
  

  
 

e-ISSN: 2289-9065 

 

 

             

Head of the journal 

    Professor Dr Engku Ahmad Zaki Engku Alwi,  

 Editor-In-Chief 

Dr. Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil 

 

   

  

VOL, 2 NO, 2.  2016 

 

Contact: 

jistsr.siats.co.uk \ Email: 

jistsr@siats.co.uk 

 

mailto:jistsr@siats.co.uk


  

I 
 

 اجمللة  رئيس
 د.بروفيسور  أنغكو  أمحد زكي أنغكو علوي 

 مدير  حترير  اجمللة 

 د. حممد فتحي حممد عبد اجلليل 
 jistsr@siats.co.uk 

======================================== 
 اإلستشارية اهليئة

 االمارات/  الشريعة  كلية/  الشارقة  جامعة/  املشين  مصطفى  أ.د.

 االمارات/  الشريعة  كلية/  الشارقة  جامعة/  رخية  أبو ماجد   أ.د.
 األردن/  الشريعة  كلية/  الريموك  جامعة/  العمري  حممد أ.د.

 الرايض/  نورة  األمرية  جامعة/  احملارب  رقية  أ.د.
 والسنة  القرآن   دراسات  كلية/  يوسيم  املاليزية  اإلسالمية  العلوم  جامعة/  خلف  عبدالرمحن  جنم د.  املشارك  األستاذ

 ماليزاي/
 والسنة  القرآن  دراسات  كلية/  يوسيم  املاليزية  الميةاإلس العلوم  جامعة/  أمني  حممد  بن  فوزي  حممد  د.  املشارك  األستاذ

 ماليزاي/
 األردن/ الشريعة  كلية/  الريموك  جامعة/  طوالبة عبدالرمحن  حممد  د.  املشارك  األستاذ

 

============================================== 

Contact us 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) 

 

Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil Editor-in-Chief: mailto:jistsr@siats.co.uk 

 

http:// jistsr.siats.co.uk 

 

 

 

mailto:jistsr@siats.co.uk
mailto:jistsr@siats.co.uk


  

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III 
 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  (JISTSR) 

jistsr.siats.co.uk \ Email: jistsr@siats.co.uk 

WhatsApp: 0060178330229 

 

 

 

  

e-ISSN: 2289-9065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 1620

 لة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية جم
م. 6120  ،   2 عدد، ال 2  اجمللد    

mailto:jistsr@siats.co.uk


  

IV 
 

 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية 

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

ُ
 امل

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

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

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

This research contains the sentences of Quran (ayaat) in which the composite 

numbers were collected. The study included two parts: 

 Part one; including، the definition of miracles، the scientific miracle and its 

importance. The second part includes the ayaat in which scientific miracle 

mentioned the composite numbers. The second part can be divided into four parts; 

firstly، the solar year and the lunar year; secondly، stalking four months and ten 

days to determine fetal movement; thirdly، thousand years only (minus) fifty 

years; fourthly، the discovery of building of (Aad). The results show that the 

modern science has proved the difference between the solar and lunar year and 

determining the year in the lunar calendar which calculated from the rotation of 

the moon around the Earth. Modern science of medicine، also proved، after one 

hundred twenty-six days، the fetal heart begins to pulse and at that time the fetal 

moves and the doctor can determine the type of fetus (male or female). The ayaat 

 Indicates there are two (stages) periodic، The original (one thousand) and branch 

(fifty years). In Arabic language، often، the word (year) indicates a difficult time 

passing on the human، while the word (Annum) indicates to prosperous period 

pass on human and in Quran، the meaning of (year and Annum) indicates to good 

and bad. 
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 امللخص

صى وعجائب ال تنقضي ومعجزات ال تنفد، وصلى هللا  احلمد هلل الذي أودع يف كل آية من آايت كتابه أسراراً ال ُتح
 العليم احلكيم.على سيدان وموالان حمّمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم عّلمنا ما ينفعنا وأنفعنا مبا علمتنا أنك أنت 

القرآن رسالة هللا تعاىل إىل اإلنسانية كافة، وقد جاء وافياً جبميع مطالب احلياة اإلنسانية، وهي مستمرة متجددة على 
ى أرابب البالغة والبيان يف زمن نزوله، فيعرتفون بعجزهم  مر العصور واألزمنة، ومبا يتالءم وطبيعة كل عصر، فهو يتحدَّ

يدركون أن هذه البالغة ال ميكن لبشر أن أييت مبثلها؛ لذلك جتّلت معجزة القرآن يف ذلك العصر عن اإلتيان مبثله، و 
 بشكلها البالغي لتناسب عصر البالغة والشعر واألدب، وليكون هلا األثر الكبري يف هداية الناس إىل اإلسالم.

من أسرار هذا الكون وكان للقرآن  وعندما جاء عصر املكتشفات العلمية متّكن العلماء حديثًا من كشف الكثري
الّسبقح يف احلديث عن حقائق علّمية وكونّية مل يكن ألحٍد علم هبا وقت نزول القرآن، وهنا تتجلى معجزة القرآن 

 بشكلها العلمي لتناسب التطور العلمي يف العصر احلديث
الكرمي وعلومه، مصداقاً لقول املصطفى تولدت لّدي الرغبة الشديدة يف طلب العلم، وخصوصاً يف ما يتعلق ابلقرآن  

م من تَ َعلََّم القحرآَن َوَعلََّمهح(( ، ومبا أن اإلعجاز يوقفنا على أسرار القرآن جبوانبه  )صلى هللا عليه وسلم(: ))َخريحكح
خطيت املختلفة، مت اختياري ملوضوع يتعلق ابإلعجاز ، وأنه شرف ورفعة يل أن أحبث يف سور القرآن وآايته وقد كانت 

 :يف هذا البحث مجع اآلايت اليت ذكرت فيها األعداد املركبة وقد قسمت حبثي اىل مبحثني 
 وأشتمل على مطلبني. ،املبحث األول: وفيه تعريف ابإلعجاز واإلعجاز العلمي وأمهيته

 أربعة مطالب:املبحث الثاين: وفيه اإلعجاز العلمي يف اآلايت اليت ذكرت فيها األعداد املركبة وقد أشتمل على  
 املطلب األول:   السنة الشمسية والسنة القمرية

 املطلب الثاين:    الرتبص أربعة أشهر وعشراً وُتديد حركة اجلنني
 ف سنة إال مخسني عاماَ.ألاملطلب الثالث:    
 اكتشاف مساكن قوم عاد.املطلب الرابع:     
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واحلديث لتظهر بفضل هللا تعاىل ومّنه على ما ظهرت ات كتب التفسري واللغة واإلعجاز همأوقد اعتمدت على 
 عليه.

: خرجت بنتائج يف حبثي وختاماً  قوال املفسرين يف اآلية الواردةن وجدت مع ذكر أإعجازية وقد خرجت األوجه اإل
الكرمي، وأن جيعل سأل هللا تعاىل أن يوفقنا خلدمة كتابه العزيز، وأن جيعل عملنا صاحلاً خالصاً لوجهه أ هذا املتواضع

ما نقول ونكتب حجة لنا ال علينا وأن يكون القرآن الكرمي  )وهذه الدراسة( شفيعنا يوم ال ينفع مال وال بنون إال 
 من أتى هللا بقلب سليم .

 . خر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلمآو 
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 : يف تعريف اإلعجاز واإلعجاز العلمياملبحث األول

  تعريف اإلعجاز لغة و أصطالحا   املطلب األول:

َعْجزًا فهو عاجٌز أي ضعيف وقوهلم إّن العجز نقيضح احلزم  -يَ ْعِجزح  -وهو مصدر أْعَجَز، وَعَجزَ  :اإلعجاز يف اللغة  
مشتقٌّ من العجز والضعف (1) ولن يعجز هللا شيء ،إدراكهألنه يضعف رأيه ويقال أعجزين فالن أذا َعجْزت عن طلبه و 

 .(2)وعدم القدرة

 .(3).:يقصد به إعجازه للناس يف عدم قدرهتم على اإلتيان مبثلهالعجاز اصطالحا  ا 

 .(4)معناه: عْجز اخللق أمجعني إنسهم وجنهم، فرادى وجمتمعني عن أن أيتوا بشيء من مثله وإعجاز القرآن الكرمي

 

 اإلعجاز العلمي وأمهيته الثاين:املطلب 

 تعريف اإلعجاز العلمي وال :أ

هو إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجرييب، وثبت عدم إمكانية إدراكها  :اإلعجاز العلمي
 سبحانه وتعاىل.مما يظهر صدقه فيما أخرب به عن ربه  -صلى هللا عليه وسلم-ابلوسائل البشرية يف زمن الرسول 

  أمهية اإلعجاز العلمي:

يبعثون إىل أقوامهم خاصة، وألزمنة حمدودة  -صلى هللا عليه وسلم-قبل رسولنا حممد  -عليهم السالم-ملا كانت الرسل 
 وإحياء املوتى إبذن هللا على يد  -عليه السالم-فقد أيدهم هللا ببينات حسية، يعين: مبعجزات حسية كالعصا ملوسى 

                                                           

 ،4/232 ،م 1979 -ه  1399،بريوت  -دار الفكر،ُتقيق:عبد السالم هارون ،ه (395أليب احلسني أمحد بن فارس)ت  ،ينظر: مقاييس اللغة  (1)
 ابب العني )مادة عجز(، 5/369 ،د.ت ،الطبعة االوىل،بريوت -دار صادر،ه (711حممد بن مكرم بن منظور)ت  ،لسان العرب

 -ه  1414 ،بريوت –دار الفكر ،ه ( ُتقيق: علي شريي1270حممد مرتضى احلسيين الزبيدي )ت ،ينظر: اتج العروس من جواهر القاموس (2)
 مادة عجز. ، 8/98 ،م 1990

 1/9 ،م 2011 -ه  1431 ،الطبعة االوىل ،بريوت -دار ابن حزم،م.انيف منري فارس ،اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةينظر:  (3)

 6 ،م 2008 -ه  1428 الطبعة االوىل ،عمان–دار األسرة  ،أسامة نعيم مصطفى ،ينظر:اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واحليوان (4)
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وتستمر هذه املعجزات احلسية حمتفظًة بقوة إقناعها يف الزمن احملدد لرسالة كل رسول، حىت إذا  -عليه السالم-عيسى 
تطاول الزمن، وتقادم، وضعف أثر تلك الرسالة الصايف، واختفت قوة إقناعها احلسية؛ فعندئذ يبعث هللا رسواًل آخر، 

ضمن له  -صلى هللا عليه وسلم-. وملا ختم هللا الرساالت مبحمد ويؤيده مبعجزة جديدة مناسبة ملا برع فيه أهل زمانه
حفظ دينه، وأيده ببينات، أي: معجزات حسية؛ من ذلك نبع املاء بني أصابعه وحنني اجلذع، وتسبيح احلصى، وزاده 

 يتجدد عطاؤها على ذلك مبعجزة كربى تبقى بني أيدي الناس إىل قيام الساعة، أال وهي القرآن الكرمي. هذه املعجزة اليت
مع كل فتٍح بشري يف آفاق العلوم واملعارف ذات الصلة مبعاين الوحي اإلهلي؛ من ذلك يف عصران هذا اإلعجاز العلمي 

ُلُه آَمَن َعلَ »: -صلى هللا عليه وسلم-يف القرآن والسنة قال  ثـأ ََيت  َما م  ٌّ إ الا َوَقدأ ُأعأط ي م َن اْلأ َنأب َياء  َنِب  َن األأ يأه  َما م 
ثـََرُهمأ ََتب ع   ُ إ ََلا. فََأََن َأرأُجو َأنأ َأُكوَن َأكأ ي ا َأوأَحى اَّللا َا َكاَن الاذ ي ُأوت يُت َوحأ َم الأق َياَمة  الأَبَشُر َوإ َّنا فمعجزة القرآن   (1)«ا يـَوأ

، فال مير عصر من العصور إال مستمرة إىل يوم القيامة، وخرقه للعادة يف أسلوبه، ويف بالغته، وإخباره ابملغيبات مستمر
ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون ما يدل على صحة دعواه، فعم نفعحهح من َحَضَر ومن َغاب، ومن وحِجَد ومن 

 .(2)سيحوجد

 

 املبحث الثاين: اإلعجاز العلمي يف األعداد املركبة اليت ذُكرت يف القرآن الكرمي

 مطالب: ويشتمل على أربعة

 السنة الشمسية والسنة القمرية األول:املطلب 

 الرتبص أربعة أشهر وعشرا  وحتديد حركة اجلنني املطلب الثاين:

 لف سنة إال مخسني عامَا.أ املطلب الثالث:

 اكتشاف مساكن قوم عاد. املطلب الرابع:

 

                                                           

ُتقيق:د.علي بن حممد بن انصر الفقيهي  ،ه ( 395ابو عبدهللا حممد بن أسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي )ت ،ينظر:األميان ألبن منده  (1)
 1/487  ،ه   1406الطبعة الثانية ،بريوت  –مؤسسة الرسالة ،

 81  ،)االنسان( أسامه نعيم ،ينظر : اإلعجاز العلمي يف القرآن (2)
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 املطلب األول

 "السنة الشمسية والسنة القمرية"

 (1)قال تعاىل َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم ثَل َث ِماْئَة ِسِننَي َواْزَدادحواْ ِتْسعاً 

 أقوال املفسرين يف اْلية

"ثالث مائة سنني وازدادوا هو خرب من هللا عن مبلغ ما لبثوا يف كهفهم فقالوا أايمًا أو أشهرًا أو سنني فأنزل هللا 
 (2)تسعا "

مثائة سنني ومل يقل سنة، ألن من العرب يضع سنني يف موضع سنة وقيل معناه ولبثوا يف كهفهم سنني وأنه تعاىل قال ثال
 .(3)ا وأما التسع فال علم لنا هبا فنزلتننصارى جنران أما ثلثمائة فقد عرفثلثمائة )وازدادوا تسعاً(، قالت 

هم منذ أن أرقدهم إىل أن بعثهم هللا وأعثر هذا خرب من هللا تعاىل لرسوله مبقدار ما لبث من أصحاب الكهف يف كهف
 .(4)عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنني ابهلاللية وهي ثلثمائة سنة ابلشمسية

 عجازي يف اْليةالوجه اإل

نقطة اعتدال واحد السنة الشمسية اليت تسمى ابلسنة االنقالبية عبارة عن مدة تنقضي بني مرورين متتاليني للشمس ب
فتتكون  السنة القمريةأما  ،( يوماً مشسياً ومبرورها حيدث الصيف واخلريف والشتاء والربيع365 ،242217ومقدارها )

 ( يوماً وهي املدة بني كسوفني مقسومة على عدد احلركات القمرية الدائرية.354 ،367067) من

                                                           

 . 69يف النزول  ترتيبها 25سورة الكهف: اآلية  (1)
 15/266،م2010 -ه 1430بريوت، الطبعة األوىل  -ه ( دار عامل الكتب310)ت ينظر: تفسري جامع البيان، البن جرير الطربي (2)

-ه 1414بريوت، الطبعة األوىل  -ه (، دار الكتب العلمية516أيب حممد بن مسعود الفراء البغوي الشافعي )ت ينظر: معامل التنزيل، (3)
 3/131،م1993

بريوت،  -ه ( الطبعة الثالثة، دار اجليل744تفسري القرآن العظيم، اإلمام عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي )ينظر:  (4)
 2/187،م1986-ه 1406بريوت، الطبعة اخلامسة  -صفوة التفاسري، حممد علي الصابوين، دار القلمو  3/78،د.ت
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سنة فرق  33( وبذلك يكون يف كل 10 ،875149والقمرية ) وقد أثبت العلم احلديث أن الفرق بني السنة الشمسية
(، أو ما يقارب السنة وعلى ذلك فأن كل مائة سنة تزيد ثالث سنوات وتكون الثالث مائة 358 ،87917قدره )

 سنوات قمرية. 309سنة مشسية يقابلها 

ق إليها القرآن الكرمي يف هذه اآلية اليت وهذه احلقيقة الكونية الثابتة اليت أطمأن إليها العلم احلديث واستقر عليها سب
إن ُتديد  (2)...(1)تتحدث عن قصة أصحاب الكهف يف قوله تعاىل َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم ثَل َث ِماْئَة ِسِننَي َواْزَدادحوْا ِتْسعاً 

( يوماً بينما 354)دورة كاملة( ويستغرق ذلك  12السنة يف التقومي القمري يتم عن طريق دوران القمر حول األرض )
( يوماً 365ُتديد السنة يف التقومي الشمسي يتم عن طريق دوران األرض حول الشمس يف مدار اثبت ويستغرق ذلك )

 (3)يوماً( 11شهراً( بعدد بروج السماء فيصبح الفرق بني السنة يف التقومي الشمسي والتقومي القمري ) 12موزعة على )

 ( فتكون السنة القمرية مساوية: 29 ،53059يثاً فوجد أنه )لقد مت حساب الشهر القمري حد ،

سنة قمرية )هجرية(وهذه العالقة  309سنة مشسية تقابل  300يومًا وهبذا فان  36،355= 12× 53059،29
أن  الرايضية واضحة يف اآلية الكرمية اليت تبني أيضاً نسبية الزمن سواء قسمناه ابلتقومي الشمسي أو القمري، ومن املعلوم

العرب يستعملون السنة القمرية حلساب شهورهم وسنواهتم لكن أصحاب الكهف وأهل زماهنم كانوا يستخدمون السنة 
سنة مشسية، ألهنم يستخدمون التقومي الشمسي يف زماهنم "وازدادوا تسعاً"  300الشمسية، فقد لبت أهل الكهف 

اإلعجاز احلسايب الدقيق يف السنة الشمسية والسنة حسب استعمال العرب واملسلمون للسنة القمرية وبذلك يتضح 
سنة بقوله  1400وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي قبل ( 1)سنة قمرية 309سنة مشسية تساوي  300القمرية فكل 

 (2)تعاىل َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم ثَل َث ِمْاَئة ِسِننَي َواْزَدادحواْ ِتْسعاً 

                                                           

 . 25ة سورة الكهف: اآلي (1)
اإلعجاز العلمي يف القرآن، السيد اجلميلي، دار . و 135، 134م، 1977ينظر: هللا والعلم احلديث، عبد الرزاق نوفل، دار الشعب، الطبعة األوىل،  (2)

د صيب الدين دار آايت اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة، عبد الرمحن سع ، و46-45، م2000بريوت، الطبعة األوىل،  -اهلالل/ دار الوسام
 -ه 1426القاهرة، الطبعة األوىل  -دار ابن اجلوزي . واملوسوعة الذهبية، أمحد مصطفى متويل،8، م2008-ه 1429بريوت، الطبعة األوىل  -املعرفة

 .109 ،م2010-ه 1431دار املكتيب، الطبعة اخلامسة  ، واإلعجاز العلمي )آايت هللا يف اآلفاق( حممد راتب النابلسي،82 ،م2005

 .115-114،م2007بريوت، دمشق الطبعة األوىل،  -دار اليمامةينظر: موسوعة اإلعجاز القرآين، اندية طيارة،  (3)

 

واإلعجاز القرآين يف ضوء  274م، 1994 -ه 1415 1القاهرة، ط -ينظر: من دالئل اإلعجاز العلمي يف القرآن، موسى اخلطيب، مؤسسة اخلليج (1)
 .302مروان وحيد، االكتشاف احلديث، 

 . 25سورة الكهف: اآلية  (2)
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 عجازية من اْليةاحلكمة اإل

واحلكمة من ذكر السنني  ،بيان قدرة هللا تعاىل وأنه ال يعجزه شيء يف األرض والسماء وهو على كل شيء قدير هو
التسع الزائدة هي الفارق بني السنني القمرية والسنني الشمسية حيث أن العرب كانوا حيسبون ابلسنة القمرية )اهلجرية( 

دية(، وملا كان السائل عن أهل الكهف املشركون، إبيعاز من اليهود وأهل الكتاب كانوا حيسبون ابلسنة الشمسية )امليال
 كما أن اآلية عربت عن احلقبة الزمنية عن مرحلتني:،(3)ذكر هللا مقدار لبثهم ابلسنني الشمسية والقمرية

 : أساسية وهي ثالمثائة سنني.أحدمها

على أن االختالف هو الذي ظهر يف الرقم الفرعي فرعية وهي تسع سنني تضاف إىل احلقبة األساسية للداللة  والثانية:
ويسهل على القارئ عندئذ أن حيفظ مدة لبثهم عندما يتذكر االختالف احلاصل بني التعداد الشمسي والقمري تسع 

 سنني.

أَُلوَنَك َعن  األه لاة  ُقلأ : إن النظام القمري هو األسلوب املعتمد يف الشرع للعد السنوي لداللة اآلية  َي َمَواق يُت  َيسأ ه 
ج     (4)ل لنااس  َواحلَأ

وأدخل العد الشمسي يف اآلية ألن السياق للنص القرآين كان يتكلم عن الشمس كما جاء يف اآلية َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم 
  (5)1ثَل َث ِماْئَة ِسِننَي َواْزَدادحواْ ِتْسعاً 

أبوله وعطفه عليه وهو أسلوب متبع يف غري موضع من القرآن ولغرض االنسجام راعى الشرع املقام وضرب آخر الكالم 
 .(1)الكرمي

 

 

 

                                                           

 .211 م2009-ه 1430القاهرة، الطبعة األوىل  -دار الغد اجلديد ،ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي، أمحد جاد (3)

 .189سورة البقرة: اآلية  (4)

 . 17سورة الكهف: اآلية  (5)
 .384 ،م2005-ه 1425الطبعة األوىل  ،لبنان  -بريوت -، دار املعرفةينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرجام، كرمي جنيب، (1)
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 الرتبص أربعة أشهر وعشرا  وحتديد حركة اجلنني" املطلب الثاين:

ر ا فَإ َذا ))قال تعاىل  ُهٍر َوَعشأ ه نا َأرأبـََعَة َأشأ َنـأُفس  َن ِب  ا يـَتَـَرباصأ نأُكمأ َويََذُروَن َأزأَواج  َن م  بـََلغأَن َأَجَلُهنا َفاَل  َوالاذ يَن يـُتَـَوفـاوأ
َا تـَعأَمُلوَن َخب ير  ُ ِب  لأَمعأُروف  َواَّللا ه نا ِب   (2)((  ُجَناَح َعَليأُكمأ ف يَما فـََعلأَن يف  َأنـأُفس 

 حتليل األلفاظ اللغوية الغريبة

)ذرو( الذال والراء واحلرف املعتل أصالن:  (3) : ذرو: اسم ملا ذرته الريح، ويقال يذر وذروًا أي مير مرًا سريعاً يََذُرونَ 
 والذرَأ: أحدمها الشيء يشرف على الشيء ويحظله واآلخر الشيء يتساقط متفرقاً، ومن الباب َذَرت الريح الشيء َتْذرحوه. 

ّب من  اسم ملا َذَرْتهح الريح ويقال: أْذَرت العني دمعها تحْذريه وأْذَرْيتح الرجل عن فرسه: رميته ويقال: أن الّذرى اسٌم ملا صح
 .(5)ويذرون: يرتكون ،(4) الدمع

 أقوال املفسرين يف اْلية

األزواج والطيب والزينة والنقلة عن املسكن أي أن النساء الاليت تويف عنهن أزواجهن حيتبسن أبنفسهن معتّدات عن 
الذي كن يسكنه يف حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشراً إال يكن حوامل فيكون عليهن من الرتبص كذلك إىل حني وضع 

أي ينتظرن أربعة أشهر وعشراً وإمنا قال )وعشراً( فأن احلكمة من زايدة العشرة على األربعة أشهر ألنه يبني , (6)محلهن
إنا َخلَق أحدُكمأ ُُيأَمُع يف َبط نأ ُأم  ه أرأبَعنَي "(ملسو هيلع هللا ىلص)عن النيب , ويشهد له احلديث الصحيح( 7)احلمل ينفخ الروح فيه صحة

                                                           

  234سورة البقرة : اآلية  (2)
بريوت، الطبعة  -الصحاح اتج اللغة، إمساعيل بن محاد اجلوهري، ُتقيق أمحد عبد الغفور عطار دار العلم للماليني ينظر: الصحاح اتج اللغة، اجلوهري، (3)

 . مادة ذرو.8/249 ،م1987-ه 1407الرابعة 

، ابب الذال والراء وما يثلثهما. مادة 2/353 قم، د.ت-ه ( ُتقيق عبد السالم هارون إيران395أليب احلسني أمحد بن فارس )ت ،ينظر:مقاييس اللغة (4)
 )ذرو(. 

 . 1/150ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين،  (5)
 .  2/612ينظر: جامع البيان، الطربي،  (6)
ه ( دار ابن حزم بريوت، 597زاد املسري يف علم التفسري، اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي )تينظر:  (7)

 . 143، م2002-ه 1423الطبعة األوىل 
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َعُث إليه امللُك فُيؤَذُن ِب َلُه، ُثُا يـُبـأ ثـأ َغة  م  َلُه، ُثُا َيُكوُن ُمضأ ما  وأربعنَي ليلة  ُثُا يُكوُن َعَلَقة  مثـأ فَيكُتُب رأَبع  كلماٍت يـَوأ
 . (1)رزأَقُه، وأَجَلُه َوَعَمَلُه وشقيُّ أمأ َسع يدر، ُثُا يَنُفُخ فيه الرُّوَح"

ملا جاء اإلسالم جعل عدهتا أربعة أشهر وعشر ليال وما مل تكن حامالً فعدهتا أطول قليالً من عدة املطلقة تستربئ فيها 
أي إذا  هذه العدة تلبس ثياابً متحشمة وال تتزين للخطاب رمحها وال جترح أهل الزوج يف عواطفهم خبروجها لتوها، ويف

تويف الزوج مكثت زوجته مرتبصة أربعة أشهر وعشرة أايم وجواًب ليتبني احلمل يف األربعة أشهر ويتحرك يف ابتدائه يف 
 (2) .سالشهر اخلام

 عجازي يف اْليةالوجه اإل

وعشراً( وملاذا مل يقل هللا أربعة أشهر أو مخسة أشهر أو ستة أشهر وقد قد يعجب اإلنسان هلذا الرقم احملدد )أربعة أشهر 
أثبت علماء الطب أبن املرأة احلامل متر بثالث مراحل:املرحلة األوىل: مرحلة الشك وفيها ينقطع دم احليض وانقطاعه 

اهلرمونية أو االختالل يف عالمة على محل املرأة ولكن قد تتوقف هذه الدورة ألسباب معينة كاالضطراابت النفسية أو 
بنية اجلهاز التناسلي عند املرأة كل هذا يستدعي أن تنقطع الدورة الشهرية إذ فانقطاع الدورة ال يعد دلياًل يقينيًا على 
احلمل، وبعد مرحلة الشك هذه تدخل يف مرحلة اثنية هي مرحلة الظن حيث أتتيها أعراض نفسية كالشعور ابلكآبة 

قياء والغثيان وامليل إىل العزلة فهذه األعراض اهلضمية والنفسية اصطلح الناس على تسميتها الوحم، وأعراض هضمية كاال
حيث أغلب الظن أهنا يف هذه املرحلة حامل، ولكن ال تعد هذه املرحلة دلياًل قاطعاً على احلمل أيضاً ذلك أن هناك 

جاءهتا وألغي احلمل ولكن يف اليوم السادس  ورة قدض احلمل الكاذب فقد تفاجأ املرأة أبن الدأعراضًا أمسها أعرا
والعشرين بعد املئة  أي يف اليوم العاشر بعد األشهر األربعة اليت ذكرها القرآن الكرمي ينبض قلب اجلنني ومع نبض قلبه 

أمه دليل يتحرك وتشعر املرأة حبركته تلك عندما تدخل املرأة مرحلة اثلثة هي مرحلة اليقني فحركة الطفل يف أحشاء 
ر اقطعي على احلمل لذلك قال تعاىل  ُهٍر َوَعشأ ه نا َأرأبـََعَة َأشأ َنـأُفس  َن ِب  ا يـَتَـَرباصأ َن م نأُكمأ َويََذُروَن َأزأَواج   )َوالاذ يَن يـُتَـَوفـاوأ

)(3). 

                                                           

، كتاب م2009-ه 1430ريوت، الطبعة السادسة ب -ه (، دار الكتب العلمية256صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي )ت (1)
ه ( 261صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت ( و7454، ح )1348التوحيد، ابب "ولقد سبقت كلمتنا لعبادان املرسلني، 

 (.2643حديث ) 744، ، كتاب القدر، ابب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه م2008-ه 1429مكتبة ألفا، الطبعة األوىل 

 .120 ،م2000-ه 1421ه ( الطبعة اخلامسة، مجعية أحياء الرتاث اإلسالمي 1376)تينظر: تفسري الكرمي الرمحن، عبد الرمحن السعدي، (2)

 .234سورة البقرة: اآلية  (3)
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هذه احلقائق الطبية تنطبق مع القرآن الكرمي انطباقًا عجيبًا ففي اليوم السادس والعشرين بعد املئة ينبض قلب اجلنني  
وهذا التحديد لعدة املرأة أطلقه القرآن الكرمي  (1)ومع نبض قلبه يتحرك وتدخل املرأة مرحلة اثلثة وهي مرحلة اليقني

هذه اآلية الكرمية ذكرت عددين متالصقني  (2)لتيقن من احلمل على وجه التأكيد احتياطًا متديدًا ملدة براءة الرحم ول
 ًا ولكن لغرض إبراز تفاصيل دقيقة)أربعة( و )عشر( ينطواين ُتت عدد جممل مقداره )أربعة أشهر وعشر( ليس عبث

غة العرب فكان من الطبيعي أن يتعذر التكلم عنها بطريقة موجزة فصيحة إال هبذه الصيغة ومبا أن القرآن الكرمي أنزل بل
 .(3) ينهج القرآن أسلوهبم يف إبراز األحكام والصورة املختلفة حىت يتمكنوا من استيعاهبا جيداً 

والعدة: مأخوذة من العد واإلحصاء أي ما ُتصيه املرأة وتعده من األايم واإلقراء وهي اسم ملدة ترتبص هبا املرأة عن 
ه هلا )أما ابلوالدة أو ابإلقراء أو األشهر( ومن ذلك عدة من مات زوجها فعدهتا أربعة التزوج بعد وفاة زوجها أو فراق

هبا األم احلامل عادة  علوم طبياً أن حركة اجلنني تشعرومن امل ،(5) أشهر وعشرة أايم سواء دخل هبا زوجها أم مل يدخل
يف األسبوع السادس عشر يف حالة كوهنا متعددة الوالدات سابقاً ويف األسبوع العشرين أن كانت ُتمل ألول مرة ومعدل 

عنه سريرايً ابلفحص اخلارجي للبطن  حجم الرحم وإمكانية ظهوره والكشفأسبوعاً( إضافة إىل أن  18الرقمني هو )
ت السرة بقليل يف هذه املدة(، وقد أمجع أهل العلم أن عدة احلرة املسلمة غري ذات )حيث يصل أعلى الرحم إىل ُت

احلمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا مدخواًل هبا أو غري مدخول هبا وسواء كانت ممن ُتيض أو ممن ال ُتيض 
ا يَـ لعموم قوله تعاىل  نأُكمأ َويََذُروَن َأزأَواج  َن م  ر ا)َوالاذ يَن يـُتَـَوفـاوأ ُهٍر َوَعشأ ه نا َأرأبـََعَة َأشأ َنـأُفس   .(6) (تَـَرباصأَن ِب 

أن وجه اإلعجاز ظاهر يف اآلية الكرمية يف تقرير ما يسمى بعدة املرأة اليت تويف زوجها حيث حددت ابلضبط املدة اليت 
حبركة جنينها ومساع الطبيب يصبح عندها أو بعدها تشخيص احلمل يقينياً، والعالمتان اليت بينها القرآن شعور احلامل 

 . (7) سنة 1400لدقات القلب وهذا ما بينه القرآن قبل أكثر من 

  

                                                           

 .308وعة اإلعجاز القرآين، اندية طيارة، وموس 166-165ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي )آايت هللا يف اإلنسان( حممد راتب النابلسي،  (1)

 .38ينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر،  (2)

 .382-381ينظر: املصدر نفسه،  (3)

 .989ينظر: املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن، أمحد مصطفى متويل،  (5)

 . 234سورة البقرة: اآلية  (6)

 154 ،القاهرة، الطبعة األوىل، د.ت -املكتبة التوفيقيةينظر:املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن،هاين بن مرعي وجمدي فتحي السيد،  (7)
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 عجازية من اْليةاحلكمة اإل

احلكمة من العدة يف اآلية الكرمية هي للعلم برباءة الرحم وطهارته حىت ال جيتمع ماء الواطئني يف رحم واحد فتختلط 
نعمه  ر األسى على فقده  وإظهار احلزن بفوتواحرتام حق الزوج املتويف وإظهااألنساب وإظهار احرتام العقد وتعظيمه 

أما ُتديد )أربعة أشهر وعشراً(، ألن األم احلامل مل ُتس حبركات اجلنني اإلرادية إال يف هذا  (1)النكاح وتعريفًا لقدرها
 تنسب املرأة محاًل محلته سفاحًا لزوجها وكذلك ليعرف ما إذا كان احلمل من الزوج املتويف أم ال وحىت ال ،(2) التاريخ

املتويف، وحىت ال ينكر أهل الزوج املتويف بنّوة اجلنني اجلديد ألبيه بغية التخلص من مرياثه، ويتهمون األم الربيئة أبن محلها 
 .(3)سفاحاً أو من زوجها اجلديد

  .  (4)واالنتظار حىت الوضع )لدى وجوده(يزاد على السابق حكمة طبية هي التأكد من براءة الرحم من احلمل 

 

نَي َعام ا "  املطلب الثالث:"َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 

نَي َعام ا فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن قوله تعاىل  م ه  فـََلب َث ف يه مأ َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس  ا إ ََل قـَوأ  (5)َوُهمأ ظَال ُموَن(())َوَلَقدأ َأرأَسلأَنا نُوح 

 يل األلفاظ اللغوية الغريبةحتل

: املكث، يقال: َلِبَث لحْبثاً ولحْبثاً ولحبااثً فهو متلبِّثلَب ثَ   .(7)يدّل على متّكث يقال: لبث ابملكان أقام(6): الّلْبثح

 .(8)وقيل: معىن لبث: أقام ومكث

                                                           

بال الطب يف القرآن، د.حممد مجيل احل و 63 ،م1931القاهرة الطبعة األوىل  -، املطبعة اليوسفيةينظر: حكمة التشريع وفلسفته، علي أمحد اجلرجاوي، (1)
 . 990واملوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن، أمحد مصطفى متويل،  45،  م2004 -ه 1425ود.وميض رمزي العمري، دار النفائس، بريوت، الطبعة األوىل 

 .374ينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر،  (2)

 .  155رعي، ينظر: املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن، هاين بن م (3)
 .991املوسوعة الذهبية، أمحد مصطفى،  (4)
 14سورة العنكبوت : اآلية  (5)
 مادة "لبث".  5/95ينظر: الصحاح، للجوهري،  (6)
 ، ابب الالم والباء وما يثلثهما. مادة لبث.5/228ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس،  (7)
 . 2/451ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين،  (8)
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يقال: طاف به ابلبيت، يطوف  : "طُّوَف": يدّل على دوران الشيء على الشيء وأن حيّف به مث حيمل عليه،الطُّوفَانُ 
 .(1)طوفاً وطوافاً وأطاّف به وأستطاف كله مبعىن واحد

 .(2)مث يقال: ملا يدور ابألشياء ويغشيها من املاء طوفان

 أقوال املفسرين يف اْلية

دعوهم خيربه عن نوح )عليه السالم( أنه مكث يف قومه هذه املدة ي( ملسو هيلع هللا ىلص)هذه تسلية من هللا تعاىل لعبده ورسوله حممد 
إىل هللا تعاىل لياًل وهناراً وسراً وجهاراً، ومع هذا ما زادهم ذلك إال فراراً عن احلق وأعراضاً عنه وتكذيباً له وما أمن معه 

نَي(منهم إال قليل وهلذا قال تعاىل)  فبعد هذه املدة الطويلة ما جنح فيهم البالغ  (3)فـََلب َث ف يه مأ َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 
نذار وعن ابن عباس قال: بعث نوح وهو ألربعني سنة ولبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً وعاش بعد الطوفان واإل

ستني عامًا حىت كثر الناس وفشوا، وعن قتادة قال: إن عمره ألف سنة إال مخسني عامًا لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
وهي تضمنت تعنت قومه وفتنتهم للمؤمنني  (4)ئة ومخسني عاماً ثلثمائة سنة ودعاهم ثلثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلثما

 . (5)وهي مدة لبثه رسواًل يدعوهم إىل عبادة هللا 

الراجح أن فرتة رسالته اليت دعا فيها قومه كانت ألف سنة إال مخسني عامًا وقد سبقتها فرتة قبل الرسالة غري حمددة 
حمددة وهو عمر طويل مديد ومل تثمر هذه ألف سنة إال مخسني عاماً  وأعقبتها فرتة كذلك بعد النجاة من الطوفان غري

غري العدد القليل الذين آمنوا لنوح وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم ظاملون بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن 
 .(6)الدعوة

 

                                                           

 مادة "طوف".  1/433ينظر: الصحاح، للجوهري،  (1)
 ، ابب الطاء والواو وما يثلثهما. 3/432ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس،  (2)
 

 .14سورة العنكبوت: اآلية  (3)

 . 3/392ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري  (4)
دمشق  -بريوت -ه ( الطبعة الثانية، مطبوعات وزارة األوقاف/ الدوحة، دار اخلري546)ينظر: احملرر الوجيز، أليب حممد عبد احلق بن عطيه األندلسي،  (5)

 .6/631م، 2007 -ه 1428
 . 5/2727، م2005 -ه 1425، دار الشروق 35م(، الطبعة 1966) ،ينظر: يف ظالل القرآن، سيد قطب  (6)
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 الوجه اإلعجازي يف اْلية  

نَي عتاد أن نعد ولكن قال تعاىل) يف هذه اآلية أن هللا تعاىل مل يقل تسعمائة ومخسني سنة كما ن َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 
 فأظهر هبذه الكلمتني فرتتني: أحدمها أساسية )ألف سنة( واألخرى فرعية وهي )مخسون عاماً( ودعم هذا التمييز .(1)(

لتا الكلمتني تشري إىل بذكر كلمتني خمتلفتني )سنة، عام( هلما دالالت خمتلفة تشري إىل حقبتني خمتلفتني يف حمتوامها فك
 احلول يف اللغة العربية )أي إىل السنة يف املفهوم العامي(.

ولكن هلما دالالت إضافية غري داللة احلول: فكلمة )سنة( تشري يف اللغة العربية يف كثري من األحيان إىل فرتة صعبة متر 
جاء يف القرآن أن املراد من الكلمتني )سنة، على اإلنسان وكلمة )عام( تشري إىل فرتة رخاء متر على اإلنسان وكذلك 

عام( هو )الشدة والرخاء( فلقد قال هللا تعاىل يف سورة يوسف على لسان يوسف )عليه السالم( عن احلقبة الزمنية 
ُتأ  العصيبة اليت أتت على أهل مصر مبا فيها من قلة املؤونة ن نَي َدَأِب  َفَما َحَصدأ ُبل ه   )قَاَل تـَزأَرُعوَن َسبأَع س  َفَذُروُه يف  ُسنـأ

َدادر َيَأُكلأَن َما َقدامأُتمأ ََلُنا إ الا  ُنوَن ُثُا َيَأِت  م نأ بـَعأد  إ الا َقل يال  ِم اا َتَأُكُلوَن ُثُا َيَأِت  م نأ بـَعأد  َذل َك َسبأعر ش  َقل يال  ِم اا حُتأص 
رُ  فأسند الشدة للسنني اآلتية ملا سيأيت على القوم من قلة املؤنة وأسند , (2)وَن(َذل َك َعامر ف يه  يـَُغاُث النااُس َوف يه  يـَعأص 

ََن آَل الرخاء للعام اآليت ملا سيكثر فيه من اخلصب، كذلك تكررت هذه الدالالت يف سورة األعراف وهي ) َوَلَقدأ َأَخذأ
َن الثاَمَرات  َلَعلاُهمأ يَذاكا  ن نَي َونـَقأٍص م  لس   َن ِب  وقد ذكرت  (4)حيث قرن هللا تعاىل السنني بنقص الثمرات (3)ُروَن (ف رأَعوأ

 .(5)قصة سيدان نوح )عليه السالم( يف التوراة واإلجنيل والقرآن وفصلت يف القرآن يف سورة خاصة أمسها سورة نوح

 احلكمة االعجازية من اْلية

وتثبيتاً له إذا علم أن نوح عليه السالم مكث طيلة خيربه عن سيدان نوح )عليه السالم( ( ملسو هيلع هللا ىلص)وهي تسلية لسيدان حممد 
 هذه املدة يدعوهم إىل هللا تعاىل لياًل وهناراً وسراً وجهاراً ومع هذا ما زادهم إال فراراً عن احلق وإعراضاً عنه وتكذيباً له.

                                                           

 .14سورة العنكبوت: اآلية  (1)

 . 49-47سورة يوسف: اآلايت  (2)
 . 130رة األعراف: اآلية سو  (3)
 . 385ينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، ،  (4)
 12 ،بغداد.د.ت -مطبعة أنوار دجلة،ينظر: سلسلة ومضات اعجازية )اآلاثر والتاريخ( خالد فائق العبيدي  (5)
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ه وتعاىل يهدي من فعلى صاحب الدعوة الصرب وعدم اجلزع يف دعوة قومه وعدم االستعجال يف األمر، ألن هللا سبحان
 يشاء ويضل من يشاء بيده األمر كله.

 

 "اكتشاف مساكن قوم عاد"املطلب الرابع: 

ٍم ُحُسوم ا فَـ قال تعاىل ) ل ُكوا ب ر يٍح َصرأَصٍر َعات َيٍة َسخاَرَها َعَليأه مأ َسبأَع لََياٍل َوََثَان َيَة َأَيا َم ف يَها َوَأماا َعادر فَُأهأ تَـَرى الأَقوأ
 .(1)َكأَنـاُهمأ َأعأَجاُز ََنأٍل َخاو يٍَة(  َصرأَعى

 حتليل األلفاظ اللغوية الغريبة

رة: شدة الربد ويقال من صرير الباب وهو من الصَّرة وهو الضجةَصرأَصرٍ  رُّ والصِّ  .(2): الصِّ

ر: من اإلصرار وهو الثبات على الشيء، وكذلك هو الربد أو احلر أي الريح الباردة وقال  قوم: هي الريح وقيل: الصِّ
 احلارة من شدة حر الشمس.

 .(3)أو من الصرّة: شدة الصياح

 (4)وقيل الصَّرّة: شديدة الربد وقيل شديدة الصَّوتْ 

 (5)وقيل "َصْرَصٍر" شديدة الصوت والربد

ٍم ُحسُ "احلسم": وهو قطع الشيء عن آخره، فاحلسم: القطع ومن ذلك قوله تعاىل  ُحُسوما : فيقال هي  (6)وم اَوََثَان َيَة َأَيا
  .املتتابعة، ويقال احلسوم: الشؤم

                                                           

 . 7-6سورة احلاقة: اآليتان  (1)
 مادة )صر(.  4/180ينظر: الصحاح، للجوهري،  (2)
 ، ابب الصاد والراء وما يثلثهما. مادة صر. 3/283ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس  (3)
 ، ابب الصاد، مادة )صر(. 5/312ينظر: لسان العرب، البن منظور،  (4)
 . 3/434ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين،  (5)
 . 7سورة احلاقة: من اآلية  (6)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2، No: 2، 2016           

 
 17 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

وم الّتباعح إذا تتابع الشيء فلم ينقطع  ، (1)ويقال مسيت "حسوماً"، ألهنا حسمت اخلري عن أهلها توالية واحلحسح
ح

وقيل هي امل
 .(2)أوله عن آخره

وماً: متتابعة ال تنقطع عن احلسم سح  . (3)وقيل حح

 أقوال املفسرين يف اْلية

ذكر هللا إهالكه األمم املكذبة ابحلاقة )يوم القيامة( ومنهم قوم سيدان هود )عليه السالم( فقد أهلكهم بريح شديدة 
 َسبأَع لََيالٍ  اهلبوب عتت عليهم حىت نقبت عن أفئدهتم وهي رايح ابردة شديدة ليس فيها رمحة وال بركة سلطها عليهم

ٍم ُحُسوم ا وما أرسل هللا سفينة من ريح إال مبكيال، وال قطرة من مطر إال مبكيال  (5)، أي كوامل متتابعات (4) َوََثَان َيَة َأَيا
إال يوم عاد ويوم نوح )عليه السالم( فأن املاء يوم نوح طغى، فلم يكن هلم عليه سبيل، وأن الريح يوم عاد عتت فلم 

 .(6)ل بركةيكن هلم عليها سبيل وقيل حسوماً ألهنا حسمت كل خري واستأصلت ك

وقيل: إن هللا أرسلها عليهم وسلطها، والتسخري: استعمال الشيء ابالقتدار يف سبع ليال ومثانية أايم حسوماً ويف ذلك 
 ثالثة أقوال:

 : تباعاً: وهو يقال يف الشيء إذا تتابع ومل ينقطع أوله على آخره حسوم.األول

لى الكمال، ألهنا ظهرت مع طلوع الشمس وذهبت غروهبا حيث كاملة: أي حسمت الليايل واألايم فأستوفتها ع  الثاين:
 هاجت الريح غدوة وسكنت ابلعشي يف اليوم الثامن وقبضت أرواحهم يف ذلك اليوم.

                                                           

 ، ابب احلاء والسني وما يثلثهما. مادة حسم.2/57ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس،  (1)

 ، ابب احلاء، مادة )حسم(. 2/448ينظر: لسان العرب، البن منظور،  (2)
 . 3/434ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين  (3)
 . 7سورة احلاقة: من اآلية  (4)
 . 23/210ينظر: جامع البيان، للطربي، دار الكتب العلمية،  (5)
ه (، 538ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد جار هللا الزخمشري )ت  (6)

 .7/130م، 1998دار احلليب، الطبعة األوىل 
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وجاء يف "صرصر" أي ابردة ُترق بربدها كإحراق  (7)أهنا حسمتهم فلم تبق منهم أحدًا أي أذهبتهم وأفنتهم الثالث:
 .(1)وت، وقيل شديدة السموم وهي متتابعة ال تفرت وال تنقطعالنار، وقيل أهنا شديدة الص

وقد ذكر عن الريح اليت أرسلت ما فتح هللا على عاد من الريح اليت أهلكوا هبا إال موضع اخلامت، وقد صح عن النيب 
بُور  أنه قال: ( ملسو هيلع هللا ىلص) ل َكت عادر ِبلدا رأُت ِبلصاَبا وأهأ والدبور ريح هتب من والصبا ريح هتب من املشرق  (3)...(2)"ُنص 

 املغرب وتقابل ريح الصبا.

 عجازي يف اْليةالوجه اإل

عاد قوم سكنوا ابألحقاف ما بني اليمن وعحمان أرسل إليهم رسواًل من أنفسهم حيّدثهم بلغتهم وخياطبهم أبسلوهبم إىل 
بنو مدينة أمسها )إرم( ووصفها القرآن ولقد أخرب القرآن الكرمي أن قوم عاد , (4)خالقهم، وهو نيب هللا هود )عليه السالم(

أبهنا كانت مدينة عظيمة ال نظري هلا ولقد دعا هود قومه إىل عبادة هللا تعاىل وحده وترك عبادة األصنام ألن ذلك سبيل 
لكن عاد احتقروا هود ووصفوه ابلسفه والطيش والكذب وملا عصوا رسوهلم أنزل هللا تعاىل  ،التقاء العذاب يوم القيامة

ليهم العذاب وذلك أبن أرسل عليهم رحيًا عاصفة حمملة ابلغبار واألتربة واليت غمرهتم وقضت عليهم وهذا مصداقاً ع
نـأَيا لقوله تعاىل  ََياة  الدُّ ٍم َنَ َساٍت ل ُنذ يَقُهمأ َعَذاَب اْلأ زأي  يف  احلأ َرة  َوَلَعَذاُب اْلأ ) فََأرأَسلأَنا َعَليأه مأ ر حي ا َصرأَصر ا يف  َأَيا خ 

َزى َوُهمأ اَل يـُنأَصُروَن (   (5)َأخأ

ٍم ُحُسوم ا فَـ وقوله) ل ُكوا ب ر يٍح َصرأَصٍر َعات َيٍة َسخاَرَها َعَليأه مأ َسبأَع لََياٍل َوََثَان َيَة َأَيا َم ف يَها َصرأَعى َوَأماا َعادر فَُأهأ تَـَرى الأَقوأ
 .(6)َكأَنـاُهمأ َأعأَجاُز ََنأٍل َخاو يٍَة (

                                                           

 . 1466اجلوزي،  ينظر: زاد املسري، البن (7)
 

،  م2006 -ه 1427ه ( مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 671أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب )تينظر: اجلامع ألحكام القرآن،  (1)
18/259 . 

 (. 3343حديث ) 611صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب وإىل عاد أخاهم هوداً،  (2)
 . 4/223القرآن العظيم، ابن كثري ينظر: تفسري  (3)
 .27م، 2006 -ه 1427ينظر: قصص القرآن، حممد أمحد املوىل ُتقيق عبد احلكيم عطية، الطبعة األوىل، مكتبة مرزوق  (4)

 16سورة فصلت : االية  (5)

 . 8-6سورة احلاقة: اآلايت من  (6)
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وكان علماء التاريخ يشككون يف حقيقة قوم عاد ألهنم مل جيدوا هلم أثرًا على اإلطالق ويف رحلة من رحالت الفضاء 
زود مكوك الفضاء جبهاز رادار له قدرة اخرتاق الرتبة إىل عشرة أمتار وحني مر املكوك بصحراء الربع اخلايل صور جمرى 

 رق واآلخر من اجلنوب إىل الشمال.لنهرين جافني يندفع أحدمها من الغرب إىل الش

نبهر األمريكيون، ألن الربع اخلايل اآلن من أكثر أجزاء األرض جفافًا وقحولة ومع ذلك كانت به أهنار جارية يف اف
 املاضي غري البعيد.

ة قطرها يزيد ويف رحلة اثنية زودوا املكوك جبهاز رادار له قدرة اخرتاق أكرب، فصور جمرى النهرين وأهنما يصبان يف حبري 
على أربعني كيلو مرتًا يف جنوب شرق الربع اخلايل، وصور املكوك بني مصيب النهرين وعلى ضفاف البحرية عمرااًن ال 
تعرف البشرية نظرياً له يف ضخامته، أن هذا االكتشاف العظيم دفع العلماء إىل إقامة مؤمتر يضم علماء اآلاثر وعلماء 

هذه القصور هي قصور )أرم( اليت وصفها القرآن عندما بدأوا إبزالة الرمال عن هذه  األداين فأمجع العلماء على أن
) إ َرَم املدينة اكتشفوا قلعة ضخمة مثانية األضالع على أسوار املدينة مقامة على أعمدة ضخمة عديدة يصفها ربنا 

ثـأُلَها يف  الأب اَلد  (  (1)َذات  الأع َماد الايت  َلَأ ُُيأَلقأ م 

 التقرير أن هذه احلضارة اليت مل يكن يدانيها يف زماهنا حضارة أخرى قد غمرهتا عاصفة رملية غري عادية.وذكر 

ُم الر  يَح الأَعق يَم َما َتَذُر م نأ سنة كما يشري قوله تعاىل  1400والقرآن الكرمي سبق ذلك قبل  )َويف  َعاٍد إ ذأ َأرأَسلأَنا َعَليأه 
ٍء َأَتتأ َعَليأه  إ الا   .(2) َجَعَلتأُه َكالرام يم (َشيأ

 احلكمة اإلعجازية يف اْلية

إن قوم عاد ملا كذبوا الرسل والبعث أهلكهم هللا ابلريح العاتية ابردة شديدة الربد أي البالغة أقصى شدهتا وقد جاءت 
 )حسوماً( كاملة دائمة ال تفرت عنهم أي متتابعة أو ُتسم اخلري عن أهلها أي تقطعه.

َم ف يَها َصرأَعى َكَأنـاُهمأ َأعأَجاُز ََنأ وقوله تعاىل)  ٍم ُحُسوم ا فـَتَـَرى الأَقوأ  (3)ٍل َخاو يٍَة(َسخاَرَها َعَليأه مأ َسبأَع لََياٍل َوََثَان َيَة َأَيا
 .(4)وذلك ألهنا بدأت صباح االربعاء وانتهت مغرب االربعاء فتم هلا من الليايل سبع ومن األايم مثانية 

                                                           

 . 8-7سورة الفجر: اآليتان  (1)
 .42-41سورة الذارايت: اآليتان  (2)

 .7سورة احلاقة: من اآلية  (3)
 . 97م  1989 -ه    1406ينظر: معجم األرقام يف القرآن الكرمي، حممد السيد الداودي، دار الكتاب املصري ، دار  الكتاب اللبناين  الطبعة االوىل   (4)
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ويرى الباحث أن القرآن الكرمي قد أتى ابلعلم الذي يكشف احلقيقة، وهذا النوع من اإلعجاز يعد من أدلة صدق 
وأييت نيب أمي يف أمة أمية بعد قرون عديدة يكشف ( ملسو هيلع هللا ىلص)، ألن القصة وقعت بعيدة عن زمن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

ة وهذا دليل على أن هذا العلم الذي جاء على يد النيب لنا قصة عاد ومل يتعرف العلم احلديث عليها إال قبل سنوات قليل
َا َأمأُرُه إ َذا َأرَاَد )  األمي ال ميكن أن يكون إال من عند هللا فأن قدرته ال ُتدها حدود فأن قدرته بني الكاف والنون إَّنا

ئ ا َأنأ يـَُقوَل َلُه ُكنأ فـََيُكوُن(  .(1)َشيـأ

 

 اْلامتة :

 التالية:ىل النتائج إوقد توصلت 

سنة  33( وبذلك يكون يف كل 10 ،875149أثبت العلم احلديث أن الفرق بني السنة الشمسية والقمرية ) -1
(، أو ما يقارب السنة وعلى ذلك فأن كل مائة سنة تزيد ثالث سنوات وتكون 358 ،87917فرق قدره )

 سنوات قمرية 309الثالث مائة سنة مشسية يقابلها 
دورة كاملة( ويستغرق ذلك  12ومي القمري يتم عن طريق دوران القمر حول األرض )إن ُتديد السنة يف التق -2

( يوماً بينما ُتديد السنة يف التقومي الشمسي يتم عن طريق دوران األرض حول الشمس يف مدار اثبت 354)
لتقومي شهراً( بعدد بروج السماء فيصبح الفرق بني السنة يف ا 12( يومًا موزعة على )365ويستغرق ذلك )

 يوماً(. 11الشمسي والتقومي القمري )
أثبت العلم احلديث عن طريق الطب يف اليوم السادس والعشرين بعد املئة ينبض قلب اجلنني ومع نبض قلبه  -3

وهذا التحديد لعدة املرأة أطلقه القرآن الكرمي احتياطاً متديداً  يتحرك وتدخل املرأة مرحلة اثلثة وهي مرحلة اليقني
ة الرحم وللتيقن من احلمل على وجه التأكيد وهذه احلقائق الطبية تنطبق مع  ما جاء به القرآن الكرمي ملدة براء

 سنة.1400قبل 
نَي عامَا ( قوله تعاىل)  -4 يدل على فرتتني: أحدمها أساسية )ألف سنة( واألخرى فرعية وهي َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 

تني خمتلفتني )سنة، عام( فكلمة )سنة( تشري يف اللغة العربية يف )مخسون عاماً( ودعم هذا التمييز بذكر كلم

                                                           

 .82سورة يس: اآلية  (1)
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كثري من األحيان إىل فرتة صعبة متر على اإلنسان وكلمة )عام( تشري إىل فرتة رخاء متر على اإلنسان وكذلك 
 جاء يف القرآن أن املراد من الكلمتني )سنة، عام( هو )الشدة والرخاء(

ا يشككون يف حقيقة قوم عاد ألهنم مل جيدوا هلم أثرًا على اإلطالق جمرى كتشف علماء التاريخ الذين كانو ا  -5
لنهرين جافني يندفع أحدمها من الغرب إىل الشرق واآلخر من اجلنوب إىل الشمال فأنبهر األمريكيون، ألن 

  البعيد.الربع اخلايل اآلن من أكثر أجزاء األرض جفافاً وقحولة ومع ذلك كانت به أهنار جارية يف املاضي غري
كتشف علماء التاريخ عمراانً ال تعرف البشرية نظرياً له يف ضخامته، أن هذا االكتشاف العظيم دفع العلماء ا  -6

إىل إقامة مؤمتر يضم علماء اآلاثر وعلماء األداين فأمجع العلماء على أن هذه القصور هي قصور )أرم( اليت 
ملدينة اكتشفوا قلعة ضخمة مثانية األضالع على أسوار املدينة وصفها القرآن عندما بدأوا إبزالة الرمال عن هذه ا

ثـأُلَها يف  مقامة على أعمدة ضخمة عديدة كما يصفها ربنا تبارك وتعاىل  ) إ َرَم َذات  الأع َماد الايت  َلَأ ُُيأَلقأ م 
 .الأب اَلد  (
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ABSTRACT 

Moral disintegration is evident today in some Muslim societies to the extent that 

many Muslims currently are about to molt out of their identities and abandon their 

morals and principles. This is attributed to lack of knowledge of complacency in 

self characteristics, including its tendency to incline towards fancy desires. And 

not realizing the danger of following this gravity on oneself and on the masses of 

people as well. Moreover, nearly complete negligence of taking legitimate 

measures to adhere self- continence.  

Allah has urged us, as Muslims, to know the nature of humans in several verses, 

e.g. Knowledge of humans to their nature makes it possible to control oneself and 

become more stable and consistent to abide by teachings of Islam.  And then enjoy 

a life- style that is free of reassurance and disorders as a result of following one’s 

pleasures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 27 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

                                                           

 [.21اآلية ] سورة الذارايت, (1)

 امللخص

املسلمة تكاد   إن االنفالت األخالقي اليوم ابت جلياً يف بعض اجملتمعات اإلسالمية اليت أصبحت فيه الشخصية  
أدى اىل تفشى االحنرافات اخللقية يف كافة جوانب احلياة؛ بسبب التهاون تنسلخ عن هويتها وأخالقها ومبادئها؛ مما 

وعدم ادراك خطورة هذا االتباع على  يف عدم معرفة خصائص النفس اليت من بينها ميلها اىل اتباع اهلوى الشهوات.
  الفرد وعلى اجملتمع. وكذلك اإلمهال يف أخد التدابري الشرعية لضبطها وهتذيبها.

(1) تُ ب ِصُرونَ  أََفاَل  أَنُفِسُكم   َويف  . قال تعاىل:اإلسالمي حثنا علي معرفة النفسإن الدين  
فإن بصرية اإلنسان لنفسه   

ومعرفة حقيقتها جتعله مسيطرًا عليها بعدم الركون اليها يف اتباع ما تشتهيه؛ فيحقق لنفسه االستقرار والثبات على 
 حياة االطمئنان اخلالية من االضطراابت الناجتة من جراء اتباع امللذات.االلتزام بتعاليم اإلسالم. وعندئذ يعيش 

 

 .اإلسالم -الضوابط  -اتباع اهلوى  –الشهوات  –  النفسكلمات افتتاحية: 
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 املقدمة
يعترب اتباع  الشهوات وامللذات ميل فطري أودعه هللا يف نفس اإلنسان؛ ليسد متطلباته بطريقة جتعله متوازانً وسعيداً   

يف حياته. وُيشكل اإلفراط يف اتباع الشهوات خطراً على الفرد واجملتمع؛ فتنتشر املعاصي واالحنرافات املؤدية لغضب هللا 
بة يف هذا املوضوع؛ لنحدد فيه اجلوانب اليت تبني األخطار النامجة من جرّاء وسخطه؛ فكان ذلك  الداعي اىل الكتا

إلبراز مسات الشخصية املسلمة  وذلك اتباع امللذات, ونوضح أهم الضوابط املؤثرة على النفس لتهذيبها؛االفراط يف 
املنهج  ابتباع ناوللوصول ايل ذلك التزماملتزنة اليت هلا أتثري اجيايب يف اجملتمع اإلسالمي اخلايل من املخالفات الشرعية, 

الفصل األول  ثعلى مبحث وثالثة مطالب. حتد يشتملفصلني وكل فصل  إىل:ستقرائي الوصفي يف خطة مقسمة اإل
 .أما الفصل الثاين فتناول أتثري بعض الشهوات على النفس, خطر اتباع اهلوى والشهوة نع

 

 اهلوى والشهوات. األول: خطرالفصل 

 ألول: اتباع اهلوى والشهوات.املبحث ا

    املطلب األول: تعريف اهلوى والشهوة عند العلماء

 .(3)ُعرف أبنه: ميل النفس إىل ما تشتهىو  (2).اهلوى عند العلماء: هو ميل الطبع إىل ما يالئمه   

العاطفة من غري حتكيم العقل حكم  فهو السري وراء ما هتوى النفس وتشتهى, أو النزول على :تباع اهلوىاأما تعريف    
 (5)حركة النفس طلباً للمالئم.  هي. والشهوة: (4)أو الرجوع إىل شرع أو تقدير العاقبة

 

 

 

                                                           

 .35م, ص1998ه , 1418, 1الرمحن, ذم اهلوى, تح: عبد اللطيف السبع العلمي, لبنان, بريوت, دار الكتاب العريب, طاجلوزي, أيب الفرج عبد  (2)
 .216ه , ص1405، 1اجلرجاىن، على بن حممد بن على، التعريفات, تح: إبراهيم األبياري، لبنان, بريوت، دار الكتاب العرىب، ط( 3)
 .31، ص2, جه 1407، 1، مصر, املنصورة, دار الوفاء للطباعة والنشر، ط يقنوح، السيد حممد، آفات على الطر ( 4)
 .111اجلرجاىن، معجم التعريفات، مرجع سابق, ص (5)
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, واالرتباط بني معىن اهلوى ومعىن الشهوة. فاهلوى املعاينومن خالل أتمل التعريفات السابقة ميكن مالحظة الرتادف بني 
رمحه -(6)ةيوالشهوة هى حركة ذلك امليل لتحقيق الطلب, ولقد أشار اإلمام ابن تيمهو ميل النفس إىل ما تشتهى, 

اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه،  منف حقيقة األمر أهنما متالزمان:إىل ذلك االرتباط بقوله: " -هللا
واتباع اإلرادة هو امتثال أمرها وفعل ما  .فإن ذلك من آاثر اإلرادةاه, وكذلك من اتبع اهلوى القائم بنفسه اتبع ما يهو 

اإلنسان وهو أمر طبيعي مباح مامل يُفرط أو يُبالغ فيه.كما  لنفس إىل ما حتب هو أمر قد خلق يف. فإن ميل ا(7)تطلبه" 
هذا امليل قد ُخلق يف اإلنسان لضرورة بقائه، فإنه لوال ميله إىل "بقوله:  -رمحه هللا-(  8)مام ابن اجلوزىأشار اليه اإل

إمنا يذم املفرط من ذلك، وهو ما يزيد على اإلطالق املطعم ما أكل وإىل املشرب ما شرب؛ فال يصلح ذم اهلوى على 
 (9).جلب املصاحل ودفع املضار"

 

 املطلب الثاين: خطر اتباع اهلوي يف القرآن:

بني القرآن الكرمي أن اتباع اهلوى والشهوات من أخطر األمراض الىت تصيب النفس وُتضلها حنو طريق االحنالل اخلُُلقي   
هُ  َأو   يَ ل َهث   َعَلي هِ  حَت ِمل   ِإن ال َكل بِ  َكَمَثلِ   َفَمثَ ُلهُ  َهَواهُ  َوات ََّبعَ  ...املذموم؛ فقال جلَّ شأنه ىف كتابه العزيز:  ذَِّلكَ  َهثيَ ل   تَ ت  رُك 

بُوا    الَِّذينَ  ال َقو مِ  َمَثلُ  هذه اآلية دلت على أن سلوك اتباع اهلوى توصل حباملها إىل منازل البهائم،    (10) ... ِِباَيتَِنا َكذَّ

                                                           

م، ، شيخ اإلسالابن تيمية: هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن القاسم اخلضر النمري احلرايب الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، اإلمام (6)
عنه ذهب إىل  ولد يف حران، وحتول به أبوه إىل دمشق، فنبغ واشتهر, وذهب إىل مصر من أجل الفتوى فأفىت هبا، واعتقل وسجن ابإلسكندرية، وبعد اإلفراج

لدين، فصيُح اللسان، دمشق واعتقل هناك، ومات معتقالً بقلعة دمشق؛ فخرجت دمشق كلها يف جنازته، كان كثري البحث يف فنون احلكمة، داعية إلصالح ا
ه . ينظر: الزركلي، خري الدبن، األعالم. قاموس 178برع يف العلم والتفسري، له مؤلفات كثرية منها: جمموع الفتاوى، ورفع املالم عن أئمة األعالم، تويف سنة 

 .144, ص1، ج15يني, طتراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني, لبنان, بريوت, دار العلم للمال
 . 76-75م، ص1990ه، 1411ابن تيمية، تقى الدين أمحد، طب القلوب، الكويت, دار الدعوة للنشر والتوزيع،  (7)
 علم ملسري ىفابن اجلوزى: هو عبد الرمحن بن على بن حممد اجلوزى، أبو الفرج اإلمام احلافظ املؤرخ الواعظ، صاحب "املنتظم ىف اتريخ األمم"و "زاد ا (8)

ه ، وشرع ىف طلب العلم وهو صغري، فأخذ العلم عن مجهرة من أفاضل العلماء 511التفسري" و "أخبار األذكياء" وغري ذلك من املصنفات, ولد ىف بغداد سنة 
ذهبم لساانً وأجودهم بياانً. وكان مكثراً من أحسن الناس كامالً وأمتهم نظاماً وأع -رمحُه هللا -ىف عصره منهم : أبوبكر الدينورى والقاضي أبويعلى وغريمها، كان

 -أمحد بن حنبلمن التصنيف, جتاوزت مؤلفاته أربعمئه مؤلف. توىف سنة سبع وتسعني ومخسمائه يف العراق بغداد ودفن ىف مقربة ابب حرب جبوار قرب اإلمام 
احلنبلي الدمشقي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، تح: عبد القادر . ينظر: ابن العماد, شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد العكري -رمحُه هللا

 .37، ص1م، مج1986ه , 1406، 1األرانؤوط وآخرون، دمشق, بريوت، دار ابن كثري، ط
  .35اجلوزي, ذم اهلوى, مرجع سابق, ص ((9

 [.175سورة األعراف اآلية ] (10)
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فوجه الشبه بني املتبع هواُه والكلب هو دوام احلال على وجهة واحدة من السوء, فكما إن اللهث طبيعي للكلب يف 
 ,ال فهو الهٌث، فكذلك حال احلريص على الدنيا إن وعظته فهو اليقبل الوعظ أحواله سواء طردتُه وزجرته أومجيع 

الزمة مله. كما إن اللهث طبيعة  ةالزمم عةأيضاً؛ ألن احلرص على الدنيا صار طبي علي الدنيا فهو حريص  وإن تركته
 . (11)للكلب

وقد حذران هللا سبحانه وتعاىل يف عديد من اآلايت من اتباع اهلوى؛ ملا له من أضرار تعود على الفرد وعلى اجملتمع؛  
ََوى تَ تَِّبُعوا   ...َفالَ  فقال تعاىل: اآلية تبني "أن ،   (12)َخِبريًا تَ ع َمُلونَ  ِبَا َكانَ   اللَّ  فَِإنَّ  تُ ع ِرُضوا   َأو   تَ ل ُووا   َوِإن تَ ع ِدُلوا   َأن اهل 

 تَ تَِّبعِ  َواَل  ... :وقال تبارك وتعاىل (13) اتباع اهلوى حيمل على الشهادة بغري احلق وعلى اجلور يف احلكم اىل غري ذلك,"
ََوى َسابِ  يَ و مَ  َنُسوا ِبَا َشِديدٌ  َعَذابٌ  هَلُم   اللَِّ  َسِبيلِ  َعن َيِضلُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  اللَِّ  َسِبيلِ  َعن فَ ُيِضلَّكَ  اهل  ال " أي:,  (14)احلِ 
َوىتَ تَِّبِع  مما ال يكاد يقع من املعصوم. وظاهر السياق أن املراد وال تتبع هوى النفس يف احلكومات،  اهلوىفإن اتباع  اهل 

 (.15) وعمم بعضهم فقال: أي يف احلكومات وغريها من أمور الدين والدنيا."

ويف آية أخرى يبني لنا أن من هنى نفسه عن هواها وردها اىل طاعة هللا؛ فإن اجلنة مرِجُعُه, كما جاء يف قوله تعاىل: 
ََوى َعنِ  الن َّف سَ  َونَ َهى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمن   َوأَمَّا  وينب أن اتباع اهلوى يضل عن طريق اهلدى؛ فقال سبحانه: ، (16)اهل 

َتِجيُبوا ملَّ   فَِإن َا فَاع َلم   َلكَ  َيس  َواءُهم   يَ تَِّبُعونَ  أمنَّ نَ  ُهًدى بَِغري ِ  َهَواهُ  ات ََّبعَ  ممَّنِ  َأَضلُّ  َوَمن   أَه  ِدي اَل  اللََّ  ِإنَّ  اللَِّ  مِّ  ال َقو مَ  يَ ه 
 . (17 )الظَّاِلِمنيَ 

                                                           

جاة، حممد األمني عبد هللا األرمي العلوى اهلررى الشافعي، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، لبنان, بريوت، دار طوق النالعلوى،  (11)
 .234، ص10مج ، 2001ه ، 1421، 1ط
 [.135النساء، اآلية ] سورة (12)
اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن، تح: أمحد الربدوين, وإبراهيم أطفيش،  القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري (13)

  .314, ص5, مجم1964ه , 1384، 1مصر, القاهرة, دار الكتب املصرية، ط
 [.26سورة ص، آالية ] (14)
يم والسبع املثاين, تح: علي عبد الباري عطية, لبنان, األلوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعاين يف تفسري القرآن العظ (15)

 .179 , ص12 ه , مج1415 ,1بريوت, دار الكتب العلمية, ط
 [.40سورة النازعات، اآلية ] (16)
 [.50سورة القصص ، اآلية ] (17)
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: فقال تعاىل ,حذران كذلك من اتباع الشهوات, وبني لنا خطورة االتباع ,فكما حذران هللا تبارك وتعاىل من اتباع اهلوى
 ََغيًّا يَ ل َقو نَ  َفَسو فَ  الشََّهَواتِ  َوات َّبَ ُعوا الصَّاَلةَ  َأَضاُعوا َخل فٌ  بَ ع ِدِهم   ِمن َفَخَلف (18) ،فإن خطورة اتباع الشهوات 

 .   (19)احملرمات كنكاح األخت من األب وغريهاترك الصلوات املفروضة وشرب اخلمر واستحالل  :تؤدي إىل

وهم:" الذين يدورون مع شهوات أنفسهم، وينهمكون فيها، فكأهنا أمرهتم يف آية أخرى من متبعي الشهوات  هللا وحذران
 َمي الً  مَتِيُلوا   َأن الشََّهَواتِ  يَ تَِّبُعونَ  الَِّذينَ  ... َويُرِيدُ   :فقال( 20)فليس قصدهم إال التمتع ابللذة", ابتباعها فامتثلوا أمرها

  ...  (21)َعِظيًما

 

 املطلب الثالث: خطر اتباع اهلوي يف السنة النبوية:
من دان (22): )) الكيس-صلى هللا عليه وسلم -وضحت السنة النبوية املطهرة أتثري اتباع اهلوى والشهوات؛ فقال

اإلنسان  أن فهذا احلديث يدل على ، (23)متىن على هللا((نفسُه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من اتبع نفسه هواها 
ىل رغبتها وهواها، والعاجز خالف ذلك فال ينظر إينظر يف عواقب األمور؛ فيمنع نفسه وجُياهدها أبالّ مييل الذي العاقل 

  .لعواقب اتباع اهلوى، فكلما دعاُه هواُه اىل شئ ارتكبه

 -واالستهانة ابلذنوب, كما قال الرسول, قسوة القلوب: وعواقب مهلكة منهاتباع اهلوى والشهوات آاثر ضاره إلإن    
إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه  )): -سلمو صلى هللا عليه 

   (.24)((كذابب مر على أنفه فقال به هكذا 

    

                                                           

 [.59سورة مرمي ، اآلية ] (18)
ه , 1420، 3الرازي، أبو عبد هللا بن عمر بن احلسن احلسني التيمي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، لبنان, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب، ط (19)

 .552, ص12مج
 .31,ص6العلوى، تفسري حدائق الروح والرحيان ىف رواىب علوم القرآن, مرجع السابق, مج (20)

 [.27]سورة النساء اآلية  ((21
, 1401الصاحل، العلي الصاحل, أمينة الشيخ سليمان أمحد, املعجم الصايف يف اللغة العربية, اململكة العربية السعودية, الرايض,  الكيس: العاقل. ينظر: (22)

 .580ص
ه  ، 1430ا, دار الرسالة العاملية، ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزوين، سنن ابن ماجه، تح: شعيب األرنووط، وعادل مرشد وغريمه ( 23)

 .328، ص 5، مج 4260م ، أبواب الزهد، ابب ذكر املوت واالستعداد له، رقم احلديث 2009
اجلامع الصحيح املختصر"صحيح البخاري", تح: مصطفى ديب البغا, بريوت, اليمامة,  البخاري, حممد بن إمساعيل ابو عبد هللا البخاري اجلعفي,  (24)

 .2324، ص5، مج5949، كتاب الدعوات، ابب التوبة, رقم احلديث  م1987ه , 1407, 3ثري, طدار ابن ك
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الشهوات يعطالن عمل نعمة العقل والتفكر والتأمل يف عواقب ما جينيه اهلوى من هتك االستار و فإن اتباع األهواء 
صلى هللا عليه  -قال رسولنا الكرميكما اهلالك   إىل من املهلكات املؤذيةوهو ( 25)لق وفوت الفضائل.اخلوالفضيحة بني 

 (26))) ثالث مهلكات، شح مطاع, وهوى متبع. وإعجاب املرء بنفسه((.:-وسلم

فإن اتباع اهلوى هو جملب لآلفات املذمومة واحملرمة كاالعتداء على اآلخرين، والظلم، والرايء وغريها, فالنفس إذا أحبت 
شيئاً سعت ىف حصوله ِبا ميكن؛ فتسعى ىف أمور كثرية لتحقيق الغاية املطلوبة الىت تريدها، كأن يبغض شخصاً حلسده 

  (27).قوقه أو ابلعدوان عليهله فيؤذي من له به تعلق، إما ِبنع ح

لشقاء واالضطراابت النفسية وعدم االتزان ىف لومن خالل العرض السابق لصفة اهلوى والشهوة؛ فهما مصدران 
الشخصية؛ فاهلوى يدعو إىل اللذة من غري التفكري ىف عاقبته، وهلذا يتضح أن اتباع اهلوى صفة غري الئقة ابلنفس 
اإلنسانية املكرمة من عند هللا سبحانه وتعاىل, وإن اخلالص من ذلك املرض يكون ابتباع ما جاء ىف القرآن الكرمي فهو 

َقى َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  ...َفَمنِ  قال جل شأنه ىف كتابه العزيز: والطمأنينة, كماصدر السعادة والراحة م  َيش 

على كل مسلم اتباعه، لكى تعيش نفسُه مستقرًة وصافيًة من العاهات  احلقيقي الذى يتوجب نهجفذلك هو امل  (28)
 القلبية. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قافة ابن اجلوزى, مجال الدين أىب الفرج عبد الرمحن، الطب الروحاىن، تح: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوىن زغلول، مصر, القاهرة، مكتبة الث (25) 

 .10م ، ص1986ه ، 140، 1الدينية، ط
لرايض، البيهقى، اإلمام احلافظ أىب بكر أمحد احلسني، شعب اإلميان، تح: عبد العلى عبد العلى عبد احلميد حامد، اململكه العربية السعودية، ا (26)  

 .203, ص731, رقم احلديث 2م، مج2003ه ، 1423، 1مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، ط
، 3ها ويليها التحفة العراقية ىف األعمال القلبية، مصر, القاهرة، املطبعة السلفية ومكتبتها للنشر، طابن تيمية، تقى الدين أمحد، أمراض القلوب وشفاؤ  (27)

 .25، ص1402
 [.123سورة طه, اآلية ] (28)
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 املتبعة وأتثريها على النفس: الشهواتالثاين: الفصل 

 املبحث األول: أتثري شهوة املال والبطن والفرج على الفرد وعلى اجملتمع.

 املطلب األول: شهوة املال

 (29   )اً مجَّ  ُحبًّا ال َمالَ  َوحتُِبُّونَ   :* شهوة حب املال: إن حب املال غريزة فطرية يف اإلنسان كما جاء يف قوله تعاىل  

والتعلق هبا واحلرص على شهواهتا  ,حب الدنيا يفشهوة حب املال تضعف اإلميان يف النفس وتقو  (30)الكثري". :واجلمُّ  "
وترتك الطاعات. وقد بني القرآن الكرمي ىف قصصه املشاهد الىت تبني خطر االفراط  املعاصيحىت تنغمس يف  ؛وأهوائها

كما جاء ىف قصة   اإلفراطيف شهوة حب املال وأتثريها السيئ على حياة الفرد, وما أنزله هللا من عقوابت رادعه هلذا 
َنَّةِ  َأص َحابَ  بَ َلو انَ  َكَما  بَ َلو اَنُهم   ِإانَّ  أصحاب اجلنة ىف سورة القلم. قال تعاىل: ِبِحنَي َواَل  لََيص رُِمن ََّها أَق َسُموا ِإذ   اجل   ُمص 

تَ ث  ُنوَن* َفطَافَ  َها َيس  ِبِحنَي* َأنِ  َكالصَّرمِِي* فَ تَ َناَدوا  اَنئُِموَن* َفَأص َبَحت   َوُهم   رَّبِّكَ  مِّن طَاِئفٌ  َعَلي    َحر ِثُكم   َعَلى اغ ُدوا ُمص 
ُخَلن ََّها الَّ  يَ َتَخافَ ُتوَن* َأن َوُهم   فَانطََلُقواَصارِِمنَي*  ُكنُتم    ِإن ِكنٌي* َوَغَدو ا َعَلي ُكم ال يَ و مَ  يَد   َرأَو َها قَاِدرِيَن* فَ َلمَّا َحر د   َعَلى مِّس 

 ظَاِلِمنَي* فَأَق  َبلَ  ُكنَّا  ِإانَّ  َربَِّنا ُسب َحانَ  وَن* قَاُلواُتَسبِّحُ  َلو اَل  لَُّكم   أَُقل أملَ   أَو َسطُُهم   حَم ُروُموَن* قَالَ  حَن نُ  َلَضالُّوَن َبل   ِإانَّ  قَاُلوا
رًا يُ ب ِدلََنا َأن َرب َُّنا طَاِغنَي* َعَسى ُكنَّا  ِإانَّ  َوي  َلَنا ايَ  يَ َتاَلَوُموَن* قَاُلوا بَ ع ض   َعَلى بَ ع ُضُهم   َها َخي   ن    رَاِغُبوَن* َكَذِلكَ  َربَِّنا ِإىَل  ِإانَّ  مِّ
ِخرَةِ  َوَلَعَذابُ  ال َعَذابُ  بَ رُ  اآل  فأصحاب اجلنة أقسمو: أي "حلفوا فيما بينهم ليجذَّن مثرها لياًل  (31)يَ ع َلُموَن*  َكانُوا  َلو   َأك 

ء " ؛ فعاقبهم هللا تبارك وتعاىل على فعلهم هذا (32)لَئالَّ يع لم هبم فقري وال سائل، ليتوفَّر مَثرها عليهم واَل يتصدقوا منه بشي 
منها شئ فأصبحت سوداء  مثاره مل يبقَ  أى كالبستان الذى ُصرمت َكالصَّرميِ   فََأص َبَحت  حبرق بستاهنم فقال جل شأنه: 

  ملَّا أدركوا قبح فعلهم بسبب العقوبة اليت حلت هبم. . فكانت النتيجة الندم واحلسرة(33)من شدة االحرتاق

شار القرآن الكرمي اىل خطورة طغيان شهوه املال على النفس أبن تصل بصاحبها اىل جحود النعمة وإنكار يوم القيامة وأ 
ِسهِ  ظَاملٌِ  َوُهوَ  َجن ََّتهُ  َوَدَخلَ  كما حصل لصاحب اجلنتني؛ فقال جّل شأنه:  َأُظنُّ  أَبًَدا*َوَما َهِذهِ  تَِبيدَ  أَن َأُظنُّ  َما قَالَ  لِّنَ ف 

                                                           

   .[20] سورة الفجر, اآلية ((29

  .54, ص20القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن, مرجع سابق, مج ((30

  [32, 17اآلية ] سورة القلم, ((31
، 1ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط( 32)

  .196, ص8م, مج1999ه ,1420
، 9, مجوت, دار إحياء الرتاث العريبأبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بري  (33)

 .15ص
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رًا أَلَِجَدنَّ  َريبِّ  ِإىَل  رُِّددتُّ  َولَِئن قَائَِمةً  اَعةَ السَّ  َها َخي   ن   فإن" قصة الرجلني واجلنتني تضرب مثالً للقيم الزائلة   (34)ُمنَقَلًبا مِّ
لطائفة من والقيم الباقية، وترسم منوذجني واضحني للنفس املعتزة بزينة احلياة، والنفس املعتزة ابهلل. وكالمها منوذج إنساين 

صاحب اجلنتني منوذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكرب اليت تسيطر على أقدار  .الناس
الناس واحلياة, وحيسب هذه النعمة خالدة ال تفىن؛ فلن ختذله القوة وال اجلاه. وصاحبه منوذج للرجل املؤمن املعتز إبميانه، 

.فكانت نتيجة االغرتار ابملال (  35)عم، موجبة حلمده وذكره، ال جلحوده وكفره"الذاكر لربه، يرى النعمة دلياًل على املن
َتيِن  ايَ  َويَ ُقولُ  ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَةٌ  َوِهيَ  ِفيَها أَنَفقَ  َما َعَلى َكفَّي هِ   يُ َقلِّبُ  فََأص َبحَ  بَِثَمرِهِ  َوأُِحيطَ  : كما قال تعاىل رِك   ملَ   لَي    أُش 

"الثمر كله مدمر كأمنا أخذ من كل جانب فلم يسلم منه البستان وصاحبه كالتايل: فأصبح حال  (36  ) َأَحًدا ِبَريبِّ 
شيء. واجلنة خاوية على عروشها مهشمة حمطمة. وصاحبها يقلب كفيه أسفاً حزانً على ماله الضائع وجهده الذاهب. 

   .(37)وهو اندم على إشراكه ابهلل، يعرتف اآلن بربوبيته ووحدانيته"

الذي آاته هللا من الكنوز ما تنوء حبمل مفاحتها أقوايء من الرجال؛ فلم يشكر املنعم وإمنا جحد  (38)وكذلك قصة قارون 
َنا وتكرب وأفسد يف األرض؛ فجازاه هللا كما جاء يف اآلية: َر ضَ  َوِبَدارِهِ  ِبهِ  َفَخَسف   ِمن يَنُصُرونَهُ  ِفَئة   ِمن َلهُ  َكانَ   َفَما األ 

نَتِصرِيَن * ِمنَ  َكانَ   َوَما اللَِّ  ُدونِ 
ُ
َم سِ  َمَكانَهُ  مَتَن َّو ا الَِّذينَ  َوَأص َبحَ  امل  ِمن   َيَشاء ِلَمن الّرِز قَ  يَ ب ُسطُ  اللََّ  َوي َكَأنَّ  يَ ُقوُلونَ  اِبأل 

َنا اللَُّ  مَّنَّ  َأن َلو اَل  َويَ ق ِدرُ  ِعَباِدهِ  ِلحُ ي ُ  اَل  َوي َكأَنَّهُ  بَِنا خلَََسفَ  َعَلي   فقد بلغ قارون ذروة الطغيان، وقال    (39)ال َكاِفُرونَ  ف 
نَّكَ  َواَل  . وهو مغرت بنفسه: رِِكنيَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َواَل  َربِّكَ  ِإىَل  َواد عُ  إِلَي كَ  أُنزَِلت   ِإذ   بَ ع دَ  اللَِّ  آاَيتِ  َعن   َيُصدُّ  . (40)ال ُمش 

صلى هللا  -كما قال رسولنا الكرمي  يزة يف اإلنسان, وأهنا تتمادىر من خالل العرض السابق يتضح أن حب املال غ   
الغريزة؛  هيان هذغوعلى اإلنسان أن حيذر من ط (.41)((لو كان البن آدم واداين من مال البتغى اثلثا  )): -عيه وسلم

د النعمة والّشح, وقد جحو  واإلسرافمن تكرب وغرور وإعجاب النفس والتبذير  .ملا هلا من أتثري سليب على النفس

                                                           

 [.35،36سورة الكهف, اآلية ] (34)
 .2270, ص4مج, م2003ه , 1423، 32سّيد، يف ظالل القرآن، مصر, القاهرة, دار الشروق، طقطب،  (35)

 [.42سورة الكهف، اآلية ] (36)
  .2271, ص4قطب, يف ظالل القرآن, مرجع سابق, مج (37)
بن عمران بن قاهت. وكان يسّمى "املنور" حلسن صوته ابلتوارة, فأهلكه البغي لكثرة  -عليه السالم -هو قارون بن يصهر بن قاهت, ابن عم موسى (38)

 .253, 6ينظر: ابن كثري, تفسري القرآن العظيم؛ مرجع سابق, مجماله. 
 [.81،82سورة القصص، اآلية ] (39)
 [.   87سورة القصص, اآلية] (40)
، كتاب الزكاة، النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب (41)

 .825، ص2، مج1048ابب لو أن البن آدم واديني البتغى اثلثاً. رقم احلديث 
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تضعف عقيدة املؤمن ابعتقاده أن ما ميلك من أموال وثروات هي من جهده وعناءه وكدِّه, ويغفل على أن هللا سبحانه 
 .  (42)... َيَشاء ِلَمن الّرِز قَ  يَ ب ُسطُ  َربَّكَ  ِإنَّ  وتعاىل يبسط الرزق ملن يشاء كما أخربان يف قوله:

فحب املال إبفراط يؤدي أيضًا اىل االعتداء على اآلخرين ابلسرقة واالختالس وعدم إعطاء احلقوق ملستحقيها,     
وكسب املال من طرق غري مشروعة, كذلك يؤدي اىل تفشي احلسد والبغضاء  وانتشار الرشوة األمانةوكذلك عدم أتدية 

املرء أن يوقظ نفسه أبالّ تقع يف وحل املعصية جرّاء  األمور اليت هنى هللا عنها. وعلىوغريها من  ,واألاننية بني املسلمني
اتباع شهوة املال. وعليه أن يروض نفسه على القناعة والصرب, وأن يسلك طريق كسب مال احلالل؛ ألن هللا سبحانه 

الا تـاُزوُل قاداماا عاْبٍد يـاْوما : ))-صلى هللا عليه وسلم -وتعاىل يسأل عبده يوم القيامة عن مصدر ماله كما جاء يف حديثه
با  ا أافْـنااُه، واعاْن ِعْلِمِه ِفيما فـاعالا، واعاْن مااِلِه ِمْن أاْينا اْكتاسا ُه واِفيما أانـْفاقاُه، واعاْن ِجْسِمِه الِقيااماِة حاَّتى ُيْسأالا عاْن ُعُمرِِه ِفيما

ُه((  جتارة، وربح حيوان، ونتاج زراعة، أن يطرق كل األبواب املشروعة لكسب املال: من"مناءوكذلك عليه .  (43)ِفيما أاْبالا
 (44) والصناعة." صناعة وكسب

 

 املطلب الثاين: شهوة البطن 

هى الشهوة اليت ال يستغىن عنها البشر أبداً؛ فال بدَّ منها لدوام احلياة, وقد بني هللا سبحانه وتعاىل هذه الصفة املالزمة  
فالطعام والشراب     (45)... َصاحِلًا َواع َمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا  الرُُّسلُ  أَي َُّها ايَ  لإلنسان ِبا فيهم األنبياء والرسل يف قوله:

 َفُكُلوا   على عباده؛ فينبغي أن يسارعوا ابحلمد والشكر عليها كما أمران سبحانه يف قوله:. ىلمن النعم اليت أنعم هللا تعا
ُكُروا   طَيًِّبا َحالالً  اللُّ  َرَزَقُكمُ  ممَّا هُ  ُكنُتم    ِإن اللِّ  نِع َمتَ  َواش  وقد فإن العبد ينال رضا ربه بشكره ومحده له,   (46)تَ ع ُبُدونَ  ِإايَّ

                                                           

 [.             30اإلسراء, اآلية ] (42)
ى الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، تح: ابراهيم عطوة عوض، مصر, شركة مكتبة مصطفى البايب أبو عيس (43)

  .612, ص4, مج2416م, أبواب صفة القيامة والرقائق والروع, ابب يف القيامة, رقم احلديث1975ه , 1395، 2احلليب، ط
م,  2015اخلريي, والعمل اإلسالمية الشؤون املتحدة, ديب, الدائرة العربية يف الشريعة اإلسالمية, اإلماراتفارس, طه حممد, ضوابط كسب املال  (44)

 .17ص
 [.51سورة املؤمنون، اآلية ]( 45)
 [.114سورة النحل, اآلية] (46)
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فيحمده األكلة  إن هللا لريضى عن العبد أن أيكل)) عن ذلك يف حديثه: -وسلمصلى هللا عليه -أخربان رسولنا الكرمي
 .(47)((عليها هفيحمد عليها أو يشرب الشربة

تعترب شهوة البطن من أعظم املهلكات. منها حتدث شهوة الفرج والرغبة يف املال, ويتبعها آفات كثرية كلها من بطر   
وحذران هللا تبارك وتعاىل من اتباع خطوات الشيطان عند السعي ألكل الطيبات؛ فشهوة البطن عندما  (48).الشبع

 ممَّا ُكُلوا    النَّاسُ  أَي َُّها ايَ  لطرق ومكائد شيطانية دون التفكري يف العواقب؛ فقال جل شأنه تسيطر على اإلنسان تدفعه
كما أمران ابالعتدال يف املأكل واملشرب؛   . (49)مُِّبنيٌ  َعُدو   َلُكم   ِإنَّهُ  الشَّي طَانِ  ُخطَُواتِ  تَ تَِّبُعوا   َوالَ  طَيِّباً  َحاَلالً  اأَلر ضِ  يف 

َربُوا   ...وُكُلوا   لضبط شهوة البطن, فقال تعايل رُِفوا   َوالَ  َواش  رِِفنيَ  حيُِبُّ  الَ  ِإنَّهُ  ُتس  أن أيكل على اإلنسان: "   . (50)ال ُمس 
 . (51)حبيث ال يتعدى اىل احلرام وال يكثر من اإلنفاق املستقبح وال يتناول مقداراً كثرياً يضره وال حيتاج اليهويشرب 

ىل ما حيد طغيان شهوة البطن وهو أن أيكل مقدار ما يسد جوعه, فقال عليه إ وأرشدت السنة النبوية املطهرة املسلم   
بطن حبسب أبن آدم أكالت يُقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث  ما مأل آدمى وعاء  شرا  من))الصالة والسالم: 

 .من مفسدات القلب الطعام": -رمحه هللا- (53)ويقول اإلمام ابن القيم( 52) ((.لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
واملفسد له من ذلك نوعان: أحدمها ما يفسدهُ لعينه وذاته كاحملرمات... والثاين ما يفسده بقدره وتعدى حده كاإلسراف 

وسعها، فإنه جيرى يقوى عليه مواد الشهوة، وطرق جمارى الشيطان و يو  يف احلالل والشبع املفرط؛ فإنه يثقله عن الطاعات
والشبع يطرقها ويوسعها, ومن أكل كثرياً، شرب كثرياً  ,ريه ويسد عليه طرقهمن ابن آدم جمرى الدم، فالصوم يضيق جما

                                                           

، 4، مج2734أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, ابب استحماد محد هللا تعاىل بعد األكل والشرب، رقم احلديث  (47)
 .2095ص

 .204, صم2000ه  ، 1421، 9ابن قدامة )املقدسي(، أمحد بن حممد عبد الرمحن، خمتصر منهاج القاصدين, تح: زهري الشاويش، لبنان, بريوت، ط (48)
 [.168سورة البقرة، اآلية ] (49)
 [.31سورة األعراف، اآلية ]( 50)
 .230, ص14الرازي, مفاتيح الغيب, مرجع سابق, مج (51)
 .590، ص4، مج2380أخرجه الرتمذى يف سننه، أبواب الزهد، ابب ما جاء ىف كراهية كثرة األكل، رقم احلديث  (52)
كبار العلماء،   ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر بن أيّوب بن سعد الزُّرعي الدمشقي أبو عبد هللا، مشس الدين، من أركان اإلصالح يف اإلسالم، وأحد (53)

سراحه بعد موت ابن  مولده ووفاته يف دمشق، تتلمذ على شيخ اإلسالم بن تيمية حىت كان ال خيرج على شيء من كالمه، وسجن معه يف قلعة دمشق، وأطلق
اء عن حكم مساع تيمية، كان حسن اخللق حمبوابً عند الناس، أّلف تصانيف عديدة منها: اعالم املوقعني، وشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر، كشف الغط

 .56، ص6الغناء، وإغاثة اللهفان وغريها. ينظر: الزركلي، األعالم, مرجع سابق, مج
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قوله:" الشبع يورث البالدة ويعمى يف خطر الشبع  -رمحه هللا- (55)وذكر اإلمام الغزايل(  54)فخسر كثرياً". فنام كثرياً 
انكسار و وجعل للجوع فوائد منها: صفاء القلب ورقته, وإنفاذ البصرية, وزايدة اإلدراك وسرعة الفهم  (56)القلب... "

 .(57) النفس وسكوهنا لرهبا

القلب وحترك  يإهنا تقسإذ ىل أن نتائج طغيان شهوة البطن كثرية وأخطارها وخيمة، إمن خالل العرض السابق نتوصل  
الشر ابتباع شهوات أخرى, حترم من وصول الثواب واألجر؛ وتوقع صاحبها يف املعاصي وجتعلُه منشغاًل فيها  يدواع

 مضطرابً يف حياته غري مستقراً.
 

 املطلب الثالث: شهوة الفرج

إحدامها:  الشهوة اجلنسية غريزة جبلت عليها النفس البشرية، فقد جعلها هللا سبحانه وتعاىل ىف الرجل واملرأة لفائدتني,
ال يعظم اليه  ؛: ليدرك اإلنسان لذة يقيس عليها لذات اآلخرة، فإن ما مل يُدرك جنسه ابلذوقبقاء النسل، والثاين

الشوق، إاّل إنه إذا مل تُرد هذه الشهوة إىل االعتدال جلبت آفات كثرية منها الزان واختالط األنساب وجلب األمراض 
 .(58)وغريها من اآلفات

فإن شهوة الفرج إذا سيطرت علي النفس وأصبحت ال رادع هلا والضابط حيكمها؛ يصبح عقل اإلنسان أسريًا هلا  
أما مشهد احليوانية وقضاء "يف قوله : -رمحُه هللا-توجهه كيفما تريد اىل أن تضعه يف املنزلة اليت ذكرها اإلمام ابن القيم 

جمرد  يف اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس مههم إالَّ  بني سائر احليوان إالَّ الشهوة فمشهد اجلهال، الذين ال فرق بينهم و 
درجة اإلنسانية فضالً عن درجة املالئكة.  طريق أفضت إليها، فهؤالء نفوسهم حيوانية مل تفرق عنها إالَّ  أبينيل الشهوة 

                                                           

السعوى وآخرون، ، حممد بن أىب بكر الزرعى الدمشقى، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، تح: انصر بن سليمان ابن القيم اجلوزية (54)
 .1177، ص2م, مج2011ه  ،1432، 1اململكة العربية السعودية, الرايض، دار الصميعى للنشر، ط

 ب)حجة اإلسالم(. زين الدين الطوسى الشافعى، مل يكن لطائفة الشافعية يف آخر عصره مثله،الغزاىل: أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد. امللقب  (55)
خيه أمحد يف اشتغل يف مبدأ أمره بطوس على أمحد الراذكاىن، مث قدم اىل نيسابور, ودرس ِبدينة بغداد؛ فأعجب به أهل العراق مث ذهب للحج وانب عنه أ

ىل بيت املقدس, مث قصد مصر مث عاد اىل وطنه بطوس. وصنف كتب عديدة منها: الوسيط، والوجيز, وإحياء علوم التدريس، مث انتقل اىل الشام وبعدها ا
مجادى أآلخرة  الدين. وهو من أنفس الكتب وأمجلها. ولد سنة مخسني وأربعمائة، وقيل سنة إحدى و مخسني ابلطابران. توىف يوم اإلثنني يف الرابع عشر من

لطابران. ينظر: ابن خلكان, أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر, وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, تح: إحسان سنة مخس و مخسائة اب
 .217-216, ص4م, مج1971, 1عباس, لبنان, بريوت, دارصادر, ط

  .969م, ص2005ه , 1426، 1الغزايل, أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، لبنان, بريوت، دار ابن حزم، ط( 56)
.  969الغزايل, أحياء علوم الدين, املرجع السابق, ص(  57) 

 .205ابن قدامة املقدسى، خمتصر منهاج القاصدين، مرجع سابق, ص (58)
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ى هللا سبحانه وتعاىل وقد مسّ ( 59) ا"وهم يف أحواهلم متفاوتون حبسب تفاوت احليواانت الىت هم على أخالقها وطباعه
 يأ . (60)مَّع ُروفًا قَ و اًل  َوقُ ل نَ  َمَرضٌ  قَ ل ِبهِ  يف  الَِّذي فَ َيط َمعَ  اِبل َقو لِ  خَت َضع نَ  ... َفاَل  هذه الشهوة مرضًا فقال سبحانه:

 (61)فال تلن ابلقول للرجال وال ترققن الكالم؛ فيطمع الذي يف قلبه مرض أى شهوة وقيل النفاق.

وبينت الشريعة اإلسالمية أسباب إيقاظ هذه الغريزة وهى: تربج النساء وإظهار زينتهن من غري ضوابط شرعية, واخللوة 
ولذا قدمها هللا تعاىل على غريها من  ؛واتواالختالط هبن من غري قيود حمددة. فإن شهوة النساء من أعظم الشه

 الشََّهَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  زُيِّنَ  الشهوات؛ لعظم فتنتها وقوة أتثريها على الفرد وعلى اجملتمع, يقول سبحانه يف حمكم كتابه:
َي لِ  َوال ِفضَّةِ  الذََّهبِ  ِمنَ  ال ُمَقنَطرَةِ  َوال َقَناِطريِ  َوال َبِننيَ  النَِّساء ِمنَ  َر ثِ  َواألَن  َعامِ  ال ُمَسوََّمةِ  َواخل  ََياةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواحل  ن  َيا احل   َواللُّ  الدُّ

نُ  ِعنَدهُ   . (62)ال َمآبِ  ُحس 

فتنة أضر على  يما تركت ىف الناس بعد)): -هللا عليه وسلم ىصل –وهذا ما أكدته السنة النبوية املطهرة يف قوله
ال خيلون رجل أبمراة فإن اثلثهما )): -عليه الصالة والسالم -وىف حديث آخر قال( 63).((الرجال من النساء

إن الدنيا حلوة خضرة وإن هللا مستخلفكم فيها )) : -هللا عليه وسلم ىصل -.ويف حديث آخر قال(64)((الشيطان
. حيذر احلديث من (65)((فينظر كيف تعملون اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بىن إسرائيل كانت ىف النساء

 ألهنا خطر على النفس. ؛الوقوع يف فتنة النساء
 
 
 
 
 

                                                           

 .1042، ص2ابن القيم اجلوزية، مدارج السالكني، مرجع سابق, مج (59)
 [.32سورة األحزاب، اآلية ] (60)
, 1لمية, طاخلازن, عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن, لباب التأويل يف معاين التنزيل, لبنان, بريوت, دار الكتب الع (61)

 .442، ص2مجه , 1415
 [.14سورة آل عمران، اآلية ] (62)
 .1959، ص5، مج4808احلديث  أخرجه البخارى يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب ما يتقى من شؤم املرأة، رقم (63)
 .466، ص3، مج1171أخرجه الرتمذى يف سننه، أبواب الرضاع، ابب ما جاء ىف كراهية الدخول على املغيبات، رقم احلديث  (64)
، 4، مج2742ديث أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, ابب أكثر أهل اجلنة وأكثر أهل النار وبيان الفتنة، رقم احل (65)

 .2098ص
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 : ولعل من أهم أسباب الوقوع يف الشهوة احملرمة 

 : اإلميان سالح املؤمن وهو احلصن احلصني الذي يقي من الوقوع يف مهاوي الرذيلة.ضعف اإلميان 

  (66).((الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خُيالل)) قال:  -صلى هللا عليه وسلم -: عن النىبالرفقة السيئة
  كثري من املعاصي اليت يقع فيها اإلنسان يكون الدافع هلا هو صديق السوء.

 لِّل ُمؤ ِمِننيَ  ُقل: سبحانه فقال (67)النظر سهم مسموم من سهام إبليس وقد حذر هللا عباده املؤمنني منه :إطالق النظر 
  (68.)...هَلُم َأز َكى َذِلكَ  فُ ُروَجُهم   َوحَي َفظُوا أَب َصارِِهم   ِمن   يَ ُغضُّوا

إن فراغ الشباب يقودهم إىل التفكري يف احلرام, ويطلق عنان خياهلم للتخطيط له، حىت يصبح مهاً من  الفراغ القاتل:  
 وقد بني ,ابلطاعة شغلت ابملعصية تشغل مل السيئة وحنوها من املهلكات. والنفس إن اتِبمارسة العاد ويبدونومهم، مه

 .(69)((فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ ن  نعمتان مغبو )) ذلك ىف قوله:  -صلى هللا عليه وسلم -النىب

كثرياً ما يؤدى إىل وقوع املرء يف الفاحشة مع أنه مل   ؛: "التساهل يف النظر إىل النساء وخمالطتهنالتساهل يف احلرام   
 . (70)يكن يقصدها يف البداية ولكن التساهل يف احلرام األقل حرمة يؤدي إىل احلرام األكثر حرمة "

بعدم اجللوس يف الطرقات؛ ألنه  يكاجللوس يف الطرقات، فقد حذران ديننا اإلسالم  القرب من مثريات الشهوة:   
أايكم واجللوس يف الطرقات" فقال اي )) فقال عليه الصالة والسالم:  .مظنة أن يرى اإلنسان فيها ما يثري شهوته

فإذا أبيتم إال اجمللس، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه )) رسول هللا:مالنا بُد، من جمالسنا نتحدث فيها قال: 
  (71)((.بصر، وكف األذى ورد السالم، واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكرغض ال ))؟ قال: 

ومن املثريات أيضاً. املوسيقى واألغاىن، واألماكن املختلطة كاملطاعم واملالهى، والقنوات الفضائية اهلابطة، ومواقع  
 .(72)الشبكة العنكبوتية الىت تنشر الرذيلة، واجملالت الىت حتتوى على الصور املباحة

                                                           

 .589، ص2378أخرجه الرتمذى ىف سننه، أبواب الزهد، رقم احلديث  (66)
 .13-11، ص2009ه  ،1430، 1املنجد، حممد صاحل، الشهوة، اململكة العربية السعودية, جدة، اخلرب, جمموعة زاد للنشر، ط ( 67)
 [.30سورة النور، اآلية]  (68)
 .23571، ص5، مج6049أخرجه البخارى ىف صحيحه، كتاب الرقاق، ابب ما جاء ىف الصحة والفراغ وأن ال عيش إالّ عيش اآلخرة، رقم احلديث  (69)
 .14املنجد، الشهوة، مرجع سابق, ص (70)
 .870،ص2، مج2333احلديث  أخرجه البخارى ىف صحيحه، كتاب املظامل، ابب أفنية الدور واجللوس فيها, واجللوس على الصعدات، رقم  (71)
 .15املنجد، الشهوة، مرجع سابق, ص  (72)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 40 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

 وعدم إظهارغض البصر,  ايتها من طغيان شهوة الفرج منها:ىل املنهج السليم حلماية النفس ووقإولقد دعى اإلسالم 
 يُ ب ِدينَ  َواَل  فُ ُروَجُهنَّ  َوحَي َفظ نَ  أَب َصارِِهنَّ  ِمن   يَ غ ُضض نَ  لِّل ُمؤ ِمَناتِ  َوُقل :لضوابط املذكورة يف اآلية الكرميةاب إالزينة النساء 

َها َظَهرَ  َما ِإالَّ  زِينَ تَ ُهنَّ   َأو   بُ ُعولَِتِهنَّ  آاَبء أَو   آاَبئِِهنَّ  أَو   لِبُ ُعولَِتِهنَّ  ِإالَّ  زِينَ تَ ُهنَّ  يُ ب ِدينَ  َواَل  ُجُيوهِبِنَّ  َعَلى ِِبُُمرِِهنَّ  َول َيض رِب نَ  ِمن  
َواهِنِنَّ  َأو   بُ ُعولَِتِهنَّ  أَب  َناء أَو   أَب  َنائِِهنَّ  َواهِنِنَّ  َبيِن  َأو   ِإخ  َانُ ُهنَّ  َمَلَكت   َما َأو   ِنَسائِِهنَّ  َأو   َأَخَواهِتِنَّ  َبيِن  أَو   ِإخ   َغري ِ  التَّاِبِعنيَ  أَوِ  أمي 

ر بَةِ  أُو يل   زِيَنِتِهنَّ  ِمن خُي ِفنيَ  َما لِيُ ع َلمَ  نَّ أِبَر ُجِلهِ  َيض رِب نَ  َواَل  النَِّساء َعو رَاتِ  َعَلى َيظ َهُروا ملَ   الَِّذينَ  الطِّف لِ  أَوِ  الّرَِجالِ  ِمنَ  اإل ِ
يًعا اللَِّ  ِإىَل  َوتُوبُوا ِلُحونَ  َلَعلَُّكم   ال ُمؤ ِمُنونَ  أَي َُّها مجَِ ال ينظر  ))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم -وروى عنه  . (73)تُ ف 

الرجل إىل عورة الرجل وإىل املراة عورة املراة وال يفضى الرجل إىل الرجل ىف ثوب واحد وال تفضى املرأة إىل املرأة 
 .(74)((يف الثوب الواحد

حترمي االختالط غري املشروع واألمر حبجاب النساء عند اخلروج: وقد ورد ىف بيان ذلك آايت قرآنية وأحاديث  *    
َز َواِجكَ  ُقل النَّيبُّ  أَي َُّها ايَ  منها قوله تعاىل: نبوية عديدة ِننيَ  ال ُمؤ ِمِننيَ  َوِنَساء َوبَ َناِتكَ  ألِّ  َذِلكَ  َجاَلبِيِبِهنَّ  ِمن َعَلي ِهنَّ  يُد 

َذي َن. َفاَل  يُ ع َرف نَ  َأن أَد ىنَ                  . (75)..يُ ؤ 

أايكم والدخول على النساء، فقال رجل من األنصار أفرأيت احلمو )) : أنه قال -صلى هللا عليه وسلم -وروى عنه 
أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج كابن العم. ومعىن احلمو املوت: أن  :ومعىن احلمو (76)((؟ قال احلمو املوت

. غري أن ينكر عليهأة واخللوة من اخلوف منه أكثر من غريه والشر يتوقع منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إىل املر 
  (77)لفتنة واهلالك يف الدين كهالك املوت.لِبالف األجنىب فاخللوة ابإلمحاء مؤدية 

وضح اإلسالم ضابطاً يدعو إىل السيطرة على الّنوازع والتحّكم فيها، وذلك  * الرتغيب يف الصيام لتسكني الشهوة:   
، وإذا مل يتمكن أو ليس ِبقدور املرء أن يتزوج )78(هو الّزواجعن طريق إشباع النفس رغبتها اجلنسّية ابلطريق املشروع و 

ايمعشر ))عليه الصالة والسالم:  فقال ؛الوقوع يف الفاحشة فدلَّهُ رسولنا الكرمي على طريق آخر حيّد من رغبته وحتصنه من

                                                           

 .  [31سورة النور, اآلية ] ( 73)

 .266، ص1، مج338أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، ابب حترمي النظر اىل العورات، رقم احلديث  (74)
        [.59سورة األحزاب, اآلية] (75)

 .1711، ص4، مج2172أخرجه مسلم ىف صحيحه، كتاب السالم، ابب حترمي اخللوة ابألجنبية والدخول عليها، رقم احلديث  (76)
 .1711، ص4النيسابورى، صحيح مسلم، املرجع السابق, مج (77)
 .87م, ص2001ه , 1421, 7جنايت، حممد عثمان, القرآن وعلم النفس، مصر, القاهرة, دار الشروق, ط (78)
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فعليه ابلصوم فإنّه فليتزوج، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع  )79(من استطاع منكم الباءة الشباب
 .)81((()80(له ِوجاء

على النفس اإلنسانية وعلى اجملتمع. فعلى النفس  أتثريتباع شهوة الفرج هلا اىل أن إ عرضه نتوصل مت ومن خالل ما  
 ىل فعل الكبائر :كالزان وشرب اخلمر والسرقة وغريها؛ مما يذهب نور اإلميان من القلب كما أخربان إتضعف إمياهنا وجترها 

ميااُن ))يف حديثه:  -صلى هللا عليه وسلم -رسولنا كاالظُّلىِة، فاِإذاا خاراجا ِمْن   فاكاانا فـاْوقا راْأِسهِ ِإذاا زاَنا اْلعاْبُد خاراجا ِمْنُه اإْلِ
مياانُ   (82). ((ذاِلكا اْلعاماِل عاادا ِإلاْيِه اإْلِ

لىت يزداد هبا العبد تقرابً اىل خالقه تبارك وتعاىل؛ فيزداد خشيًة وحتصناً من الوقوع  إمن لذة اخلشوع  ؤمنوكذلك حترم امل
:"ومن أتى الكبائر -رمحه هللا-ذهب تلك اخلشية واخلشوع, كما جاء يف قول ابن تيميةتيف املعاصي. فإن فعل الكبائر 

وإن  ،قلبه من تلك اخلشية واخلشوع والنورأو شرب اخلمر وغري ذلك, فال بد أن يذهب ما يف  ،مثل: الزىن, أو السرقة
 (83)بقي أصل التصديق يف قلبه, وهذا من اإلميان الذي ينزع منه عند فعل الكبرية"

ر سلبية على النفس. وقد حدد اإلمام ابن القيم كثرة الوقوع يف املعاصي اليت هلا آاثإىل  وإن اتباع شهوة الفرج تؤدي  
املعاصي بقوله:" وللمعاصي من اآلاثر القبيحة املذمومة, املضرة ابلقلب والبدن يف  عن النامجةاآلاثر  -رمحه هللا-اجلوزية 

الدنيا واآلخرة ما ال يعلمه إالَّ هللا. فمنها: حرمان العلم, فإن العلم نور يقذفه هللا يف القلب واملعصية تطفي ذلك 
ْنِب ُيِصيُبُه،  ِإنى اْلعاْبدا لاُيْحرامُ  : ))-وسلمصل هللا علي  -النور...ومنها حرمان الرزق, كما جاء يف حديثه الرِّْزقا اِبلذى

را ِإالى الدُّعااءُ واالا يـارُ  الوحشة اليت , كومنها وحشة جيدها العاصي يف قلبه . (84) ، واالا يازِيُد يف اْلُعُمِر ِإالى اْلِِبُّ((دُّ اْلقادا
عد منهم منهم, فإنه جيد وحشة بينه وبينهم, وكلما قويت تللك الوحشة بَ ه وبني الناس, وال سيما أهل اخلري نحتصل بي

ومنها: . و متعسراً عليهأعليه, فاليتوجه ألمر إالّ جيده مغلقاً  ومنها تعسري أمورهومن جمالسهم, وحرم بركة االنتفاع هبم, 

                                                           

لقاهرة, الباءة: النكاح؛ أي من وجد مؤن النكاح فليتزوج. ينظر: إبراهيم، رجب عبد اجلواد، معجم املصطلحات اإلسالمية يف مصباح املنري، مصر, ا (79)
 .37-36م, ص2002ه , 1423، 1دار اآلفاق العربية، ط

م يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. ينظر: ابن منظور, حممد بن مكرم الوجاء: من الوجء: وهو أن ترض أُن ثيا الفحل؛ ليذهب شهوة اجلماع، وأّن الصو  (80)
 .191، ص1ه , فصل الواو, مج1414, 3بن علي, أبو الفضل، لسان العرب، لبنان, بريوت، دار صادر، ط

 .1018، ص2، مج1400أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب استحباب ملن اتقت نفسه، ووجد مؤنة، رقم احلديث  (81)
  .15. ص5, مج2625أخرجه الرتمذي يف سننه, أبواب اإلميان, ابب ما جاء ال يزين الزاين وهو مؤمن, رقم احلديث (82)

    .29م, ص1996ه , 1416, 5ابن تيمية, اإلميان, بريوت, دمشق, عمان, املكتب اإلسالمي, ط ((83
، 1لكتب، طالشيباين، أبو عبد هللا أمحد حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، مسند اإلمام أمحد، تح: السيد أبو املعاطي النوري, لبنان, بريوت, عامل ا (84)

  .282, ص5, مج22801م, رقم احلديث1998ه , 1419
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واملعصية ظلمة, وكلما قويت الظلمة  فإن الطاعة نور ؛ظلمة جيدها يف قلبه حقيقة حيس هبا كما حيس بظلمة الليل البهيم
 (85)ومنها:حرمان الطاعة." ازدادت حريته حىت يقع يف البدع والضالل واألمور املهلكة وهو ال يشعر.

كما أن اتباع هذه الشهوة يفقد حياء النفس, وجتعل اإلنسان ال يبايل ابلقيام أبفعال خملة للقيم واألخالق اإلسالمية   
لناس, بل يتجرأ أبخبارهم أبفعاله القبيحة. فاحلياء جيعل نفس اإلنسان متزنة وهادية ومطمئنة, وهو مادة حياة أمام ا

:"ذهاب احلياء الذي هو مادة حياة القلب, وهو كل خري, وذهابه ذهاب اخلري -رمحه هللا-القلب كما قال ابن القيم 
 (87)خبري((. احلياء ال أييت إالى يف حديثه: )) -صل هللا عليه وسلم–الكرمي وهو اخلري كله كما أخربان رسولنا , (86)أمجعه"

 

 اخلامتة :

ىل حياة طيبة ى إلكل مسلم يسع همةهذا ما يسَّره هللا تبارك وتعاىل يل يف مجع املعلومات اخلاصة هبذا املوضوع، وامل 
ودّونُت كل ما اطمأن إليه قليب وأوصلتين إليه  صيب,وأمستقرة. وال أزعم أن ما كتبته صواابً كله، بل إمنا أان بشٌر أخطئ 

 فتوصلت بذلك إىل عّدة نتائج أمهها:ِ وسائلي وإمكانيايت وقدرايت، 

ىل ماتشتهي؛ لتؤدي دوراً هاماً يف حفظ حياة اإلنسان وأرشده إ*إن هللا سبحان وتعايل جعل من فطرة النفس أن متيل  
ذا اختل ذلك التوازن نتج عنه إيف توازن بني تلبية حاجات اجلسد والروح, و ىل القيام ابألعمال الصاحلة لكي يعيش إ

 طغيان الشهوات.

انتشار الراب  إىلي دتؤ  -كما ذكران سابقاً –ع شهوة املال تبا اك  .*إن لكل شهوة أتثري وخيم على الفرد وعلى اجملتمع  
 والرشوة والغش واالختالس والسرقة والتزوير يف املعامالت وغريها. 

شروعة, واألخطر من ذلك اختالط األنساب املنتيجة العالقات اجلنسية غري  *تفشي األمراض اخلطرية والوابئيات  
 .وتضييع حقوق األطفال

ىل انتشار إ* أما شهوة البطن فاملظاهر املنتشرة بسببها هي نفس املظاهر املنتشرة جرّاء اتباع شهوة املال, ابإلضافة   
الروحية كما هو احلاصل يف شهر رمضان الكرمي, جند أن أكثر املسلمني انساقوا وراء شهوة بعض األمراض اجلسمية و 

                                                           

الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء, تح: عمرو عبد ابن القيم  اجلوزية, حممد أيب بكر بن ايوب الزرعي الدمشقى احلنبلي, اجلواب  (85)
   . "مت االقتباس بتصرف بسيط"126-124م, ص1996ه , 1417, 1املنعم سليم, مصر, القاهرة, مكتبة ابن تيمية للنشر,ط

    .148ابن القيم اجلوزية, اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف, املرجع السابق, ص ((86
   . 2267, ص5, مج5766أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب األدب, ابب احلياء, رقم احلديث ((87



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 43 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

ىل طلوع الفجر, إالبطن ابإلسراف يف شراء املأكوالت واألطعمة املتنوعة, وتظل املوائد ممتلئة هبا من غروب الشمس 
يف احلرص علي زايدة إميان  املتمثلروحي ويتبع ذلك نوم طويل بقصد تقصري هنار رمضان؛ مما يفرغ الصوم من معناه ال

 ودعها هللا يف الشهر املبارك.                                                                                      أىل كسب احلسنات وغريها من الفضائل الىت إالنفس, والتسابق 

 ورتمسك ابألخالق اإلسالمية, وأن يبينوا دلدعاة املسلمني أن يقوموا ما بوسعهم يف دعوة الناس ل وعليه نوصي  
األسرة يف تربية أبنائها على تقوى هللا, وأن يقوموا إبرشاد الشباب اىل أمهية العمل يف حتصني النفس وشرح خطورة 

متزايد يف بعض اجملتمعات اإلسالمية يلزم على الدعاة الفراغ. فإن ما نشاهده يف اآلونة األخرية من انفالت أخالقي 
واملربيني أن يكثفوا اجلهد ابلوعظ واإلرشاد بكل وسائله وأساليبه للحد من انتشار املخالفات الشرعية  الناجتة من جرّاء 

 اتباع الشهوات. 

 

  املصادر واملراجع:

 أوال : القرآن الكرمي.

 نيا : كتب التفسري:اث

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن ابن كثري،  -1
 م.1999ه ,1420، 1حممد سالمة، دار طيبة، ط

أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بريوت,  -2
 .دار إحياء الرتاث العرب

األلوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين,  -3
 ه.1415, 1دار الكتب العلمية, ط ,بريوتلبنان, علي عبد الباري عطية, : تح

التأويل يف معاين التنزيل, بريوت, اخلازن, عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن, لباب  -4
 ه.1415, 1دار الكتب العلمية, ط

أبو عبد هللا بن عمر بن احلسن احلسني التيمي، مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، بريوت, دار إحياء الرتاث  الرازي, -5
 ه .1420، 3العريب، ط
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فسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، العلوى اهلررى الشافعي، ت يرمحممد األمني عبد هللا األالعلوى،  -6
 .2001ه ، 1421، 1بريوت، لبنان، دار طوق النجاة، ط

القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن،  -7
 م.1964ه , 1384، 1لكتب املصرية، طتح: أمحد الربدوين, وإبراهيم أطفيش، مصر, القاهرة, دار ا

 .م2003ه , 1423، 32سّيد، يف ظالل القرآن، مصر,  القاهرة, دار الشروق، طقطب،  -8

 

 :اثلثا : كتب األحاديث

براهيم عطوة عوض، إأبو عيسى الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، تح:  -9
 م.1975, ه 1395، 2البايب احلليب، طمصر, شركة مكتبة مصطفى 

هللا حممد بن يزيد القزوين، سنن ابن ماجه، تح: شعيب األرنووط، وعادل مرشد وغريمها, دار  عبد ماجه، أبو ابن -10
 . م2009ه   1430الرسالة العاملية، 

يح البخاري", تح: اجلامع الصحيح املختصر"صح بو عبد هللا البخاري اجلعفي,أالبخاري, حممد بن إمساعيل  -11
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ABSTRACT 

 

That e-governance is the concept and structure of the system and the functions and 

activities of all activities and processes in e-business on the one hand the level of 

e-government and business on the other.               

Because the government sector as a significant proportion of the total economic 

sectors in most countries of the world, and the fact that dealing with the public 

sector is not limited to the class and not others, but prevail all citizens and 

residents, institutions and others, and the fact that this multi-dealing in quality, 

methods and how it is done and models for different procedures and steps 

implemented and locations between the corridors of government departments, the 

concept of e-government came as an ideal way for the government to enable them 

to take care of the interests of the public from individuals and institutions 

electronically using cutting-edge technology without the need for the applicant to 

move between government departments.      

E-government is a modern introduction of the government of using the World 

Wide Web and the Internet system in linking institutions to each other, and linking 

the various services private institutions and the general public, and the 

development of the information available to individuals in order to create a 

relationship specifications speed and accuracy designed to improve the quality of 

performance. 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 

 

 
 
 

 

49 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 

 

Introduction 

Scientific and technical developments in the era had to be institutions and centers 

of public and private information in various aspects of its activities and interests, to 

initiate the development of plans, and paint required for the development of 

information systems, policies, and communications are linked to networks of 

national information, and the world, and interest in the preparation and the creation 

of technical personnel, specialized in the field of information , and networks, and 

communication systems.                     

Researcher summarizes many of the e- government features and benefits and 

advantages in the following points . 

 

That The Application of E-Government System Provides Many Advantages 

Are as Follows:   

1- Performance of service speed: where it substituting Computer traditional manual 

system replaced, development occurred in the provision of service to the public 

where I said the time required to perform the service due to the flow of information 

and data from automated computer in connection with the required speed of service, 

and then be carried out at a time Set very short. This as well as the achievement of 

mail service is subject to the supervision easier and more accurate than those 

imposed on the employee in the performance of his works in the traditional 

management system.     

2- Cost reduction: It is noted that the administrative performance of the business in 

the traditional way consumes very large amounts of papers and documents and 

stationery. This as well as the need to offer more than one employee in order to 

review it and sign what is useful and to allocate it to another employee. It is the 

whole that would service high performance costs, due to the high prices and the 

prices necessary for the performance of service materials.  

3- Shortcut administrative procedures Do not doubt the traditional administrative 

work prevailing now characterized by a number of administrative complexities and 
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because it needs most often to the approval of more than an administrative body on 

the work required, this as well as features that cause the employee-based 

performance of the service, which may take a vacation or It does not exist in the 

place of work and then hang the performance of the service from day to day.            

In order to eliminate these bureaucratic follow it through e-government can 

simplify these procedures, and completed quickly and easily save time, effort and 

expenses and so especially with regard to places of departments and the number of 

workers. 

 

 
Fig. 1: Efficient E-government 
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Cultural Requirements       

 There is no doubt that the response of the citizens with renovations dictated by the 

transition to e-government will not be a direct, holiday of social behavior and 

tendency to resist change are the key factors must be taken into account, if we want 

to experience e-government to succeed, so it is appropriate that the focus is initially 

Standards and Rules Governing Own for The Production and Handling of 

Data and Adjust Circulated. 

It is as follows:  

  

Technical requirements: It can be distributed into three main 

categories:                                                                 

An infrastructure communications and Internet access requirements, and that 

cannot be without them achieved any value at a broad level application, also 

includes the provision of service centers, provide for citizens who do not have 

computer for their equipment to take advantage of the facilities offered by e-

government.       

IT infrastructure requirements, namely those related to the existence of an effective 

and capable of data from sources to collect information, and ensure the quality of 

this data and processed in accordance with the purposes of use systems. 

Requirements related tools software, including the availability of human 

frameworks eligible capable of dealing with these tools efficiently and effectively, 

it can be used for a broad spectrum of tools and software applications in order to 

achieve e-government. For example, there are: the rules and data banks, data and 

systems stores data mining, archiving and records management systems, Internet 

applications, geographic information systems, decision support, and other 

systems.        

 Those government applications usually are broad scope and magnitude of the 

volume of information they deal with, and this often requires a suitable 

combination of several tools and techniques to achieve the desired results. 
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on a simple, clear benefit applications and closely related to the daily lives of the 

people (which is what we find, for example, in the education and health sectors and 

transport), and so is associated with awareness and promote campaigns for citizens 

to deal with these applications, and the emphasis on the need for the interfaces of 

these applications by gravity and ease of use, and that is characterized by its content 

benefit and simplicity. 

 

Obstacles to The Application of   E-Government 

1- E-government application of the most important problems include information 

and communication technology in the postal sector deficit to meet customer requests 

on the phone, which are the most important channels of communication through 

online delivery.                        

2- The delay in completing the infrastructure for communications and variability 

from region to region, and building upon the great difference to bridge the digital 

worlds advanced countries in this field gap.     

3- Limited deployment uses the Internet and that the proportion of users of this 

technology widespread globally is still weak. 

 

We Touched On a Number of Conclusions and Recommendations Which 

Researcher Deem Necessary.          

1- That e-government is the result of multiple shifts had information and 

communications technology frontrunner in. They perform the same traditional 

functions of government but through a unified electronic pattern.    

2- The multiplicity of objectives through the application of this endeavor, which 

focused on reducing the administrative complexities, and strengthen transparency, 

speed, and ease of transactions.  

3- The application of this project requires the provision of basic infrastructure for 

carrying out of a series of requirements, such as providing communications network, 
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computer, Internet and the proliferation of specialized legislation in this area and the 

human element and other qualification.               

4- One of the main obstacles to achieve in addition to the lack of infrastructure there 

is limited awareness of the work and awareness of the importance of this project and 

activation of knowledge management and failure to provide the necessary support 

prices on electronic gear and communications equipment and other.  

Smart government is the electronic services digital means for us dispense with many 

things, including the excessive use of paper and time lost in follow-up transactions 

between departments is an excellent step in the evolution of government services in 

the state system and the speed of completion of transactions and customer 

convenience in first class, which he could accomplish his business through his Smart 

phone without the need to go to the place of the government department and wait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: smart government 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 

 

 
 
 

 

54 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 

 

Stages of The Transition to Smart Government     

Shift focus to smart government on the strategic use of the latest information and 

communication technologies, and on top of smart technology, to conduct a 

qualitative shift in the way they operate and accordingly government institutions, so 

as to achieve maximum user satisfaction, and effective cooperation with all relevant 

actors. This is done through the provision of means of communication seamless, 

interactive and intelligent work at any time and any place, across many devices. 

 

Types of Public Improvements Made Smart Government On E-Government       

It is necessary to understand the improvements that characterize the smart 

government to determine the quality of the services that must be taken into account 

in the development of smart services.                              

Comes with four different types of improvements made smart government on 

traditional way in which government agencies in providing services: 

 • direct conversion of some of the e-government portal services: conversion of 

appropriate services between the existing services provided by the e-government 

portal to smart government services, which is a traditional electronic services are 

being provided on the smart platform.      

 • Clever new services are being provided to the public: a distinctive services may 

not be available in traditional e-government and made possible because of smart 

technologies. Examples of these services: payment of public transport and parking 

fees by using the mobile phone, in addition to the services that rely on 

geolocation.                                                  

• Services for field staff: means automating field force working; where are provided 

with government employees who work outside their offices (such as emergency and 

Inspection Services staff, and working to take care of patients at home) with a smart 

and techniques.  
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Recommendations 

1- The need for effective investment in information and communication technology 

and provide the necessary infrastructure to build strong pillars of electronic 

government and that requires a spread of the Internet, and provide sponsors of this 

technology and the development of legislation and rehabilitation of the human 

element to ensure the overall generated by digital uses technical issues within 

cyberspace outstanding. 

2- The need to sensitize and mobilize the citizens of the benefits and advantages of 

these technologies and provide the necessary facilities for them in connection with 

the acquisition of the necessary hardware costs, as occurred in Malaysia, Singapore, 

and other countries. 

 

Conclusion 
 

In order for the e-government turn into a smart government will be working on 

several technical points and work smart government services on mobile phones and 

how they are assembled and endorsement serve individuals. Smart government may 

be provided through a government application of a uniform and deliberate 

government to disseminate guidance and general guidance on how to develop your 

technology has and how to design and contents of the service and how to protect 

service insurance (security and confidentiality of information) and then leave it for 

devices and various ministries in order to do internally government to develop Smart 

their own. Develop guidelines especially smart applications and templates (Smart 

Government Apps Guidelines).      

Most governments have developed this special launch of a government Internet sites 

instructions but so far those governments did not work on the same application-level 

smart note that the time of citizen interaction with mobile apparatus far beyond the 

time consumed by that citizen interacting with browsers on desktop devices. 
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ABSTRACT 

 

Visions and anything related to them are among the most honorary sciences. In 

Qur’an, there are seven verses. Also, in the Sunnah of the Messenger, there are 

almost sixty sound traditions, confirming the importance of the science of dreams 

and visions. In addition, the concern given to this science by the Prophets, the first 

of whom is Mohammed (salla Allah alaihi wa sallam), the companions’ questions 

about it, and their interpretation in many traditions stress the care offered to dreams 

and visions by the Islamic Sharia even though there are many people objecting it 

and many others have ignorance in it. Qur’an defined the extremist limits sciences 

can reach. This is not confined to some sciences but to all. Among these sciences 

is the facts of the psychological sciences. In the Holy Qur’an, there are verses 

which tackle the human soul in the conditions of moderation and disorder. They 

offer solutions for the psychological contemporary problems long centuries before 

psychologists. Of these phenomena, visions and dreams have exhausted the 

thinking of scholars, medics and philosophers. Many theories have been made for 

trying to interpret these visions and dreams. They concluded that there are two 

types of dreams. This research will be discussing the Qur’an’s precedence over 

other psychological sciences and theories related to visions and dreams. It includes 

the following: the introduction about the linguistic and idiomatical concept of 

vision and dream in the Qur’an; the first section about Qur’an’s precedence over 

other psychological sciences and theories related to visions and dreams, and the 

denial of western psychologists’ concept of the prophetic dream; the second 

section about the Qur’anic perspective on dreams and visions against the 

psychological perspective; and the conclusion about the most significant findings 

and recommendations. 
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 مفهوم الرؤاي واحللم لغة واصطالحاً 

 

 أوال: الرؤاي لغة واصطالحًا:
 الرؤاي لغة: -1

) الرؤاي ( و) الرؤية ( مصدرمها ) رأى(، ويقال: رأيُته بعييّن ُرْؤيًة، و) رأى (: الراء واهلمزة والياء أصل يدل على نظر 
وإبصار بعني أو بصرية، و) رأيت ( الشيء رؤية، ويف العلم واألمر رأايً، ويف النوم رؤاي، و) الرؤاي ( على وزن فُعلى: بال 

لتنوين مثل رعى، والرؤاي خمتصة مبا يكون يف النوم، يف حني أن الرؤية خمتصة مبا يكون يف تنوين، ومجع الرؤاي رؤى، اب
 .(1)اليقظة، ورأيت عنك رؤى حسنة: حلمتها 

 
 

                                                           

والسعدي، األفعال،  ، 298،ص:  14لسان العرب، ج: ، بن منظوروا ،209، ص:  1األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ج:ينظر: الراغب ( 1)
 .227، ص:15أبو منصور األزهري، هتذيب اللغه ،ج، و  472، ص:   2، وأيب احلسني بن فارس بن زكراي، معجم مقاييس اللغه،ج:73، ص: 2ج:

 
 ملخص البحث

إن الرؤى وما يتعلق هبا ملن أشرف العلوم و أجلها، وقد ورد يف القرآن ذكرها يف سبعة مواضع، ويف السنة عشرات 
ؤكد أمهية هذا العلم، بل األحاديث اليت وجدت منها يف صحيح البخاري ومسلم ما يقارب الستني حديثاً صحيحاً ت

واهتمام األنبياء عليهم السالم وأوهلم سيد األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم هبذا العلم، وتتبع الصحابة وسؤاهلم عن 
الرؤى، وأتويلها يف العديد من األحاديث، كل ذلك يؤكد لنا عناية الشريعة مبوضوع الرؤى، رغم اعرتاض املعرتضني 

ومن هنا ثبت أن القرآن خط احلدود النهائية ألقصى ما ستصل إليه كل العلوم ومل يقتصـر ذلك وجهل الكثريين، 
السبق على علم دون علم بل مشل كل العلوم. ومن مجلة هذه العلوم حقائق العلوم النفسية، ففي القرآن الكرمي آايت 

واملشكالت النفسية املعاصرة  ض الظواهراحللول لبع تناولت النفس اإلنسانية يف حالة االعتدال واالضطراب وقدمت
النفس احلديث بقرون طويلة، ومن هذه الظواهر: ظاهرة األحالم والرؤى، اليت شغلت أذهان  قبل أن يتناوهلا علم

العلماء واألطباء والفالسفة، وظهرت كثري من النظرايت اليت حاولت تفسريها، حىت توقفت نظرايهتم عند نوعني من 
 سبق القرآن للعلوم والنظرايت النفسية املتعلقة ابلرؤى واألحالم.تعرض من خالل هذا املقال ولذا سأس الرؤى،
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 :الرؤاي اصطالحاً  -2
أنَّ الرؤاي اصطالحاً كما عرفها القاضي أبو بكر بن العريب هي: "إدراكات علقها هللا تعاىل يف  مذهب علماء املسلمني 

قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما أبمسائها أي حقيقتها وإما بكناها أي بعبارهتا وإما ختليط ونظريها يف اليقظة 
 .(2)اخلواطر فاهنا قد أتيت على نسق يف قصة وقد أتيت مسرتسلة غري حمصلة"

النصوص الشرعية، خاصة تلك اليت فرّقت بني الرؤاي وغريها  الرؤاي اصطالحاً من تعريف انطلق علماء املسلمون يفلقد  
عن النيب  ومن هذه النصوص اليت انطلق العلماء يف تعريفاهتم من خالهلا حديث أيب قتادة مما يراه اإلنسان يف منامه،

  . (3)الشيطان " صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " الرؤاي من هللا واحللم من
، ومعىن احللم هو (4)إن الرؤاي هي ما يراه النائم يف مـنامه من اخليـر والشيء احلسن، واحللم ما يراه من الشر والقبيح "

 . وإن كان كل من الرؤاي (5)معىن الرؤاي لكن غلب استعمال الرؤاي يف احملبوبة واحللم يف املكروهة" 
إضافة اخلري إىل هللا، وإضافة  جار على أدب العبودية من وإمنا ذلك التفريق االصطالحيواحللم من عند هللا عز وجل، 
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِمَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء الشر إىل غريه، قال تعاىل: ﴿ 

ُر ِإنََّك َعَلٰى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر  َوتُِذلُّ َمْن َتَشاءُ   (. 26)سورة آل عمران:  ﴾بَِيِدَك اْْلَيـْ
 

 اثنياً: احللم لغة واصطالحاً:
 احلُلم لغة: -1

وأما احلُْلم واحلُُلم: فهو الرؤاي، واجلمع أحالم، حتلم عنه أي: رأى له رؤاي أو رآه يف النوم. ويف احلديث: "من حتلَّم مامل 
، أي قال إنه رأى يف النوم ما مل يره، يقال: َحَلم، ابلفتح، إذا رأى، وحتّلم إذا ادعى (6)حيلم ُكلِّّف أن يعقد بني شعريتني" 

ُلم: االحتالم أيضا، جيمع على األحالم، ويف احلديث الصحيح:" الرؤاي الصادقة من هللا واحللم من الرؤاي كاذابً، واحلُ 
 .(8).وتضم الم احللم وتسكن. واحلُُلم واالحتالم: اجلماع وحنوه يف النوم (7)الشيطان " 

                                                           

 352،  ص: 12:ابن حجر، فتح الباري،  ج( 2)

 . 5415، رقم احلديث:  2169، ص:  5، ج: ابب النفث يف الرقية، صحيح البخاري  البخاري،كتاب الطب، أخرجه( 3)
 .16عبد هللا حممد أمني العمري ، الرؤى واألحالم يف السنة النبوية، ص: ( 4)
 .604، ص:  1ابن سريين، منتخب الكالم يف تفسري األحالم ،ج:( 5)
 .6635، رقم احلديث:  2581، ص:  6،كتاب التعبري، ابب من كذب يف حلمه، ج: صحيح البخاري البخاري، أخرجه( 6)

  5415، رقم احلديث: 2169، ص:  5،ابب الرؤاي الصادقة من هللا،ج: كتاب التعبري  ،صحيح البخاري البخاري، أخرجه( 7)
 .145، ص:  12ابن منظور، لسان العرب، ج: ( 8)

http://www.alshmo5.com/vb/showthread.php?t=22851
http://www.alshmo5.com/vb/showthread.php?t=22851
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 احلُلم اصطالحًا: -2
نشاطاً ذهنياً أثناء النوم تنتج عنه صور وخياالت يطلق عليها يرى بعض الباحثني أن احللم ال صلة له ابلرؤاي و يعتربونه 

حديث النفس أو األضغاث، فاخلواطر اليت تشغل الوعي قبل النوم هي اليت تكون احللم و تتحكم يف صوره وأحداثه، 
ايت القرآن ورمبا يؤكد ذلك املعىن االصطالحي ما ورد يف القرآن الكرمي عن كلمة )احللم( فقد وردت يف كل مواضعها آب

 اليت ذكرانها سابقاً بصيغة اجلمع)أحالم( مع إضافة كلمة )األضغاث( إليها داللة على اخللط والتشويش.
واعترب كثري من املفسرين واحملدثني أن )احللم( هو ما نسب ألهاويل الشيطان وما ال أتويل له، أو هو الرؤاي الكاذبة وأهنا 

.  وقد جرت العادة على (9)وسلم "الرؤاي الصادقة من هللا واحللم من الشيطان "  من عمل الشيطان لقوله صلى هللا عليه
 استعمال الرؤاي ملا نراه من خري مبنامنا واستعمال احللم ملا نراه من ختليط أو شر.

 
 املبحث األول

 سبق القرآن للعلوم والنظرايت النفسية املتعلقة ابلرؤى واألحالم
 علماء النفس الغربينيوإنكار الرؤاي التنبؤية عند 

 املطلب األول
 سبق القرآن للعلوم والنظرايت النفسية املتعلقة ابلرؤى واألحالم.

إن اهتمام القرآن ابلرؤاي يف أكثر من موضع هو سبق علمي وإعجاز جديد يضاف لصرح إعجازاته املتعددة، فالقرآن 
دفتيه سواء ابلتصريح أو ابإلشارة منتهى ما ستصل الكرمي قد سبق كل احلقائق واالكتشافات العلمية، بل وحوى بني 

َوالَرْطٍب إليه كل علوم الدنيا، بل وخط للبشرية األسس اليت لو سارت عليها لوصلـت إىل منتهى ذلك العلم قال تعاىل: ﴿
َياًًن ِلُكلِ  َونـَزَّْلَنا َعلَ (، وقال سبحانه: ﴿59سورة األنعام:من اآلية ﴾)َوال اَيِبٍس ِإالَّ ِف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ  ْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

، ويقول ( 10)، قال ابن مسعود: " قد بني لنا يف هذا القرآن كل علم وكل شيء" (. 89سورة النحل:من اآلية ﴾ )َشْيءٍ 
اإلمام شهاب الدين القسطالين: "فإن القرآن ينبوع العلوم ومنشؤها ومصدر املعارف ومبدؤها ومبىن قواعد الشرع 

ويقول اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي موضحاً هذه الفكرة: " نعم ! إن يف القرآن كل شيء، ولكن ، (11)وأساسه" 
ال يستطيع كل واحد منا أن يرى فيه كل شيء، ألن صور األشياء تبدو يف درجات متفاوتة من القرآن الكـرمي، فأحياانً 

                                                           

 .6635، رقم احلديث:  2581، ص:  6،كتاب التعبري، ابب من كذب يف حلمه، ج: املرجع السابق نفسه ( 9)

 .583، ص:  2ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم ، ج: ( 10)
 .6، ص:   1القسطالين، لطائف االشارات لفنون القراءات ، ج:( 11)
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 (12)وأحيااًن دساتريه،  وأحيااًن توجد عليه عالمات"توجد بذور الشيء، أو نواته، وأحيااًن جممل الشيء، أو خالصته 
 ومن حكمة هللا سبحانه أن أيَّد كل نيب مبعجزة مادية، وجعل األنبياء عليهم السالم قادة وأساتذة للبشرية كلها.

يف جمال  إن القرآن الكرمي إبيراده معجزات األنبياء إمنا يضع احلدود النهائية ألقصى ما ميكن أن يصل إليه اإلنسان   
العلوم والصناعات، ومن بعد ذلك حيث البشرية وحيضها على حماولة الوصول إىل تلك الغاايت. وقد ذكر النورسي مثااًل 

 ( فكأن هللا سبحانه وتعاىل١٢سورة سبأ:﴾ )َوِلُسَلْيَماَن الرِ يَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ على ذلك يف قوله تعاىل: ﴿
! متون اهلواء، وأنت أيها اإلنسان إن عبداً من عبادي ترك هوى نفسه، فحملته فوق ذه اآلية الكرميةيقول يف معىن ه

إن نبذت كسل النفس وتركته، واستفدت جيداً من قوانني سنيت اجلارية يف الكون ميكنك أيضا أن متتطي صهوة اهلواء 
 .(13)تخدمه للطريان من مكان إىل مكانفتس

خط احلدود النهائية ألقصى ما ستصل إليه كل العلوم ومل يقتصـر ذلك السبق على علم دون ومن هنا ثبت أن القرآن 
علم بل مشل كل العلوم. ومن مجلة هذه العلوم حقائق العلوم النفسية، ففي القرآن الكرمي آايت تناولت النفس اإلنسانية 

النفس  نفسية املعاصرة قبل أن يتناوهلا علمواملشكالت ال احللول لبعض الظواهر يف حالة االعتدال واالضطراب وقدمت
احلديث بقرون طويلة، ومن هذه الظواهر: ظاهرة األحالم والرؤى، حيث ظهرت كثري من النظرايت اليت حاولت 

 تفسريها، حىت توقفت نظرايهتم عند نوعني فقط من الرؤى وهي:
 هلا النائم. : وهي انعكاس حلاالت جسمية داخلية أوخارجية يتعرضأضغاث األحالم -1
 : وهي انعكاس احلياة الواقعية مبا فيها من كوابت ورغبات نفسية متصارعة.حديث النفس -2

ويتداخل النوعان تداخالً كبرياً يصعب معه الفصل بينهما، "فاحلاالت اجلسمية الداخلية كالتخمة أو املغص جتعل النائم 
ية فهي مثل الضوء الساطـع  الذي جيعل النائم يرى نفسه يرى نفسه يف حرب أو خصام أو مرض..أما املؤثرات اخلارج

يف هنار مشرق، أو قريبًا من حريق، وتلك هي أضغاث أحالم أي أخالط من انعكاسات مضطربة ال تتضمن إشارة 
هادفة إىل معىن جدي مفيد يف احلياة النفسية الداخلية، ومن الرؤى ما يعكس احلياة الواقعية بكل ما فيها من رغبات 

تصارعة ودوافع متنافسة فهي نوع من حديث النفس أثناء فرتة النوم، فالفقري وهو يتوق للغىن جاهدًا يرى نفسه قد م
 .(14)"  ه كامل الصحة وموفور القوة وهكذااغتىن بني عشية أو ضحاها..واملريض الذي أعياه املرض يرى نفس

                                                           

 .277بديع الزمان سعيد النورسي ، الكلمات ، ص: ( 12)
 .278بديع الزمان سعيد النورسي ، الكلمات ، ص: ( 13)
 )بتصرف(. 272أمحد نوفل ، سورة يوسف دراسة حتليلية ، ص: ( 14)
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إن ما يراه النائم عند علماء الغرب ليس إال كوابت نفسية أو صراعات جنسية، فعندهم أن األحالم ال تنبئ عن   
املستقبل بل هي رغبات مكبوتة منذ الطفولة، أما أصحاب نظرية ) احلافز احلسي (، فريون أن احللم ينشأ لدى النائم 

 ث من داخل البدن أو من خارجه. وممن من جراء إحساس مادي يطرأ عليه، وهذا اإلحساس قد ينبع
ساهم يف أتييد هذه النظرية )هنري برجسون ( الذي قال: " إن احلواس ال تتعطل أثناء النوم، وكل أثر يقع عليها يؤدي 
ابلنائم إىل رؤية حلم مستمد منه، فإذا كانت قدماه مثاًل، غري مستقرتني على نقطة ارتكاز، رأى كأنه طائر يف الفضاء، 

."فالرؤى واألحالم عند أكثر علماء النفس انجتة (15)ا أضيئت أمام عينيه مشعة، حتول الضوء يف حلمه إىل حريق " وإذ
. ال شك لدينا أبنه قد تكون (16)عن عوامل نفسية ووليدة سلسلة من الظواهر النفسية، وتعبري عن رغبات مكبوتة" 

الرُّْؤاَي َثاَلٌث َحدِّيُث النـَّْفسِّ  لقوله صلى هللا عليه وسلم:"العوامل والضغوط النفسية سببًا يف وجود بعض األحالم، 
، ولكن هذه العوامل النفسية ليست األسباب الوحيدة لتشكيل األحالم والرؤى، (17)َوخَتْوِّيُف الشَّْيطَانِّ َوُبْشَرى من اَّللَِّّ"

نفس واآلخر خارج عنها، إما من إذ يتعـرض اإلنسان يف نومه ملؤثرات متعددة بعضها انبع من نفسه، وهي حديث ال
هللا تعاىل بواسطة امللك، وتلك هي الرؤاي الصادقة، وإما من الشيطان بنزغه ووسواسه وتلك هي أضغاث األحالم، وهذا 

 التقسيم ملنامات اإلنسان يعد سبقاً قرآنياً علمياً لعلم النفس احلديث كما سريد شرحه وتفصيله إبذن هللا.
 

 قرآين والنبوي لعلم النفس احلديث نستطيع أن حندده فيما يلي: أما عن جمال السبق ال
سبقه يف ذكره هلذين النوعني من الرؤى وهي أضغاث األحالم وحديث النفس، سواء ابإلشارة إليهما من خالل  -1

﴾ بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم ِبَعاِلِمنيَ قَالُوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما حَنُْن اآلايت الكرميات أو من خالل األحاديث النبوية ،قال تعاىل: ﴿
 . (18)ويف الصحيح "الرؤاي الصادقة من هللا واحللم من الشيطان"  (، 44يوسف: سورة )
ذكر القرآن والسنة نوعًا اثلثًا للرؤى وقف علماء النفس أمامه حائرين، ال جيدون له حتلياًل وال تفسرياً وهو الرؤاي  -2

 وهي اليت حتمل يف طياهتا عنصر التنبؤ عن املستقبل القادم ويسقط فيها حاجز الزمن.  التنبؤية أو الرؤاي الصادقة
هذا وقد نزل القرآن مهيمناً على كل العلوم، وهو أن هذه العلوم نزلت أايهتا على َرُجٍل أُمِّّي مل يقرأ أو يكتب قط، ومل 

علماء النفس احلديث فما توصلوا إليها إال بعد جهد يتلق علمه من أحد إال من هللا تعاىل عامل الغيب والشهادة، أمـا 

                                                           

 .87 – 86علي الوردي ، األحالم بني العلم والعقيدة ، ص: ( 15)
 .50- 48خالد منصور ، الرؤى واألحالم يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية ،  ص: ( 16)
 2574، ص:6البخاري، صحيح البخاري،كتاب التعبري،  ابب القيد يف املنام, ج: أخرجه( 17)
 .5415، رقم احلديث:  2169، ص:  5الرؤاي من هللا، ج:  كتاب التعبري،  ابب  املرجع السابق نفسه،( 18)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 64 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

فالقرآن املعجز البيان فيه آية لكل عامل حسب ختصصه،  أحبـاث وجتارب استمرت سنوات،كبري ودراسات متعمقة و 
َأًنَّ َأنـَْزْلَنا َأَوَلَْ َيْكِفِهْم تدل على أن هذا الكتاب ال ميكن أن يكون صنعة بشرية، وإمنا هو آية رابنية، قال تعاىل: ﴿ 

ِلَك َلَرمْحًَة َوِذْكَرٰى ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  َلٰى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِف ذَٰ  .(51 سورة العنكبوت:﴾) َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـْ
 

 املطلب الثاين
 إنكار الرؤاي التنبؤية عند علماء النفس الغربيني

جنم عن هذا االهتمام  حد سواء عرب عصور التاريخ كلها، وقد ظاهرة األحالم اهتمام احلاملني واملفسرين على لقد جذبت
الكثري من االجتهادات التفسريية حملتوى األحالم  ظهور الكثري من النظرايت النفسية الىت تفسر ظاهرة األحالم، كما نشأ

اهرة معقدة وعصية هذه التفاسري واالجتهادات، إال أن األحالم ظلت ظ ومدلوالهتا، وعلى الرغم من تباين اآلراء حول
والتأويل طاملا ُجردت من حمتواها الروحي، وطاملا نسبناها للمؤثرات املادية اخلارجية والداخلية سواء يف  على الفهم

   مصدرها أو يف اهلدف من وقوعها كظاهرة.

تستقيم به كافة املصاحل و  ن إال وبينها مبا ينري العقولوابملقابل مل يرتك الدين اإلسالمي جانبًا من جوانب حياة اإلنسا 
الدينية والدنيوية فهو الدين الوحيد الذي أشبع حاجات اجلسد  )اجلانب الطيين الفطرة الغريزية يف اإلنسان( والروح 
)اجلانب القليب املتصل ابهلل( وهذااألخري هو اجلانب الذي خيتص ابلرؤى واألحالم، ولذلك أجاب اإلسالم عن تساؤالتنا 

تزن ال تناقض فيه، وال غموض، ومن التساؤالت والظواهر اليت أجاب عنها اإلسالم وبنّي قواعدها حوله مبنهج مرن م
 وأصوهلا ظاهرة الرؤى واألحالم.

ومل يكتف املنهج القرآين بذلك بل سجل السبق العلمي متفوقا على النظرايت النفسية والتحليلية كما ذكران بذكره لنوع  
بؤية واليت أنكرهتا كل علماء النفس الغربيني وبنفس الوقت مل يعطوان جواابً شافياً عنها رغم اثلث من الرؤى هو الرؤاي التن

أهنا موجودة وتتحقق ليس عندان كمسلمني بل وقعت للعديد من قادهتم ومشاهريهم وملوكهم وحتركت جيوشاً وأبيدت 
 ممالك حتققاً لتلك الرؤى على مر العصور.

غربيني ال يعرتفون به، على الرغم من أن الرؤاي التنبؤية حقيقة واقعة وظاهرة واضحة يف فما الذي جعل علماء النفس ال 
حياة الشعوب واحلضارات وكثري من القادة واملشاهري بل أقرت بوجودها كل الكتب السماوية ومل ينكر وقوعها على مر 

 العصور أحد ؟ 
 وجود الرؤى التنبؤية فإن ذلك سيقودهم حتماً إىل أمرين اثنني:قد تكون اإلجابة عن هذا السؤال أهنم لو اعرتفوا وأقروا ب 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 65 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

 : هدم كل نظرايهتم املتعلقة بعامل األحالم والرؤى ظاهراً وابطناً.أوهلما
: االعرتاف بوجود عامل الروح وصلته بعامل الغيب، ووجود املالئكة، واجلن والشياطني، وغريها من الغيبيات اليت اثنيهما

االعرتاف واإلقرار بوجود عامل الغيب الذي ال يؤمنون بوجوده أصاًل. لذلك أنكر فرويد وأقرانه من  ستحملهم بقوة على
علماء النفس املاديني وجود هذا النوع من الرؤى التنبؤية رغم أن أنبياء هللا ورسله عليهم أفضل الصالة والسالم كانت 

ر األنبياء بوجود هذه الرؤى التنبؤية يف عامل البشر، فمن أوىل الرؤى إحدى طرق الوحي اإلهلي والتشريع الرابين لديهم وأق
 ابلتصديق أصحاب الرساالت السماوية ؟أم أصحاب النظرايت املادية ؟

 
 املبحث الثاين

 النظرة النفسية للرؤاي والنظرة القرآنية هلا
 املطلب األول

 النظرة النفسية للرؤاي 
لك الظاهرة، لكنهم رغم كل ما بذلوه من جتارب وأحباث يف هذا اجملال لقد حاول علماء النفس كما أسلفنا تفسري ت  

إال أن ابتعادهم  عن أنوار الوحي الذي أنعم هللا به علينا جعلتهم يتيهون يف شعاب ال هناية هلا، وكانت نظرهتم لألحالم 
مؤسس مدرسة التحليل النفسي:" أن  والرؤى نظرة مادية جسدية حبتة ال ارتباط لعامل الروح هبا مطلقاً. فمثالً يرى فرويد

 .(19)احللم استجابة إبزاء هذا املزعجاحللم ينتج عن إزعاج يصيب النوم، فما كنا لنحلم لوال مزعج طرأ يف أثناء النوم، و 
حيتمل االستمرار ىف نومه فيجنبه ما  إذن احللم عند فرويد له وظيفته املمثلة يف "حراسة النوم" مبعىن: معاونة النائم على

أن املنبهات واإلزعاجات اخلارجية هي اليت تنتج احللم  -من وجهة نظره –أن يزعجه من منبهات خارجية، مما يعىن 
 وتسبب وجوده لتحمى النائم، وجتعله مستمراً يف نومه. وابألسطر التالية نفصل نظرهتم لألحالم من عدة جوانب:

 
 :نهانظرهتم لألحالم من حيث فوائدها واهلدف مأواًل: 

ال نبالغ عندما نقول أبن نظرة علماء الغرب ألحالمنا نظرة حتط من قيمة األحالم والرؤاي أميا احنطاط ألهنا حتصرها    
يف أهنا جمرد تفاعالت اإلنسان مع البيئة احمليطة به ومع رغباته املكبوتة، "فلقد قامت نظرية فرويد يف األحالم على أهنا 

 وخالصة القول فيها:  (20)املضغوطة فيما يسمى بنظرية ) احلافز احلسي(حتقيق الرغبات املكبوتة أو 
                                                           

 .)بتصرف( 61-60سيجموند فرويد ، تفسري األحالم ، ص:( 19)
 94والعقيقدة ، ص: على الوردي ، األحالم بني العلم ( 20)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 66 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

أن هدف األحالم عندهم هو محاية النائم من األفكار املزعجة اليت تقلق راحته، فالطفل الذي يرغب يف اقتناء  -1
الطريقة تليب رغبة دراجة مثاًل، لكن أبويه يرفضان حتقيق رغبته، حيلم أبنه يركب أعظم دراجة أمكن صنعها، وهبذه 

 الطفل، وال يتعرض نومه لالضطراب نتيجة الرغبة اليت مل تتحقق يف اليقظة.
األحالم وسيلة لتشخيص األمراض والعقد النفسية وحتليل الشخصيات لدراسة طبائعها وحل عقدها والوصول  -2

حد قول العاملة )كارين هورين ( من خالل األحالم للحكم على النفس البشرية ودوافعها وميوهلا واجتاهاهتا، على 
املهتمة بتحليل األحالم، ويعتقد )إيرك فروم ( أن األحالم تعكس العناصر املعقولة والعناصر غري املعقولة من 

. وقد استخدم فرويد حتليل األحالم كوسيلة للوصول إىل أعماق الالشعور والكشف (21)الشخصية يف نفس الوقت "
األحالم مبثابة الطريق السلطاين إىل الالشعور الذي حيتوى على العقد و الدوافع والرغبات عن أسراره ويعترب فرويد أن 

 املكبوتة.
األحالم تعوض عقدة النقص عند اإلنسان الذي يبحث عن السيطرة وحب الظهور والشهرة، وال يتمكن من  -3

 إشباع ذلك إال من خالل أحالمه.
 

 ها اثنياً: نظرهتم لألحالم من حيث سر رمزيت
فهو يرى أن معظم الرموز اليت ألغراض اليت حيظرها اجملتمع (، "يقول فرويد )إن األحالم تلجأ إىل الرموز لتخفى ا   

تظهر يف األحالم ذات مغزى جنسي، وكأنه يظن أن الرغبة اجلنسية هي الرغبة الوحيدة اليت ميلكها اإلنسان واليت حيظرها 
والسكاكني واملبارد، وما  ة يف األحالم كالعصي وجذور الشجركل األشياء املستطيل، فمثاًل هو يعتقد أن  اجملتمع عليه

شابه ذلك كلها ترمز لعضو الذكورة أما العلب الصغرية واالصناديق والقبعات وكل األشياء املستديرة فهى ترمز إىل عضو 
 .(22)األنوثة "

ك رموزها وفقًا للمفاهيم تفسري كل األحالم وفوهذا عيب خطري من العيوب الفرويدية، وهو وضعه لنظرية واحدة ل
فتحليالت األحالم عند فرويد كأهنا طابعة ال تنتج إال رموزاً جنسية، وبذلك سيتشابه البشر عند النوم تشاهباً  ،"اجلنسية

ة قاطبًة، عجيبًا حيث سيحلم اجلميع ابجلنس، لقد ركز فرويد اهتمامه على الرغبة اجلنسية واعتربها أهم الدوافع البشري
بل يعزو معظم األمراض النفسية إىل سبب جنسي، فهو يفسر حىت حركات الطفل الساذجة أبهنا ذات مقصد شهواين، 

                                                           

 26حامد زهران ، الصحة النفسية والعالج النفسي، ص:( 21)
 .115جوزيف جاسرتو ، األحالم واجلنس ، ص: ( 22)
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مث ظهر تلميذه ) أدلر( الذي انشق عليه بنظرية  (23)وأشهر ما جاء به فرويد يف هذا الشأن هو )عقدة أوديب والكرتا( 
املفسرة ألحالمنا أو الدافع الوحيد هلا.مث ظهر )يونغ( تلميذه النابغة الذى جديدة تقول: أن الشهوة اجلنسية ليست هي 

رأى وأقر ابستحالة وضع قواعد حمددة لتفسري األحالم على أساس الرموز اجلنسية، الرتباط احللم ابلطابع الشخصي 
تقد أن هناك مرشدات الفريد لكل إنسان، حيث قال:" إنه من احلماقة إذا ما تكلمنا بصورة أكثر عمومية، أن نع

منهجية جاهزة لتفسري األحالم، فما من رمز من رموز األحالم ميكن فصله عن اإلنسان نفسه الذي حيلم به، وليس 
هناك من تفسري حمدد أو مباشر ألي حلم، ذلك أن كل إنسان خيتلف اختالفاً بيناً ابلطريقة اليت يكمل هبا عقله الباطن 

 (24)يستحيل معها التأكد من الكيفية اليت ميكن هبا تصنيف األحالم ورموزها أصاًل " عقله الواعي، أو يعوضه لدرجة
وهذا يهدم نظرية فرويد القائمة على تفسري األحالم على طابعة الرموز اليت طبع هبا كل األحالم و اليت بناها على أساس 

حالم قد تكون أحياانً "حدساً يتعلق حبادثة جنسي وطبقا للرموز اجلنسية واألخطر مما سبق هو أن )يونغ( يؤمن أبن األ
هامة ستقع يف املستقبل " وهبذا هو ضد التيار الفكري والنظري ألستاذه سيجموند فرويد الذي ال يؤمن مطلقاً بوظيفة 

 األحالم التنبؤية.
يد فرويد من وراء هذه هي أفكار فرويد وأتباعه أبمانة، والسؤال هنا:ماذا يريد فرويد من وراء هذا الفكر؟ هل ير    

 نظرايته إثبات وجود الشر يف العامل وأتصله يف الكيان اإلنساين؟ إذا كان األمر كذلك، فإن هذه االكتشافات ال ضرورة 
هلا إلثبات الشر يف العامل، فالعقل يقول إن اخلري والشر مركب يف اإلنسان منذ أن خلق، ومن البشر من يفكرون من 

، وآخرون من عقوهلم، وآخرون من عواطفهم ومشاعرهم، وآخرون من قلوهبم، و مع ذلك معدهتم، وآخرون من عورهتم
فالتعميم ال يصح ابالستناد إىل وقائع مرضية وشاذة وهي احلاالت اليت صادفها فرويد يف دراسته كما ال ميكن االستناد 

 إىل هذا الشذوذ وإابحته وتربيره وجعله قدراً حمتوماً مكتوابً على كل البشر.
 

  واْلالصة:
ألنه إقحام علمي وتسلط فكري غري مقبول،"إن القول  إن هذا الفكر الفرويدي ال ميكن تعميمه على بين البشر،    

بقدرية الشر أو اجلنس، والرضوخ هلما مها دعوة للسقوط اإلنساين، واالستسالم يف أحضان الشر الذي لن خيلق 

                                                           

من العقد النفسية اليت تطلق على الطفل الذي حيب والدته ويتعلق هبا لدرجة الغرية على األم من األب وقد استوحاها )فرويد( من قصة  عقدة أوديب( 23)
وحي فرويد أببيها وغريهتا من أمها وكرهها هلا، واست هو مصطلح أنشأه فرويد ويشري إىل التعلق الالوعي للفتاة وعقدة الكرتايواننيه شهريه وهي قصة أوديب 

 .121-120هذا املصطلح من أسطوره اليكرتا اليواننية وهي تقابل عقدة اوديب لدي الذكر،انظر: على الوردي، األحالم بني العلم والعقيدة ، ص:
 34كارل.غ. يونغ ، اإلنسان ورموزه ، ص(  24)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 68 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

صف الشيء كما هو عليه، وليس مبا نظنه أو نتمناه، حيث أن كل سعادة،كما ظن فرويد، و مبا أن العلم يقتضى و 
علم اتبع للمادة اليت يدرسها، فإن فرويد مل يتوصل إىل فهم حقيقة األحالم، وفشل يف تفسريها، وإن كان قد جنح يف 

،كما يشاهد تفسري أحالم الشاذين فقط من املصابني مبرض اجلنس، فهؤالء ميكن أن يشاهدوا يف كل صورة رمزاً جنسياً 
 (25)بعض املصابني ابحلمى الكراسي والطاوالت وحوشـاً هتامجهم"

 
 اثلثاً: نظرهتم لألحالم من حيث مصدرها

إهنم جيردون الكون بصفة عامة واإلنسان بصفة خاصة من كل أثر روحي فالكون يف نظرهم مؤلف من املادة فقط،"   
 (26)صار علماء الغرب جيردوهنا من كل صبغة روحية أو قدسية "فبعدما كان القدماء حييطون األحالم هبالة روحية، 

 فصارت مصادر األحالم عندهم هي:
)احلافز احلسي(: وهي نظرية تعىن أن احللم ينشأ يف النوم من جراء إحساس مادي يطرأ عليه، سواء كان من  .أ

 داخل البدن أو من خارجه.
ا أقره علماء الفسيولوجيا، فاألحالم عندهم تنشأ اهللوسات السمعية والبصرية: هي مصدر األحالم، وهذا م .ب

 أوجاع جسمية أو نتيجة هتيج خالاي معينة ىف املخ. عن اضطراابت فسيولوجية مثل سوء اهلضم أو
 خلص فرويد مصادر احللم، أو املنبهات له يف أربعة مصادر هي: .ت

 املنبهات احلسية اخلارجية. -1
 املنبهات احلسية الداخلية. -2
 املنبهات اجلسمية العضوية.  -3
 املصادر النفسية. -4
 

 رابعاً: نظرهتم لألحالم من حيث أنواعها:
إن علماء النفس حبكم نظرهتم املادية وجتريدهم لكل شيء من أي قيمة روحية ومنها األحالم، فهم ال يعرفون شيئاً  

، وهو حديث النفس أو أضغاث من أنواع الرؤىحباثهم على نوعني امسه الرؤاي الصادقة، بل حصروا حديثهم ونظرايهتم وأ
األحالم. أما الــرؤى املرتبطة بعامل الروح واليت قد  تُري اإلنسان أحدااثً ستقع يف املستقبل، فأنكروا ذلك متاماً وزعيمهم 

                                                           

   126حممد عرب، الرؤاي بني الوهم واحلقيقة، ص: ( 25)
 .85بني العلم والعقيقدة ، ص:  على الوردي ، األحالم (26)
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حيث  يف ذلك إنكار العامل اليهودي النمساوي )سيجموند فرويد( رغم تناقضه مع نفسه أبخر كتابه )تفسري األحالم(
قال: "وماذا عن قيمة احللم يف اطالعنا على الغيب، هذه ابلطبع ليست موضع تفكري" مث يتناقض مع نفسه، فيقول يف 

، (27)موضع آخر من كتابه:" ومع هذا فاعتقاد القدامى أن األحالم تنبئ ابملستقبل، ال خيلو كل اخللو من الصدق "
  التنبؤية.وهذا يعىن اعرتافه بوجود بعض األحالم 

 
 تعليق  على أقوال علماء الغرب ِف الرؤى واألحالم:  
بعد هذا العرض السابق لنظرة علماء النفس الغربيني لألحالم والرؤى، نستطيع أن نالحظ من خالل وجهة نظرهم   

 هذه ما أييت:
لسفة الوجود عندهم والنظرة انعدام الصلة كلياً يف نظرايهتم بني عامل الروح وعامل الرؤى واألحالم وذلك بسبب ف -1

 املادية لكل شيء حىت األحالم والرؤى.
تركيزهم على استخدام األحالم كوسيلة للدخول إىل أعماق املريض النفسي ومعرفة سبب مرضه أو حالته، أما  -2

 الشخص السليم الذي يرى رؤاي فال مكان له يف أحباثهم ونظرايهتم البتة. 
الرؤى ومها: )أضغاث األحالم( وهي األحالم املختلطة و)حديث النفس( وهي  أهنم يركزون على نوعني من -3

 اليت يفكر هبا اإلنسان قبل نومه مث يراها يف أحالمه.
يقول حممد قطب: "لقد اعتمد فرويد يف أكثر حتليالته واستنتاجاته على الرؤى، مث قعد من خالهلا القواعد واألسس 

فس، ولكنه لألسف كان يتجه يف الرموز واملعاين اجتاها مادايً، أو حيوانياً هابطاً، فال اليت بىن عليها نظرايته يف علم الن
ينصف اإلنسان يف إنسانيته، والرؤاي والشك جزئية يف حياة اإلنسان اليومية، ولكنها يف إطار من الغيبية عن دنيا الواقع 

لبصرية، وحركة ليست ابجلوارح واألعضاء ولكن ابحلس واملعايشة احلياتية واملمارسة احلسية، رؤاي ليست ابلبصر ولكن اب
، وهكذا نرى ختبط تلك النظرايت وتباينها، وما أصدق ما قاله القرطيب قدمياً: "وقد اختلف الناس (28)الشعوري فقط"

د عريت عن يف كيفية الرؤاي قدمياً وحديثاً، فقال غري املتشرعني أقوااًل كثرية خمتلفة، وصاروا فيها إىل مذاهب مضطربة ق
 .(29)الربهان فأشبهت اهلذاين "

                                                           

 سيجموند فرويد ، تفسري األحالم.( 27)
 .5حممد علي قطب ،دليل احلريان يف تفسري األحالم، ص: ( 28)
 . 6القرطيب، املفهم، ص: ( 29)
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ختبطًا ىف اآلراء الىت قدمها علم النفس، بل وحرية، وكما رأينا فقد جاءت تفسريات فرويد قاصرة،  واحلق أن هناك 
وجاءت آراؤه يناقض بعضها بعضاً، وبعضها غري مقبولة عقليًا أو واقعياً، وأمام هذا الزخم الفكري الذي مل حيل لغز 

م والرؤى، تظل النفس البشرية تبحث عن تفسري يقنع العقل والروح معاً، ألن النظرة النفسية يف األحالم والرؤى األحال
من وجهة نظر الكثريين تشعبت بنا كثرياً دون جدوى، ومل تقدم ما يكفى إلقناع العقل ومل تقدم مطلقاً ما يشبع الروح، 

تلك اليت ترتبط ابلتنبؤ أبحداث مستقبلية بعدما عجز علم النفس عن  فأين جند تفسريا  لظاهرة األحالم والرؤى خاصة
تفسريها، أوبعبارة أدق مل يعرتف هبا رغم وجودها، ومن أين تكتسب الرؤاي تلك املعارف واملعلومات اليت تتلقاها يف 

 املنام ؟ وما مصدرها ؟وما اهلدف من وجودها ؟.
 ( يشفي صدوران جتاه هذه التساؤالت مجيعها.لعل املطلب القادم )النظرة القرآنية للرؤاي  
 
 املطلب الثاين  

 النظرة القرآنية للرؤاي
 ) النظرة القرآنية للرؤى واألحالم ِف مواجهة النظرة النفسية ( 

إن النظرة القرآنية الدينية العامة للحامل أو الرائي نفسه تنظر إليه على أنه بدن وروح وليس بدانً فقط، أما العلوم النفسية 
فنظرهتا للحامل على أنه بدن أو آلة تتأثر بعوامل داخلية وخارجية ينتج عنها أحالم، لذلك جاءت االختالفات بني 

 وه كما سيأيت شرحه: النظرتني ملا يراه احلامل من عدة وج
: فالنظرة النفسية العامة للمنامات هي أهنا ظاهرة نفسية بيولوجية، واقعة نتيجة من حيث النظرة للرؤى واألحالم: أوالً  

انعكاسات نفسية ومؤثرات خارجية أو مؤثرات من داخل اجلسم، والاعرتاف فيها بوجود ما يسمى ابلرؤى الصادقة أو 
الكرمي فينظر للرؤى على أهنا رسائل رابنية لإلنسان من ورائها هدف وغاية،كما كان يف رؤى  املستقبلية، أما القرآن

األنبياء وغريهم يف القرآن الكرمي هلا دور خطري وهام يف حياة اإلنسان، أما األحالم فهى ما حيدث املرء به نفسه أو 
 أضغاث من فعل الشيطان ووسوسته.

: قلنا سابقًا أبن علم النفس حدد املنامات وحصرها يف نوعني فقط دارت لرؤىمن حيث أنواع األحالم وا: اثنياً  
نظرايته حوهلما وهم: حديث النفس وأضغاث األحالم، أما النظرة القرآنية للمنامات فهي تقسمها إىل ثالث: أضغاث 

ضاً، وإما رؤاي صادقة  أحالم ال أتويل هلا أو حديث نفس وهو ما حيدث املرء به نفسه يف يقظته، وال جدوى منها أي
 حتمل للرائي رسائل رابنية فيها التبشري أو اإلنذار، وقد تساعده يف حل بعض مشاكله.
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لقد أقر علم النفس أبن األحالم مصدرها والدافع هلا هو الرغبات املكبوتة  من حيث مصدر األحالم والرؤى:: اثلثاً  
ا عن األحالم ) حديث النفس أو األضغاث( وليس عن الرؤاي )ما يتمناه اإلنسان وحيدث به نفسه(، وهم يتكلمون هن

الصادقة، بينما تقول النظرة الدينية أن أضغاث األحالم مصدرها الشيطان بتهويالته وختويفاته لإلنسان، وحديث النفس 
ألحالم يسمى مصدره الرغبات املكبوتة كما ذكروا متامًا وإن كان السبق لديننا يف األحاديث النبوية لوجود نوع من ا

حديث النفس، وذلك قبل أن يولد فرويد وتالميذه أبربعة عشر قران، وأما الرؤى فمصدرها هو هللا تعاىل مباشرة أو أيمر 
ِسَل َرُسواًل َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلِ َمُه اَّللَُّ ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يـُرْ املَلك املوكل ابلرؤاي، قال هللا تعاىل: ﴿
، وغالباً ما تكون الرؤى الظاهرة الواضحة اليت ال رمزية ( 51)سورة الشورى: ﴾فـَُيوِحَي ِبِِْذنِِه َما َيَشـاُء ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيم

املقصد فيها هي من هللا عز وجل، وأما الرؤاي اليت ينقلها املَلك فهى غالباً مرموزة حتتاج لتعبري وتفسري ملعىن رموزها وبيان 
 منها.
وضعوا يف كتبهم رموزًا لتفسري كل األحالم مهما اختلف األشخاص يف طبائعهم أو  من حيث تفسري رموزها:: رابعاً 

ثقافاهتم أو أحواهلم، أما تعبري الرؤى يف اإلسالم فالرمز خيتلف تفسريه من شخص ألخر و يعتمد التعبري يف اإلسالم 
للغوي واالمسي واألمثال والشعر، أما على عدة أصول وهي: القرآن الكرمي والسنة النبوية والقياس والتشبيه واالشتقاق ا

 يف علم النفس فُيعتمد على التحليل النفسي للرمز.
فالرموز اليت وضعها علماء النفس تصلح لكل زمان ومكان، أما يف النظرة القرآنية فالرمز الواحد ال يصلح أن تفسر به 

غري أتويل الرمز الواحد حسب تغري أحوال كل األحالم والرؤى، بل يتنوع تفسريه وأتويل معناه من شخص آلخر، بل يت
الشخص نفسه، وحسب الزمان والبيئة اليت يعيش فيها، لدرجة أن الرؤاي الواحدة أو الرمز الواحد قد خيتلف تفسريه يف 
الصيف عما إذا رآه صاحبه يف فصل الشتاء، وقد يرى الرائي صوراً تكون رموزاً للحقائق اليت ستحصل أو حصلت يف 

ادة تشتق الرموز من تراث اجملتمع ومعتقداته وبناء على ذلك فهي متغرية املعىن على حسب مضمون الرؤاي الواقع وع
ووقتها وحال الرائي ولذلك كان ابن سريين يسأل صاحب الرؤاي عن حاله ومعيشته وعن كل ما ميكن ان يستدل به 

لورعه وفهمه أن الرؤاي جزء من النبوة، فقد حكى أن حلل املسألة لعظم أمر الرؤاي وأييت هذا التحري من قبل ابن سريين 
رجلني أتيا إليه، فقال أحدمها:رأيت أين أؤذن، فقال له: حتج، وقال األخر: رأيت أين أؤذن، فقال له ابن سريين: إنك 

حلَْجِّّ لسارق، قيل له: كيف فرقت بينهما؟قال:رأيت لألول سيما حسنة فأوَّلت رؤايه بقوله تعاىل:﴿َوأَذِّّْن يفِّ النَّ  اسِّ ابِّ
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( ورأيت للثاين سيما سيئة، فأوَّلت رؤايه بقولـه تعالـى:﴿ مُثَّ أَذََّن ُمَؤذٌِّّن أَيَـّتـَُهـا اْلعِّرُي  27أَيْتُوَك رَِّجااًل﴾) سورة احلج: 
 .(30)(  70إِّنَُّكـْم َلسـَارُِّقوَن ﴾) سورة يوسف: 

لرؤى واألحالم الذي يفسر رموزها هو الطبيب النفسي خامساً: من حيث املفسر لتلك الرموز، يف النظرة النفسية ل
معتمداً على نظرايت علمية بشرية مادية، أما يف النظرة القرآنية فالذي يفسر الرؤى هو املعرب  املتصف بصفات تؤهله 

ركباً من جسد لتلك املهمة، طبقاً لقواعد شرعية، وشتان بني نظرة ترى اإلنسان كتلة مادية ال روح فيها، وبني نظرة تراه م
 وروح، وإن كانت النظراتن أو الفكران يتفقان يف خدمة احلامل أو الرائي كُل بطريقته.

ففي النظرة النفسية يسألون عن أحالمك ليحكموا بعد حتليلها على أفعالك و حيددون مالمح شخصيتك، وأسباب  
صيتك وحالتك االجتماعية واالقتصادية وأحوالك عقدك النفسية، أما النظرة الدينية فيسأل املعرب بداية عن أفعالك وشخ

وعباداتك ليصل إىل تعبري دقيق لرؤايك وليعطيك الفائدة املرجوة منها، فالنظرة األوىل وكأهنا تقلل من شأن الرؤاي وتعتربها 
، ومؤثراً كبريًا يف أثرًا وانعكاسًا ملا يدور بداخل النفس من رغبات، أما يف النظرة الدينية فيعظم أمر الرؤاي وتعترب أصالً 

 النفس وليس أثراً، فهى قد تؤثر وتغري بعد معرفة تفسريها من سلوك الرائي لألفضل واألحسن نفسياً واجتماعياً وإميانياً. 
سادساً: من حيث اهلدف منها: اهلدف الذي حتققه األحالم عند علماء النفس هو تفريغ الرغبات املكبوتة، ومحاية 

ت ليحافظ على نومه، وهي ابب كبري عندهم حلل املشاكل والعقد النفسية، أما اهلدف من املنامات النائم من االضطرااب
يف النظرة القرآنية النبوية فهو رفع الروح املعنوية لإلنسان ودفعه لإلنتاج والعمل وتطمينه على أمور تقلقه، فتقر النفس 

قادم فيحتاط ويستعد، فتكون أيضاً سبباً لسعادته واستقرار  والعني، وقد يكون اهلدف منها حتذير اإلنسان وتنبيهه خلطر
حاله وراحة ابله حىت ال يفاجأ هبا، وقد يستعد مبواجهتها ابلدعاء والتضرع واالستعانة مبن يقدر األقدار، فقد ورد يف 

َعاُء، ُّ.( السنة: عن سلمان عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:" اَل يـَُردُّ الَقَضاَء إِّالَّ الدُّ ، (31)َواَل يَزِّيُد يفِّ الُعْمرِّ إِّالَّ الربِّ
ُّ، َوإِّنَّ اْلَعْبَد لَيُ  يُبُه "ويف رواية أخرى:" اَل يـَُردُّ اْلَقَدَر إِّالَّ الدَُّعاُء، َواَل يَزِّيُد يفِّ اْلُعُمرِّ إِّالَّ اْلربِّ لذَّْنبِّ ُيصِّ  .(32)ْحَرُم الرِّْزَق ابِّ

 
 
 

                                                           

 410، ص:1منتخب الكالم يف تفسري األحالم، ج:ابن سريين ، ( 30)
أخرجه الطرباين، ، كما 154وقال الرتمذي: حديث حسن غريب. وحسنه األلباين، الصحيحة  2139، رقم 4/448أخرجه الرتمذي يف سننه: ( 31)

 . 6128،رقم احلديث: 251، ص:6املعجم الكبري ج:
. وإسناده حسن  22413ديث: ، رقم احل280، ص: 5أمحد بن حنبل، مسند أمحد بن حنبل،ابب ومن حديث ثوابن رضى هللا عنه، ج:أخرجه ( 32)

 لغريه.
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 اْلامتة
 هذا وخنلص من ذلك البحث إىل عدة نتائج نوجز أمهها فيما أيِت: 

للرؤاي الصادقة التنبؤية مكانة عظيمة يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة وأهنا من مصادر الوحي لألنبياء والرسل  .1
 عليهم السالم.

متثل هذا السبق يف متييزه بني للقرآن الكرمي السبق مقارنة ابلعلوم والنظرايت النفسية يف موضوع احللم والرؤاي،  .2
أنواع الرؤاي،كذا متثل هذا السبق يف جتسيده هلذا النوع من الرؤى املسمى ابلرؤى التنبؤية، وهو ما أنكرته تلك 

 النظرايت إلنكارها الغيب.
تباط ار للرؤاي الصاحلة أمهية عظيمة يف القرآن والسنة النبوية، فهي جزء من ست وأربعني جزءا من النبوة، وهلا  .3

 ابلروح ومن أكرب األدلة على وجودها.
النظرة النفسية للرؤى واألحالم تقلل من شأن الرؤاي وتعتربها أثراً وانعكاساً ملا يدور بداخل النفس من رغبات،  .4

 أما يف النظرة القرآنية فيعظم أمر الرؤاي وتعترب أصاًل، ومؤثراً كبرياً يف النفس وليس أثراً، فهى قد تؤثر وتغري بعد
 معرفة تفسريها من سلوك الرائي لألفضل واألحسن نفسياً واجتماعياً وإميانياً.

الرؤاي الصاحلة نوعان يراها املسلم، أو ترى له، وهي من مصادر البشارات الغيبية، فإذا ما ذهبت النبوات بقيت  .5
 البشارات.

واخلارجية وأما يف النظرة القرآنية فهى أصل الرؤاي عند علماء النفس هو الرغبات املكبوتة واملؤثرات الداخلية  .6
 إما وساوس من الشيطان أو حديث نفس أو رؤاي صادقة من هللا جل يف عاله.

 
 املراجع
األردن ، الطبعة:  –عمان –أمحد نوفل، سورة يوسف دراسة حتليلية، دار النشر: دار الفرقان للنشر والتوزيع  .1

 م.1989-هـ1409األوىل 
م 2001 -بريوت   -حممد بن أمحد، هتذيب اللغة، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب  األزهري، أبو منصور  .2

 ، الطبعة: األوىل ، حتقيق: حممد عوض مرعب.
 جوزيف جاسرتو ، األحالم واجلنس نظرايهتا عند فرويد ، ترمجة: .3

 مهارات النجاح. فوزي الشتوي إشراف إدارة الثقافة العامة بوزارة الرتبية والتعليم مبصر ، الناشر:
 .2005حامد عبد السالم زهران ، الصحة النفسية والعالج النفسي، دار النشر: عامل الكتب،  .4



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 74 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

، دار النشر: دار  852ابن حجر، أمحد بن علي ) بن حجر (، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، الوفاة:  .5
 بريوت ، حتقيق: حمب الدين اخلطيب. -املعرفة 

، دار النشر: مؤسسة قرطبة 241هللا الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، الوفاة: ابن حنبل، أمحد أبو عبد .6
 مصر. –

احلياري، خالد منصور حممود، الرؤى واألحالم يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية، دار النشر: مؤسسة الوراق  .7
 م.2003األردن ، الطبعة: األوىل -عمان –للنشر والتوزيع 

 -انصر، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، دار النشر: مؤسسة الرسالة  السعدي، عبد الرمحن بن .8
 م ، حتقيق: ابن عثيمني.2000 -هـ1421 -بريوت 

م ، 1983هـ 1403 -بريوت  -السعدي، أبو القاسم علي بن جعفر، األفعال، دار النشر: عامل الكتب  .9
 الطبعة: األوىل

النشر: دار املعارف ـ القاهرة، ترمجة مصطفى صفوان، و مراجعة: سيجموند فرويد، تفسري األحالم، دار  .10
 مصطفى زيور.

 بريوت. –، دار النشر: دار الفكر 110منتخب الكالم يف تفسري األحالم، الوفاة:  ابن سريين،حممد، .11
م، 2001-هـ1422-القاهرة –هـ، دار النشر: مكتبة الصفا 110ابن سريين، حممد، تفسري األحالم، الوفاة: .12

 طبعة األوىل.ال
،  1991 /01/01مكتبة األسرة ، اتريخ النشر:  عبد الرمحن نور الدين، العلم وتفسري األحالم، الناشر: .13

 الطبعة األوىل.
علي الوردي، األحالم بني العلم والعقيدة، دار النشر: شركة دار الوراق للنشر احملدودة، الطبعة: األوىل  .14

 م.2009
نس، الرؤى واألحالم يف السنة النبوية، دار النشر: دار النفائس للنشر والتوزيع العمري، عبد هللا حممد أمني يو  .15

 م.2005 -هـ1425األردن، الطبعة: األوىل  –
هـ ، دار النشر: 502أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، الوفاة:  .16

 لبنان ، حتقيق: حممد سيد كيالين. -دار املعرفة 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 75 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

، دار النشر: 774ابن كثري، إمساعيل بن عمر ) بن كثري ( القرشي، أبو الفداء، البداية والنهاية، الوفاة:  .17
 بريوت. –مكتبة املعارف 

 بريوت، الطبعة: األوىل. -ابن منظور، حممد بن مكرم األفريقي املصري، لسان العرب، دار النشر: دار صادر  .18
م، 1998 -هـ1419استانبول، الطبعة: الثالثة  -النورسي، سعيد، )الكلمات( ، دار النشر: سوزلر للنشر .19

 ،حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي. 
 -لبنان  -بريوت  -بن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكراي، معجم مقاييس اللغة، دار النشر: دار اجليل ا .20

 عبد السالم حممد هارون.م ، الطبعة: الثانية  حتقيق: 1999 -هـ 1420
دار ابن  القرطيب، أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم ، املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم، لناشر: .21

 هـ.1417 – 1996دار الكلم الطيب الطبعة: األوىل  -كثري 
 قطب، حممد ، دليل احلريان يف تفسري األحالم، دار النشر: مكتبة القرآن القاهرة. .22
هـ ـ 1432د ، الرؤاي بني الوهم واحلقيقة ، دار النشر: شادي عرب ـ دمشق ، الطبعة األوىل عرب، حمم .23

 م2002
 يونغ، كارل غ، اإلنسان ورموزه، دار النشر: املنارات، ترمجة عبد الكرمي ضيف .24



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Research  

 (JISTSR) 

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

 

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 

 

الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث لة جم 
 التخصصية

م.6201نيسان ، 2، اجمللد 2عدد ال  
 

 

 اإلعالم الغريب ودوره يف شيطنة اإلسالم

 كيةدراسة حتليلية يف السينما األمري

 رضوان بلخريي 
  جامعة تبسة 

 اجلزائر
 

radouanebelkhiri@yahoo.com 

 

  

 م2016 - هـ 1437
 

 

e-ISSN: 2289-9065 

 
WESTERN MEDIA AND ITS ROLE IN DEMONIZING ISLAM ANALYTICAL 
                                  STUDY IN AMERICAN CINEMA

mailto:radouanebelkhiri@yahoo.com


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 77 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

 

 

  
 

 
 

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

Received  8/2/2016 

Received in revised form 9/3/2016 
Accepted 52 /3/2016 

Available online 15/4/2016 

 

 

 

ABSTRACT 

 Undeclared war waged by the Western media and U.S. especially on Islam and 

Muslims, using the various possibilities, which is owned, whether a cinema or 

theater, or even cartoons video, where the perception of Muslims always that they 

are either terrorists, racists, or illiterate, backward and presents Islam as a religion 

of violence and hyperbole, characterized by films of this period of hatred and 

falsehood in order to change and the consolidation of the fake look is for a Muslim. 

And to know is promoted by American films about a Muslim in this study we use 

an approach semiology analysis of films, the film as a cultural and social product, 

contains functions and implications of the phenomenon of implicit, so that we will 

discover the various elements and connotations and meanings of a Muslim in 

American films. 

Keywords: picture, Arabs, Muslims, the media, the American cinema, stereotype, 

semiology analysis, the results of the study. 
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 لخصامل

على اإلسالم واملسلمني مستخدمة فيها شىت  خاصةاألمريكية حرب غري معلنة تشنها وسائل اإلعالم الغربية و   
مصورة، حيث تصور املسلمني دائما على أهنم  اإلمكانيات، اليت متتلكها، سواء كانت سينما أو مسرح أو حىت رسوما  

فاتسمت أفالم هذه الفرتة  م اإلسالم على أنه دين عنف وغلو،إما إرهابيون عنصريون أو أميون متخلفون كما تقد
ملعرفة الصورة اليت روجتها األفالم األمريكية عن املسلم  والتزييف بغية تغيري وترسيخ نظرة مزيفة للغري عن املسلم. وابحلقد 

نستعني يف هذه الدراسة مبقاربة التحليل السيميولوجي لألفالم، ابعتبار الفيلم منُتوج ثقايف واجتماعي، حيتوي على دوال 
ابكتشاف خمتلف العناصر والدالالت واملعـاين املتعلقة ابملسلم يف األفالم  ظاهرة ومدلوالت ضمنية، حبيث سنُقوم

 األمريكية. 

الصورة، العرب، املسلمون، وسائل اإلعالم، السينما األمريكية، الصورة النمطية، التحليل  الكلمات املفتاحية:
 السيميولوجي، نتائج الدراسة.
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 املقدمة:

غاية األمهية على أصعدة احلياة البشرية املختلفة، انطالقا من التأكيد على قوة احملتوى الذي تضطلع السينما أبدوار 
فهي بال شك، تعكس قيم اجملتمع وثقافته و أساليب حياته  –العتبارات كثرية  –تقدمه، وأتثريه الشديد على املتلقي 

تمعات وطموحاهتم ومساعدة على التحرر العاطفي مولية الرعاية الهتمامات الناس وقضاايهم األساسية مقدمة واقع اجمل
واالسرتخاء والتفكري، ووفقا هلذا املفهوم، غدت هذه الوسيلة اجلماهريية مبثابة النافذة السحرية اليت نرى من خالهلا 

 اج السينمائي،أنفسنا والعامل الذي حييط بنا. وبذا فإن الطريقة اليت نرى هبا اآلخرين إمنا يتحكم فيها القائمون على اإلنت
'' '' أمريكي '' املنشأ، ''هوليودي وإن علمنا أن احلجم األكرب مما يقدم للعامل على شكل وجبات سينمائية، إمنا هو

املصدر، سيتضح لنا أن كل إمكاانت الوالايت املتحدة األمريكية العسكرية البد هلا من سالح من نوع آخر، يهدف 
نميط '' و ''الغزو الثقايف''، ''تشكيل الصور الذهنية''، ما جيعل السينما من األسلحة  إىل حتقيق مفاهيم على شاكلة '' الت

الناعمة الفتاكة، ولعل احلرب سواء املعلنة أو اخلفية على اإلسالم و '' كل خمرجاته '' هي ألوضح مثال على استخدام 
كل الشواهد تؤكد على وجود اتفاق عريف على السينما ألغراض بعيدة عن الرباءة أو القيم اإلنسانية السامية، وهاهي  

تقدمي املسلم واإلسالم يف أسوأ التجليات، حاصرة دور املسلم يف التقتيل والرتهيب واصفة إايه ابلتخلف، واجلهل والسعي 
 ميكن كما توحي تلك األفالم عن طريق التلميح والتصريح أحياان  أبن فرصة َتقُدم اجملتمع اإلسالمي ال  وراء امللذات ...

أما عن اإلسالم فهو دين يدعو إىل العنف وتعدد الزوجات وضرب  ،)1(أن تتم إال عن طريق ثقافة أوربية وأموال أجنبية
النساء ... واألمر غاية اخلطورة ألن إعادة عرض هذه الصور الذهنية بشكل مستمر، قد وحد الرأي العام األمريكي 

 يه.والغريب بشأن '' شيطانية اإلسالم ''، ما يقدم مربرات منطقية للزوم حماربته والسعي من أجل القضاء عل

إن '' اإلسالموفوبيا '' مصطلح خيتصر عمق التأزم الذي يشوب عالقة املسلمني مع الغرب، وهو دليل على قدرة  
هذا  وسائل االتصال اجلماهريية وعلى رأسها السينما على اختالق خماوف من أعداء ال نراهم إال على الشاشة الفضية،

 ة للتأويل من طرف املتلقني، كل حسب أفكاره واعتقاداته وتوجهاته، وإن كانت صورة املسلم يف السينما األمريكية قابل

 

                                                           

 .47، ص ، 2000املكتبة الوطنية ،عمان ، العريب( ، وقصة التشويه احلضاري واالغتيال اإلعالمي للمسلم ) أمحد بن راشد بن سعّيد، قولبة اآلخر   (1)
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فإن الدراسة األكادميية تقدم تلك الصورة انطالقا من مداخل علمية، حىت يتم إثبات كل الذي سبق عن حقيقة تشويه 
لتشويه والتزييف عن صورة املسلم ومعتقده من خالل السينما األمريكية اليت ال تفتأ تقدم الفيلم تلو اآلخر، ملؤه ا

 الشخصية املسلمة وكعادهتا متوهلا رؤوس أموال يهودية دون جتاهل بعض التواطؤ العريب، بغية السخرية من الشخصية
اإلسالمية على وجه اخلصوص بصورة جمحفة تدل على التعصب والتزييف والعنصرية، انهيك عن األخطاء الساذجة 

اآلذان بعد شروق الشمس، أو صالة اجلماعة أثناء رفع اآلذان، ووضع آايت القرآن واملتكررة يف كل أفالمهم مثل إعالن 
الكرمي خلف املذابح ... وغريها من السخافات املتعمدة وحنن نلجأ يف الكثري إىل االحتجاج واالعرتاض على هذه 

 بصورة واضحة بعد أحداث األفالم؛ وما زاد الوضع أتزما وأصبحت األفالم األمريكية شديدة القسوة جتاه املسلمني
م، أين أتزمت األوضاع بني املسلمني وأمريكا و أجهرت عداءها أمام املأل للمسلمني ، فتوجهت 2001 سبتمرب11

وحاولت جاهدة منها إىل  ط أنظار املاليني من سكان العاملإىل أضخم مدينة لإلنتاج السينمائي إىل "هوليود " حم
غ مالية ضخمة إىل جانب نوع من التواطؤ العريب قصد تبليغ رسالة صرحية ملؤها استغالل هذه الوسيلة وتكريس مبال

التزييف والتشويه إىل الغرب والعامل العريب عن املسلمني فكثفت من إنتاجها عقب اهلجمات اإلرهابية اليت استهدفت 
بغية تغيري وترسيخ نظرة مزيفة للغري مقر مركز التجارة العاملي بقلب أمريكا، فاتسمت أفالم هذه الفرتة ابحلقد والتزييف 

ملعرفة الصورة اليت روجتها األفالم األمريكية عن املسلم نستعني يف هذه الدراسة مبقاربة التحليل  عن املسلم. و
السيميولوجي لألفالم، ابعتبار الفيلم منُتوج ثقايف واجتماعي، حيتوي على دوال ظاهرة ومدلوالت ضمنية، حبيث سنُقوم 

خمتلف العناصر والدالالت واملعـاين املتعلقة ابملسلم يف األفالم األمريكية، وللوصول إىل معرفة هذه املعاين ابكتشاف 
: ما هي خمتلف الدالالت والرموز اليت والدالالت سنقوم بطرح اإلشكالية التالية يف شكل سؤال مركزي وجوهري عام

املطروحة سنقوم بطرح جمموعة  اإلشكاليةوإلثراء  املسلم؟.وظفها اإلنتاج السينمائي األمريكي يف تقدمي صورة عن 
 إلشكالية وتتمثل فيما يلي:ا اليت متثل ركائز أساسية لتفكيك هذه التساؤالتمن 

 ما هي املعاين والرسائل الضمنية اليت نقلت للمشاهد عن املسلم يف األفالم األمريكية؟  -
 ؟ كيف عربت األفالم األمريكية عن املسلم و اإلسالم -
 م(.2001سبتمرب 11)أحداث  للتوجه السياسي األمريكي عقب هل كانت الصور املوظفة للمسلم انعكاسا    -
 ؟)اخلائن( Traitorكيف مت توظيف املسلم يف فيلم    -
 عن املسلم ؟)اململكة( The Kingdomما طبيعة الصورة اليت عكسها مضمون فيلم   -
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 أمهية الدراسة : .1

من أمهية يف اإلنتاج السينمائي ودورها وألهنا تعد من التقنيات األساسية للتواصل يف نقل  نظرا ملا تكتسيه الصورة
حتاول  املضامني الظاهرة والكامنة يف وسائل اإلعالم، املختلفة خاصة السينما فإن دراستنا هذه تكتسي أمهيتها كوهنا

 راء ووجهات النظر املختلفة.دراسة منط اتصايل مميز يف نقل األفكار واملعلومات والتعبري عن اآل
من أتزم الوضع بني الوالايت املتحدة  .م11/09/2001كما ترتبط أمهية هذه الدراسة أساسا مبا أفرزته أحداث 

يد هذا املوضوع مبوضوع املسلم يف السينما األمريكية إذ أنه لتحد وتكمن أمهية هذه الدراسة أساسا   األمريكية واملسلمني؛
 .رزها نقص الدراسات يف هذا اجملالنظرا لتداخل وتعقد عدة عوامل يف تناول هذا املوضوع و أب ،تكون املهمة صعبة

 
  . أهداف الدراسة :2

ترمي هذه الدراسة الوصول إىل استخالص وكشف معامل الصورة املرسومة للمسلم عرب الفيلم السينمائي األمريكي  
  :وهذا من خالل

اخلفية يف األفالم األمريكية عن املسلم حمل الدراسة وهذا بقراءهتا قراءة استنطاق خمتلف املعاين والدالالت  -
 .انيةخاصة بتفكيك الرموز والدالئل وحتليل الرسائل األيقونية و اللس

إظهار خمتلف احملاور واملواضيع املتعلقة ابملسلم يف السينما األمريكية ومعرفة كيف تناولت األفالم األمريكية  -
 طريق الكشف عن أمهية الصورة السينمائية يف تبليغ األفكار واملضامني اإليديولوجية .لشخصية املسلم عن 

 التطلع إىل معامل وخصائص الصورة املوظفة للمسلم يف األفالم األمريكية . -
 .عن املسلم الصورة هذه تقدمي وراء الكامنة الدوافع عن الكشف حماولة -
 اخلطاب الفيلمي لألفالم األمريكية  عن املسلم . الكشف عن اخللفيات اإليديولوجية اليت حيملها -

 
  . منهج  الدراسة :3

ا معاين ضمنية خمتلفة تهه الرسائل اليت حتمل يف طياذرسائل ضمن أنساق دالية حمددة، همت وسائل اإلعالم إبنتاج ته     
 يغفل عنها املتلقي واليت هي يف احلقيقة مرتبطة ببعض املدوانت الداخلة يف تكوين البيئة اليت نشأ فيها هذا املتلقي، 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 
 82 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

ننا فمثال : عندما نشاهد حداث يف فيلم، فال نشاهد ذلك احلدث خاما ولكن نشاهد رسالة حول ذلك احلدث، إبمكا
 . )2(قراءة ذلك احلدث وأتويله ولكن نغفل احملاكاة و املعاين اليت من خالهلا نقرأ ونؤول

هلذا جند أن يف حتليل رسائل وسائل اإلعالم وخطاابت معانيها أمهية كبرية وهذا من أجل فهم اهلدف من بث هذه 
والظاهرة اليت تروجها األفالم األمريكية عن الرسائل؛ وملا كان موضوع الدراسة يهدف إىل الكشف عن اخلفااي الضمنية 

استوجب علينا البحث و استخدام مقاربة  ،لية الدراسة والتساؤالت املطروحةاملسلم، ارأتينا أنه لإلجابة على إشكا
التحليل السيميولوجي؛ إذ بواسطته نتمكن من الوقوف على الدالالت اخلفية واملعىن الباطين للرسائل اإلعالمية ونسعى 

كشف أمهية وظيفة الصورة ابعتبارها أداة إعالمية ابإلضافة إىل تقنيات ومؤثرات أخرى حتمل أبعاد داللية ولتحليل ل
 .الوثــائقية، األدوات االستشهادية، األدوات الوصــفيةاألدوات  دام األدوات والتقنيات التالية:هذه األفالم جيب استخ

ف الذي تصبو إليه الدراسة، ويتم ذلك ابختيار طريقة التحليل اليت تشمل إن طرق حتليل األفالم ختتلف ابختالف اهلد
اعتمدان على املدخل السيميولوجي وهو أكثر  عملية الوصول إىل اهلدف الرئيسي، واستخراج وحدات التحليل، لذلك 

جتماعية، ـاصة ابلزوااي االاملداخل صلة مبجال حتليل األفالم السينمـائية. وهذا التحليل ال يرتك الكثري من التفاصيل اخل
والسياسية، ويرتكز ويهتم ابلّلغة وكيفية التعبري عن الدالئل، خاصة وأن الفيلم عمل فين مستقل  الثقافية، السيكولوجية

قادر على توليد النص )حتليل نص( يُقيم دالالت على منهج سردي )حتليل روائي( ومعطيات بصرية وصوتية )حتليل 
Jaques "فإن مقاربة التحليل النصي تُعترب املقاربة األكثر مالءمة لطبيعة الدراسة ويقول كل منهلذا ؛  (3)أيقوين(

Aumontو " جاك أومو "Marie Michel" يف كتاهبما حتليل األفالم " أن التحليل النصي يرتكز  ماري ميشال
".والنص الفيلمي هو نتـاج تركيب  (4) أساسا على اعتبار الفيلم نص ا وهو الذي حيدد أساس الفيلم يف حتليله

Combinassions عدة شفرات (Codes)* (5)ختتلف طريقة توظيفها وإعدادها من متكلم آلخر. 

                                                           

لة اجلزائرية لالتصال، )صادرة عن معهد علوم اإلعالم واالتصال عن جامعة اجلزائر (، لمجسعيد بومعيزة ، " الرسائل و املعاين"، ا  (2)     
198، ص،  1996اجلزائر،  -جوان   -جانفي   13العدد    

(3)    Jaques Aumont، Michel Marie ، l’analyse des films، Nathan université، paris 1989، p07. 

 

(4)  Ibid، p 66. 

وشفرات أخرى مشرتكة بني السينما و اللغات األخرى و ابلبيئية   code specificتستخدم اللغة السينمائية شفرات خاصة هبا، تسمى شفرات خاصة - *
 .code non specificاالجتماعية وتسمى شفرات غري خمتصة 

 12ص 1995سيميولوجيا االتصال، بنغازي،ليبيا، ماي حممود إبراقن، املدخل إىل  (5)
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يُقوم التحليل النصي على اعتبار الفيلم نصا، وهذا النص يتكون من ثالثة مفاهيم أساسية وهي: النص الفيلمي وهو 
لكل فيلم حيدد للنص النموذج البنيوي للغرض الفيلمي، إىل جانب  الفيلم كوحدة خطاب، والنظام النصي وهو خاص

الشفرات، ويشري أيضا التحليل النصي لألفالم لدراسة الكتابة واخلطـاب الفيلمي من خالل دراسة نسقه، مكوانته، 
 Christien"" كريستيان ماتزوظائفه، وهذا للوصول إىل تفسري املعىن املنتج من خالل هذه الكتابة أو كما قال عنه "

Metz:" بنيته الداخلية ودراسة مظاهره وأشكاله الداخلية،  أنه عندما نتكلم فإننا نتكلم عن الفيلم كخطاب دال بتحليل
ملعىن التعييين للرسالة،كما يشمل على املضمون الداخلي اخاصة وأن الصورة السينمـائية تشمل على مظهر خارجي ميثل 

بتحليل الفيلم جتزئة بنيته إىل مكوانهتا األساسية مث إعادة بنائه ألهداف ختدم التحليل  يقصد الذي حيمل معـاين ضمنية.
" وذلك لتحديد العناصر املميزة  The Filmic Text وهلذا جيب يف هذا السياق، االنطالق من النص الفيلمي "

 .(6)املعـزولة( بني خمتلف العناصر he linksTللفيلم، وبعد جتزئة الفيلم يتم أتسيس الروابط )

إن الصورة السينمـائية حتتوى على معىن تعييين للرسالة وعلى معىن تضميين )مضمون داخلي للرسالة( وهي تعكس سياق 
أول من وضع منهجية Roland barthe  روالن ابرثمرتبط ابلبيئة االجتماعية والثقافية اليت ُأخذت منه؛ و يعترب 

 Connotation)  (والتضميين (Denotation) على مستويني: التعيينييالتحليل السيميولوجي للصورة، وتقوم 

أما املستوي الثاين، التضميين فريتكز على  يتعلق النظام األول ابملستوى التعييين بني الدال واملدلول يف خضم الدليل،
سياق الثقايف والسوسيوثقـايف ابحمليط اخلارجي أي يرتبط ابلنظام االجتمـاعي وابل العالقة اليت تربط الدليل)دال+مدلول(

(7).  

" إبتباع أوال   اخلائن اململكة و كما أن التعبري عن هذه املستوايت يتم من خالل القيام بعملية حتليلية نصية لفيـــلمي "
نقوم بتحديد ووصف شريط الصورة، اللقطات وشريط  التعييينأدوات التحليل الفيلمي مث حتليل الصورة، ففي املسـتوى 

زاواي التصوير وسلم  سوف نتطرق إىل حتليل الشفرات البصرية كحركـات الكامريا، التضمييينالصوت، أمــا يف املستوى 
القيم السينماتوغرافية، والتعُمق يف معاين الصورة و  ابإلضافة إىل جتسيد الشفرات )املدوانت( اللقطات ودالالت الصورة

                                                           

عالم فايزة خيلف ، خصوصية اإلشهار التلفزيوين اجلزائري يف ظل االنفتاح االقتصادي، دراسة حتليلية سيميولوجية، أطروحة دكتوراه يف علوم اإل  (6)
 .8، ص 2006واالتصال ، اجلزائر، 

 

(7 )  Joly Martine، Introduction à l’analyse de l’image، Nathan université، France، 1994، pp71- 

72. 
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ابهتمامنا ابلنص الفيلمي سواء كان يف  (على اجلانب اللغوي) الرمزية و األيقونية، وسنركز أيضا على املستوى األلسين
 شكله املنطوق أو يف صيغة بياانت مكتوبة، مث نقوم بشرح وتفسري األبعاد الداللية واملعـاين الغري املبـاشرة للنص الفيلمي.

استخراج املعىن التعييـين للفيلم أي الشكل اجللي للعيان، أما التحليل التضميين فُيمكن  بعد كل هذه املراحـل، ميكن
كشفه من خالل ربط اجلانب الكمي املتمثل يف التقطيع التجزئة ووصف صور الفيلم ابلبعد اإليديولوجي والتضميين 

ول إىل معرفة خمتلف املعـاين والدالئل وحتديد التفاعالت اليت حتدث بني وحدات التحليل فيما بينها، وابلتايل الوص
 املتعلقة بصورة املسلم يف السينما األمريكية .

 
 . عيــنة الدراسة :4
إلجناز هذه الدراسة البد من حتديد العينة اليت تُعرَُّف على أهنا "عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها  

"،  (8)مع الدراسة األصلمث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمت بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها ومن
وطبقا لطبيعة املوضوع املدروس فتحديد مفردات العينة مرحلة هامة يف البحث على أن املفردة هي" عبارة عن أحد 

شاهدات اليت مت اختيارها ضمن العينة وابلتايل فإهنا تدخل ضمن الدراسة
ُ
وعلى هذا األساس فإن  ". (9) املفردات أو امل

، وجمتمع البحث يف هذه احلالة يتمثل يف األفالم األمريكية اليت  املسلم يف السينما األمريكية " "موضوع دراستنا يتناول 
تناولت موضوع املسلم، وأما ابلنسبة ملوضوع العينة فهي عينة قصدية عمدية ، فقد مت اختياران لفيلمني مهمني يتناوالن 

واململكة  ،Jeffrey Nachmanoff انمشانوف جيفري" للمخرج Traitor و املسلمني ومها اخلائن"اإلسالم 
The Kingdom   لقد قمنا ابختيار جمموعة من لبعض السمات واألوصاف اليت خَتُدم الدراسة وأهدافها،  نظرا

الوحدات بصورة مباشرة قصدية، خاصة وأن طبيعة التحليل السيميولوجي تتطلب ضرورة حتديد أطر التحليل ابختيـار 
 التالية :دقيق للموضوع؛ لذا اخرتان هذين الفيلمني أبسلوب حتكمي وقصدي، نظرا لالعتبارات 

 

 

                                                           

 .84الطبعة الثانية، ص،  ،1999حممد أبو نصار وآخرون ، منهجية البحث العلمي ،القواعد والتطبيقات ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ،   (8)

 .84الطبعة الثانية، ص،  ،1999العلمي ،القواعد والتطبيقات ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ،  حممد أبو نصار وآخرون ، منهجية البحث  (9)

 

http://www.boxofficequebec.com/cineac/page000.php3?Xnumitem=110&inc=ficheact.php3&aid=145262
http://www.boxofficequebec.com/cineac/page000.php3?Xnumitem=110&inc=ficheact.php3&aid=145262
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 (: Traitor)  . فيلم اخلائن

 Don Cheadleبطولة  Jeffrey Nachmanoffللمخرج  2008هو فيلم مت إنتاجه عام  Traitorفيلم  -
، فيلم يبهرك وجيذبك إليه من أول لقطة، وعلى الرغم من طول مدة الفيلم إال أنك ال تشعر ابمللل ذلك الشاب األسود

هنائيا ؛ الفيلم حيكي قصة )مسري هورن( املسلم األمريكي، السوداين األصل، املتابع من طرف وحدة املباحث الفدرالية 
ة دولية خطرية وتزويدها مبتفجرات متقدمة، والوقوف للمهمات اخلاصة برائسة )روي كاليتون(، بتهمة التعاون مع منظم

 وراء جمموعة من التفجريات أبورواب، و أمريكا وحماولة القيام بعملية واسعة على األراضي األمريكية. 
ألن الفيلم له عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة. -    

عن اإلسالم واملسلم بصفة خاصة.  كون املخرج ذو داينة يهودية وبذلك سنحاول إبراز الصورة اليت يطرحها  -  

م يتناول قصة اإلرهاب وحماربة اإلرهاب من منظور خيتلف عن 2001سبتمرب 11يعترب أول فيلم من أفالم ما بعد  -
املنظور الشائع الذي جيسد ثنائية "حنن وهم" و"من ليس معنا فهو ضدان" أو انقسام العامل إىل فسطاطني. فهو مبقاييس 

م اجلاسوسية واإلاثرة ولكن فيه دعوة مباشرة للتفكري وال يقدم إجابة قطعية وهنائية كما أنه يعاجل وجهة هوليوود من أفال
 النظر الغربية للمسلم .

كما أن الفيلم لقي عدة انتقادات مما أدى إىل إاثرة زوبعة إعالمية حول الصور اليت تناوهلا الفيلم عن املسلم والكيفية -
الذي "اخلائن" يصور فيلم  أاثر عرضه عدة نقاشات وانتقادات حول املضمون الذي احتواه الفيلم.اليت عوجل هبا؛ كما 

دقيقة "دون شادل"، أو "مسري هورن" كما يسميه الفلم على أساس أنه ولد ألب سوداين وأم أمريكية  114يستمر ملدة 
الفلم كما لو انه شيخ أنصاري من دارفور. حتت رعاية والده الشيخ التقي والذي يظهر يف  ونشأ يف السودان مسلما  

ودون مقدمات ويف مشهد هوليودي مثري، يقرر كاتب السيناريو أن يقتل ذلك الشيخ الورع شر قتلة حيث يلقى مصرعه 
ابن الثامنة، املشهد املروع ملقتل أبيه. ودومنا إيراد  مسري""يف انفجار سيارة مفخخة يف مكان ما يف السودان. ويشاهد 

ات معروفة تقرر األم األمريكية أن أتخذ ابنها وتعود ألمريكا لتستقر يف شيكاغو ويدخل ابنها املدرسة وينشأ نشأة حيثي
 قلبه مفعم ابإلميان ولفظه مزين ابالستشهاد ابلقرآن. ملتزما   مسلما  أمريكية وإن ظل 
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 universal، املنتج: شركة 2007، اتريخ اإلنتاج: أفريل Peter Berg إخراج: بيرت بريغ   :  فيلم اململكة

picture. 

 " شخصية ذلك املسلمThe Kingdom"  الدراسة،إذ يصور  فيلم اململكةألن الفيلم له عالقة مباشرة مبوضوع  - 
يف شخصية أبو محزة ،وهو اسم   Peter berg بيرت بريغجسدها يف الفيلم املخرج  ،املتطرف وزعيم التنظيم اإلرهايب

اقتبسه املخرج من الثقافة اإلسالمية ،حيث أن أبو محزة يقوم بعملية تفجريية ينفذها أفراد مجاعته املسلحة ،أمام أنظاره 
تستهدف تفجري جممع سكين للرعااي األمريكيني يف األراضي السعودية وبعد جناح العملية، يصور املخرج للمشاهد مدى 

الشخصية املسلمة املتطرفة واستهدافها لألبرايء ،ومدى عدائها وكرهها للشعب األمريكي ليتطرق بعدها إىل مهجية هذه 
تنشئة األطفال املسلمني تنشئة ملؤها التطرف،وترسيخ قيم العنف واحلقد والكراهية جتاه أمريكا واألمريكيني ومن جهة 

 مواجهة اإلرهاب وحبها لألمن والسالم . أخرى يصور لنا املخرج مدى براعة الشخصية األمريكية يف

نظرا  للحملة اإلعالمية الواسعة من طرف وسائل اإلعالم حول الفيلم خاصة عرب شبكة اإلنرتنيت وملا لقيه الفيلم  - 
   من رواج على املستويني الغريب و العريب.

 

 نتـائج التحليـل:

 توصلنا يف اخلتام إىل النتائج العامة التالية : ،و تضمينيا   تعيينيا   بعد قيامنا بتحليل فيلمي اخلائن و اململكة حتليال  
فهو خائن و ماكر و  .كيف يكون وكيف جيب أن يكون! طرح فيلم اخلائن صورة املسلم من وجهة النظر الغربية، -1

املسلم و قدمها على  يف حني جند أن فيلم اململكة تطرق إىل شخصية ،م دينه و مبادئه يف أتفه املواقفيتخلى عن تعالي
الذين تكن هلم  ،أرواح األبرايء خاصة األمريكيني أهنا شخصية مهجية شريرة و عنيفة حتب سفك الدماء واستهداف

 . شديدا   وكرها   عداءا  
 تطرق فيلم اخلائن إىل املسلم على اعتبار أنه ابرع يف استهداف األبرايء و يفضل العنف و القتل على السلم و -2

أبن أمريكا تعطي املسلمني السالم و  يف حني تطرق فيلم اململكة بصورة جلية دعم الفكرة على املسلمني مجيعا   ،األمان
 األمن ليقابلوها هم ابلعنف و القتل واستهداف أرواح أبنائها .

نقاط أساسية جسدت النظرة الغربية للمسلم خاصة إذا علمنا من يكون  (4)قدم املخرج من خالل فيلم اخلائن -3
 املخرج )يهودي( : 
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 . أن املسلم خائن وال ميكن أن يؤمتن وهو يتصف ابلغدر واخلداع 
 . أن املسلم يتصف ابلكذب فهو مستعد ألن يكذب حىت يف أتفه املواقف 
 خاصة إذا كانوا أمريكيني ويتجلى ذلك من  ، حيرص على قتل األبرايءأن املسلم عنيف وحيب سفك الدماء

 على قلة عدد القتلى يف السفارة األمريكية( . خالل )أسف مسري وتظاهره بذلك متحسرا  
 االنتقام . إن شخصية املسلم يتم بناؤها منذ الصغر وهي متأصلة على قيم العنف والقتل و 

 
إبتقان يشرتك الفيلمان يف نقطة واحدة فهما قدما صورة الرجل األمريكي احملب للسالم و األمن وأنه يؤدي مهامه  -4

ألمريكا و  شديدا   و كرها   صرحيا   ا  ،كما حرص الفيلمان على تقدمي فكرة أن املسلمني مجيعا يكنون عداءو رسالته نبيلة  
 سلمني لدى شعوب العامل خاصة األمريكيني أنفسهم .األمريكيني وهذا ما يُرِسُخ فكرة كره امل

كما تطرق الفيلمان إىل موضوع أطفال املسلمني و التنشئة اإلسالمية للطفل حيث طرح فكرة أن األطفال املسلمني -5
ستغلون وأن اآلابء املسلمني ي ,هبا آابؤهم ن القتل و االعتداءات اليت يقوميتعلمون اإلرهاب و العنف منذ الصغر و حيبذو 

هذه الفئة الفتية و العقول النرية ليزرعوا فيها كره األمريكيني ليصبحوا إرهابيني يف املستقبل من خالل تشبع هؤوالء 
 األطفال بقيم احلقــد و الكراهية .

املسلم  يةيف عملية تقدمي شخص وهاما   كبريا    ه األخرية دورا  ذاليت صورهتا الكامريا وحركات ه لقد كان لنوعية اللقطات -
على اللقطات املقربة ولقطة اجلزء الصغري  اخلائنحيث ركز املخرج )جيفري انمشانوف( يف فيلمه  ،من وجهة النظر الغربية

ركز هو اآلخر على اللقطة املقربة حىت  اململكةو االهتمام ابلشريط الصويت )احلوار( و املخرج )بيرت بريغ( يف فيلمه 
الوجه فالكامريا يف كال الفيلمني كانت مقصودة و حتمل  كيز على مالمح و إمياءاتري ابلرت الصدر ولقطة اجلزء الصغ

 رسالة ضمنية عكست عن قصد املعاين و املقاصد اخلفية ملضمون اللقطات .
املمثلة  ،لة الشاب املسلم جسدته يف الفيلمدون أن خيلوا فيلم اخلائن  من عنصر نسائي فقد وظف املخرج دور خلي -7

أن  ، وهذا ما يتناقض متاما مع حقيقة الشخصية املسلمة إذ أن دين اإلسالم يرفض كليا  (أرشي بنجايباحلسناء )اهلندية 
يقيم أي شخص مسلم عالقة مع امرأة دون أن يكون هناك عقد قران شرعي وهو مفهوم ال يستقيم مع صورة البطل 

 اإلسالمي .
حمكم من حيث البنية الفنية والتقنية للفيلم جنده تضمن خطأ  رغم حرص املخرج على أن يكون الفيلم ) اخلائن(  -8

ففي املشهد األول من املقطع األول يف الفيلم وقع فيه املخرج  وهو مشهد الصالة عند وقوف االبن  تقين ساذج جدا  
اثنني فقط  ! وكلنا يعلم أن اإلمام يف الصالة اليت جتمع بنيالصالة يف حني أن األب هو اإلمامعلى يسار األب يف 
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يكون واقف على يسار املأموم وليس على ميينه . وهو عندما فرش والد مسري املسلم التقي سجادة الصالة " ابملقلوب " 
 جاعال القبة تشري إىل القدمني .

أخوذة ما مييز فيلم اململكة عن فيلم اخلائن هو أنه ذو صبغة واقعية للغاية و ما يؤكد هذا الطرح هو معاجلته حلادثة م -9
( واعتمد على أفالم واثئقية و رسوم توضيحية مرتبطة م ابلسعودية1996تفجريات اخلرب) من الواقع حدثت فعليا  

 بعالقة األمة اإلسالمية )السعودية( ابألمريكيني )واشنطن(. 
ململكة يدخل هذا الفيلم ضمن ما يعرف بسينما الواقع ألنه أحداث وقعت ابلفعل فهو يصور لنا حادثة وقعت يف ا

م( أي ما جيب على خمرج هذا الفيلم هو ان حيرص يف إعادة هذا احلدث ليتحلى 1996العربية السعودية يف زمن )
( جتاهل متاما الضحااي السعوديني يف هذه بيرت بريغ؛ ونالحظ أبن املخرج )والصدق و بثقة يف تفاصيل الواقع ابألمانة

 كيني .احلادثة وركز جل اهتمامه على الضحااي األمري
أما فيلم اخلائن فقد اعتمد على قصة لشاب مسلم هدفه االنتقام لروح والده الذي تويف أمام عينه فقد اعتمد املخرج  -

تصوره  يف هذا الفيلم على خياله و إبداعه و قدراته على االبتكار دون أن يتقيد هبذه القصة وهو ما جعله يعطي
للعديد من أنظار العرب و املسلمني ومحلها بكل معاين  إعالميا   منها طعما   )اليهودي( هلذه الشخصية املسلمة اليت جعل

 الزيف و احلقد و الكراهية و العنف. 

يتكون السرد السينمائي بشكل أساسي حمض، على عنصر الزمن فهو من العناصر احملورية له من خالل الزمن  -10
اث فنجد أن فيلم اململكة يف شكل فرتات زمنية مرتابطة إبتباع ميكن للمشاهد أن يتعرف على الفرتة الزمنية لوقوع األحد

ألمريكية تفاصيل األحداث احلقيقية بشكل منطقي بداية من اجلنرييك الذي يعد مبثابة شريط واثئقي يطرح فكرة العالقة ا
الزمنية داخل السرد  يف حني جند أن فيلم اخلائن ملخرجه )جيفري انمشا نوف( مل حيدد الفرتة ،و السعودية )اإلسالمية(

احلاضر( السودان( مث املشهد املوايل )اليمن يف الوقت 1978الفيلمي عدا كتابة ظهرت يف بداية الفيلم على الشاشة )
 ملقاطع الفرتات الزمنية لألحداث وهذا ما جيعل املشاهد جيهل متاما يف بعض اللقطات و ا ،لكن الصورة ال توحي بذلك

اخلائن من حيث العمران على تشويه صورة البلدان العربية خاصة املسلمة ويتجلى ذلك من لقد تضمن فيلم  -11
خالل تصويره لليمن وقد عزز هذه الصورة بعبارات ظهرت على الشاشة )اليمن يف الوقت احلاضر( حىت يوضح للمشاهد 

يزالون بدويون ومتخلفون ، بينما  أن هذه هي اليمن وها هي جدراهنا من الرتاب وحمالهتا متعفنة ومتسخة وأانسها ال
جند أن فيلم اململكة حرص كل احلرص على االقرتاب من الشكل اخلارجي للمدن السعودية، فالعديد من املشاهد مت 
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عن األحداث ويعي  واقعيا   للدقة اهلوليودية وحىت يقدم نقال   وهذا حتراي   ،و ظيب واإلمارات العربية املتحدةتصويرها يف أب
 أبن هذه الصور هي يف اململكة السعودية .املشاهد 

، ففيلم اخلائن تعمد خمرجه على توظيف امرأة النسوي عدا ما مت توظيفه عن قصد افتقر كال الفيلمني من العنصر -12
اب املسلم التقي املفعم يف دور خليلة وعشيقة هلذا الشاب املسلم وقد تعمدها املخرج بغرض تشويه صورة هذا الش

، وقد حرص املخرج كثريا هنا أن رئيسيا   أما فيلم اململكة فقد وظفها املخرج )بيرت بريغ( وأعطى هلا دورا قتاليا  ، ابإلميان
، فهي ضابط حىت نظرة إعجاب برجل خالل الفيلمتبدي  ققة جنيفر غارنر( يف دور جانيتجيعل من شخصية )احمل

 حمرتف فحسب .
ىل الضحااي العرب  األمريكيني من التفجريات يف السعودية دون إشارة تذكر إفيلم اململكة ركز على الضحااي  -13

قدم املخرج يف هذا الفيلم رسالة األمريكيني يف الشرق األوسط على أهنا رسالة نبيلة، فنجد أن فريق  واملسلمني كما
  .التحقيق القادم من أمريكا سرعان ما غادر فور قتل الزعيم )أبو محزة(

( ابملصحف الكرمي واختتمه مبشهد صالة الشاب املسلم )مسري( اخلائن)اليهودي( جيفري انمشانوف فيلمه ) ابتدأ املخرج
ملخرجه )بيرت  اململكة(، بينما ابتدأ فيلم )م حيمل تعاليم وقيم إسالمية حمضةويف ذلك داللة على أن مضمون هذا الفيل

أ بوجه طفل صغري وينتهي بعينيه احلادتني املليئتني ابلغضب بريغ( بصورة لشيخ ذو مشاغ سعودي أمحر وانتهى مبشهد يبد
، والطفل الصغري هذا العقل للثقة والتقدير ، ورمزا  وتقدير داللة الشيخ الذي ميثل صورة للحكمة والوالء وحيظى ابحرتام

رسالة من العيار ، حيث مرر الفيلم نتقام على طفل وهو يف سن الرباءةالنري حيث استطاع املخرج أن يرسم مالمح اال
الثقيل على أن األعمال الدامية اليت تستهدف أرواح األبرايء ويقوم هبا املسلمني يف أرجاء العامل يورثها اآلابء و األجداد 

 لألحفاد واألبناء ويزرعون فيهم قيم احلقد والكره والعداء األمريكي .
فك الدماء كما يفضل القتل وجل أعمال العنف ُصوِّر املسلم يف فيلم اململكة على أنه شرس ومهجي ميجد س -15

( السالم املسلمةعلى السالم، لينقل بذلك الفيلم رسالة إىل املشاهد الغريب والعريب مفادها أن أمريكا تعطي الشعوب )
واألمن يف حني يقابلوهنا ابلعنف واستهداف أرواح أبنائها األبرايء وجتسد ذلك من خالل املشهد الذي وظفه املخرج 

 ندما قدمت احملققة جانيت حبة احللوى للطفلة الصغرية يف حني قابلتها بُكَريَّة رخامية تستخدم لصنع املتفجرات .ع
، أن يكوان فلمي إاثرة ملن ال يدرك الرسائل الفيلمني على طريقة أفالم هوليودفعلى صعيد احلبكة حياول كال  -16

يديولوجية من العيار الثقيل اليت ملؤها التشويه والتزييف لشخصية السياسية ويف نفس الوقت الذي ميرران فيه رسائل إ
املسلم وإلصاق هتم مبالغ فيها وافرتاءات كاذبة وظفها كال املخرجني على أهنا مرتسخة يف أذهان هؤوالء املسلمني منذ 

 الصغر .
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 ساذج متثل يف مشهد صالة فكرية وشكلية ففيلم اخلائن احتوى على خطأ تقين أخطاء كثريةتضمن كال الفيلمني  -17
الوالد إىل جانب ابنه الذي من املفروض أن يكون على يسار ابنه لكنه جاء يف اليمني. ومشهد آخر جيعل قبة املسجد 
يف السجادة أسفل قدم الشيخ وهذه الصورة مت توظيفها عن قصد خاصة إذا علمنا أن املخرج هو )يهودي( فهو حتما 

ا جند فيلم اململكة ال حيسسك أبنه مصور يف السعودية رغم حرص املخرج على التجسيد يكن عداء للفلسطينيني بينم
الواقعي للحدث  ومشهد صالة اجلنود العسكريني اليت مل تكن متقنة ابلشكل الالزم، ومن جهة أخرى اشرتك الفيلمني 

اللهجة املغربية رغم حرص املمثلني  إىل يف سوء استعمال وتوظيف اللغة العربية حيث جندها متيل كل امليل يف الفيلمني
. فالعربية اليت يتكلموهنا بلغة ركيكة مصطنعة إىل أبعد روف بشكل صحيح إال أن اخللل واضحعلى أن تكون خمارج احل

 احلدود .

دين بغض النظر على أن الفيلمني تعمدا تشويه صورة املسلم يف العديد من املشاهد وسرد حقائق مزيفة عن ال -18
، إال أن النظر إليهما كمنتوج سينمائي ففيلم اخلائن يعد يف جممله فيلم جيد، و أداء املمثلني ي و البيئة اإلسالميةاإلسالم

يتناسب مع دور شخصية املمثل الرئيسي يف الفيلم، كما أن التنقل بني عواصم العامل  ووظف املخرج ديكورا   كان ممتازا  
املختلفة أضفى تشويقا وغموضا رائعني للفيلم كما وظف موسيقى تصويرية جيدة جدا  أما فيلم اململكة فهو فيلم مثري 

مونتاج ، إخراج ، ديكور( والتصوير  ذو إيقاع مشدود، إضافة إىل حضور العناصر الفنية املكونة للفيلم )من متثيل ،
 الذي كان يف أبو ظيب واإلمارات العربية من أجل إعطاء واقعية على الفيلم .

الشعوب الغربية واألمريكية  يهدف كال الفيلمني إىل ترسيخ قيم الكره والعداء جتاه املسلمني والعرب من قبل -19
خاصة تلك اليت  ،سائل إيديولوجية من الوزن الثقيلاليت حتمل ر وذلك من خالل الصور اليت ميررها الفيلمني و  ،خاصة

 شديدا   وكرها   وأن املسلمني مجيعهم يُكُِّنوَن عداءا   تتعلق بتنشئة األطفال املسلمني على كره ومعادة أمريكا واألمريكيني،
  أمامه إال أن يكرهنا ويعاديناليس  وهذا معناه أن املواطن األمريكي العادي لكل من يساند إسرائيل وخاصة األمريكيني،

 . فيلمي اخلائن واململكة مثال حي حلقيقة السينما األمريكية وتعبري عن رؤيتها ،احلاقدة والتضليلية حلقيقة املسلم -20

تطرق املخرج يف فيلم اململكة إىل التنشئة اإلسالمية لألطفال حني ركز على أن األطفال املسلمني ينشئون على  -21
وأهنم ينقلون هذا اإلرث إىل أبنائهم ؛ فكون أن املسلمني متوحشون  العنف واحلقد وكراهية أمريكا والشعب األمريكي

ري والعقائدي يدخل كل ذلك يف سياق نقل جل هذه القيم وإرهابيون وأن العنف جزء من تكوينهم النفسي و الفك
 .وترسيخها يف نفوس أبنائهم الذين هم إرهابيون يف املستقبل و يستهدفون مشاريع و شعب أمريكا
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الفيلم من أجهل ما يكون ابلدين اإلسالمي و تعاليمه والثقافة اإلسالمية، وندرك ذلك من خالل عدة  -22
ملس جثة  املسلمني )احلرس( مل تكن متقنة و كذلك اإلدعاء يف هذا الفيلم أبنه حيرم متاما   مشاهد...فمثال تصوير صالة

 ! وهي رسالة عن مدى ختلف وبدائية املسلمني . املسلم حىت ألغراض الطب الشرعياملسلم من غري
)يف تساؤل والد الضحية  إن كان قد أتى يف سياق التساؤل( و صلى هللا عليه وسلمهناك تطاول على املصطفى حممد )

و أتى مبا ينفي  )جاكسون( يف هل هذا هو ما أراد النيب حممد ؟( فال ميكن أن جنزم أبنه تطاول لو كان الفيلم منصفا  
 هذا عن النيب )حممد( .

ا على تطرق املخرج يف هذا الفيلم إىل طرح صورة عن املسلمني مل يسبق أن تناولتها األفالم األمريكية واليت عممه -24
الفيلم وهي أن العرب املسلمني غري قادرين على حل قضاايهم وهم حباجة إىل الرجل األمريكي صاحب املهام الصعبة 

 و الصفات النبيلة .

من خالل حتليلنا لفيلمي اخلائن واململكة تبني لنا أن أمريكا ال حترتم اآلخر، خاصة املسلم حيث تريد غرس قيم  -25
 .املسلم ابعتباره دموي، حقود، إرهايب يستهدف أرواح األبرايء، حيبذ العنف على السالمملؤها التشويه لصورة 

وال تعود للرسوم الكاريكاتورية، وال للكتاابت  إن اإلساءة لإلسالم واملسلمني والعرب ليست وليدة هذا العصر، -26
بل  الصناعات الثقافية اإلعالمية الغربية، وحتاليل الكتاب واملثقفني، والصحافيني الغربيني أو أفالم هوليوود وخمتلف

فغالبا ما تقدم  ،ل مع تشويه صورة اإلسالم واملسلماملشكلة هلا جذور يف التاريخ فهوليوود  هلا ''مسلسل '' واتريخ طوي
 هذه الصورة يف شخص املاكر واجملرم وزير النساء .

ممكنة، كل حسب مستوى معارفه.. وإن كانت  ءاتأتويالت وقراوثيقة مفتوحة على عدة  كال الفيلمني يعدان   -27
املعرفة التقنية أساسية.. ألن الصورة يتداخل يف تشكيلها: األديب )القصة، احلوار...(، املرئي )الضوء، اللون..(، الفيلمي 

ألصوات )املونتاج، املؤثرات البصرية(، املسموع )ضجيج، موسيقى..(، السمعي/ البصري )املزاوجة املنطقية بني الصور وا
.) 

من خالل هذا التحليل خنلص إىل القول أن السينما األمريكية تفوقت بفضل تكنولوجياهتا وإبداعاهتا يف إنتاجاهتا  -28
؟ خاصة يف لكن أبية طريقة ،ابلطريقة اليت تريد وحينما تريد الفيلمية ،من خالل صنع جمدها على حساب اآلخرين

 ن ميتلك مفاتيح القوة التكنولوجية واملعلوماتية.عصر يؤمن أبن الفائز يف هذا القرن هو م
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 الدراسة خامتة
فرتة طويلة إىل اآلن معناه أن املواطن الغريب  ومستمرة للمسلمني يف أفالمها منذ تقدمه هوليوود من صور متتالية إن ما

فضائح  ميكن وصفه إال أبنه وما تفعله هوليوود ضدان ال ،ليس أمامه إال أن يكرهنا ويعادينا وخاصة األمريكي العادي
خاصة إذا علمنا أن معظم - فقد لعبت األفالم األمريكية  كما أنه حتريف وتشويه للحقائق وافرتاءات كاذبة.  ،سينمائية

شركات اإلنتاج ختضع لسيطرة اللويب الصهيوين املعادي لإلسالم واملسلمني وملا متتاز به األفالم اهلوليودية من دقة وقدرة 
دورا  كبريا  يف تقدمي  صورة سلبية عن املسلمني عندما مل يكن  تلعب من الناحية الفنية من إخراج وتصوير ....فائقة 

هناك مصدر آخر للمعلومات حوهلم وحول ثقافتهم، وحيث أهنا تشاهد من قبل شرحية عريضة ومتنوعة من الناس يف 
؛ فصورة العريب املسلم  ه الصور النمطية السلبية للمسلمنيأحناء العامل؛ فقد ساعدت األفالم األمريكية يف انتشار هذ
أعرايب من البدو الرحل وجبواره انقة  صورة الصور النمطية  على الشاشة الفضية اهلوليوودية لن خترج عن واحدة من هذه

العريب  صورةأو  اخلمر، العريب املنغمس يف اللهو وامللذات واجملون وتعاطي صورةأو  له الصحراء اجلرداء، ُمِنحَ  وخيمة و
 صورةاآلخرين ويف إتباع آداب الطعام والنظافة، أو  املتجرد من احلضارة وآداب السلوك يف الطريق العام ويف معاملة

 العريب األبله املندهش أو املنبهر صورة خلفه زمرة من احلرمي املتشحات ابلسواد، أو املسلم املتطرف املتشدد الذي يسوق
لطائرات و احلافالت ومفجر  املسلم اإلرهايب اجملرم خمتطفا صورةشيوعا  فهي  الصورالغربية، أما أكثر  دائما  ابحلضارة

يف قالب اثبت للشر والعنف  املسلمالعريب وخاصة  املباين وقاتل األبرايء، فقد حرصت هوليوود دائما  على أن تضع
 .اخلائن واململكة من خالل حتليلنا لفيلم  والتخلف واخليانة واجلهل والتطرف و التزمت، وهذا ما ملسناه

إن املواقف السلبية ضد اإلسالم واملسلمني ال جيب أن تواجه ابلصمت وال ابحلرق والقتل والتخريب وبغريها من السبل 
إليه والطرق اليت ختالف الشريعة واملنطق والعقل والقيم واملبادئ اإلنسانية وهذا ما يبحث عنه أعداء اإلسالم واملسيئون 

جيب أن تواجه  اإلساءة لإلسالم وتقدميه للعامل على أساس أنه خطر ودين التخلف والعنف والقتل واستئصال اآلخر، ؛
ابحلوار والنقاش والشرح والتفسري واإليضاح و إبيصال رسالة اإلسالم احلقيقية إىل الذين جيهلون الكثري عن هذا الدين 

والواقع أن املسؤول عن هذا اجلهل ابلرسول حممد صلى هللا عليه وسلم هم املسلمون العظيم وعن املصطفى خامت األنبياء 
هل يعي املسلمون أن الرأي العام الغريب ليس كله  الذين أخفقوا مبحاربة اآلخر وإبصاره حبقيقة اإلسالم وبعبقرية حممد.

رسول حممد خامت األنبياء وهؤالء هم العقالء معاداي لإلسالم ؟ وإمنا هناك من يرفضون اإلساءة لإلسالم والتطاول على ال
الذين جيب التحاور معهم  والعمل معهم من أجل تطهري عقول الشعوب املغلوب على أمرها يف الدول الغربية وختليصها 
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، فإننا مطالبون أن تكون لنا مواقع يف السينما من التلوث اإلعالمي والثقايف والفكري ومسوم الدعاية واحلرب النفسية .
 .ويف علم االجتماع، ويف كل جوانب احلياة فأين السينما العربية اإلسالمية؟ وأين مواقعنا على اإلنرتنت؟ 
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ABSTRACT 

That the Central Bank would not be Islamic only under an Islamic banking system, 

but if the country's non-Muslim minority population, better to take the double legal 

system in banking, and has demonstrated through this research the possibility of 

enacting a special law for Islamic banks with its components under the control of 

the Central Bank, which assumed in the fourth, hypotheses and the imposition of 

Islamization and uniform law will raise their objection as in some Islamic 

countries, we see that The introduction of the system derives from the tolerance of 

Islam, and compared to licensed having church or temple near the mosque in the 

Muslim countries. 

 But in our view the issue of the establishment of the Islamic Central Bank among 

the major problems raised in the current time, which is not resolved by studies and 

research once and for all, and to call for the establishment of this bank directly 

requires that there be one authority in the Islamic world countries can draw a 

monetary policy which is part of the general economic policy of all countries of 

the Islamic world, and also one of the main pillars and important instrument for 

their implementation. 

Key Words : Kinetics of Islamic banks, Islamic, Central Bank monetary policy, 

economic policy, Islamic, Muslim, Islamization of banking system, the Governor 

of the Central Bank's monetary policy Council, Islamic, deposit insurance 

corporation, the Shariah Supervisory Board. 
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 امللخص
إن قيام بنك مركزي إسالمي لن يتأت إال يف ظل نظام مصريف إسالمي، لكن إذا كانت يف البلد أقلية غري إسالمية 
من السكان، فاألفضل أن أيخذ بنظام االزدواج القانوين يف العمل املصريف، وقد أثبتنا من خالل هذا البحث إمكانية 

اإلسالمية مع مكوانته يف ظل رقابة بنك مركزي تقليدي، وذلك ما افرتضنا يف رابع فرضيات سن قانون خاص ابلبنوك 
هذا البحث، وألن فرض األسلمة و بقانون موّحد سوف يثري اعرتاض هذه األقلية كما حدث يف بعض البلدان 

بوجود الكنيسة أو املعبد  ذا النظام انبع من تسامح اإلسالم، و قياًسا على ترخيصهبهاإلسالمية، و نرى أن األخذ 
 جبوار املسجد يف البالد اإلسالمية.

لكن يف نظران تبقى مسألة إنشاء بنك مركزي إسالمي من بني أهم اإلشكاالت املثارة يف الوقت احلايل، واليت مل  
رة أن حتسمها األحباث والدراسات بشكل قاطع وهنائي، كما وأن الدعوة إىل إنشاء هذا البنك يستلزم بصفة مباش

تكون هناك سلطة واحدة يف بلدان العامل اإلسالمي ميكنها القيام برسم السياسة النقدية اليت تعد جزًءا من السياسة 
 االقتصادية العامة جلميع بلدان العامل اإلسالمي، وكذلك تعترب إحدى أركاهنا الرئيسية واألداة اهلامة لتنفيذها. 

 
 املفردات الدالة:      

اإلسالمية، البنك املركزي اإلسالمي، السياسة النقدية اإلسالمية، السياسة االقتصادية اإلسالمية،  حركية البنوك 
لرقابة أسلمة النظام املصريف، حمافظ البنك املركزي اإلسالمي، جملس السياسة النقدية، هيئة أتمني الودائع، هيئة ا

 الشرعية املركزية. 
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 مقدمة -
البنوك اإلسالمية منذ نشأهتا يالحظ وال شك تلك االجنازات الكبرية اليت حققتها خالل ما إن املتأمل يف حركية 

يقارب الثالثة عقود من الزمن، حيث نلمس حركة االنتشار الواسعة هلذه البنوك يف خمتلف البيئات واألقاليم، كما 
منها لتفادي  دؤوابً  طرًدا يف أدائها وسعياً مض يسجل اخلبري املختص يف شؤوهنا تطورًا مستمرًا يف طريقة عملها وحتسناً 

 أخطاء املاضي، والتطلع إىل املستقبل ومواجهة حتدايته.
لكن ابملقابل جيد املالحظ هلذه احلركية أهنا وحبكم حداثتها النسبية الزالت تعاين بعض الصعوابت ويعرتض طريقها 

معمقة دعماً ملسرية هذه البنوك، وتقدمي املساعدة  عدد من املشكالت، واليت تتطلب من الباحثني واملختصني دراسات
هلا من أجل مواجهة التطورات اهلائلة والسريعة يف جمال العمل املصريف، ولعل من بني أهم هذه اإلشكاالت اليت مل 

 حتسمها الدراسة والبحث بشكل كاف ومستفيض هي عالقة هذه البنوك اإلسالمية ابلبنك املركزي اإلسالمي. 
 
  لية الرئيسية للموضوع:اإلشكا -

جند أن البلدان اليت قامت أبسلمة كامل نظامها املصريف أثبتت أبن عملية األسلمة هبا الزالت تشوهبا بعض بقااي 
التعامل الربوي من طرف بنوكها، وهذا يف ظل رقابة البنك املركزي للدولة وأبمر منه يف بعض األحيان، وابلتايل ميكن 

 مركزي إسالمي يعمل آبليات ورقابة وتوجيهات إسالمية كاملة. التسليم بعدم وجود بنك
 يف ظل هذا كله سنحاول أن نطرح تصورًا لبنك مركزي إسالمي، ومدى إمكانية إنشائه يف بلدان العامل اإلسالمي.

نك مركزي إىل أي حد ميكن القول أن قيام بوابلتايل جند أن انطالقتنا ستكون من خالل اإلشكالية الرئيسية التالية: 
إسالمي أمر ممكن يف حال أسلمة كاملة للنظام املصريف للبلد، والذي تكون الداينة السائدة فيه هي اإلسالم 

 وأبغلبية مطلقة؟
 وأمام هذا التساؤل اجلوهري جند أنفسنا ملزمني بطرح جمموعة من التساؤالت اجلزئية أو الفرعية تتمثل فيما يلي:     
املركزي اإلسالمي التعامل مع البنوك اإلسالمية بقوانني خاصة تراعي طبيعة عمل هذه كيف ميكن للبنك   /1

 البنوك من جهة، وتتماشى مع التطورات احلديثة يف القطاع املصريف يف ظل العوملة من جهة أخرى؟
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 يف حال قيام بنك مركزي إسالمي، ما هي وظائفه املفرتض القيام هبا جتاه البنوك اإلسالمية؟ /2
كيف ميكن للبنك املركزي اإلسالمي ممارسة وظيفة الرقابة على البنوك اإلسالمية، وهذا يف ظل عدم وجود   /3

 أساليب وأدوات تتالءم إمجاال مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي؟
إن عملية أسلمة النظام املصريف يف البلدان اإلسالمية هي عملية صعبة جًدا من الناحية العملية، فكيف  /4
 كن مواجهة هذه املعوقات املختلفة يف طبيعتها واملتفاوتة يف حجمها من بلد إىل آخر؟مي

 

 يسعى هذا البحث إىل اختبار صحة أو عدم صحة الفرضيات اآلتية:فرضيات البحث:  -

إمكانية قيام بنك مركزي إسالمي يف حال أسلمة النظام املصريف للبلد ذو األغلبية السكانية  الفرضية األوىل:
إلسالمية املطلقة، وابلتايل سن قوانني منظمة للبنوك على أساس العمل، ووفق آليات وأسس مالئمة ألحكام الشريعة ا

 اإلسالمية.

إن االختالف بني طبيعة عمل البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية يتطلب وجود عالقة مميزة بني هذه  الفرضية الثانية:
 األخرية والبنك املركزي اإلسالمي.

 إن أدوات الرقابة املصرفية التقليدية ال تتالءم يف معظمها مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي نظراً  الفرضية الثالثة:
 لالختالف اجلذري يف األسس واملعطيات.

إمكانية سن قوانني خاصة للرقابة تتماشى وطبيعة عمل البنوك اإلسالمية يف ظل رقابة بنك مركزي  الفرضية الرابعة:
 إسالمي، وذلك مراعاة العتبارات سياسية واجتماعية ودينية معينة.
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 املنهج املتبع يف موضوع البحث:  -

بحث، فإنه يعتمد على املنهج الوصفي لتعدد اجلوانب املتعلقة إبشكالية هذا ال اختبارا للفرضيات السابقة، ونظراً   
التحليلي الذي ميثل تقدمياً للبنك املركزي اإلسالمي، وهذا من خالل التطرق إىل: مفهومه وخصائصه، وظائفه العامة، 

 هيئاته.

كما يعتمد على املنهج التطبيقي، وذلك لتبيان أهم املعوقات اليت تعرتض طريق أسلمة النظام املصريف يف البلدان   
 سالمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى حماولة معرفة احللول املقرتحة من أجل مواجهة هذه املعوقات.اإل

ويف آخر هذا البحث نتبع منهجا هو أقرب إىل املنهج االستقرائي، إذ وابالعتماد على املنهجني السابقني نسعى   
املمكنة واألكيدة لقيام بنك مركزي إسالمي، إىل استخالص النتائج اجلزئية مما سبق، ونقدم على ضوئها املتطلبات 

لكل املتطلبات التنظيمية والبشرية واملؤسساتية ألسلمة النظام املصريف، ومدى إمكانية  وتفصيلياً  عاماً  ونضع تصوراً 
 حتقيقها على ضوء الرجوع إىل بعض التجارب يف هذا اجملال. 

 

 واخلامتة إىل ثالث حماور رئيسية هي:يقسم املوضوع جبانب املقدمة تصميم موضوع البحث:  -

 احملور األول: البنك املركزي اإلسالمي، مفهومه وخصائصه، وظائفه العامة، هيئاته.

 مفهوم البنك املركزي اإلسالمي وخصائصه. أوال:

 الوظائف العامة للبنك املركزي اإلسالمي مع الرتكيز على إصدار وتنظيم عرض النقود. اثنيا:

 املكونة للبنك املركزي اإلسالمي.اهليئات  اثلثا:
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 احملور الثاين: أهم املعوقات ألسلمة النظام املصريف واحللول املقرتحة هلا.

 أهم املعوقات ألسلمة النظام املصريف يف البلدان اإلسالمية. أوال:

 احللول املقرتحة يف سبيل أسلمة النظام املصريف. اثنيا:

 

البشرية واملؤسساتية ألسلمة النظام املصريف، ومدى إمكانية توفريها على احملور الثالث: املتطلبات التنظيمية و 
 ضوء بعض التجارب الرائدة.

 املتطلبات التنظيمية. أوال:

 املتطلبات البشرية. اثنيا:

  املتطلبات املؤسساتية. اثلثا:

  

 احملور األول: البنك املركزي اإلسالمي، مفهومه وخصائصه، وظائفه العامة، هيئاته.

يرتبط إنشاء بنك مركزي إسالمي إبنشاء نظام مصريف إسالمي، أو يكون نتيجة اتبعة للقيام بعملية أسلمة النظام  
 املصريف للبلد، فما هو مفهوم هذا البنك؟ وما هي خصائصه وهيئاته ووظائفه؟
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، الطبعة الثالثة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 03أنظر: حممد عر شابرا، حنو نظام نقدي عادل، ترمجة: سيد حممد سكر، سلسلة إسالمية املعرفة رقم  (1)
 .196، ص: 1992القاهرة(، القاهرة، )مكتب 

 

 أوال: مفهوم البنك املركزي اإلسالمي وخصائصه.

مؤسسة حكومية مستقلة، مسئولة عن حتقيق ركزي اإلسالمي أبنه: "البنك امل "حممد عمر شابرا"يعّرف الباحث   
   .(1)"األهداف االقتصادية واالجتماعية لالقتصاد اإلسالمي يف احلقل النقدي واملصريف، ومن خالله

من خالل هذا التعريف ميكننا استنتاج أهم خصائص البنك املركزي اإلسالمي، أو اليت يفرتض توفرها لتمكينه من 
 القيام مبهامه، وهي:

 أن يكون مؤسسة عامة أي مملوكة للدولة، وهذه اخلاصية متليها مسألة قيام البنك املركزي اإلسالمي بوظيفة هامة
مع الفقهاء على ضرورة احتكار الدولة هلا خلطور ا من بها، إضافة إىل ما يرتبط تههي إصدار النقود القانونية، واليت جيج

 النقدية اليت تعترب إحدى ركائز السياسة االقتصادية العامة للبلد.القيام أبعباء السياسة 

  أن يتمتع مببدأ الوحدة، وهو ما متليه االعتبارات السابقة، فال يجتصور تعدد مؤسسات اإلصدار، وابلتايل تعدد
إبنشاء  جهات اإلشراف على السياسة النقدية يف نظام مصريف إسالمي، لكن قد يجسمح للبنك املركزي اإلسالمي

فروع يف خمتلف اجلهات واملناطق، وذلك من ابب تسهيل املهام أو تقسيم العمل ليس إال، كما هو الشأن يف النظام 
 التقليدي.

  أن يتمتع مببدأ االستقاللية، وهو شرط ضروري ألداء مهامه على الوجه املطلوب، و إذ كنا نرى أن هذه اخلاصية
 ذه املؤسسة عن كل أشكال التدخل أو الضغط.بهبتعاد نسبية، فيجب توفر أكرب قدر منها لال

أبن حتقيق االستقاللية يف األداء، واختاذ القرارات ابلنسبة للبنك املركزي اإلسالمي " حممد عمر شابرا "ويرى الباحث 
لك يرتبط ابستقالليته املالية، لذا جيب أن نضمن له مصدر دخل مستقل لتمويل نفقاته، وقد يجسمح له بتحقيق ذ

 من خالل :
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بيق حممد عمر شابرا، عالقة البنك املركزي ابملصارف اإلسالمية يف النظام املايل اإلسالمي، حبث مقدم إىل حلقة النقاش األوىل الستكمال تطأنظر:  (2)
 .1993أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملال االقتصادي، الكويت، 

 

رسوم اخلدمة اليت تفرض على احلكومة واملصارف وغريها من املؤسسات املالية عن اخلدمات املختلفة اليت يقدمها  -1
 هلم.

ا البنوك لديه، وعند الضرورة ميكن أن يجسمح له ابقتطاع جزء مما بهاستثمار االحتياطات القانونية اليت حتتفظ  -2
 ربة اليت مينحها للبنوك.يكسبه من الدخل من سلف املضا

 أن يقف هذا املصرف على قمة اجلهاز املصريف، وأن ميثل السلطة العليا يف اإلشراف على املصارف. -3

دف إىل حتقيق أكرب تهأن تقتصر أهدافه على حتقيق املصلحة العامة، ال أن يكون كاملشروعات اخلاصة اليت  -4 
اإلسالمي بقصر نشاطه على األنشطة الكلية املتمثلة يف اإلصدار واإلشراف على ربح ممكن، مما يلزم البنك املركزي 

 شؤون النقد واالئتمان، واالبتعاد عن القيام ابلعمليات العادية  للمصارف.

 

 اثنيا: الوظائف العامة للبنك املركزي اإلسالمي مع الرتكيز على إصدار وتنظيم عرض النقود.

رب النقود من حق السلطة احلاكمة، فال جيوز ألحد من الناس أن يضرب النقود، يرى مجهور علماء املسلمني أن ض
ا موافقة لألوزان والصفة لنقود احلاكم املسلم، ألن ذلك العمل يعد من قبيل االعتداء بهو لو كانت النقود اليت يضر

لطة احلاكمة بضرب على سلطة الدولة ومن الفساد يف األرض، كما يرى مجهور العلماء أن من يتعدى على الس
النقود يعاقب وإن اختلفوا يف حتديد نوع العقاب، وابلطبع فإن من ينوب عن الدولة قانواًن يف إصدار العملة حالًيا 

 .(2)هو البنك املركزي الذي يكون مملوًكا هلا
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دون صاحل العمر، النقود االئتمانية: دورها وآاثرها يف اقتصاد إسالمي، الطبعة األوىل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرايض، السعودية، بنظر: إبراهيم بن ا (3)
 .183اتريخ نشر، ص: 

أعالم  الفكر ، وهو من "موريس آلية"وال يقتصر األمر يف هذه الفكرة على العلماء املسلمني، بل إن الباحث  
إذا ما أردان إصالح العيوب الرئيسية يف النظام االئتماين، فالبد من إصالح جذري عميق الغريب املعاصر يقول: "

 يستند إىل مبدأين أساسيني :

جمال خلق النقود جيب أن ينحصر ابلدولة وابلدولة فقط، فمن املناسب إذن أن يُعطى املصرف املركزي  -1
 طرة على الكتلة النقدية.السلطة الكاملة للسي

جيب منع أي خلق للنقود سوى النقود األساسية، حبيث أن أحًدا سوى الدولة ال ميكنه االستفادة من  -2
 .احلقوق املزيفة اليت تنشأ حالًيا من خلق النقود املصرفية"

إلضافة إىل األصول التقليدية أما فيما يتعلق ابألصول املقبولة لإلصدار النقدي من طرف البنك املركزي اإلسالمي، فبا 
لتغطية اإلصدار مثل: الذهب والعمالت األجنبية، فإنه ميكن للبنك املركزي اإلسالمي إصدار نقود مقابل سندات 

ا يف حالة العجز يف تهاخلزينة اإلسالمية، وهي الشهادات اليت تصدرها الدولة ممثلة يف اخلزينة العامة لتمويل نفقا
 ميزانيتها.

لكيفية ضخ األموال من طرف البنك املركزي اإلسالمي يف التداول وابإلضافة إىل الطريقة السابقة، فقد  ابلنسبة  
 يصدر البنك نقود جديدة ومينحها للبنوك مقابل تقدميها له لسندات اخلزينة اإلسالمية، ويف هذا الصدد يرى الباحث

أبنه ميكن تقدمي التمويل من خالل قروض حسنة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى، ألن األصل  "حسني حّسان"
 .(3)يف البنك املركزي اإلسالمي أنه ال يسعى إىل حتقيق الربح، مع التزام هذه البنوك واملؤسسات املالية ابلسداد

مي وجوب زايدة معدل التوسع النقدي إىل أبنه إذا رأى البنك املركزي اإلسال " معبد اجلارحي"بينما يرى الباحث
نسبة معينة، ففي هذه احلالة يقوم بطبع أوراق نقدية جديدة كالعادة، ونظرا ألنه ال يستطيع بصفة عامة إقراضها 
للدولة أو القيام إبنفاقها مباشرة، فهو يقوم إبيداعها لدى املصارف على هيئة ودائع مركزية، ال على سبيل القرض 
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اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع نظر: موريس آلية، الشروط النقدية القتصاد األسواق، من دروس األمس إىل إصالحات الغد، الطبعة األوىل، املعهد ا (4)
 .28،27، ص، ص: 1993للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية، 

، 49، ص، ص: 2002(، 2و1نظر: معبد علي اجلارحي، السياسة النقدية يف إطار إسالمي، جملة دراسات اقتصادية إسالمية، اجمللد التاسع )العددان ا (5)
50. 

 

لكي تستثمر أبساليب التمويل املبنية على املشاركة يف الربح، و يكون توزيعها لدى املصارف ابلتساوي احلسن، بل 
أو حسب جودة األداء النسيب لكل مصرف وهو األفضل، وسوف يجصب صايف الربح املتأيت من عملية اإلصدار مرة 

 م يف متويل اإلنفاق احلكومي.أخرى يف حساابت البنك املركزي، و ابلتايل يف موارد الدولة لكي تستخد

ويرى نفس الباحث أبن متوسط العائد على الودائع املركزية ميكن استخدامه كمؤشر اقتصادي يتم يف ضوئه ختصيص 
 املوارد املالية بني كافة االستخدامات على مستوى االقتصاد القومي.

سوف يؤدي إىل  ) الذي ينادي به(لكلي كما يرى هذا الباحث، و رًدا على اإلدعاء أبن تطبيق نظام االحتياط ا
انكماش املعروض النقدي، واحلقيقة هي أن تطبيق هذا النظام إذا كان تدرجيًيا وصاحبه زايدة الودائع املركزية لدى 

 .(4) املصارف بصورة موازية ومتزامنة مع رفع نسبة االحتياطي القانوين، فلن يتأثر املسار املرسوم ملعدل التوسع النقدي

وانطالقًا من هذه الفكرة، فإن من واجبات البنك املركزي اإلسالمي املرتبطة ابإلصدار النقدي تنظيم عرض النقود، 
 .(5)و إجياد توازن بينه وبني الطلب عليه

إن التعريف الشائع للعرض النقدي هو متوسط كمية النقود املوجودة حتت تصرف اجملتمع يف فرتة معينة من الزمن،  
دل الذي يجثار دائًما يف هذا الشأن يتعلق مبكوانت ذلك العرض، وعّما إذا كانت أشباه النقود وهي عادة إال أن اجل

األصول املالية شديدة السيولة حتتسب ضمن تلك املكوانت، وإن كان العرف السائد يف اإلحصاءات املالية الدولية 
 أشباه النقود عند حساب وسائل الدفع األساسية. اليت يعدها صندوق النقد الدويل يتم فيها استبعاد كافة بنود
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 على الطلب من حيد ما وهذا ا،تهلذا تطلب سلعة النقود تكون أن يرفض اإلسالمي واملايل االقتصادي الفكر إن -
 .االقتصادي ابملفهوم املضاربة لغرض النقود

 :أجزاء ثالثة إىل تقسيمه ميكن اإلسالم يف النقود على الطلب فإن لذلك، وتبًعا  
 .الدخل حبجم أساًسا يرتبط وهو الطلب، من األكرب احلجم ويشكل: املعامالت لغرض النقود على الطلب -1
 مواجهة أو مستقبلية معامالت إلمتام خيصص الذي النقود من احلجم: وهو االحتياط لغرض النقود على الطلب-2

 التضحية يف الفرد سلوكيات إىل إضافة الدخل حجم على ويتوقف اإلسالم، يف مشروع تصرف وهو طارئة، أمور
 .األموال هذه على املفروضة الزكاة مقدار وأيًضا للمستقبل، وتقديراته احلايل ابالستهالك

 معدالت على يعتمد وهو اإلسالمي، ابملفهوم هنا واملضاربة: االستثمار أو املضاربة لغرض النقود على الطلب -3
 .املتوقعة و السائدة األرابح

ومهما كانت هذه التقسيمات املختلفة للكتلة النقدية املتداولة، فإن العرض النقدي مبفهومه البسيط = )كمية النقود  
من طرف القانونية املصدرة من طرف البنك املركزي + كمية النقود املصرفية أي النقود اخلطية أو نقود الودائع املصدرة 

 البنوك التجارية(.

من حجم النقد املتداول يف البلدان الغربية  ذات النظام  90% وإذا كانت كمية النقد اخلطي تشكل أكثر من 
من ذلك احلجم، فإن مهمة البنك املركزي يف مراقبة %10 الرأمسايل، بينما ال تزيد نسبة النقود القانونية فيها عن 

 : مبا يليالعرض النقدي يف ذلك النظام تكون أصعب منها يف النظام اإلسالمي، وذلك لتميز هذا األخري 
قدرة البنوك على إنشاء النقود تكون حمدودة جًدا، خاصة يف ظل تطبيق النظام االحتياطي الكلي على تلك  -

 البنوك.

الشريعة اإلسالمية سرعة دوران النقود يجفرتض فيها أن تكون كافية لتغطية أنواع الطلب عليها، وذلك يف ظل حترمي  -
 كل  على الواجبة  إخضاع األموال لفريضة الزكاةأن التعامل اإلسالمي الالربوي قد اشرتط  إضافة إىل ،لالكتنازالغراء 
 . ومسلمة  مسلم
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 يف السائد األرابح معدل بني ابملفاضلة يرتبط فذلك املالية، األوراق سوق يف املضاربة لغرض النقود على الطلب أما
 .إسالمية تكون أن فيها يفرتض اليت األوراق هذه من املتوقع العائد ومعدل االستثمارية، األنشطة
" عارف حممد" الباحث رأي حسب إسالمي اقتصاد يف ابه االعرتاف ميكن االقتصادي ابملفهوم املضاربة فإن وعموًما،

 أن ميكن اليت تلك انهأب للمضاربة تعريف وضع مت فإذا مقامرة، هو وما مضاربة هو ما بني فاصل خط وضع مت إذا
تسب أو تجواجه  اإلسالم ألن اإلسالمي، اإلطار داخل جديدة خماطر تنشئ فإهنا وجدت فحيثما املقامرة أما خماطرها، حتج

 .املايل االستقرار عدم إىل تؤدي اليت املضاربة ضد فقط ولكنه عام، بوجه املضاربة يشجب ال
 يف سابًقا املذكورة العوامل تسهله ما وهو النقود، عرض يف التحكم من النهاية يف اإلسالمي املركزي البنك متكن فإذا
 اإلنتاج ضوء يف النقود على الطلب بدراسة يقوم فإنه الطلب، وبني بينه توازن إجياد سبيل ويف إسالمي، اقتصاد ظل

 أهداف حيدد التخطيط هيئات مع وابلتنسيق النقود، على الطلب مرونة حول توقعات ويضع واخلدمات للسلع والتوزيع
 يتالءم والذي فيه، املرغوب النقدي التوسع معدل فإن ذلك ضوء وعلى املقبلة، للسنة املتوقع التضخم ومعدل النمو،

  .املقّدر التضخم معدل+  النقود على الطلب يف النمو ملعدل مساوايً  يكون املعدل هذا مع
 صرف سعر يف االستقرار وحتقيق األسعار مستوى ثبات على احملافظة يف تتمثل النقدية السياسة أهداف أهم كانت  وإذا

 تلك لتحقيق النقود توظيف كيفية  يف يكون قد اخلالف أن إال اإلسالمي، االقتصاد يف خالف هناك فليس العملة،
 لضمان قواعد ثالث وضعوا وقد عرضها، مث ومن النقود قيمة ثبات ضرورة على املسلمون الفقهاء حرص لذا األهداف،

 :وهي النقود وظائف على احلفاظ وابلتايل األسعار، ثبات
 عن احلديث بداية يف هذا إىل أشران وقد سواها، دون الدولة ابه ختتص أن جيب وظيفة القانونية النقود إصدار إن-1 

 .اإلسالمي املركزي البنك وظائف
 التعامل يف العدل حيقق ومبا االقتصاد، حيتاجه الذي الالزم ابلقدر إال النقود يصدر ال أن األمر ويل على جيب -2

 .الربح أو االجتار بغرض النقود إصدار وحيظر
 فيما هذا ,السائلة النقود يف لالجتار مشروع غري عمل أي ومنع األسعار، استقرار على واحملافظة الغش منع ضرورة -3

 النقدية السياسة على واإلشراف النقدي العرض وتنظيم النقود إصدار لوظيفة اإلسالمي املركزي البنك مبمارسة يتعلق
 ومستشارها الدولة بنك لوظيفة ممارسته يف التقليدي املركزي البنك عن -نظران يف- البنك هذا خيتلف وال العام، بشكلها
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 السياسة على وكمشرف للبنوك كبنك  اإلسالمي املركزي البنك وظيفة أما التطبيقات، بعض يف بل العام إطارها يف
 املكونة اهليئات ظل يف عنه احلديث سيأيت ما فذلك إسالمي، اقتصاد يف املفرتضة اتهوأبدوا التفصيلي بشكلها النقدية
 .اإلسالمي املركزي للبنك

 .اإلسالمي املركزي للبنك املكونة اهليئات: اثلثا
 املصريف النظام عن خيتلف ال ذلك يف وهو اإلسالمي، االقتصاد يف املصريف اهلرم قمة على اإلسالمي املركزي البنك يقف

 عن املتميزة عمله طبيعة تتطلبها أخرى هيئات إىل إضافة له، املكونة اهليئات بعض يف عنه خيتلف ال التقليدي،كما
 : هي له املكونة واهليئات التقليدي، املركزي البنك

  :اإلسالمي املركزي البنك حمافظ -1
 أن يكفي وال كفء،  قوي رجل اإلسالمي املركزي البنك رأس على يكون أن جيب أبنه" شابرا عمر حممد" الباحث يرى

 للمجاالت الفنية واجلوانب للشريعة عميق فهم لديه يكون أن جيب بل األخالق، من رفيعة منزلة يف احملافظ هذا يكون
 هذا يكون أن ونرى  كافية،  طويلة لفرتة تعيينه يتم وأن احلكومي، اجلهاز يف رفيعة مبنزلة يتمتع أن جيب كما  املصرفية،

 أو للعجز إال العزل يكون ال أن على العزل، ملسألة ابلنسبة الشيء ونفس البالد يف األول احلاكم طرف من التعيني
  .سنوات  ست عن تقل ال اليت تلك فهي الكافية املدة أما العمل، بقواعد اإلخالل

  :النقدية السياسة جملس -2
 هذا أعضاء عدد حتديد ويجرتك الدول، من كثري  يف موجود هو ما غرار على الدولة يف الفعلية النقدية السلطة وميثل

 أيًضا البالد يف األول احلاكم طرف من تعيينهم يتم أن على بلد، لكل الداخلية القوانني أو الرمسية للسلطات لسلمجا
 أو كاخليانة  املعروفة القصوى الضرورة حاالت بعض ويف احلاكم من أبمر إال عزهلم فيها يتم وال احملافظ، بقاء فرتة ولنفس

 .املهام أداء عن العجز أو العمل بقواعد اخلطري اإلخالل
 االقتصادية الثقافتني بني مجعهم ضرورة هو اإلسالمي املركزي للبنك النقدية السياسة جملس يف األعضاء طبيعة مييز وما

 من اجلانب هذا من األعضاء بعض فليكن ذلك تعذر وإن أخرى، جهة من اإلسالمية والشرعية جهة من واملصرفية
 بعني األخذ مع املطلقة، ابألغلبية أو ابإلمجاع القرارات واختاذ تشاورايً  العمل يكون أن على ذاك، من واآلخرين التكوين
 .الشرعيني ومن االقتصاديني من املصوتني األعضاء عدد طبيعة االعتبار
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 و النقدي، والتداول النقد شؤون تنظيم يف اإلسالمي املركزي البنك حمافظ برائسة النقدية السياسة جملس مهام وتتمثل
 القوانني ظل يف الشؤون هلذه املنظمة التعليمات بسن ذلك و النقدية، السياسة على واإلشراف املصارف على الرقابة

 .ابه املعمول
 :الودائع أتمني هيئة-3

 إمجايل من معينة نسبة بدفع جتاري بنك كل  يقوم أن يف التقليدي املصريف النظام يف الودائع على التأمني فكرة تتلخص
 ابهألصحا الودائع رد يف البنك تعثر حالة ويف ا،تهإدار يف يشارك أو املركزي البنك ينشئها معينة جهة إىل لديه اليت الودائع

  .أكثر ال عليها املؤمَّن  املبالغ حدود يف الودائع رد اجلهة هذه تتوىل
 املتحدة الوالايت أن إال م، 1924سنة وذلك الودائع لتأمني نظاماً  أنشأت دولة أول هي تشيكوسلوفاكيا تعترب اترخييا

 ذلك وكان الشأن، هذا يف متكامال نظاًما تطبق العامل يف دولة اثين وهي ال،لمجا هذا يف رائدة جتربة متتلك األمريكية
 أنشأت حيث البلد، هذا يف البنوك من العديد إفالس إىل أدت واليت الثالثينيات يف الكبري الكساد أزمة نتائج من

 Federal Deposit Insurance الودائع على للتأمني الفيدرالية اهليئة م1934يناير يف املتحدة الوالايت
corporation   ابختصار أو.F D I نظام التاريخ هذا قبل كان  وقد م،1933لعام البنوك قانون مبوجب وذلك 

 .كلها  الوالايت يف يطبق وال الوالايت بعض يف يطبق الودائع على التأمني
 املالية املؤسسات مجيع الدول بعض تلزم حني ففي العامل، عرب الودائع على التأمني أنظمة يف كبريًا  اختالفًا الدول ختتلف

 بلجيكا و أملانيا مثل رغبتها حسب للمصارف ذلك أخرى دول ترتك وكندا، والياابن فرنسا مثل النظام هذا يف ابالشرتاك
 يف دوالر 66000 و األمريكية املتحدة الوالايت يف دوالر 100000 يبلغ للتعويض األقصى احلد أن كما  وإسبانيا،

   70 000 هو فرنسا يف الوديعة عن للتعويض األقصى احلد أما أملانيا، يف الوديعة قيمة من 30% يبلغ بينما الياابن،
 .أورو  20000 هو الذي األوروبية املديرية من املقرر األدىن احلد بكثري يتجاوز والذي أورو،

 يف التعامل منها واليت التقليدية، البنوك يف الودائع محاية إىل احلاجة أمهية من قللت حديثة تطورات هناك فإن ولإلشارة
 من قلل الذي األمر املصرفية، الوحدات مع املتعاملة للمؤسسات ابلنسبة السوق دخول سهل الذي املالية املشتقات

 حاجة فهناك وعليه الودائع، من االئتمان على الطلب لتمويل احلاجة قلت وابلتايل املصريف، االئتمان على الطلب مسألة
 الذي األمر سائلة، أصول إىل وحتويلها املصرفية األصول تداول فرص من حّسن قد هذا أن كما  الودائع، لضمان أقل
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 أن كما  الودائع، أتمني قيمة تقل أيًضا وهنا أفضل بصورة السيولة التزامات مقابلة على نفسها املصارف كثريًا  ساعد
 وشكلت املصرفية، الودائع حساب على متت اليت املشرتكة االستثمارية الصناديق ورواج انتشار مثل أخرى تطورات هناك
 .الودائع مثل هلا ضماانً  تتطلب أن دون هلا بديالً 

 الستخدام -كذلك- حتتاج ال األنشطة هذه ومثل للمصارف، امليزانية خارج املصرفية األنشطة زايدة كله  هذا إىل يضاف
 .الودائع ضمان نظام لتطبيق احلاجة من التقليل وابلتايل لتمويلها، الودائع

 املشتقات من كثري  يف فالتعامل اإلسالمية، البنوك صاحل يف -معظمها يف - ليست التطورات هذه أن نالحظ لكننا
 أمام حتداي يشكل يزال ال سيولة إىل املصرفية األصول حتويل أن كما  اإلسالمية، الشريعة ألحكام خمالفته أثبت املالية

 وهو لتداوهلا، اثنوية أسواق إىل حتتاج فهي اإلسالمية املالية األدوات من العديد اآلن حلد توفرت فإذا اإلسالمية، البنوك
 .احملدودة التجارب من جمموعة يعترب ما

 يف األقل على اإلسالمي املصريف النظام يف الودائع على للتأمني نظام وجود إىل -نظران يف- ملحة احلاجة كانت  لذا
 الودائع، لضمان صندوقًا تدير اإلسالمي املركزي البنك لدى هيئة شكل على النظام هذا يكون أن ونرى الراهن، الوقت
 يدفعه القسط دافع أبن يرون الفقهاء فإن الشرعية الناحية فمن حرج، دون اإلسالمي التعاوين التأمني أبسلوب يعمل
 كل  كان  مصرف يف إفالس حدث وإذا تربع، عقد كونه  إىل معاوضة عقد كونه  من خرج فقد دائًما، مقابل انتظار دون

 .ذلك يف منفعتهم انتفت وإن املصابة، الودائع أصحاب جرب على متعاونني املصارف يف املودعني
 الباحث رأي مع نتفق فإننا أنواعها، وجلميع عام بشكل يكون الودائع على التأمني أبن يرون الباحثني بعض كان  وإذا

 ووفًقا إذ الطلب، حتت الودائع على يقتصر أن جيب اإلسالمية البنوك يف التأمني أبن يرى الذي"  شابرا عمر حممد"
 يشاركون ال أهنم طاملا حيث التأمني، هذا مبثل املطالبة الودائع هذه ألصحاب شرًعا جيوز اإلسالمية الشريعة ألحكام

 . كلها اخلسائر حتمل يف املشاركة منهم مطلوابً  فليس األرابح يف
 و اإلسالمي املركزي البنك بني ابلتشاور فيحّدد الودائع ضمان صندوق إىل البنوك تدفعه الذي االشرتاك ملبلغ وابلنسبة

 وذلك كامال،  التعويض يكون وأن احلد هذا مثل يوضع ال أن فنقرتح للتعويض األقصى احلد عن أما اإلسالمية، البنوك
 الصندوق موارد من جزء استثمار إبمكانية نرى بل عادة، اإلسالمية البنوك لدى اجلارية الودائع حجم صغر أساس على
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 يكلف الذي اجلزء ذلك اإلسالمي املركزي البنك يقرر أن على تنميته، ألجل األجل قصرية إسالمية توظيفات يف
 .الصندوق هذا لرصيد املستمرة ومراقبته خربته ضوء على ابستثماره

 على البنوك من الطلب حتت الودائع من جزء على حصلت إذا احلكومة أبن قوله" شابرا عمر حممد" الباحث ويواصل
 .األموال تلك على التأمني قسط دفع عليها فإن حسن، قرض شكل

 أن من مانع وال االستثمارية، الودائع حلماية إسالمي بنك كل  داخل صندوق إنشاء فنقرتح املضاربة لودائع ابلنسبة أما
 .الودائع أتمني هيئة رقابة حتت وابألخص اإلسالمي املركزي البنك رقابة حتت يكون

  :املركزية الشرعية الرقابة هيئة-4
 للمصرف يفيت الشرعية الرقابة هيئة وعضو أعماله، على الشرعية ابلرقابة اخلاصة هيئته إسالمي بنك لكل أن املعلوم من

 عن وبعدها واستقامتها الفتوى سري حلسن الالزمة واملالية اإلدارية االستقاللية للمفيت يّوفر ال وهذا منه، أجره ويتقاضى
خجص    فإنه األسباب هلذه بغريه، واستبداله خدماته عن االستغناء احتماالت من وحصانته املفيت ومحاية املربر، غري الرتر

  .مباشرة بصفة  اإلسالمية املصارف عن مستقلة شرعية رقابة هيئة إجياد املناسب من
 تقوم أن يفضل فقد الشهادات، يصدرون الذين للحساابت اخلارجيني للمراجعني العامة املمارسة مع متاشًيا أنه كما
 اإلسالمية، الشريعة وأحكام تتفق اإلسالمية البنوك أعمال تكون وأن الشهادات، إبصدار مستقلة خارجية شرعية هيئة

 ال قد املركزي البنك يف املدققني ألن ونظرًا اهليئة، هذه مثل يضم أن يف للدولة املركزي البنك من أفضل هناك وليس
 وجود فإن للموظفني، مناسب وتدريب للمنتجات معقول توحيد دون الفعال الوجه على املهمة ذهبه القيام يستطيعون

 .والتدريب التوحيد عملية يف مهم بدور للقيام يضطرها قد املركزية البنوك يف شرعية هيئة
 أعضائها عدد حتديد يرتك هياكله ضمن اإلسالمي املركزي البنك يضمها اليت املركزية الشرعية الرقابة هيئة أن ونرى

 اليت الشروط وبنفس البالد، يف األول احلاكم من وعزهلم تعيينهم يتم بينما للبلد، الداخلية القوانني أو الرمسية للسلطات
 علوم يف والتخصص التكوين من عال مستوى على اهليئة أعضاء يكون أن جيب كما  النقدية، السياسة جملس يف رأيناها

 ال أن على واملصرفية، املالية ابلعلوم اإلملام من مالئم قدر مع اإلفتاء، يف بكفاءهتم هلم يشهد وممن اإلسالمية، الشريعة
 هيئة وظائف أهم وتتمثل الشرعي، التخصص ذوي من النقدية السياسة جملس يف إليهم املشار األعضاء نفس يكونوا
 : يف املركزية الشرعية الرقابة
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 اهليئة رأي يكون أن على اإلسالمية، للبنوك الشرعية الرقابة هيئات قرارات و ألعمال املفاجئة أو الدورية الرقابة 
 .البنوك تلك أعمال من عينات مراقبة وكذا الضرورة، عند انقًضا العليا

 معها، املتعاملني أحد من أو للبنوك الشرعية اهليئات من سواء هلا ترفع اليت املسائل يف والفتوى الرأي إبداء 
 .ملزًما العليا اهليئة رأي يكون أن على تصدرها، اليت الفتاوى إبحدى مثال يقتنع مل والذي

 عملهم ميارسوا ال وأن اإلسالمية، للبنوك الشرعية الرقابة هليئات خيتارون الذين األعضاء تعيني على املصادقة 
 .املصادقة هذه بعد إال

 الرقابة هيئة على كلها  تعرض واليت اإلسالمي، املركزي للبنك النقدية السياسة جملس وقرارات أعمال على الرقابة 
 .صدورها قبل املركزية الشرعية

 املصارف قانون نص حيث الشرعية، للرقابة ومركزية عليا هيئات إبنشاء قامت اإلسالمية الدول من عدًدا أن يذكر
 شرعية عناصر تضم شرعية عليا هيئة - الوزراء جملس من وبقرار -تشكيل على املتحدة العربية اإلمارات لدولة اإلسالمية

 .اإلسالمية االستثمارية والشركات املالية واملؤسسات املصارف على العليا الرقابة تتوىل ومصرفية وقانونية
 ملزمة أحكاما تصدر( عليا شرعية رقابة هيئة) املاليزي املركزي ابلبنك عليا استشارية هيئة إبنشاء ماليزاي قامت كما

 .التقليدية املصارف يف اإلسالمية وللنوافذ اإلسالمية للمصارف
 أبن جند األخرية هذه يف حيث والسودان، كباكستان  املصريف نظامها أبسلمة قامت اليت للدول ابلنسبة األمر وكذلك
 اجتماعات حيضر اهليئة هلذه العام األمني أن كما  الشرعية، للرقابة العليا ابهليئة عضو ميثله من أو السودان بنك حمافظ
 وأخريًا والقرارات السياسات هذه شرعية أتمني بغرض اتهوقرارا اتهسياسا وضع يف ويشارك املركزي، للبنك العليا اإلدارة

 هيئة يضم كان  املاضي، القرن من التسعينيات ايةنه مع مهامه أداء عن توقف الذي اإلسالمية للبنوك الدويل اإلحتاد فإن
 األعضاء للبنوك الشرعية الرقابة هيئات رؤساء من ينتخبون منهم عشرة عضًوا، 15 من تتكون الشرعية للرقابة عليا

 ما بدراسة اهليئة وختتص اإلحتاد، جملس ويعينهم املنتخبون اهليئة أعضاء يرشحهم التقات العلماء من ومخسة ابإلحتاد،
 التزامها مدى يف الرأي وإبداء فتاوى، من األعضاء اإلسالمية املالية واملؤسسات للبنوك الشرعية الرقابة هيئات أصدرته
. ابلبحرين اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة شرعي جملس هناك أن كما  اإلسالمية، الشريعة أبحكام
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 على وهذا التقليدي، املركزي البنك ميزانية على بناًءا اإلسالمي املركزي البنك مليزانية تصورًا نضع أن ميكننا األخري، ويف
     :اآليت النحو

 ميزانية البنك املركزي اإلسالمي                                                 
 اخلصوم األصول 

 (.التداولموجودة يف ) نقود مصدرة- ذهب وعمالت أجنبية.-
 حساابت دائنة للبنوك واملؤسسات املالية.- .(1) اإلسالميةسندات اخلزينة -

 حساب دائن للخزينة العامة.- ودائع مركزية لدى البنوك واملؤسسات املالية.-
 حساب خاص لدعم استقرار سعر الصرف.- ودائع مضاربة لدى البنوك واملؤسسات املالية.-

 رأس املال واالحتياطات.- واملؤسسات املالية.قروض حسنة للبنوك -
 خصوم أخرى.- .(2) جتاريةقروض حسنة للبنوك بضمان أوراق -

 .نقود جاهزة-
 نقود خمصصة لتدخل يف سوق الصرف.-

 أصول أخرى.-

 

 
 ابالعتماد على املراجع املستعملة يف هذا البحث. الباحثاملصدر: من إعداد 

 

 :للجدول توضيحات

 .للحكومة احلسن اإلقراض سندات اإلستصناع، سندات السلم، سندات: هي اإلسالمية اخلزينة سندات-(1)

 هذه تعامل يف رأينا كما  خصمها من بدال جتارية أوراق بضمان حسنة قروض على ابحلصول للبنوك يجسمح قد -(2)
 املصريف، النظام أسلمة حنو انتقالية مبرحلة املرور عند هنا تتوفر قد احلالة هذه ولكن التقليدي، املركزي البنك مع البنوك

 .خصومات أي بدون التجارية ابألوراق التعامل كان  إذا األسلمة بعد تتوفر وقد



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 

 

 
 
 

 

113 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 

 

 .هلا املقرتحة واحللول املصريف النظام ألسلمة املعوقات أهم: الثاين احملور

 إسالمي، مصريف نظام إبنشاء ووثيقاً  مباشرًا ارتباطًا يرتبط إسالمي مركزي بنك إنشاء أن إىل البحثية الورقة بداية يف أشران
 على وذلك األعم، احلالة وهي التقليدي املصريف العمل وآليات أبسلوب يعمل كان  إذا للبلد املصريف النظام  أبسلمة أو

 يف إال يتجسد ال ما وهو حديثة، إسالمية دولة إبنشاء يرتبط قد مرة ألول إسالمي مصريف نظام إنشاء أن أساس
 .قليلة حاالت

 بني حجمها يف ومتفاوتة طبيعتها يف خمتلفة معوقات تصادف املصريف للنظام األسلمة عملية أن عملًيا املالحظ لكن
 .ابلتفصيل دراسته سنحاول ما وذلك وآخر، بلد

 .اإلسالمية البلدان يف املصريف النظام ألسلمة املعوقات أهم: أوال

 أهم استنتاج ميكن اإلسالمي العامل بلدان يف املصرفية األنظمة بعض ألسلمة السابقة والتجارب احملاوالت ضوء على
 :وهي العملية، هذه واجهت اليت املعوقات

 فوجود السائدة، الدايانت ابألحرى أو الداينة حيث من خاصة اجملتمع تكوين طبيعة االعتبار بعني األخذ عدم -1
 األسلمة بعملية القيام ألن إقصاؤها، وابلتايل أخرى دايانت وجود عدم إطالقًا يعين ال البلد سكان يف املسلمة األغلبية

 .واالعتقاد  التدين حلرية مناف وهذا ال،لمجا هذا يف اإلسالمي الدين تعاليم فرض يعين املصريف للنظام

 ما فإن السكانية، تركيبتها يف مطلقة إسالمية أغلبية ذات وهي املسار هذا يف جنحت قد ابكستان دولة كانت  وإذا
 املاضية السنوات وطيلة البلد هذا يف احلكومة حاولت حيث السودانية، كالتجربة  أخرى أمثلة هذه نظران وجهة يثبت
 مراعاة دون احلياة، مناحي كافة  ويف كامل  بشكل اإلسالمية الشريعة أحكام تطبيق بل املصريف، النظام أسلمة فقط ليس

 يعين فهذا اإلسالم، يعتنق السوداين الشعب من% 75 كان  فإذا مواطنيها، ضمن معتربة وأبعداد املسلمني غري لوجود
 هي -نراها كما- النهاية يف والنتيجة الربع، تشكل البلد هذا يف واملسيحيني الوثنيني يف املتمثلني املسلمني غري نسبة أن
 غري يقطنه الذي البلد هذا جنوب يف تتوقف تكاد ال األهلية احلروب إن بل كامل،  بشكل يتم مل األسلمة مسار أن

 .اإلسالم يف السابقة العصور يف علمنا حسب حيدث مل شيء وهو عليهم، األسلمة بفرض ذلك يكون وقد املسلمني،
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 آنذاك، الشعب جملس رئيس من وابقرتاح م 1989مايو يف( سابًقا) اإلسالمية للبنوك الدويل اإلحتاد قام مصر ويف
 أبواب، أربعة إىل مقسمة مادة تسعني من يتكون مصر يف إسالمي مصريف نظام إقامة إىل يهدف قانون مشروع إبعداد
 املشروع هذا قدم وقد إسالمي، مركزي بنك وتوجبه رقابة حتت النظام هلذا والتنظيمية والشرعية القانونية اجلوانب تشمل

 هي الواقع أرض على نراها اليت النتيجة لكن القانون، هذا إليه آل عما معلومات منلك وال املصري، الشعب جملس إىل
 مصر يف املسيحيني السكان عدد ألن سابًقا، ذكرانه ما هو  -اعتقادان حسب -والسبب تطبيقه، أو وجوده عدم

 .السكان مخس تقارب نسبة عددهم يشكل

 عندما وذلك ا،نهسكا تركيبة يف اإليديولوجي أو الديين ابلعامل االعتبار بعني األخذ يف جنحت قد ماليزاي أن ويبدو
 داخل اإلسالمية النوافذ طريقة يف النظام هذا مع خنتلف كنا  وإن املصريف، نظامها يف للقوانني املزدوج ابلنظام أخذت
 .اإلسالمي  البلد هذا يف واملطبقة التقليدية البنوك

 خاًصا قانوانً  ماليزاي سنت فقد للدولة، الرمسي الدين هو اإلسالمي الدين أن على ينص ماليزاي دستور أن من فبالرغم
 يبلغ الذين انهسكا ألن وذلك التقليدية، البنوك على السائدة البنكية القوانني مع موازاة اإلسالمي املصريف ابلعمل
 %. 53منهم املسلمني نسبة تتجاوز ال مليوانً  العشرين عددهم

 تصرحيات بفعل كان IBS اإلسالمي أو الالربوي املصريف ابلنظام أمسته ما تطبيق يف املاليزية التجربة جناح أن لنا يؤكد وما
 عبد رازف حممد"  الباحث يقول الصدد هذا ويف واإليديولوجية، الدينية للعوامل متهومراعا وتفهم املسئولني

 يف التقليدي املصريف العمل حمل اإلسالمي املصريف العمل حيل أبن يقصد يكن مل املركزي البنك إن:" مايلي"القادر
 املعبد جبوار املسجد يبىن كما  أو لنا وكسالح  كدعوى  به نقوم وسوف الدايانت، و األجناس املتعددة املاليزي متعلمجا

 هذا أن على هللا وأمحد املسار، نفس ماليزاي يف اإلسالمي املصريف العمل تطبيق وسيتخذ اإلسالم، لنداء الناس وندعو
 " .أيضا فاعليته اتضحت كما  جدواه اتضحت قد املنهاج

 املزدوجة املصرفية األنظمة وجود إىل هنا نشري أن املناسب من":"...حممد احلليم عبد" الباحث كذلك  يقول وكما
 املركزي البنك و احلكومة ابه قامت اليت املخلصة للجهود انعكاس وهذا ماليزاي، يف مًعا تعمل وهي واإلسالمية التقليدية
 املصرفية لالحتياجات ابلبديل يزود أن النهاية يف املمكن من والذي اإلسالمي، املصريف العمل بنمو لالرتقاء املاليزي
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 يف به التزمنا الذي الدور حتقيق من سنتمكن هللا شاء إن الطريقة ذهبهو ال، أم مسلمني منهكو  عن النظر بصرف للناس
 منا إدراًكا وذلك  اآلخرين، على نفرضها أن ودون احرتافًا أكثر طريقة خالل من اإلسالمي املصريف العمل ورواج تطبيق

 ".واألداين األجناس املتعدد املاليزي للمجتمع الظاهرة حلساسية

 فإذا تغيري، دون الكل وترك الكل، من جزء تغيري من نوع هو إسالمي أساس على القائم املصريف النظام تغيري إن -2
 وضع يف اإلسالمي املصريف النظام أصبح األخرى، االقتصادي النظام أجزاء ابقي تغيري يف اإلسراع ذلك يصاحب مل

 التحول مقصود حيقق ال أنه إال احلايل، املختلط الوضع من أفضل يكون قد وضع وهو النظام، جممل عن املغرتب
 .املرغوب ابلشكل اإلسالمي

 الثقيلة الربوية الديون: هو" شابرا عمر حممد" الباحث رأي حسب اإلسالمي التحول طريق يف الرئيسي العائق -3
 وقًتا يستغرق املفرط العام القطاع دين من اإلسالمي اجملتمع وختلص اإلسالمية، الدول معظم على واخلارجية الداخلية

 أشكال كافة  من ممكن حد أدىن إىل التقليل وبدون كله،  احلكومي للجهاز شامل إصالح بدون يتم أن ميكن وال ،طويالً 
  .واالختالس والتبذير الفساد

 اهلياكل وكذا مؤهل، بشري وعامل دقيق تنظيمي برانمج من تتطلبه وما األسلمة لعملية اجليد التحضري عدم -4
 عند ابلفعل مالحظته متت ما وهو ومؤسسات، هيئات من العملية هذه جناح وابلتايل اإلسالمية، البنوك لعمل املساعدة

 حتسب قد واليت العملية، هذه تشوب ثغرات بقاء إىل أدى والذي املصريف، نظامها أبسلمة قامت اليت البلدان بعض
 .النهاية يف اإلسالم على

 .املصريف النظام أسلمة سبيل يف املقرتحة احللول: اثنيا

 تتمثل ابلتفصيل أمهها تناولنا واليت املصريف، النظام أسلمة تصادف قد اليت للمعوقات اقرتاحها ميكن اليت احللول إن 
 :يف

 يف وهذا ابلفائدة، مرتبطة مصرفية سياسات على معتمًدا البنوك مجيع على يشرف التقليدي املركزي البنك كان  إذا -1
 الباحث الحظ كما-جوهرايً  تناقًضا أنتج قد الوضع فإن مثال، مصر يف كما  واإلسالمي التقليدي النظامني وجود ظل
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 إىل جنًبا استمرا ولكنهما متناقضان مصرفيان نظامان يوجد حيث املصرفية، االزدواجية بسبب -يسري الرمحن عبد
 لدى يظل حبيث الطرفني، بني قائم صراع يف سبًبا اخللل هذا فظل استبعاده، أو اآلخر احتواء أحدمها يستطع فلم جنب

 املعلنة صفتها جيعل الذي احلد إىل قضيتها متييع أو الساحة عن اإلسالمية البنوك إقصاء يف رغبة التقليديني املصرفني
 برفض التقليدية البنوك رجال إقناع يف اإلسالمية البنوك رجال حيدو األمل يظل إسالمي،كما ومقصد معىن كل  من جمردة

  .ومعاونتهم  إليهم االنضمام ضرورة مث ومن ابلراب، التعامل

 األخذ بذلك ونعين حقه، حق ذي كل  إعطاء يف يتمثل -أصال وججد إذا-الصراع هذا إلغاء يف احلل أن نرى وعليه
 الذي الشيء وهو واإلسالمية، التقليدية البنوك من كل  عمل لتنظيم نظام يجفرض حبيث القوانني يف االزدواجية بنظام
 .احلايل الوقت يف مثال مصر يف يغيب

 ذلك املصريف، العمل يف القانوين االزدواج بنظام أخذه من أفضل هناك فليس إسالمية، غري أقلية البلد يف كانت  فإذا
 بوجود رّخص قد بتساحمه اإلسالم كان  وإذا غالًبا، األقلية هذه اعرتاض يثري سوف موحد وبقانون األسلمة فرض ألن

 هذه يف اإلسالمي البنك جبوار تقليدي بنك بوجود يسمح ال فلماذا إسالمية، بالد يف املسجد جبوار املعبد أو الكنيسة
 البالد؟

 .كامل  بشكل اإلسالمية الداينة تسودها اليت البلدان يف إال نظران حسب يصلح فال األسلمة ظل ويف املوحد القانون أما
 مراعاة جتب بل نظران، يف حد هناك فليس بلد، أي يف إسالمية غري أقلية وجود يف اعتباره ميكن الذي للحد وابلنسبة

 تنظيم -األسلمة بعملية القيام قبل -األمر تطلب وإن الدولة، يف ومعابدها كنائسها  هلا وجدت مىت األقليات هذه
  النيابية السلمجا يف ممثليها طريق عن مباشرة غري أو مباشرة بطريقة العملية هذه يف األقليات هذه رأي ألخذ استفتاء
 .املنتخبة

 أسلمة ألن الدولة، أنظمة مجيع يف اإلسالم لتطبيق شامل برانمج من جزًءا تكون أن جيب املصريف النظام أسلمة إن -2
 والنظم الرتبوية، واملناهج القوانني، أسلمة إىل إضافة عام، بشكل االقتصادي النظام أسلمة تتطلب النظام هذا

 ونسمح البنوك مع ابلفائدة التعامل مننع أن مثال يتصور فال ابلعملية، مباشرًا ارتباطًا يرتبط مما ذلك غري إىل االجتماعية،
 .الشأن هذا يف عقوبة على ينص ال وابلتايل جرمية، ذلك يعترب ال للدولة اجلنائي القانون ألن األشخاص بني به
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 القائمة الديون تسوية أو ابلتبادل أو ،حاالً  الدفع: وهي طرق ثالث إبحدى تسويتها ميكن القائمة للديون ابلنسبة -3
 رأس يف مشاركة مقابل منهديو مبادلة قبلوا فإذا الفائدة، انطالق نقطة هي الدائنني مع التفاوض إن .اجلدولة إعادة على
 الدولة متلك عندما الداخلية الديون يف خاصة مستحب وهو املشكلة، حيل فهذا املضاربة أو املشاركة بشهادات املال

 .صتهخصخ إىل دفتهو كبريًا  عاًما قطاًعا

 التبادل، هلذا الدائنني رفض بسب أو للبيع القابلة العمومية املؤسسات نقص بسبب ممكن غري الديون تبديل كان  إذا
 الدائنني مع خاصة يصلح االضطرار هذا أن ويبدو والفوائد، األصل أي كامال  يجدفع أن جيب الدين فإن احلالة هذه ففي
  .فقط رأمساله يسرتجع أن حقه من يكون وابلتايل ابلراب التعامل بعدم مطالب املسلم ألن املسلمني، غري

 استطاعة وعدم املدين إعسار إثبات عند إال اجلدولة إعادة أو التبادل إىل الذهاب ميكن ال اخليارات، هلذه ابلنسبة
 للدائنني يقدمها أن ميكن أصوال ميلك املدين كان  إذا خاصة ابلتبادل البدء يفضَّل املدين إعسار حالة يف و التسديد،

 بصدد تكون اليت املؤسسات مال رأس يف مسامهة مقابل حقوقها مببادلة أحياانً  ترحب فالبنوك املتعثرة، ديونه مقابل
 الوقت نفس يف هلا يسمح كما  مصداقيته، ويعزز املسار هذا مبراقبة للبنوك يسمح أن شأنه من هذا و اهليكلة، إعادة

 . أخرى جهة من املصريف اجلهاز وتقوية جهة من انهديو بتحصيل

 متطلبات أهم توفري وكذا املخطط، الربانمج نوعية على كبري  بشكل يتوقف املصريف للنظام األسلمة عملية جناح إن -4
 .املوايل احملور خالل من ابلتفصيل دراسته سنحاول ذلك، كل  ألمهية ونظرًا العملية، هذه

 بعض ضوء على توفريها إمكانية ومدى املصريف، النظام ألسلمة واملؤسساتية والبشرية التنظيمية املتطلبات: الثالث احملور
 .الرائدة التجارب

 و اهلزات بعض سّجلت فقد الفشل هلا يجكتب مل وإن البلدان، بعض يف حدثت اليت املصريف النظام أسلمة جتارب إن
 : أمهها من اليت املتطلبات بعض استيفاء وعدم التحضري سوء يسبب وذلك الثغرات، بعض أنتجت
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 .التنظيمية املتطلبات: أوال

 : يف خاصة وتتمثل

 من":" شابرا عمر حممد" الباحث يقول الصدد هذا ويف العملية، لنجاح عامل أهم ويعترب: التطبيق يف التدرج 
 النموذج إىل اإلسالمي العامل يف حالًيا السائد التقليدي الرأمسايل واملصريف النقدي النظام من االنتقال اخلطأ

 ضررًا وتسبب كله،  النظام ختنق رمبا احملاولة فهذه جًدا، قصرية مدة خالل أو واحدة بضربة العادل اإلسالمي
 ال كافية  مدة خالل مراحل وعلى تدرجيية تكون أن يتعني االنتقال فعملية اإلسالم، مث ومن لالقتصاد، عظيًما
 " .متعلمجا يف أخرى إصالحات تصاحبها أن جيب و مشروع، سبب بال تطول

 والتخطيط املالية وزير أعلن املاضي القرن من الثمانينيات بداية مع األسلمة عملية بدأت وعندما مثال، السودان ففي
 برانجما تتبىن سوف الدولة أبن 1982 لعام السنوية العامة املوازنة خطاب تقدمي مبناسبة الشعب جملس أمام االقتصادي

 البالد نظام يف هزة حتدث ال اليت ابلكيفية اإلسالمي املصريف النظام إىل الربوي النظام من واملتأين املتدرج للتحول
 ابإلضافة ذلك، بسبب صعوابت يالقي جعله مما مراحله، بعض يف كذلك  يكن مل أنه يبدو التطبيق أن إال االقتصادي،

 .سابًقا ذكرانها اليت العوامل إىل

 جعل أو التغيري، يف اإلرادة نقص لتربير كذريعة  تتخذ أو خاطئ، بشكل تفسر أال جيب التطبيق يف التدرج فكرة لكن
 يف الضرورية التغيريات لتطبيق متاًما واضحة رزانمة مع بدقة ومعّرف واضح خمطط هناك يكون أن جيب لذا مؤقًتا، املسار

 : التالية اجلوانب على حيتوي برانمج أي امليدان،

 التطبيق وآليات تواريخ من ابه يتعلق ما كل  يوضَّح وسيطية مراحل مع تفصيلي حتويل خمطط وضع. 
 وتوزيعها للمخطط، األخرى واملكوانت السياسات املؤسساتية، اهلياكل القوانني، مثل التحول متطلبات إحصاء 

 .املرجو التطبيق مسار برانمج مع تتالءم الزمن من مرحلة على
 حمتملة عوائق وتفادي الكتشاف وهذا املخطط، الربانمج وانسجام جناح من للتأكد سنوي تقييم. 
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 اليت القوانني إصدار جيب حيث األسلمة، متطلبات استيفاء يف وأمهها خطوة أول ويعترب: القانوين اإلطار وفري 
 أول أبن" إقبال حممد و اجلارحي حممد" الباحثان يرى و اإلسالمية، املالية واملؤسسات البنوك نشأة تسهل
 وهذا أوىل، كمرحلة  وذلك شاملة بنوك إىل التجارية البنوك كل  حتويل عملية تسهيل هو املرحلة هذه يف عنصر

 .الشاملة البنوك طريق عن مت إذا سهولة أكثر يكون اإلسالمية البنوك إىل التحول ألن
 شركات أو مسامهة شركات كانت  سواء املنشآت كافة  من يطلب حيث: القروض /املال رأس نسبة زايدة 

 واعتماد اعتمادها لتقليل وذلك الكلي، متويلها يف ماهلا رأس نسبة تدرجيًيا تزيد أبن فردية منشآت أو أشخاص
 املال رأس من اتهحاجا املؤسسات تستويف أن عنده ميكن الذي احلد إىل وذلك القروض، على االقتصاد
 ابملشاركة، التمويل هو املنشآت لكافة املدى البعيد اهلدف كان  ولئن اخلاصة، أمواهلا من والعامل الثابت العادي،

 .اإلجياري والبيع واملراحبة كالتأجري  بديلة متويلية أساليب إىل احملدود ابلوصول املنشآت هلذه يسمح أنه إال
 ثريج :  اإلسالمية التمويل لصيغ التطبيق توحيد  بطريقة اإلسالمية التمويل صيغ تطبق اإلسالمية البنوك من كر

 حاجة فهناك لذا العقود، هذه لطبيعة الفهم وعدم الدقة عدم إىل يؤدي أن ميكن االختالف هذا و خمتلفة،
 .املصريف النظام أسلمة يف الشروع عند التمويل طرق توحيد إىل

 ما وهو التقليدية، البنوك مع جنب إىل جنًبا اإلسالمية البنوك تعمل أين خمتلطة بيئة يف خاصة املشكل هذا برز وقد  
 اإلسالمية البنوك على الرقابة متارس عندما النقدية للسلطات كاف  بشكل الصورة وضوح عدم أخرى جهة من يفسر
 .للجمهور تقدمها اليت اتهمنتجا وعلى

 رشيد غري ضرييب نظام وجود ألن ذلك األسلمة، بعملية اإلسراع على يساعد ما وهو: الضرييب النظام إصالح 
 ابهاجتذا من فبدال سوداء، نقود إىل سليمة بطرق املكتسبة األرابح حىت حيجّول عبئه، حتمل يف العدالة تتوفر وال
 إىل أو أخرى، مواطن إىل اهلروب إىل تلجأ واالحتياطيات، املال رأس زايدة خالل من منتجة استخدامات إىل

 .اإلسالم يستنكره ما وهو التبذيري، االستهالك
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 .البشرية املتطلبات: نيااث

 إعداد عند لذلك الضرورة وتشتد عملية، ألي الضرورية النجاح عوامل إحدى هو املؤهل البشري العامل توفري إن 
 من الكثري سّبب قد العامل هذا غياب أن رأينا ولقد إسالمي، نظام إىل التقليدي املصريف النظام لتحويل عملي برانمج

 .املختلط املصريف النظام يف خاصة اإلسالمية والبنوك املركزية البنوك بني العالقة اإلشكاالت

 على معهًدا إنشاء قررت دولة كل  على يستوجب املصريف النظام أسلمة لعملية البشرية املتطلبات استيفاء أبن نرى لذا  
 : اآلتية ابملهام القيام به مناطًا يكون و اإلسالمي، املصريف العمل يف املتخصص والتدريب والتكوين للدراسات األقل

 .اإلسالمية الّصريفة يف التأهيل والبسيطة واملتوسطة العالية الكوادر اإلطارات تكوين -

 فيهم مبا التقليدي املصريف النظام أسس وفق املتكونني واملوظفني العمال جلميع املدى قصرية تدريبية دورات إعداد -
 ال لكي و اإلسالمي، املصريف العمل وتطبيقات ومبادئ أسس على لتدريبهم وذلك للدولة، املركزي البنك يف املسئولني

 .البطالة إىل وإحالتهم عنهم االستغناء يتم

 و امليدان، يف واملختصني ابخلرباء ابالستعانة وهذا اإلسالمي، املصريف النظام حول الفكرية وامللتقيات الندوات تنظيم -
 .اإلسالمي العامل يف واملعروفة اللمجا هذا يف الرائدة األحباث مراكز مع ابلتعاون

 وذلك بقربص، اإلسالمي واالقتصاد للبنوك الدويل املعهد( سابًقا) اإلسالمية للبنوك الدويل اإلحتاد أنشأ فقد للتذكري 
 القرن من الثمانينيات فرتة طيلة املعهد عمل وقد اإلسالمية، البنوك حركة لنجاح البشري العامل توفري أبمهية منه إدراًكا

 لذا املشكل، نفس من أصال تعاين كانت  هليئة وتبعيته التمويل، بنقص تتعلق انهأ ويبد ألسباب أبوابه أغلق مث املاضي
 .اهليئات إىل ال الدول إىل املعاهد هذه مثل تبعية بوجوب نرى التجربة هذه من استفادة و
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 .املؤسساتية املتطلبات: اثلثا

 خدمات من واستفادته تكامله بفعل كان  األخرية، السنوات يف هائل وبشكل التقليدي املصريف النظام تطور إن
 ابلشكل اآلن حلد يتوفر مل الذي الشيء وهو املال، رأس وأسواق النقدية بشقيها املال أسواق أمهها أخرى مؤسسات

 .اإلسالمية للبنوك املناسب و الكايف

 :هي أساسية عناصر ثالثة يف تلخيصه ميكن املالية األسواق إىل اإلسالمية البنوك وحاجة

 يف السيولة الستخدام تسيلها إىل حتتاج وقد األجل، طويلة تكون قد واليت لديها اليت احلقوق بعض بيع إىل احلاجة -1
 .االلتزامات ببعض الوفاء أو جديدة استثمارات

 ال وعادة املشروعات، يف األجل ومتوسطة طويلة الستثمارات برانمج وله تنموية أهداف له اإلسالمي البنك أن -2
 البنك تصرف حتت السائل املال بعض يكون وهنا دفعات، على بل واحدة مرة املشروعات هذه يف املال يستخدم

 استخدامها موعد حيني حىت اآلجال وهلذه األموال هذه يوظف أن للبنك البد احلالة هذه ويف متوسطة، أو قصرية آلجال
 .عاطلة تبقى فال

 أصوهلا، جمموع من معينة كنسبة  األجل قصرية نقدية أبدوات املصارف حتتفظ أن تستدعي قد النقدية السياسة إن -3
 املصريف النظام سالمة شروط من وهذا لذلك، تضطر حينما اتهابلتزاما للوفاء تؤهلها السيولة من درجة على تجبقي حىت

 .ككل

 أن جند حيث الدولية، املالية األسواق يف احلاصلة التطورات االعتبار بعني أتخذ أن اإلسالمية البنوك على جيب كما
 الضعيف املردود ذات احلكومية األوراق يف واالستثمار التقليدية البنكية احلساابت من الضخمة األموال رؤوس هروب

 أن اإلسالمية البنوك على حيتم الذي األمر األسهم، أسعار يف كبرية  وزايدة مرتفًعا منًوا فيها سججل قد البورصة أسواق إىل
 أتسيس و أمواهلا، لتسيري أكرب أمهية تعطي وأن ومتنامية، سريعة بطريقة البورصة معامالت يف للدخول نفسها حتضر

 .لذلك الضرورية األدوات وتقدمي االستثمار، وصناديق ابألسهم، شركات
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 عملية لنجاح ضروري كشرط  وذلك إسالمية، وأساليب أبدوات تعمل اليت اإلسالمية املالية السوق توفري حبتمية نرى لذا
 حتقيق يف فاعليتها ودرجة املركزي البنك حيددها اليت االئتمانية السياسة كانت  وإذا اإلسالمي، املصريف النظام إىل التحول
 بناء حلقات من حلقة متثل كما  وتطورها، وجودها مرتكزات أهم تعد اليت املالية السوق خالل من إال تتم ال أهدفها
 أسلمة عند البديهي من أنه ترى اإلسالمية البنوك حول األحباث من الكثري كانت  فإذا اقتصاد، أي يف املصريف النظام
 الطبيعي للعمل ضروري مؤسسايت إطار ترقية أيضا الرئيسية املركزي البنك مهام من يكون أن دولة ألي املايل النظام

 أدوات تطوير يف أساسًيا دورًا يلعب أن املركزي البنك على جيب حيث اإلسالمية، الشريعة ملبادئ املالئم املالية لألسواق
 .اإلسالمي االقتصاد املال رأس سوق أو النقد سوق يف للعمل جديدة مالية

 :يلي كما  تكون أن جيب اإلسالمي املال سوق فإن تصوران ويف

 عرض جيمع الذي األجل قصري املال سوق هو العام االقتصادي مبعناه النقدي السوق: اإلسالمية النقدية السوق•
 األرصدة وأيًضا النقدية، األوراق أي واخلواص املؤسسات طرف من واملستخدمة االقتصاد، يف املتداولة النقود وطلب
 فئة فيه ت جتربادل الذي السوق فهو الضيق التقين مبعناه أما العامة، اخلزينة وحساابت املالية واملؤسسات البنوك يف الدائنة
 البنك دفاتر يف املقيدة الدائمة ابألرصدة التعامل أي املركزي، البنك حساابت يف( السيولة) الدفع وسائل من معينة

 .املختلفة املالية  واملؤسسات البنوك ابسم املركزي

 : التاليتني الطريقتني إبحدى اإلسالمية للبنوك توفريه فيمكن العام مبعناه النقدي السوق إىل نظران فإذا

 يرغبان بنكني أي على جيب اإلسالمية املصارف بني السيولة لتبادل نظام لتوفري: اإلسالمية البنوك بني السيولة تبادل-1
 :  يف واملتمثلة عليها، االتفاق الواجب الشروط أهم بنوده تتضمن بينهما عقًدا ميضيا أن النظام هذا من االستفادة يف

 .ابملثل ابملعاملة االلتزام -

 واخلسارة، الربح يف املشاركة أساس على وإما احلسن القرض أساس على إما التمويل، أساسها على يتم اليت الطريقة -
 احتساب كيفية  على االتفاق جيب الثانية الطريقة تطبيق حالة ويف حتديدها، مع املدة يف االختالف عند مًعا مها أو

 .للنزاع نفًيا التكاليف
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 : يلي كما  العقد تطبيق يتم األمور هذه على االتفاق بعد

 .لآلخر أحدمها من حسًنا قرًضا اعتباره فيمكن شهر من وأقل واحد يوم بني ترتاوح التمويل مدة كانت  إذا -

 ختتلف ولكن هلا، ةبهاملشا الودائع بقية مثل استثمارية وديعة املال اعتبار فيمكن فأكثر شهرًا تبلغ املدة كانت  إذا -
 : مها شيئني يف معها

 بينما العائد، على احلصول يف احلق هلا ليكون وهذا ،(شهر وهو) أقل يكون البنك لدى الوديعة لبقاء األدىن احلد -أ
 .البنوك أغلب ويف عادة، العادية االستثمارية للوديعة ابلنسبة املدة هذه من أكثر يكون

 أساس على العادية االستثمارية الودائع يف لألفراد املخصص احلد ذلك من أكرب يكون أن جيب للرصيد األدىن احلد -ب
  .أكرب  تكون املالية البنك قدرة أن

 لإلقراض األخري امللجأ تّوفر عدم مشكلة حلل اإلسالمية البنوك بني أيًضا تطبيقه املمكن من أنه النظام هذا على ويجالحظ
 .فيه كطرف  املركزي البنك غياب أيًضا عنه يجالحظ كما  املختلط، املصريف النظام يف البنوك هلذه ابلنسبة

 ابتداءً  فعلًيا تطبيقها مت واليت العامل، يف اإلسالمية البنوك بني مالية سوقًا تقيم دولة أول ماليزاي تعترب املثال سبيل وعلى
 :التالية النواحي تغطي وهي م، 1994يناير الثالث من

 .اإلسالمية املالية األدوات يف البنوك بني املتاجرة -أ

 يعرف ما يف إسالمية مصرفية خدمات تقدم اليت التقليدية البنوك أو اإلسالمية البنوك بني السيولة لتبادل نظام -ب
 .IBS الالربوي املصريف العمل مبشروع

 البنوك أن إال املقاصة، نظام يف تشرتك الدولة يف العاملة البنوك مجيع أن حيث البنوك، بني اإلسالمية املقاصة نظام -ج
 يف املقاصة إجراء وبعد وديعة، شكل على مقاصة حبساب حتتفظ( بريهارد) اإلسالمي والبنك IBS مشروع إطار يف
 على العجز صاحبة البنوك مع أوتوماتيكًيا الالربوية للبنوك الفائضة األرصدة ابستثمار املركزي البنك يقوم اليوم ايةنه

 .املضاربة أساس على املركزي البنك ميّوله فسوف هذا، الرصيد دعم بعد عجز هناك اليزال كان  إذا و املضاربة، أساس
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 شهرًا عشر واثين واحدة ليلة بني مدته ترتاوح التمويل فإن املضاربة، أساس على البنوك بني السيولة تبادل لنظام وابلنسبة
 صاحبة البنوك بني التفاوض ويتم دوالر، 20000 يعادل ما أي ماليزي رجنت 50000 هو االستثمار ملبلغ أدىن وحبد

  .والفرتة  املبلغ وعلى الربح يف املشاركة نسبة على العجز صاحبة والبنوك الفائض

 :مها نوعني يف األدوات هذه وتتمثل: األجل قصرية مالية أبدوات املفتوحة السوق يف التعامل -2

 و اخلزينة حلساب املركزي البنك يصدرها األجل قصرية حكومية سندات وهي: اإلسالمية اخلزينة سندات 
 احلسن القرض سندات: مها السندات من نوعني منها اقرتحنا وقد لذلك، القابلة اإلسالمية الصيغ وفق لتمويلها

 .السلم وسندات للحكومة
 أن إال التقليدية، البنوك يف الصندوق سندات املسماة ابلشهادات شبيهة وهي: اإلسالمية اإليداع شهادات 

 واخلسارة، الربح يف املشاركة أساس Savings certificates على بل الفائدة أساس على يكون ال ابه العمل
 البنوك لدى مضاربة ودائع األوىل متثل بينما البنوك، تلك يف بفائدة استثمارية ودائع متثل األخرية ألن وهذا

 .اإلسالمية

 من بشرائها أمواله من جزًءا فيها يستثمر أن اإلسالمي للبنك فيمكن حلاملها، اإلسالمية اإليداع شهادات كانت  فإذا  
 .املفتوحة السوق يف بيعها ميكنه سيولة إىل حاجته وعند أخرى، إسالمية بنوك

 إيداع شهادات إبصدار املركزي البنك يقوم أبن" إقبال حممد و اجلارحي حممد" الباحثان اقرتح فقد الصدد هذا ويف 
 ألغراض مودعة تكون الشهادات هذه مبوجب اجملموعة واألموال اجلمهور، طرف من فيها لالكتتاب موجهة تكون مركزية

 عند سابًقا اقرتحاها اليت املركزية الودائع غرار على وذلك ا،تهكفاء  حسب االبتدائية البنوك مستوى على االستثمار
 مقارنة خماطرة وأقل متنوًعا توظيًفا ومتثل للتداول قابلة تكون املركزية اإليداع وشهادات للنقود، املركزي البنك إصدار

 يسمح مما الشهادات، هذه على املفتوحة السوق عمليات يزاول أن املركزي للبنك ميكن كما  األخرى، املالية ابألدوات
 اقرتحناه الذي ذلك عن خيتلف الشهادات من النوع هذا أن ويبدو املتداولة، النقود حجم على فعالة رقابة مبمارسة له

 .املركزي البنك طرف من مضموانً  كونه  يف سابًقا
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 السوق من وخاصة مصغرة صورة هي املالية األوراق بورصة أو املال رأس سوق إن: اإلسالمي املال رأس سوق 
 هنا والوساطة وسطاء، هناك  والطلب العرض ووراء وطلب، عرض وهلا والتمويل التسعري إىل دفته املالية،

 املالية األوراق وموضوعها ومكان، وزمان معينة آليات إطار يف وتعمل أموال، بني وليست مالية أشخاص بني
 .املشتقة األدوات األخرية السنوات يف هلما أضيف مث ،(السندات و األسهم)

 ربح توقعات أساس على االستثمار أموال تداول فيها يتم سوق انهأب فتعّرف اإلسالمي املال رأس سوق أما     
 فيها الربح معدالت تكون واليت املنشآت، لتك النسبية الكفاءة للربح النسبية املعدالت فيها تعكس واليت املنشآت،

 املالية املوارد فإن وابلتايل املتوقع، العائد حسب يكون االستثمار أموال ختصيص أن أي السوق، احتالل ابلفعل ليست
 املعلومات ونشر جتميع ظل يف املوارد ختصيص حسن عنه ينتج مما األعلى، العائد ذات املشاريع لتمويل ستخصص

 .االستثمارية الفرص بني املقارنة املتعاملني على ليسهل املهمة

 فيه تتداول معلوم هو كما  املال رأس سوق فإن األجل، قصرية املالية ابملعامالت أساًسا يتميز النقد سوق كان  وإذا 
 سوق األولية لسوقه ومكملة ضرورية التداول سوق الثانوية سوقه وتجعترب األجل، والطويلة املتوسطة األموال رؤوس

 لتخصيص استعداًدا أكثر كانوا  كلما  منخفضة، وبتكلفة بسرعة املالية أوراقهم بيع املدخرين مبقدور كان  كلما  إذ اإلصدار،
 .األجل طويلة املالية لألدوات همتمدخرا من أكرب جزء

 اإلسالمي املال رأس سوق وتطوير إنشاء إىل السعي الرمسية اجلهات مسؤولية من أبن" محود سامي" الباحث ويرى
 واليت عموًما املالية السوق إنشاء وراء من حتقيقها املراد األهداف كل  إىل ابإلضافة أنه حيث له، التشريعي اإلطار وتوفري
 اخلارج إىل اإلسالمية األموال هروب إىل أدى اإلسالمي املال رأس سوق غياب أبن الباحث هذا يرى سابًقا، إليها أشران

 من عليه ما تفوق خارجية موجودات من مباله اخلارجي للعامل دائًنا اإلسالمي العامل أضحى حىت االستثمار، عن حبثًا
 من ميتلكه ما جمموع من 75%  متثل أبكمله اإلسالمي العامل ديون جمموع أن إىل األرقام تشري الصدد هذا ويف ديون،
 .اخلارج يف موجودات و أموال

 يكون اليت الشهادات تلك فهي اإلسالمي، املال رأس سوق يف تداوهلا أو ابه العمل ميكن اليت املالية لألدوات وابلنسبة
 الناحية من تتالءم اليت تلك منها خاصة اإلسالمية، التمويل صيغ إحدى جتّسدها اليت التمويلية العالقة يف طرفًا صاحبها
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 بعض من ابلفعل إصدارها مت قد الشهادات هذه أنواع من العديد أن العلم مع الوضع، هذا مع والشرعية االقتصادية
 .لتداوهلا منظمة إسالمية مالية ألسواق الكايف التوفر عدم أو غياب يف ذلك و اإلسالمية، املالية املؤسسات و البنوك

 يف أو والّسلم، املراحبة مثل األجل قصرية متويلية صيغا معظمها يف جتسد انهأ هو الشهادات هذه على يؤخذ ما أن كما
 إمكانية هي البورصة بذلك ونعين املال رأس سوق ميزة أن مع واإلستصناع كاإلجيار  األجل متوسطة احلاالت أحسن
 اإلسالمية البنوك منها تستفد مل اليت امليزة وهي تسيلها، أو تداوهلا بفعل قصرية إىل فيها األجل طويلة االستثمارات حتويل
 اإلسالمي املال رأس سوق يف وتداوهلا إصدارها ميكن اليت املالية األدوات أهم أن نرى فإننا املشكلة، هلذه وتفادايً  (.أيضا
 :هي

 أساس على ملكية صكوك إبصدار املضاربة مال رأس جتزئة على تقوم استثمارية أداة وهي: املضاربة سندات -1
 ويتحصلون املضاربة، مال رأس يف شائعة حصصا ميلكون ابعتبارهم ا،بهأصحا أبمساء ومسجلة القيمة متساوية وحدات

 .فيه  منهم كل  ملكية بنسة أرابح على

 املشاركة يف السند صاحب أن حيث من إال املضاربة سندات عن كثريًا  املشاركة سندات ختتلف ال: املشاركة سندات -2
 صيغيت بني االختالف جوهر وهو ذلك، له يكون ال املضاربة يف السند صاحب بينما اإلدارة، يف املشاركة حق له يكون

 .واملضاربة املشاركة

 معدات لشراء خيصص أمواهلا وجمموع لالكتتاب، ويطرحها اإلسالمي البنك يصدرها سندات وهي: اإلجيار سندات -3
 .السندات أصحاب عليه يتحصل الذي العائد فيكون ذلك، يف يرغب ملن تؤجر مث عقارات أو

 بناء لتمويل خيصص شرائها من املتأتية األموال وجمموع سندات اإلسالمي البنك يصدر حيث: اإلستصناع سندات -4
 .السندات هذه عائد هو اهلامش ذلك من جزء يكون ربح امشبه وبيعها اجنازها وعند مثال، العقارات

 ميكن األجل القصرية األدوات فإن األجل، طويلة أو متوسطة استثمارية أدوات جمملها يف متثل السندات هذه أن ومبا 
 وسندات للحكومة، احلسن اإلقراض سندات وهي سابًقا، إليها أشران اليت اإلسالمية اخلزينة سندات على فيها االقتصار
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 اإلستصناع سندات وهي األجل، طويلة أو متوسطة حكومية سندات إىل إضافة اخلزانة، أذوانت عن كبديل  لتكون السلم
  .األجل  طويلة العمومية السندات عن كبديل  لتكون

 العديد وتداول إصدار يف جنحت قد العامل، يف إسالمية مالية سوقاً  تنشئ دولة أول انهولكو ماليزاي أبن األخري يف يذكر
 قرًضا متثل اليت GIC احلكومية االستثمار شهادات إىل فباإلضافة واخلاصة، احلكومية اإلسالمية املالية األدوات من

 اإلسالمية البنوك متويل عن تنشأ اليت املقبولة اإلسالمية املصرفية الكمبياالت هناك سابًقا، رأيناها اليت و للحكومة حسًنا
 العمل بدأ اليت للمضاربة كامجاس  سندات وكذا م، 1991عام ابه العمل بدأ وقد خارجية، أو داخلية مراحبة لعمليات

 من الثالثة األنواع وهذه املضاربة، بصيغة اإلسكان لعمليات اإلسالمية البنوك متويل إطار يف م1994مارس يف ابه
 .اإلسالمي للبنك السيولة عناصر ضمن ابهحلسا املركزي البنك من مقبولة تكون األدوات

 السيولة مركز يف متثلت إسالمية مالية سوق أتسيس مت املكثفة، واجلهود املتكررة للنداءات ونتيجة أنه إىل أيًضا نشري كما
 البوان مركز يف الرقابية السلطات من كل  مع البحرين نقد مؤسسة وقعته اتفاق بعد وذلك ابلبحرين، اإلسالمية للبنوك

 وابلتعاون إسالمية حكومات من بدعم و م، 1999 أكتوبر يف( السعودية) جبدة للتنمية اإلسالمي والبنك مباليزاي املايل
 المتصاص وهذا اإلسالمي، املال لرأس عاملي لسوق نواة أول أتسيس مت وبذلك إسالمية، مالية ومؤسسات بنوك مع

 أدوات متثل اليت منها خاصة جديدة إسالمية مالية أدوات تطوير على حتفيزها و اإلسالمية، البنوك لدى السيولة فائض
 .األجل  طويلة استثمارية

 

 اخلامتة

 اقتصاد ظل يف إال ابه يقوم أن ميكنه ال لوظائفه ممارسته لكن وهيئاته، هياكله جبميع إسالمي مركزي بنك إنشاء ميكن
 اجملتمع تكوين طبيعة االعتبار بعني األخذ عدم اتهمعوقا أهم تعترب واليت االقتصادي، للنظام كاملة  أسلمة أو إسالمي

 .البلدان بعض يف األسلمة لعملية الكامل النجاح عدم سبب الذي العائق وهو فيه، السائدة الدايانت حيث من
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 وبشكل مسلمة سكانية أغلبية ذو بلد يف إال النجاح هلا يجكتب لن عام بوحه واالقتصادي املصريف النظام أسلمة إن
 نظامه يف القانوين االزدواج بنظام األخذ للبلد األفضل فمن إسالمية غري أخرى دايانت البلد يف وججدت إذا أما مطلق،
 .املصريف

 حترروجل خمطط وفق املتدرج التطبيق هو تنفيذها يف النجاح عوامل أهم فإن مبدئًيا، لألسلمة املطلوبة الشروط توفرت وإذا
 .العملية هلذه املناسب القانوين اإلطار توفري إىل إضافة ومستمر، مرافق تقييم مع سبب بال يطول أن دون كايف  زمن أبخذ

 لعمل املكملة املؤسسات إىل إضافة لذلك، املؤهل البشري العامل توفري تتطلب املصريف النظام أسلمة جناح أن كما
 على ساعدت اليت املؤسسات هذه املال، رأس وسوق النقد سوق أي املالية للسوق املكونة تلك وهي املصريف، النظام
 اإلسالمي، املصريف للنظام توفريمها من فالبد لذا األخرية، السنوات يف هائل بشكل التقليدي املصريف النظام تطور

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام تتفق وآليات أبدوات عملهما وابلتايل

 ملسناه الذي املشكل أن إال له، اإلسالمية املالية األدوات من العديد توفر رأينا فقد اإلسالمي املال رأس لسوق فبالنسبة
 .اآلن حلد واملناسب الكايف ابلشكل األدوات هذه لتداول اثنوية سوق توفر عدم هو

 :نذكر البحثية ورقتنا من املستخلصة النتائج أهم ومن

 يف لالختالف نظرًا وذلك التمويل، صيغ يف خاصة التقليدية البنوك عن جذرايً  اختالفًا اإلسالمية البنوك ختتلف /1
 البنوك بني ومتميزة خاصة عالقة ابلضرورة يتطلب ما وهو حتكمه، اليت واألسس املبادئ وكذا التمويل، هذا طبيعة

 .عليها للرقابة خمتلًفا وإطارًا املركزية، والبنوك اإلسالمية

 بنوكها طرف من الربوي التعامل بقااي بعض ابهتشو الزالت املصريف نظامها كامل  أبسلمة قامت اليت البلدان إن /2
 .مواصفاته بكامل إسالمي مركزي بنك وجود بعدم التسليم ميكن وابلتايل فيها، املركزي البنك إشراف وحتت

 غري منها البعض يكون فقد اإلسالمية، البنوك لعمل معظمها يف مالئمة غري التقليدية املصرفية الرقابة أدوات ليست /3
 املالئمة عدم فيها يكون صيًغا هناك أن إال العمومية، السندات يف لالكتئاب األدىن احلد أو اخلصم سعر مثل متاًما مالئم

 .األدوات تلك غالبية على ينطبق ما وهو البنوك، هذه عمل طبيعة مع لتتالءم تعديلها األمر يتطلب وابلتايل نسبًيا،
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 إسالمية غري أقلية البلد يف كانت  إذا لكن إسالمي، مصريف نظام ظل يف إال يتأت لن إسالمي مركزي بنك قيام إن /4
 إمكانية البحث هذا خالل من أثبتنا وقد املصريف، العمل يف القانوين االزدواج بنظام أيخذ أن فاألفضل السكان، من

 موّحد بقانون و األسلمة فرض وألن تقليدي، مركزي بنك رقابة ظل يف مكوانته مع اإلسالمية ابلبنوك خاص قانون سن
 من انبع النظام ذابه األخذ أن ونرى اإلسالمية، البلدان بعض يف ذلك حدث كما  األقلية هذه اعرتاض يثري سوف

 .اإلسالمية البالد يف املسجد جبوار املعبد أو الكنيسة بوجود ترخيصه على وقياًسا اإلسالم، تسامح

 ذلك يف ينجح أن فيمكنه مطلقة، إسالمية سكانية أغلبية ذو املصريف نظامه أسلمة إىل يسعى الذي البلد كان  إذا /5
 .املؤسساتية و البشرية اتهمتطلبا إىل إضافة التطبيق، يف التدرج وأمهها للعملية التنظيمية للمتطلبات االعتبار بعني أخذه مع

 ظل ويف النقدية السياسة يف الفائدة سعر استخدام عن بديالً  يكون أن ميكن الربح توزيع نسبة على التأثري إن /6
 احلكومية السندات يف التعامل وكذلك واإلستصناع، اإلجيار يف املدفوعة األقساط على التأثري إىل إضافة إسالمي، اقتصاد

 اإلسالمية للبنوك االجتماعية األنشطة على الرقابة إىل إضافة واألساليب األدوات هذه املفتوحة، السوق يف اإلسالمية
 . إنشائه حالة يف اإلسالمي املركزي والبنك البنوك هذه بني العالقة حيكم الذي القانون يف البنود أهم تشكل أن ميكن

 خدمات تؤدي أن ميكن اإلسالمية، البنوك بني أو على التنسيق أو اإلشراف جمال يف تعمل اليت الدولية اهليئات إن /7
 ال،لمجا هذا يف أقيمت اليت التجارب خبصوص املاضي أخطاء من االستفادة ومتت النوااي حسنت إذا البنوك هلذه جليلة
 أكرب مصداقية يعطي أن شأنه من ما وهو معايري، أو قرارات من اهليئات هذه عن يصدر مبا االلتزام ضرورة إىل إضافة
 .الدويل املستوى على واملعايري القرارات هلذه وقبوال

  بعض نقرتح الربوية املعاملة وجتنب املالية، التعامالت يف املهم البنك هذا استحداث على األمر وتشجيع ولتفعيل
 :أمهها من لعل ابلتوصيات

 منها، بنك كل  داخل حبثية خالاي إنشاء ذلك تطلب وإن والدراسات ابألحباث متته أن اإلسالمية البنوك على -1
 ألداء املتطورة التكنولوجيا يف سواء العامل، عرب املصريف القطاع يشهدها اليت والسريعة اهلائلة التطورات ملسايرة وذلك
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 و األداء، ولتقييم احملاسيب للتنظيم املستجدة العاملية املعايري آخر يف أو البنوك، لتسيري احلديثة النظرايت يف أو اخلدمات،
 .البنوك هلذه الشرعية اهليئات مع العمل يف وابلتنسيق اإلسالمية الشريعة أحكام مع مالءمتها بعد ذلك

 من ما وهو والدولية، احمللية الندوات وإقامة امللتقيات عقد مثل املصارف عن املسئولني بني احلوار قنوات توسيع -2
 الكثري ويوّضح الغموض ويزيل واإلسالمي، التقليدي املصريف النظام من كل  خرباء بني التفكري يف اهلوة يضيق أن شأنه

 من القانوين االزدواج فكرة تقّبل إىل النهاية يف سيؤدي ما وهو اإلسالمية، البنوك لعمل واملميزة اخلاّصة املفاهيم من
 .عليها للرقابة خاصة قوانني ووضع اإلسالمية، البنوك فيه تعمل الذي البلد يف املسئولني

 وذلك املاضي، أخطاء من االستفادة ضوء على وترشيدها اإلسالمية للبنوك املّمثلة الدولية اهليئات دور تفعيل -3
 البنوك هلا تعرضت اليت اهلجمة بعد له املشوهة الصورة وتصحيح املسلمني، لغري اإلسالمي املصريف العمل فكرة لتوضيح

 .والسياسية االقتصادية األحداث بسبب األخرية السنوات يف اإلسالمية املالية واملؤسسات

 اإلسالمية البنوك أعمال تكون أن هو بذلك املقصود أن حيث اإلسالمي، املصريف العمل تقنني على العمل جيب -4
 يتعلق ما كل  خاص قانون يتناول حبيث الدولة، يف وخمتصة رمسية جهات عن صادرة حمددة وتشريعات بقوانني حمكومة
 من كثري  إىل سيؤدي اجملال هذا يف قوانني سن عدم أن إذ عليها، والرقابة إنشائها أحكام من اإلسالمية ابلبنوك

 .املصرفية السوق يف تعمل اليت املؤسسات خمتلف مع والعالقة واملراجعة، احملاسبة ومعايري واإلشراف الرقابة يف اإلشكاالت

 قانون إعداد على ابلسهر وتكليفهم ومصرفيني، وقانونيني واقتصاديني شرعيني خرباء من خمتصة جلنة تشكيل -5
 .اإلسالمي العامل بلدان مجيع له ختضع اإلسالمية للمصارف

 املختلفة جتارهبا من االستفادة وضرورة واإلسالمية، العربية الدول يف اإلسالمية املصارف لعمل املنظمة القوانني دراسة -6
  .اجملال  هذا يف

 إنشائه إىل دعون الذي اإلسالمي املركزي البنك على يفرض اإلسالمية البنوك عمل طبيعة يف والتميز االختالف إن -7
 يعين أن دون وهذا اإلسالمي، العامل لبلدان اإلسالمية البنوك جل مع متساوية بطريقة يتعامل أن البحثية الورقة هذه يف
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 هلذه خاصة وأساليب أدوات واستخدام إجياد هو املطلوب بل رقابته، دائرة عن -اإلسالمية البنوك- خروجها ذلك
 . اإلسالمي العامل بلدان يف اإلسالمية البنوك عمل وطبيعة تتالءم الرقابة

 لدى الوعي نضج يف يسهم الذي األمر اإلسالمية، ابملصارف للعاملني الشرعي والتثقيف التدريب إىل الدعوة -8
 االستثمار لصيغ الصحيح والتأصيل اإلسالمية، املالية املعامالت أبصول الكاملة ومعرفتهم اإلسالمية ابملصارف العاملني

 جيب لذا اإلسالمية، البنوك كثريا  يصيب الذي اخللل ومعاجلة العثرات، من الكثري إزالة يف اإلسالمية املالية واخلدمات
 .اإلسالمية املالية واملؤسسات ابملصارف للعمل وعملياً  وشرعياً  علمياً  املؤهلة اإلطارات هتيئة

 اإلسالمية، املصرفية العلوم يف متخصصا ويكون اإلسالمي العامل بلدان جيمع وتدرييب تعليمي إسالمي مركز إنشاء -9
 . اإلسالمية الصريفة جمال يف املؤهلة املصرفية اإلطارات وختريج وتدريب إلعداد وذلك

 وهذا اإلسالمية، الصريفة تطوير على تعمل واليت والدولية اإلقليمية اهليئات بعض جهود من االستفادة ضرورة -10
 املعايري مع متوافقة حماسبية معايري تضع واليت ،(البحرين) اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة: مثل

 جملس إىل ابإلضافة اإلسالمية، الشريعة أحكام مع متوافقة تكون أخرى جهة ومن جهة، من هذا ملياعا املطبقة احملاسبية
 املتوافقة( The Prudential Rules) واحلذر احليطة قواعد يضع والذي مباليزاي،( IFSB) اإلسالمية املالية اخلدمات

 .أخرى  جهة من اإلسالمية البنوك يف العمل خصوصية ويراعي جهة، من ابزل معايري مثل العاملية املعايري مع

 من ذلك ويتم الصندوق، هلذا الالزمة املوارد فيه جيمع أن اإلسالمي املركزي البنك ميكن مشرتك صندوق إنشاء -11
 حسب اإلسالمي املركزي البنك حيددها معينة بنسبة إسالمي بنك كل  فيه يسهم خاص احتياطي نسبة فرض خالل
 األخري امللجئ بدور القيام من املركزي البنك متكني هي املشرتك الصندوق هلذا األساسية املهمة وتكون البنك، حجم

 ضرورة مع احلسن القرض بصيغة ذلك ويتم مالية، ألزمات تعرضها حالة يف اإلسالمية البنوك مسندة أي لإلقراض،
 جيب السيولة يف العجز حالة انتهاء حالة ويف واألسباب، والتوقيت احلجم حيث من السيولة ثغرة حقيقة من التأكد
 .فوراً  القرض إرجاع



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2, No: 2, 2016           

 

 

 
 
 

 

132 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 

 

 حتدد أن عليها يتعني فإنه العقارية، القطاعات على كبري  انكشاف من اإلسالمية املصارف تعانيه ما ظل يف -12
 نشاطات إىل التوجه عرب أعماهلا وتنويع تعزيز خالل من وهذا مهمة، جديدة جماالت استكشاف عرب املستقبلي مسارها

 . اإلسالمية الصريفة يف أخرى وجماالت األصول وإدارة الشخصي التمويل مثل النمو، حنو قوي توجه ذات

 املالية اخلدمات جملس أصدره الذي املال رأس كفاية  معيار اإلسالمي العامل لبلدان اإلسالمية البنوك تبين ضرورة -13
 الوقت نفس يف يراعي وهو ،02 ابزل لنسبة وفقا املعيار هذا وضع حيث ،2005 سنة مباليزاي( IFSB) اإلسالمية
 اإلسالمية بنوكها على تفرضه أن اإلسالمي العامل بلدان على جيب فإنه لذا اإلسالمية، البنوك يف العمل خصوصية
 .نفسها  ابزل جلنة من واستحساان قبوال املعيار هذا لقي أن بعد خاصة بتعليمات
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 الملخص

 ، أصبح ذو أھمیة بالغة فية بینھما وأثرھما على فئة الشبابوالعالق اإلعالمو  لحدیث عن الدعوةا
 ،عةنتشر وتسعى لتحقیق أھدافھا بسروذلك لعدة أسباب، فالمادة الدعویة المَوجھة ت ،الفترة األخیرة

 السمعیة والبصریة عندھا یكون التأثیر قویاً على المتلقین من الشباب. اإلعالمإذا استعانت بوسائل 

ABSTRACT 

Discussion regarding the relationship between da’wah (proselytization) and the 
media has been an ongoing one for a number of reasons. The advent of digital, 
visual and audio media has had an impact on the way da’wah is conveyed. 
Research into this field is significant, especially with regards to the youth as they 
interact with media on a daily basis. 

A message is either accepted or rejected on the basis of how it is being presented. 
The youth of today are presented with numerous ideological, religious and political 
information through the media which is why one of the main priorities of Muslim 
countries is to protect and safeguard their youth from internal and external negative 
influences. These influences may be ideological or cultural in nature, aimed at 
shaping ideas and mindsets. It is from this perspective that Muslim countries need 
to protect their youth from these dangerous concepts and instill within the youth 
correct the Islamic concepts.  

These challenges confirm the need to address these issues within the society firstly, 
by confronting the ideological challenges head on and secondly making the youth 
a central focus. The protection of society from corrupt ideas is of importance, as 
well as presenting the correct message of Islam. 

Accordingly, this is issue relating to da’wah and the media of great significance. 
Presenting the clear, moderate message of Islam and protecting the youth from 
corrupt cultural influences and ideas should be one of the foundations of any 
Muslim society.  
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ً أو إیجابیاً، مما یستدعي دراسة ھذه الظاھرة  لذلك كل دعوة تختلف حسب كیفیة  توظیفھا سلبیا
  ، ویكون أكثر أھمیة إذا كان الحدیث موجھاً ومرتبطاً بفئة الشباب.المتابعة والتحلیلوعبر البحث 

و رفض أي دعوة  مرتبط بمدى ُحسن عرضھا وتأدیتھا بأحسن األسالیب وتنوعھا أأصبح قبول 
 یة مؤثرة في أوساطاإلعالموتكون ھذه األسالیب والوسائل الدعویة و وتعددھا لیُْكتََب لھا النجاح

 ، بوصفھ طاقةكل یرید أن یجذبھ لدعوت وإعالمھ ،ذه الفئة ھي مستھدفة من عدة جھاتھ الشباب،
قضایا إیدیولوجیة دینیة ، والكل یرید أن یعمل على توجیھھ وفق أھداف وقبلھاومست األمم

م بتحصین : االھتمالھیئات العلیا للبلدان اإلسالمیةللكثیر من ا لذا أصبح من األولویات ،أوسیاسیة
الشباب من أي غزو داخلي أو خارجي، وأالَّ یكون عرضة للتأثر ومن ثم الفساد الفكري والدیني 

لوجي في المجتمعات ،وما ینتج من مشاكل فیما بعد نظراص للقناعات التي وجھت عبر واألدیو
 . اإلعالم

) وضع خطط وإستراتیجیات وحمایة أولویات  ھذه الھیئات الرسمیة (العامة والخاصة لذا صار من
ك سلوشبابھا من ھذه القناعات والتصورات والمفاھیم المتعددة الھدامة الدخیلة على الفكر وال

ب لبیاً على فھوم الطالوتعمل على محاربة أي فكر دخیل  یؤثر س ،والتوجھ العام في المجتمعات
، وإعادة بیان وشرح لمفاھیم اإلسالم وعلى ما أجمع علیھ علماء وحكماء األمة عبر من الشباب

 تاریخ اإلسالم والمسلمین.

مع الشركاء في المجت ضرورة العمل المشترك وحتمیتھ التنسیق مع بعضھذه التحدیات تؤكد 
ینھ من وتحص ،یولوجیة والعمل على توجیھ الشبابالمدني للتصدي لھذه الظواھر الفكریة واألید

كما ال یمكن  ،نبوة وفھم األمة لرسالة اإلسالماألخطار الفكریة والدینیة المنحرفة عن منھج ال
 ض التنظیمات بع المضاد والموجھ من قبل اإلعالمالتقلیل من تفعیل وسائل وأسالیب 

 

وأسالیبھا في االقناع على التضلیل و عرض "رسالتھا وأھدافھا" للشباب  ،والجماعات المتعددة
     واستھداف فئة الشباب وتجنیدھم والتأثر فیھم . یة المنحرفة الخطرة،اإلعالم عبر وسائلھا

وعالقتھ بالشباب لیفھم رسالة  ،والدعوة ھم یتعلق بموضوع اإلعالمأحسب أن موضوع البحث مُ 
األفكار المضللة تحت أي مسمى دینھ ویعود لفھم اإلسالم السمح والمعتدل  والمتوازن لیتجنب 

وأن یدرك أن الجمیع یرید أن یستھدفھ بوصفھ أساس استمرار األمة  وتنمیتھا عبر عمارة  ،كان
ب رسالة حضاریة عالمیة ، ویدرك أنھ صاحیسھم في تطویر بلده وشعبھ وأمتھاألرض وھو من 

، عبر تحقیقھ لكثیر من القیم والمعاني الحضاریة التزاماً وسلوكاً وثقافة واعتداالَ ووسطیة نسانیةإ
 ومجال تأثیره ومعرفة كیفیة التعامل معھ.  اإلعالموتطویراً وإبداعاً وأن یدرك خطورة 
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 المقدمة 

  :یمكن لنا أن نطرح ھذه اإلشكالیات التي نحسبھا مھمة وتعد مدخالً أساسیاً لھذه المقالة     
عد للشباب بتقدیم التصور المتوازن المأمول  في اإلعالملدعوة والموجھة لما األسالیب  .1

 فھم الواقع المعاصر لحل مشكالتھ ؟
في تفھم واقع الشباب والتعامل معھ كظاھرة صحیة  اإلعالمما األسس الموجھة للدعوة و .2

 ؟
شباب وتجاوزه نحو لمساعدة واقع ال اإلعالمما المعاییر التي تسیر  مسار الدعوة و .3

 .األفضل واألحسن
 

 : تحلیل الموضوع
 ھم ورعاھمواحتضـنھم واستوعب رسول صلى هللا علیھ وسلم بالشبابلقد اعــتنى اإلسالم منذ بعثة ال

یَن لدعوة اإلسالم وحمایتھ والمدافعین عنھ مع الرسول صلى هللا علیھ لبفكانوا أول المم، وربـاھ
لقد اھتم ف والمتتبع للسیرة الشریفة یجد ذلك واضحاً جلیاً. اسـتجاب الشباب قبل الشیوخفقد  ،وسلم

ین درسول هللا صــلى هللا علیھ وسلم بالشباب وأعطاھم من وقتـھ وجھده الكثیر لینشئھم على ال
، وقربھم إلیھ وجالسھم واستمع إلیھم ونصحھم خاصةویتربوا على نھجھ ومبادئھ فرعاھم رعایة 
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ادرة وشجعھم على المبحملوا المسؤولیة منذ فجر اإلسالم، وأكسبھم الثقة في نفوسھم وعلمھم لیت
ً ق ي فعل الخیر، وأقر بعــض أعمالھم، وأوصي بھم خیراً ألنھم أرق أفئـدة وألـینالفردیة ف ، لوبا

 یع ویؤاخذھم في مواطــنكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یشجع الشباب في مواطن التشـج
 ال، ویشدد علیھم في مواقف الشدة ویوجھھم إلى أفعالمؤاخذة، ویعطف علیھم في مقام العطف

 یةحاألمثلة التلمیحیة أو التصریحیة ویرغبھم في التضـ ، بضربالخـیر وینفرھم من الشر وأھلھ
، ویستعین بما فیھم من قوى الصـبر وقدرة التضحیة واألثـرة بینھمواإلبــداع ویحبب إلیـــھم  

 .)1(تحمل  واندفاع إیجابي لبناء مجتمع فاضل  قوامھ اإلسالم وال شىء سواه
رأى عمر (صغاراً وكباراً  :ویوجھ ویرشد ویعلم ویربي صحابتھ وینبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

سلمة ربیبھ وھو طفل صغیر لما أراد أن یأكل مع النبي صلى هللا علیھ وسلم وجالت یده بن أبي 
ن أبي في الحدیث الصحیح لربیبھ عمرب :بي صلى هللا علیھ وسلم بیده وقالفي الصفحة أمسك الن

   .)2()یا غــالم سم هللا وكل بیمینك وكل مما یلیك ( سلمة 
المحافظة علـى مقوماتھا بین الشباب ھي دعوة أساسیة وھامة الستمرار األمة و اإلعالمالدعوة و
وھي التي توضـع من أجلھا البرامج  ،مریة ھي أمل األمة ومستقبلــــھاھـذه الفئة العو ،وثوابتھا

مؤتمرات ھا الوتجنــد لھا المؤسسـات واألفراد وترصد لھا األموال وتسن بشأنـھا التشریعات وتعقـد ل
من مؤسسات مختلفـة إلى فئة الشباب وإشعارھم  ، وتقدیم التوجیھات النافعةوتوضع لھا التوصیات

أمر  ،كقادة ورعاة البلدبدورھم ومكانتھم الدینیة والدنیویة والحضاریة وماھو منتظر منھم مستقبالً 
جھاتھا صحیحة في تـــو ضروري وذو نتائج حسنة فكلما كانت ھذه الدعوة الموجھة لھذه الفئة

، فالشاب إذا تعلم ووعى وأدرك مسألة الدعوة بأسلوب الً كانت النتیجة أحسن وأضمن مستقبوأھدافھا 
أي انحراف فكري أو عقدي أو سوي صحیح معتــــدل متوازن صارت لھ عصمة ووقایة من 

ن أألنھ تلقى دعوة مؤسسة ثابتة مـن الطاعات والعبادات والممارسات الیومیة ما شأنھا  ،سلوكي
على أفراد اتھ وتجنبھ الزیـــغ واالنحراف الفكري والسلوكي والخلقي والذھني ویعود نفع ذلك على ذ

 ً  .المجتمــع جمیعا
 یوم ین یظلھم هللافقد أولى اإلسالم من خالل حدیث الرسول صلى هللا علــیھ وسلم عن السبعة الذ 

رضي  أبو ھریرة (روى اب المسلـم الملتزم، تأكیداَ على عنایة اإلسالم البالغة بالشبال ظل إال ظلھ
: إمام ھـوم ال ظل إال ظلسبعة یظلھم هللا في ظلھ یــــ( النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:هللا عنھ عن 

عادل وشاب نشأ في عبادة ربھ ورجـل قلبھ معلق بالمساجد ورجالن تحابا في هللا اجـــتمعا علیھ 

																																																													
ـ مجلة الوعي اإلسالمي وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف بدولة  مقال مع الشبابھـ )    1397سلیمان التھامي (   )1( 

 الكویت 
 .94_ 92ص   147العدد           

دار المنھاج للنشر والتوزیع  الریاض    344سلسلة الصحیحة رقم   1ج  الجامع الصحیحمحمد بن إسماعیل  البخاري   )2(
 219ص  660حدیث رقم 
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 ب وجمال فقال: إني أخاف هللا ورجـل تصدق أخفىدعتھ امرأة ذات منص وتفرقا علیھ ورجل
 .)3(حتى التعلم شمالھ مـا تنفق یمینھ ورجل ذكر هللا خالیاً ففاضت عیناه)

مرحلة حرجة وحـساسة حـیث النــمو  لكون المرحلة التي یمر بھا خص الشاب في ھذا الحدیث
وحاجاتھا الملحة ألجــــل  الجسمي والعضوي والذھني والعصبي والفكري والجنسي، ومطالبھا

 لك كلھ سمع نداء ربــــھ ورسولھ، وعلى الرغم من ذتحـقیق دوافع كل رغبة على انفراداإلفصاح و
ــباً مواصالً طریقھ مؤثراً بذلك أوامرربھ صــابراً محتس ى نفسھ وألزمھا الطاعة والطھارةفعصــ

 آبھ بنداء الجسد والجنوح للشھوات.  إلى ربھ غیر
یة معتدلة، أخالقـــــ المسلم الذي توفرت لھ دعوة إسالمیة صادقة ومخلصة و تربیةفالشاب 
 ً تمنعھ من االنجراف وراء  موجھاً صادقاً یمكن الشاب من سلوكیات بعیدة عن االنحراف، وإعالما

شبع یغرائزه وشھواتھ، ویقیھ من آثار الحیرة والقلق واالضطرابات النفسیة، فالشاب المؤمن 
) وفي أجواء من األمان والسعادة والكرامة، وتسیطر على نفسھ بطرق مشروعة (الزواجرغباتھ 

  .الراحة واالطمئنان والرضى والسكینة
اإلسالمیة وقوة اإلیمان تحّصن الشاب من عواصف الحیاة وبراكینھا واضطراباتھا، و  فالتربیة

 ایة لتحقیق أھدافھ النبیلة، حتى النھیمة وجد ومثابرة، دون كلل والمللبكل عز تجعلھ یسـیر
  .وطموحاتھ المشروعة في الحیاة

وعلیھ فأسلوب الدعوة ھو الذي یرسخ اإلیمان في قلوب الشباب ویدربھم على ضبط النفس وتنظیم  
الرغبات وتقویة اإلرادة والقدرة على التحكم والسیطرة على النفس عند الغضب وھیجان األھواء 

 .)4(اللتزام بالخلق اإلسالمي لدى الشاب المسلم وھذه كلھا من آثار اإلیمان وا
إلیھ من طاعات  وما یدعو ،ومفاھیمھفأسلوب دعوة الشباب لفھم دینھ والتفاعل مع أحكامھ 

قبالً م واقعي بعیداً عن كل تنطع أو تطرفوعبادات ومعامالت ویحولھا إلى واقع عملي وتجسید 
یسھم  في أن یجعل الشباب یرغب في ان وسطیة في الفھم والسلوك والتوجھ على االعتدال وال

تربطھ عالقة خاصة مع هللا تعالى كطاعاتھ والتزاماتھ تعود بالنفع على أفراد مجتمعھ وتجعلھم 
عباداً صالحاین ومن ثم مواطنین نافعین لبلدھم وأمتھم أوالً ومع الناس كسلوك ومعامالت حسنة 

ً رة وتآلف ومودمؤث َ صالحا لمجتمعھ وأمتھ إضافة ة مع الجمیع ثانیا ً نافعا ، فیكون عطاؤه صادقا
لقلق ، بعیداً عن االنفسي والجسمي والروحي والجنسي إلى اكتسابھ شخصیة تتمیز بالتوازن
 .والصراع النفسي والذھني والسلوكي

 دیھ وزال العلملكن إذا أساء الفھم وأخطأ في الطریق واختل واضطرب واطتسب فكراً متنطعاً ل
والتوجیھ والفھم الدقیق عن فكره وزالت الحكمة في التصرف وانعدم الترشید والتسدید وافتقر إلى 

																																																													
) وأخرجھ اإلمام مسلم في ( كتاب  2391أخرجھ الترمذي في ( كتاب الزھد ) ( باب ما جاء في الحب في هللا ) حدیث ( صحیح   حدیث )3(  

اآلذان ) ( باب من جلس في المسجد ینتظر الصالة وفضل المساجد ) ) وأخرجھ البخاري في ( كتاب  1031الزكاة ) ( باب فضل  إخفاء الصدقة ) حدیث ( 
 . ).660حدیث ( 

 
 . 8) صااللكتروني  (یوسف القرضاوي .نتمقال في موقع الكاتب ـ  الشباب ومشكالتھ)ـ 1982( یوسف القرضاوي )4( 
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اب ، ویتحول ھذا الشنفسھ وأھلھ ومجتمعھ وبلده وأمتھ دعاة ومربین وموجھین فسیكون وباال ًعلى
ورات ك واألفكار والتصسلومن االعتدال إلى التطرف ومن الوسطیة إلى الغلو في الفكر وتبني ال

في فھم النصوص فیقع في التأویل والتفسیر المنحرف وليٍّ نصوصھا وتنزیلھا حسب الشاذة 
 )5(ة اآلنیة للشاب واالجتھاد المقیتالضیقة والظرف الخاص الذي یتماشى والمصلح الحاجة الذاتیة

ومن ثم إطالق األحكام الشرعیة والتي تنتج مواقف ذات دالالت على الغیر وعندھا یقع في 
المحظور الشرعي والعقلي والواقعي ثم التمادي في طریق الزیغ والفھم الخاطئ واالنحراف الذي 
 ضتَْنُجُم عنھ آثاٌر سلبیة مدمرة للحیاة العامة والخاصة ویحسبون أنھم یحسنون صنعاً مازالت بع

وتجني حصاد تصرفات طائشة من بعض شبابھا! رغم حسن  المسلمین تعاني منھا إلى الیوم بالد
 وصدق نوایا بعضھم .

وقد بینت األبحاث النفسیة أن من یفقد الحب والحنان ودفء الرعایة واالھتمام في األسرة 
 من رضة لالنحراف من غیرهوالمدرسة والمجتمع یعجز عن منحھا لآلخرین ویصبح أكثرع

 .)6(الشباب
ومن ھنا ندرك حجم  ،ة على مستقبل الشباب وبلده وأمتھفاألمر مخیف ذو عواقب وخیم

المسؤولیة الملقاة على الحكام والدعاة والمربین وأھل الحل العقد في دول العالم اإلسالمي لتقدیر 
 .عة نحو خیر وخدمة البالد والعبادأمانة األجیال وتوجیھھم الوجھة الصحیحة الناف

ین ب اإلعالمفي عملیة الدعوة ونویع األسالیب والوسائل المؤثرة وعلیھ بات من الضروري ت 
الشباب في واقعنا المعاصر حتى یتم تصحیح االعوجاج من األفكار والمفاھیم والتصورات 
والسلوكیات لدى الشباب والعمل على تنشئتھ تنشئة إسالمیة صحیحة معتدلة واقعیة: في العقل 

 السلوك والتمسك بالقیم التي قوامھا االعتدال والوسطیة والواقعیة.والفكر و
ضرورة مراعاة ھذه المرحلة العمریة یین كل من موقعھ اإلعالمومنھا یتطلب على الدعاة و

ایة م وعنالمستھدفة لمعرفة أسبابھا وعواملھا أثناء دعوتھ لھم والتعامل معھا بدقة وحرص واھتما
فسمات ھذه المرحلة بالذات تحتاج إلى دعاة متمیزون في العامل معھا  وانتقاء لألسلوب األمثل،

 لیضعون أیدیھم على تشخیص الداء وصرف الدواء والعالج!!
وة الدعاعاة ھذه المرحلة العمریة أثناء وبعد، استخدام أسالیب وعلیھ كانت بالضرورة بمكان مر

ة ت ھذه الفئة العمریلون مطالب وحاجایین دون قصد منھم یغفاإلعالممعھا ألن الكثیر من الدعاة و
ً دون تجدید أو تنویع فنجد أسلوب  ً متشابھا الخطاب والتوجیھ والترشید یكاد یكون واحداً نمطیا

،مما یستدعي توخي الحذر وفھم ھذه الفئة أكثر فأكثر وبدقة أكبر وحرص أبلغ واھتمام وعنایة 
عبیر عن الذات و فسح المجال لإلدالء وانتقاء لألسلوب األفضل ، أن تعطى مساحات أكبر للت

 .)7(بالرأي دون استخفاف أو سخریة أو تھمیش أو المباالة واإلجابة عنھا برفق وحكمة ورحمة 

																																																													
 45المغرب ص  مكناس ـرسالة إلى الشباب المسلم ( محاضرة) بمدینة ) ـ 2008یوسف القرضاوي ( )5(   
 .  55ـ قطر ص  1ـ رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة ط مشكالت الشباب (ب  ت ) ) عباس محجوب ـ6(   
 195بیروت ص   1981فبرایر  / نیایر 19من مجلة الفكر العربي عدد   مشكالت الشباب إلى أین قیس النوري )  7(
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ومن طبیعة الشباب أن یستھویھ كل جدید ویراوده كل أمل في التغییر والقدرة على التضحیة في 
ر، لذلك كان التركیز دائماً على الشباب سبیل ما یؤمن بھ وقد تصل إلى صورة المغامرة وحد التھو

واستجابتھ السریعة في عملیات التغییر، ألنھ بذلك یثبت ذاتھ ویرضي تطلعاتھ ویحقق طموحاتھ 
أي تجاھل ، ووظروفھم واحوالھموإن أي خطأ في التعامل مع الشباب وفي التقدیر الدقیق لنفسیتھم 

بأقوال وأفعال واستخدام مصطلحات تجد ھوًى لھا سوف یخرجھ إلى أعداء اإلسالم الذین یغرونھ 
في نفسھ للتمرد والرفض والعنف والخروج والصراع إلى درجة قد تصل بھ إلى رفض كل شئ 

 .)8(دون تمییز....)
وعلیھ تحدید الھدف في أي مشروع عملیة أساسیة وخاصة إذا كان العمل مع الشباب ودعوتھ 
بإبعاده عن الحیرة والقلق والشعور بالھم والحزن واالضطراب النفسي وعدم التوازن وفقد األمل 

طالبھ مفي التغییر واإلصالح، مما قد یجعلھ فریسة عند األعداء ویسھل اصطیاده من خالل تلبیة 
اإلسالم على الشباب المسلم في تحقیق أھدافھ التغییریة فلیس لكونھ الجیل الذي لدیھ رص یح

شباب فال ،اء وھو بغیر اإلسالم تعاسة وبالءالصفات والمواصفات بل ھو العطاء و الخیر و البن
 .)9(طاقة یسخرھا اإلسالم في عمارة الكون وقد یسخرھا اآلخرون في إھالك البشریة

ھ استنزاف نفس صة مجال الشھوات والمال ناھیك عنمعھ وتلبیة المغریات لھ وخاوأسلوب الحیل 
وشخصیتھ وعقلھ وبلده بعد أن أغدقوا لھ ما یحتاج ویغدقوا علیھ ما یطلب لیسھل االرتباط والتعلق 
بھم وعندھا الیتردد في تنفیذ أي أمر یطلب منھ في نفسھ أو في أمتھ أو بلده ألنھ صار أسیر القلب 

 قل تابعاً!!.والع
فلكل جیل طریقتھ في التعامل مع األمور والمواقف والرؤى وأسلوبھ في الحل وإیجاد العالج 

رضــــي هللا لقضایاه لكن یبقى رھان المجتمع علیھ وھو متوقف على دوره، فلقد قال علي 
 .)10(عنھ:"أبناؤكم خلقوا لغیر زمانكم"

بین األبـناء واآلباء  لمتغیرات الزمن وفارق السنوذلك  معلوم بأن أبناءنا خلقوا لغیر زماننا،
وھـي الحفاظ ، شرعیة تــختلف عما كانت علیھ في السابق، ولكن ھناك مسؤولیة والمربین،

األبناء ومــیولھم  مع مراعــــاة نفسیة علـــیھم من االنحراف وتوجــیھھم التوجیھ السلیم،
 أثناء إسداء النصیحة والتوجیھ. التھـموواقـــــعــھم ورغباتھم وانشغا

نعیش في عزلة عن الشباب وعندنا كثیر من وفي ذلك یقول: األسـتاذ  أبو الحسن المودودي: (
سوء فھم ومن إساءة ظن ومن جھل للوضع الذي یعیش فیھ الشباب فإذا ملئت ھذه الفجوة بین 

تنعین ، ونجعلھم مقیراً إلیناأن نجر عدداً كب الكھول والشباب المثقفین بالثقافة الغربیة یمكن
، ولكن ذلك یحتاج إلى مخططات دقیقة عمیقة مخططات ستجیبین لھذه الدعوة متحمسین لھام

، فالحدیث مع الشباب  ة جدیدة، و یحتاج إلى أسلوب جدیدعملیة مدروسة، یحتاج ذلك إلى مكتب

																																																													
 60بدولة  قطر ـص  1ط  رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة    الشبابمشكالت   (ب ت )  عباس محجوب)8(         

 14لبنان ص ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت  الشباب والتغییر  )ـ1983)  فتحي یكن  (9(
 25ـ12ـ دار الحامد ـ عمان ـ األردن  ص  مفاھیم في فقھ الدعوة وأسالیبھا (ب  ت ) د . عبد الحلیم محمد الرمحي ـ )10(
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نة بالحكمة والموعظة الحسیحتاج إلى الحكمة التي أشار إلیھا القرآن بقولھ { ادع إلى سبیل ربك 
 )11()125وجادلھم بالتي ھي أحسن} النحل :

ولنا في سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم  القدوة الحسنة: فقد كان یرعى الشباب رعایة خاصة 
یقربھم إلیھ ویجالسھم ویستمع إلى آرائھم وأقوالھم لیشعرھم بذواتھم وكیانھم وتواجدھم  ویربي 

م على باإلسالم ونشوءھ، ویعتبر التزامھم ستقاللیة  ویدربھم على المسؤولیةفیھم الشخصیة اال
تعالى من أجلَّ القربات إلیھ، ویقدر دورھم وعطاءھم في نشر الدعوة والتضحیة من طاعة هللا 

نھم أل ، وكان دوماً یوصي بھم خیراً اعي التغییر والقدرة على التنفیذأجلھا وسرعة االستجابة بدو
ً أرق أفئدة و ، وأنھ صلى هللا علیھ وسلم قال في بدء البعثة ( آمن بي الشباب وكفر بي ألین قلوبا

 .توجیھاتھ إلى الشباب وكان النبي صلى هللا علیھ وسلم یولي جانبًا من )12(الشیوخ )
التي كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یمارسھما من خالل توجیھاتھ  اإلعالمھذه ھي الدعوة و

ان وك ب والكھل والشیخ والمرأة والعجوز،كل على حسب موقعھ وحالھللصغیر والكبیر والشا
عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لما تَولَّى خالفة المسلمین جعل من الشباب محالً لشوراه بسبب 

لعباس وكان یقدم عبد هللا بن ا مل والتفكیر المنطقي واالستنتاج،صفاء عقولھم وقدرتھم على التأ
ھكذا  )13(حابة ویستمع إلیھ ویمیل إلى رأیھرضي هللا عنھما وھو حدیث السن في مجلس كبار الص

لبناء  ,، وھكذا بنى الرسول صلى هللا علیھ وسلم فكرة الدعوة في الرعیل األولكانت دعوة الشباب
ة األولى لبناء دولة المدینة المنورة الفتیة!، وسار على نھجھ الصحابة قاعدة صلبة تكون النوا

، وسار الجیل بعد الجیل یسیر على نفس الخطى بعدھم التابعون األشراف من األمةاألطھار ومن 
ئتھ للشباب شباعتبار أن تربیة النبي صلى هللا علیھ وتنعى في تطبیقھا والسیر على نھجھا ویس

 ً ً یُحتذى، بوصفھ أنشأ جیالً واعیا تعلم فعرف فوعى فالتزم فكان القدوة الحسنة كانت نموذجا
اب الشب في واقع اإلعالمواألسوة الرائدة في الفھم والتطبیق وفھم الواقع لذلك فقد اھتم بالدعوة و

 .وسعى في توجیھ تطلعاتھ وآمالھ
 

 خالصة البحث:
مما یقتضي من الشركاء، وأصحاب  ،اإلعالم محالة بین أسلوبي الدعوة وإن واقع الشباب متأثر ال

 العمل الجدِّي في توجیھ وتسدید خطى الشباب وتعلیمھ ،ي أعلى المؤسسات والھیئات العلیاالقرار ف
ن م و التي بھا یستطیع أن یحصن نفسھ النفعة لھ اطالعھ على الخطط واإلستراتیجیاتوتنویره و

جنب تللحیلولة على  ،علمیة وتاریخیة ودینیةإعالمیة ترصد لھ عبر مواد فكریة وأي دعوة أو مادة 

																																																													
  82ـ74دار العروبة ، الھور ، باكستان ، ص  بین یدي الشباب )  1970أبو األعلى المودودي( )11(
 330ص   8ابن عدي  المصدر  الكامل في الضعفاء رقم  ـخالصة الدرجة ـ غیر محفوظ ـ المحدثعبد هللا بن عباس  )12(
  60ـ  58قطر ص رئاسة المحاكم  والشؤون الدینیة بدولة   1ط   مشكالت الشباب (ب ت ) عباس محجوب )13(
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دخیلة بشأنھا أن تعلم النفور والعنف والسلبیة والتطرف والحكم على  أي اكتساب ألي فكر أو ثقافة
 اآلخرین  .

فاعلیة بقدر وتیة في نفوس وعقول الشباب بإیجابیة اإلعالمفبقدر ما تتمكن  األسالیب الدعویة و 
ً ما یكون العطاء والنماء وق  من الفھم الصحیح ، حیث یتمكنونطف الثمار في مجال واقعھم متاحا

دینھم  والسلوك المتزن في معرفة رسالة ،ؤیة الثاقبة لمستقبل واعد بالخیر، والروالتصور الناضج
ھ مھمة ده وعنفوانھ وجھ، ویجعل  من توجیھ حماسة الشباب وتضحیاتتنعكس في واقعھم وبیئاتھم

ى جھ لیأخذ بیده إلوالمو ،الصادق المرشد اإلعالمالعلماء والحكماء عبر الدعوة المتزنة ویقوم بھا 
عبر ضبط حركتھ الفكریة أو الدینیة أوالسلوكیة أوالتربیة االجتماعیة والنفسیة  ،الطریق الصحیح

تخٍل عن ھذه الفئة یُؤدي إلى وأي تقصیر أو تھمیش أو ،وجیھیة لتنفع أفراد البلد واألمةوالت
ممارسات منحرفة ھدامة مدمرة لألنفس أوالً وللطاقات وللممتلكات مما یعود على أفراد 

ً مستمراً نحالمجتمعات بالفساد والفوضى ویكون ھذا الفكر شوكة في ظھره مجتمعات و ھا وعائقا
 . مستقبلھا

 إلعالمااألخبار الیومیة عبر وسائل  ولنا شواھد في واقعنا المعاصر الحدیث لیس ببعید عنا وعن
ع الخطر یطال الجمیوصارت  ،لدین  والثقافة والسلوك والحضارةمما یشكل خطراً على  الفكر وا

 ً  .دوالً وشعوبا
لذا فالواجب على كل الھیئات الرسمیة الحكومیة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والسیاسي 

شعراء والخطباء والوعاظ وأئمة المساجد والمعلمون ونخبة المفكرین والفالسفة واألدباء وال
ھؤالء  واألساتذة كل من موقعھ أن یسھم ویشارك في ھذه التحدیات عبر العمل على احتضان

ھم في وإشراك كما ھووتوضیح الواقع اإلسالمي لھم  بما فیھ وعلیھ  ،الشباب وتوجیھھم وترشیدھم
لیسھموا في آلیات العالج ووضع الخطط والبرامج التسییر وتوفیر العمل وادماجھم في المؤسسات 

لیدركوا حقیقة واقع المسلمین المعاصر دون مبالغة أو مغالطة مع العمل على تغییر ھذا الواقع 
 بواقع أحسن وأفضل.

یة التي نأمل تحقیقھا وتجسیدھا في واقع الشباب لرفع مستوى اإلعالمھذه من األسالیب الدعویة و
اإلسالم الحضاریة وتعریفھا لھم، عبر نشرھا بین جمیع الناس باألسلوب  فھمھم بحقیقة ورسالة

 ،مل على تغییر المفاھیم والتصوراتالحسن المطلوب الذي ینبغي أن تنشر بھ ال غیر  والع
والقناعات والذھنیات والثقافات المكتسبة من تلك التي أساءت أحایین كثیرة  في الفھم والتصور 

ت لتلك الفھوم مما أفسد وجر ضرراَ ووباالً مازالت نتائجھ شاھدة على ثم استنتج بعدھا تأویال
 سوء الفھم وسوء التقدیر لتلك القناعات. 

ً لجنب، كل من موقعھ عبر مؤسسات  لذلك فنحن مطالبون بالعمل الجاد والتغییر اإلیجابي جنبا
میھا ومناھجھا، والمجتمع المجتمع المختلفة إنطالقاً من األسرة وأفرادھا، والمدرسة وطالبھا ومعل

وعالقاتھ ومؤسساتھ، كلھا تكون على مسافة واحدة عبر اكتساب جدید للفھم الصحیح لمقتضیات 
اإلسالم، والتطبیق المثالي الخالي من التعقید والتشدد وغلق االجتھاد لیسیر الشباب إلى فھم متكامل 
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 خالقیة والواقعیة، وینمي طموحاتھممتوازن یلبي حاجاتھم الفكریة واألدیولوجیة والسلوكیة واأل
 وآمالھم.

 
 

   الخاتمة
 تحتوي الخاتمة على ثالث جمل:

 الجملة األولى:  -

أن  ثبتأ والقناعات والفتاوي المنتشرة واألیدیولوجیات العقدیة، إن واقع الشباب وتأثره باألفكار 
جرد وجھات ولم تبق م ،لم یبق فرضیة فحسب، بل قابلة للتحقیق ،ما یقوم بدفع الشباب للمجھول

بتة في مث، مما یجعل الفرضیة بعضھم ھو جزء نتائج ھذا التأثر ، بل واقع  الشباب أثبت أننظر
 ،والعدل االجتماعي ،وتأثره بقضایا تمس الدعوة ، حیث أن الشباب وحماستھ، وعنفوانھ،الواقع

ن رعیة تجاه محكام الشوكیفیة إنزال األ ،ومفھوم االلتزام وشروطھ ،ومفاھیم التربیة والسلوك
كلھا بالفعل أفرزت جیالً من الشباب اندفع النتصار دینھ ومذھبھ، مستخدماً كل  ،یخالفھ في المعتقد

ً أو بعیداً على أفراد المجتمع  أسلوب ووسیلة،  دون معرفة بالنتائج أواألضرار التي تلحق قریبا
وافیة  إدراك لفقھ الواقع ودراسةودون  وعلى سیرورة حراكھا االجتماعي  والحضاري، واألمة،

ما ھو مھم  أھم علىوواعیة لقضایا المصالح والمفاسد والموازنة بینھما وفقھھا وتقدیم  ماھو 
 وكیف یمكن تقدیم الكل على الجزء تفادیاً ألي مفسدة متوقعة ،،،.

 .الجملة الثانیة -

والمغرب، شھد الكثیر من التجارب عض الدول في بالد المشرق إن الواقع العربي اإلسالمي لب 
ً ، وأالمحلیة، أضرت وأفسدت أكثر مما أصلحت ة روحزناً وذام نتجت بین أفراد المجتمع أمتعاضا

 :سیئى وتجارب فاشلة تحت أي مسمى، بل أثر على مسار حیاة ھذه الدول والشعوب بكاملھا
جوع وانتشر الفقر وال ،وتعطل االقتصاد وضعف تعطلت الكثیر من الدوائر الحكومیة والخاصة،

، وقل العمل وازدات البطالة وانعدم الشغل، وكثرة ت أحوال الناس في معاشھم ومعادھموساء
حیاة ، وتعطلت الرھا فراراً مما قد یلحقھا من أذىالھجرة بین النخب الفكریة والعلمیة أكثر من غی

لخوف منھا، وانتشر ان لیس الفكریة والعلمیة في المجتمع وساءت دور العلم والثقافة وتصدر مم
حكام ، واستصدار أالدینیة في تصنیف الناس، وأسھمت القناعات الفكریة والعقدیة وانعدم األمن

فقھیة تجاه كل فئة، مما أنتج تعدداً من الجماعات والتنظیمات كل یدعي أنھ وجماعتھ یھتدي بالسنة 
 ً ً  منھجا  ماعتھ من الفرقة الناجیة.   یؤھلھ ال محالة أن تكون ج ،وبالھدي النبوي مسلكا

 الجملة الثالثة:  -
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لمجتمع میة في امما أدى بالكثیر من النخب الفكریة والعل ،ن ھذه الفرضیة أثبت الواقع صحتھاإ 
لى ما ع ، تقدیم الكثیر من األطروحات العلمیة مبتدئة بأسئلة منھجیة جدیدة بناءً العربي واإلسالمي

سوءاً وتعطلت مصالح الناس، في خضم ھذه األحداث  األمورسار علیھ واقعھم وازدار 
بعض النخب العلمیة واألكادیمیة تطرح األسئلة كمشروع خالص وانقاض على  المتسارعة، بدأت

 الشكل اآلتي :

ــ إلى أي مدى یبقى واقعنا العربي تحت ھذه الفوضى الفكریة والعقدیة والتأویلیة التفسیریة تنخر 
 السلبیة في أجیالھ ؟مجتمعاتھ وتعمق الظواھر 

بالخروج من ھذه الظواھر  ــ إلى أي مدى یمكن إیجاد مشروع عمل حضاري واع إنساني یسھم
سعى تلحكماء التي أدركت عمق االختالف ، لكن یتصدره  نخبة من العلماء والعقالء واالسلبیة

ركة بین تل مشإلیجاد مصالحة داخلیة بین كل الفرقاء المختلفین تحت أي مسمى وبناء أرضیة عم
تسعى بجد للتقریب والتجمیع بعیداً عن أي  قناعة مسبقة أساسھا المذھب  ،كل شركاء الوطن واألمة

 .رقي أو اللغوي في الحوار القادمالدیني أو الع

یولوجیة بین بعض أفراد ــ إلى أي مدى تأثر واقعنا بما أنتجتھ ھذه الظواھر الفكریة واألید
ثرة أمام آماني التطور والتقدم ومواكبة الدول وتحقیق وجود ، اعتبرت حجرة عالمجتمعات

 ؟و مشارك نافع بین الشعوب األخرى حضاري فاعل وفعال

ــ إلى أي مدى یمكن تعزیز عنصر المواطنة باعتبارھا عنصراً من عناصر معادلة االستقرار 
یة المجتمعات العربواألمن والتعدد والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والعلمیة في 

 واإلسالمیة ؟  
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) ،  مشكالت الشباب ، ندوة الثقافة والعلوم الدورة   1996ـ أحمد ، عفراء محمد جمعة ،(  .1
 /، الریاض. 3السابعة ج :

 )  بین یدي الشباب  دار العروبة ، الھور ، باكستان . 1970أبو األعلى المودودي( .2
 )، الشباب ومشكالتھ من منظور إسالمي ، الندوة  2000ـ إبراھیم ،محمد توفیق ( .3
)، أسالیب الدعوة واإلرشاد المدعو الداعیة 1999ـ ابن عامر،محمد أمین حسن محمد( .4

 المدعو، الیرموك  :  الجامعة  .  
)، دراسة مشكالت الشباب االجتماعیة، أبو ظبي :  1985ـ إسماعیل ،عماد الدین  ( .5

 نشورات مكتب المتابعة.م
) ، الدعوة إلى اإلسالم وأركانھ ، بیروت   1993/  1414ـ البیانوني ، أحمدعزالدین( .6

 :دار البشائر اإلسالمیة.
). ، مدخل إلى علم الدعوة ، بیروت: مؤسسة الرسالة 1994ـ البیانوني،محمد أبو الفتح ( .7

. 
جدة  :   1في العصر الحاضر، طھـ) ، األسلوب التربوي للدعوة 1412ـ الخیاط، خالد (  .8

 دار المجتمع .
م ) الدعوة اإلسالمیة دعوة علمیة ، الریاض.:، مكتبة  1991ھـ 1411ـ الراوي، محمد ( .9

 الرشد للنشروالتوزیع 
 1م.) ، الدعوة إلى هللا على بصیرة ،ط 1994ھـ   1405الرمحي ،عبد الحلیم محمد ( .10

 القاھرة : دار الكتاب المصري
)، مفاھیم في فقھ الدعوة وأسالیبھا،  دار الحامد  ـ   2002الرمحي ،عبد الحلیم محمد (  .11

 عمان
  1ج  1.)، الشباب مشكالت وحلول ، ط2005ـ الشواف ،عصام وجمعة أحمد خلیل( .12

 تونس : دار الیمامة للطباعة 
م)، الشباب العربي والمشكالت التي یواجھھا،:  1978ه)  1398حجازي، عزت ( .13

 القاھرة -لس  الوطني للثقافةالمج
) ، الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة ، القاھرة 1996ـ خلیل ، إسماعیل حامد (  .14

 ،: دار الھیئة  المصریة العامة.
 

 
ـ مجلة الوعي اإلسالمي ـ الشؤون  مقال مع الشبابھـ )    1397سلیمان التھامي (   .15

 اإلسالمیة واألوقاف بدولة الكویت 
ـ رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة  مشكالت الشبابمحجوب ـ(ب  ت )   عباس .16
 ـ  . 1ط
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ـ دار الحامد ـ  مفاھیم في فقھ الدعوة وأسالیبھاعبد الحلیم محمد الرمحي ـ(ب  ت )   .17
 عمان ـ األردن  

 ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت  لبنان . الشباب والتغییر)ـ  1983فتحي یكن  ( .18
من مجلة الفكر العربي ـ بیروت ـ    مشكالت الشباب إلى أین)   1981قیس النوري  ( .19

 لبنان .
ـ مقال في موقع الكاتب االلكتروني   الشباب ومشكالتھ)ـ 1982ـ  یوسف القرضاوي ( 20      

 (یوسف القرضاوي . نت  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.واإلجنليزيةالعربية   ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع مالحظ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (ألرقام العربيةإىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم ا

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.احلق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األ  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 ان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  ة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأ2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زجنلة (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 البحث اىل إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية  -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 كن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً مي  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .افياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إض

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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