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط
 .[112هود: ] ِّ هل مل خل حل جل مك

 حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ: تعقالىققال : سنة اهلل يف االخيتالف والمختلفيين -2
 مي  خي حي جي ىهيه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم خممم
سنن اهلل تعالى على و ، [11٢ – 11١هود: ] ٌِّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 ِّ خص حص مس خس حس ّٰٱ: ققال عزوجقل، عباده يف تداول ااحقوال

 .[13١آل عمران: ]
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 علم االجتماع الديين مراحل نشأة وتطور

  وعالقة الدين باحلياة االجتماعية

 

علم ا جتماع الديني يعترب وليد العالقة الجدلية بين الموضوعات التي       

يف  يدرسها كل من علم ا جتماع وعلم الدين فقبل ظهور علم ا جتماع الديني 

حقلي علم يف ثره موضوعاته وأدبياته مبععشرين كانت الالنصف ااول من القرن 

لكي تنمو  ا جتماع والدين وبظهوره انفصلت الموضوعات ا جتماعية الدينية

وتتكامل وتصبح قادرة على تفسير الظواهر ا جتماعية تفسيرا  علميًا هادفًا.

 ومراحل نشأة وتطور علم ا جتماع الديني وعالقة الدين بالحياة ا جتماعية

وهذه الورقات  ا جتماع،تطرق ىليها يف مدخل علم من المواضيع الهامة التي ي

 اليسيرة تحوي هذا الموضوع وقسمتها ىلى مبحقثين:

 مراحل نشأة وتطور علم ا جتماع الديني. المبحث األول:

 عالقة الدين بالحياة ا جتماعية. المبحث الثاين:

نبينا وصلى اهلل وسلم وبارك على  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                           
  هـ.14/1/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 انظر: فروع علم ا جتماع، بحث علمي على موقع اليسر لالستشارات ا جتماعية. (2)
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، وُيعز  تأسيسه كعلم مستقل يعترب علم ا جتماع من العلوم الحديثة نسبيًا

المنرع المسلم   بن خلدونبذاته ىلى أكثر من شخص، فمنهم من ينسبه 

الذي حدد له  كونت  وجستطلق عليه علم العمران، وهناك من ينسبه أوالذي 

 .القوانين والمسارات وقدمه بتعريف محدد

وخالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويف سياق تميز بتحو ت 

 اقتصادية سياسية واجتماعية عميقة، كان لمفكرين أمثال: أوجست كونت،

ىميل دوركايم، وماكق فيرب، انشغلوا  ،أليكسيق دو توكفقيل، كارل ماركق

يكونوا هبذا قد وضعوا أسق تساؤل سوسيولوجي بطبيعة المجتمع الناشئ ول

يتجاوز مرحلة التفكير ا جتماعي ااخالقي التي سادت الفكر الفلسفي 

اإل ريقي اإلسالمي واآلسيوي، ىلى تفكير أكثر علمية وموضوعية يف أسباب 

 ونتائج الظواهر ا جتماعية.

دين أهم وأقو  وسيلة من وسائل الضب  يف الحياة ا جتماعية، من يعترب ال

، خالل ما يقوم به من وظائف يف حياة الفرد والمجتمع واستقرار النظم ا جتماعية

                                           
ا طقققالع علقققى الموققققع يف تقققاريخ  القققدين،علقققم اجتمقققاع  (،انظقققر: الموسقققوعة الحقققرة )ويكيبيقققديا (1)

 http://www.google.com.sa/url?saهق على راب : 2/1/1436

 .9ماع، زين الدين خرشي، ص انظر: مدخل ىلى علم ا جت (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA
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 ولذلك اهتم علماء ا جتماع بدراسته ووضعه على قمة النظم ا جتماعية.

خاصًا فيه،  والدين نظام اجتماعي شامل  يسمح اي فرد أن يكون له رأيًا

أو يسلك سلوكاح خارجًا عليه. فالدين يضب  سلوك اافراد يف المجتمع بالثواب 

والعقاب   يف الحياة الدنيا فحسب بل يف الدار اآلخرة أيضًا. فالتدين عالقة 

 كشخصية بين العبد وربه، وجزاءه منجل لما بعد الموت، فإن المجتمع   يرت

، ءاته ويزاول ضغوطه بالتبشير والوعظ والتخويفالفرد لهذا الجزاء بل يوقع جزا

ليصبح الدين بذلك أداة ضب  اجتماعي، لها فاعليتها يف ضب  سلوك اافراد، 

فحياة الجماعة والتنظيم ا جتماعي  يمكن أن يستقرا بفعل قوة القوانين 

الوضعية فق ، بل  بد من الردع الروحي واإليمان بالقيم ا جتماعية والخوف 

ضب اهلل تعالى، وبالتالي يصبح لهذه السلطة الروحية قوة تفوق قوة من  

 القانون وأحكامه أو مظاهر السلطة المادية ااخر .

 

     

                                           
 .6انظر: الدين والضب  ا جتماعي، محمد بن عبداهلل الزامل، ص (1)
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  تعريفات يف علم االجتماع الديين

وبشكل علمي بدراسة حالة  اهتموا-قرون  منذ-ثلة من العلماء المسلمين  

ا جتماعية والسياسية، ساعين للتوصل ىلى المجتمع من الناحية ا قتصادية و

 التعرف عن قوانين كرب  يمكن أن تفسر ما يجري يف حياة المجتمعات. 

ولقد أحدث اهتمامهم هذا اهتمامًا واسعًا عند  يرهم من علماء ومفكري 

اامم، وبالذات يف الغرب، نتج عن هذا ا هتمام أن سعت ثلة من المفكرين يف 

التاسع عشر لتقدم نظريات وأفكارا  تسعى لتفسير واقع القرن الثامن عشر و

المجتمعات اإلنسانية وُتعنى بتعلم درو  التاريخ، ومن خالل جهود هن ء 

المفكرين والفالسفة ولدت العلوم ا جتماعية الحديثة يف الجيل الذي جاء 

 بعدهم مباشرة.

لم ا جتماع ومن هذا المنطلق كتبت هذه الورقات اليسيرة يف تعريفات ع

 هي: مباحث،ىلى ثالثة  وقسمت البحث الديني،

تعريف الدين لغة واصطالحًا عند علماء المسلمين وعلماء  المبحث األول:

 علم ا جتماع.

 تعريف علم ا جتماع. المبحث الثاين:

                                           
  هـ.6١/11/134٢ بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

 .4ص باقادر،أبو بكر أحمد  ،انظر: ضرورة علم ا جتماع للفقيه (2)
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 تعريف علم ا جتماع الديني. المبحث الثالث:

هلل وسلم وبارك على نبينا وصلى ا والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 واستعماالت،له معاين عند علماء المسلمين  لكلمة الدين لغويال التعريف 

 أهمها: من

ومن هذا (، دينًا أي جزيته دنته بفعله) :تقول :والمكافئة والحساب الجزاء- 1

 .[3الفاحتة: ] ِّ  جه ين ىن من ّٰٱ :قول اهلل تعالى

وهبذا سميت  وهو أصل المعنى: وا نقياد والطاعة والعبادة والخضوع الذل-2

 .[6٢2البقرة: ] ِّمم خم حم جم ّٰٱ  تعالى:هللومن هذا قول ا، الشريعة دينا

     ِّ مع جع مظ حط ّٰٱقول اهلل تعالى: منه و: الدين على اإلسالم يطلق-3

األنبياء إخوة لعالت، »ملسو هيلع هللا ىلص: ومنه قول النبي ، يعني اإلسالم [١4آل عمران: ]

رحمه اهلل  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية،  «أمهاتهم شتى ودينهم واحد

فدينهم واحد، هو عبادة اهلل وحده   شريك له، وهو يعبد يف كل ): تعالى

 . يف ذلك الوقت( إلسالماوذلك هو دين  وقت بما أمر به يف ذلك الوقت،

 .[١2يوسف: ] ِّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ّٰٱ : منه قوله تعالى:القضاء-4

                                           
 .يف الكتاب مريم( )واذكر تعالى:كتاب اانبياء، باب قول اهلل ، أخرجه البخاري (1)

 .2/141تيمية، ، ابن اقتضاء الصراط المستقيمانظر:  (2)
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ومنه )قال ابن منظور: (، أي سسته وملكته)تقول دنته: : والملك السياسة-9

يَّان: السائق( ،سمي المصر مدينة   .والدَّ

 :عند علماء المسلمين لكلمة الدين صطالحياالالتعريف  

 :، منهاعلى أقوالعند علماء المسلمين ريف الدين اختلف يف تع

سالم، إلاهو  قد سبق أن أحد المعاين اللغوية للدين، ومعناه اإلسالم الدين-1

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ّٰٱ: وأما القرآن فقوله تعالى

وهذا المراد به  ،[146البقرة: ] ِّ مث هت مت  خت حت جت هب مب

 سالم العام الذي هو دين اانبياء جميعًا.اإل

 .(اإلقرار بوحدانية اهلل تعالى والتصديق هبا): يلوساا قال-2

 قاله الفيروز آبادي. هو التوحيد، الدين-3

على لسان  التسليم وا ستسالم هلل تعالى وحده وعبادته بما شرع :الدين-4

 أنبيائه من العقائد وااحكام واآلداب وكل شنون المعاش.

والدين هو ملة اإلسالم عقيدة التوحيد التي هي دين ، له هلل وا نقياد التسليم-9

  ملسو هيلع هللا ىلص.جميع المرسلين من لدن آدم ونوح ىلى خاتم النبيين محمد 

 :عند علماء علم االجتماع كلمة الدينتعريف  

ذهب بعض علماء ا جتماع ىلى القول بأن الدين ظاهرة اجتماعية يف المقام 

                                           
 .13/169،، ابن منظورلسان العربانظر:  (1)

 .4/225 ،االوسي روح المعاين يف تفسير القرآن والسبع المثاين،انظر:  (2)

 .4/225 ، الفيروز آبادي،القامو  المحي انظر:  (3)

 .2/1095الجهني، يف المذاهب وااديان المعاصرة، مانع  وعة الميسرةالموسانظر:  (4)

 .10ص  العقل، رناصوناصر القفاري  الموجز يف ااديان والمذاهب المعاصرة،انظر:  (9)
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ا يتعر. لبعض اازمات فإنه يحاول ااول؛ فالمجتمع من وجهة نظرهم عندم

جاهدا  يف الخروج منها ويبتكر لذلك الكثير من الحلول وعندما تنجح طريقة 

معينة للخروج من اازمة فإن المجتمع يقد  هذه الطريقة وتقدسها ااجيال 

 المتعاقبة بعد ذلك. 

 

كل د والجماعات والمنسسات التي تشِّ بدراسة اافرايهتم علم ا جتماع 

ا يضم  البشري،المجتمع  ويشمل مجال الدراسة يف علم ا جتماع ميدان ا واسع 

 .كل جانب من جوانب الظروف ا جتماعية

علماء ا جتماع يقومون بمالحظة وتسجيل طريقة اتصال اافراد بعضهم و

ا تكو ن الجماعات، ببعض وبالبيئة التي يعيشون فيها؛ وهم يدرسون أيض 

 وااسباب الكامنة وراء ااشكال المختلفة للسلوك ا جتماعي.

ا بعلم اإلنسان )اانثروبولوجيا( وعلم و يرتب  علم ا جتماع ارتباط ا وثيق 

النفق والعلوم ا جتماعية ااخر  التي يدر  كل واحد منها جانب ا من حياة 

 اإلنسان ا جتماعية.

 

 

                                           
ا طقققالع علقققى الموققققع يف تقققاريخ  القققدين،علقققم اجتمقققاع  (،انظقققر: الموسقققوعة الحقققرة )ويكيبيقققديا (1)

 http://www.google.com.sa/url?saهق على راب : 10/11/1439

 .1انظر: الموسوعة العربية العالمية، المكتبة الشاملة، )علم ا جتماع(، ص (2)
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ف مجمع اللغة با علم يبحث يف نشوء ) بأنه: لم ا جتماعلقاهرة عوعرَّ

 (. الجماعات اإلنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها ونظمها

ف الدكتور عبداهلل الخريجي علم ا جتماع الديني بأنه: )دراسة الظواهر  عرَّ

 عية للدين يف الداخل والخارج(.ا جتماعية يف ميدان الدين والعالقات ا جتما
 

     
 

 

 

                                           
 .1/139انظر: المعجم الوسي ، مجمع اللغة بالقاهرة،  (1)

 .166 الخريجي، صانظر: علم ا جتماع الديني، عبداهلل  (2)
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  هل الدين ظاهرة اجتماعية ؟

ولم ، وهي التي نزلت ىليه اإلنسان  ريب أن ااديان هي التي سارت ىلى 

، وأن النا  لم يعرفوا رهبم بافرتا. العقل البدائي فحسب، يصعد هو ىليها

 .     وىنما بنور الوحي كذلك

نية فطرية أولية خالصة؛ بل هو أسبق يف العقل من كل الدين تجربة وجداو

وأصل المعرفة وأصل ااخالق ، وهو جماع كل الحقائق اإليجابية، ااوليات

 :تعالى وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل، والقيمة والحق والكمال

 (.ىن كل خيٍر يف اار. فمن آثار النبوة)

الدين ظاهرة اجتماعية من عدمها من المسائل مسألة أن ويف علم ا جتماع 

)هل الدين راهرة  :ومن هذا السياق يكون السنال التخصص،المشهورة يف هذا 

   :والجواب يكون يف هذه الورقات على ثالثة مباحث ،اجتماعية؟(

 تعريف الدين. :المبحث األول

 .تعريف الظاهرة ا جتماعية :المبحث الثاين

 ؟دين ظاهرة اجتماعيةهل ال :المبحث الثالث

                                           
  هـ.64/1/1342 بعد توفيق اهلل تعاىل يف تاريخ بحثكتب ال (1)

: هققق علققى رابقق 20/1/1436ا طققالع علققى الموقققع يف تققاريخ  المقققا ت، ويققب،انظققر: موقققع اسققالم  (2)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=196219 
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وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا  والسداد،نسأل اهلل العلي القدير التوفيق 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 :أهمها ،العربية له معاين واستعماالت كثيرة يف اللغةالدين 

ومن هذا قول  ،دنته بفعله دينًا أي جزيته :تقول :والمكافئة والحساب الجزاء-1

 .[3الفاحتة: ] ِّ  جه ين ىن من ّٰٱ  :اهلل تعالى

وهبذا سميت  وهو أصل المعنى :وا نقياد والطاعة والعبادة والخضوع الذل-2

 .[6٢2البقرة: ] ِّمم خم حم جم ّٰٱ : تعالىهللومن هذا قول ا ،الشريعة دينا

ومنه سمي )قال ابن منظور:  ،ه وملكتهتقول دنته: أي سست :والملك السياسة-3

يَّان ،المصر مدينة  .السائق( :والدَّ

 :منها ،على أقوالعند علماء المسلمين اختلف يف تعريف الدين و      

 قاله الفيروز آبادي. ،هو التوحيد الدين-1

على لسان  التسليم وا ستسالم هلل تعالى وحده وعبادته بما شرع :الدين-2

 من العقائد وااحكام واآلداب وكل شنون المعاش. أنبيائه

 

                                           
 .13/169منظور ، ابن لسان العربانظر:  (1)

 .4/225آبادي ، الفيروز القامو  المحي انظر:  (2)

 .2/1095الجهني مانع  المعاصرة،يف المذاهب وااديان  الموسوعة الميسرةانظر:  (3)
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والدين هو ملة اإلسالم عقيدة التوحيد التي هي دين ، هلل وا نقياد له التسليم-3

  .ملسو هيلع هللا ىلص ىلى خاتم النبيين محمدالسالم  عليه من لدن آدمجميع المرسلين 

  

ف دور كايم  الظاهرة ا جتماعية -المدرسة ا جتماعية الفرنسية م زعي –عرَّ

كل ضرب من السلوك ثابتًا كان أم  ير ثابت يمكن أن يباشر نوعًا من  :بأهنا

وكان ذا  بأسره،أو هي: سلوك يعم يف المجتمع  اافراد،القهر الخارجي على 

 وجود خاص مستقل عن الصور التي يتشكل هبا يف الحا ت الفردية.

   

ذهب بعض علماء ا جتماع ىلى القول بأن الدين ظاهرة اجتماعية يف المقام        

ااول؛ فالمجتمع من وجهة نظرهم عندما يتعر. لبعض اازمات فإنه يحاول 

جاهدا  يف الخروج منها ويبتكر لذلك الكثير من الحلول وعندما تنجح طريقة 

وج من اازمة فإن المجتمع يقد  هذه الطريقة وتقدسها ااجيال معينة للخر

 المتعاقبة بعد ذلك.

 

                                           
 .10ص  العقل، رناصوناصر القفاري  الموجز يف ااديان والمذاهب المعاصرة،انظر:  (1)

 .455ص  ،زكي محمد ىسماعيل ،انظر: هل الدين ظاهرة اجتماعية ؟ (2)

ا طقققالع علقققى الموققققع يف تقققاريخ  القققدين،علقققم اجتمقققاع  (،انظقققر: الموسقققوعة الحقققرة )ويكيبيقققديا (3)

 http://www.google.com.sa/url?saهق على راب : 20/1/1436
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جتماعية الحقيقية كما جتماع أن الظاهرة ا الذي يتفق عليه علماء ا و

نشاهدها يف القوانين والقواعد ا قتصادية ذات وجود خارجي مستقل عن أفراد 

ظاهرة داخليٌة ذاتي ة ،  المقام ااوليفة يف حين أن الدين ظاهرة فردي، الجماعة

ا من الظاهرة ا ، مستقلة القيا   فال يصح، جتماعيةفهي تأيت على العكق تمام 

 .مع هذه المفارقة

أن الدين المتعارف عليه عن الغربيين ليق أكثر من ظاهرة  :الخالصة

 ىنسانية.

     
 

 

                                           
: هققق علققى رابقق 20/1/1436ا طققالع علققى الموقققع يف تققاريخ  المقققا ت، ويققب،انظققر: موقققع اسققالم  (1)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=196219 
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