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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

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

ُ
 امل

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

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

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

Jihad ‘fighting’ is a term mentioned repeatedly in the holy Quran with a wide 

spectrum of meanings. Jihad is also one of the classical renewed topics in the 

daily life of Muslims. For, Islam is the religion of Jihad, peace and security and 

not a religion of submission and surrender; the life of a Muslim is all Jihad 

whether it is Jihad against the enemies by providing the necessary funds or Jihad 

by lives in compliance with the verse no.41 of Surah Al-Tawbah, which is 

interpreted in English as, “Mobilize, light or heavy and strive with your 

possessions and your lives in the cause of God. That is better for you if you only 

knew.” The importance of this study is clear in the fact that it touches upon the 

daily life of all Muslims. Jihad with all its meanings contributes to achieving 

progress and development of Muslims. It preserves their dignity and reinforces 

their belief in God. It also refines their values. The problem of the study lies in 

the observed inclination of scholars of approaching Jihad as fighting per se. Many 

of the enemies of Islam claim that Jihad is fighting other faiths in order to oppress 

them or coerce them to enter Islam. Furthermore, many scholars have approached 

the concept of Jihad and its rules, but few have approached its role in the daily 

life of Muslims. This study is divided into three sections whereby the first 

approaches the concept of Jihad and its role in Muslims’ progress and 

development. The second approaches the types of Jihad in Islam and the third 

approaches the significance of Jihad and its impact on the Muslim’s values. This 

is followed by conclusions and recommendations 

Keywords: Jihad, Islam, impact, values   
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 امللخص

 
واحلديثة واملتجددة اجلهاد من األلفاظ اليت ذكرت يف القرآن الكرمي، وله معىن واسع، ويعّد اجلهاد من املواضيع التليدة  

ملالزمته حياة املسلم؛ فاإلسالم دين جهاد وسالم وأمان ال دين خضوع وركون واستسالم، وحياة املسلم كلها جهاد 
اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا ِِبَْمَواِلُكْم   سواء أكان جهاد نفس أو جهاد مال أو جهاد عدو لقوله تعاىل جلَّ شأنه: ُّ

ُتْم تَ ْعَلُموَن َّ َوأَنْ ُفسِ  (. وتربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا 41سورة التوبة، اآلية) ُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخْْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ
متس احلياة اليومية للشخصية املسلمة؛ ذلك أن اجلهاد بكل معانية حيقق بناء ورقي اإلنسان املسلم؛ فيحفظ كرامته 

َد اهلدف من هذا املوضوع والذي متثل يف إبراز دور اجلهاد يف تزكية   ويعزز إميانه خبالقه. وبناءاً على هذه األمهية ََتدَّ
النفس املسلمة.  وتتلخص إشكالية هذا املوضوع يف توجيه مفهوم اجلهاد حنو القتال املطلق بسبب افرتاء أعداء 
اإلسالم على مفهوم اجلهاد. مؤكدين أقواهلم أن اجلهاد هو قتال املسلمني لغْيهم من ذوي الدايانت األخرى لقهرهم 

ثرت املؤلفات اليت تبني مفهوم اجلهاد وقواعده وضوابطه بينما قّلت الدراسات وإكراههم على دخول اإلسالم؛ فك
وضح املبحث ؛  مبحثنيإىل  ه  تقسيمالىت تبني دور اجلهاد وأمهيته يف حياة املسلم اليومية. لقد تطلبت طبيعة املوضوع  

ه يف تزكية النفس يف اإلسالم فضل اجلهاد وأثر وتزكية النفس، وحلَّل املبحث الثان وأنواعه األول مفهوم اجلهاد 
 خمتوماً بنتائج وتوصيات.،

 التأثْي.    -النفس  - إلسالما  -اجلهادكلمات مفتاحية:  
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 قدمةامل
فرض هللا تعاىل اجلهاد على املسلمني إلعالء كلمة احلق ونشر الدين اإلسالمي وقد جعل هللا اجلهاد ذروة سنام اإلسالم   

 فاإلسالم دين جهاد وسالم وأمانالكرمي،  هاد من األلفاظ اليت ذكرت يف القرآن  الدين واملسلمني، واجلألمهيته يف محاية  
سواء أكان جهاد نفس أو جهاد مال أو جهاد عدو لقوله  حياة املسلم كلها جهادو  واستسالم،دين خضوع وركون    ال

ُتْم اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل  جلَّ شأنه: تعاىل َوَجاِهُدوا ِِبَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخْْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ
 .  (41)سورة التوبة، اآلية تَ ْعَلُمونَ 

وتربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا متس احلياة اليومية للشخصية املسلمة, فاجلهاد بكل معانيه حيقق بناء ورقي اإلنسان     
املسلم، فيحفظ كرامته ويعزز إميانه خبالقه. وبناءاً على هذه األمهية ََتدََّد اهلدف من هذا املوضوع والذي متثل يف إبراز 

 سلمة. دور اجلهاد يف تزكية النفس امل

وتتلخص إشكالية هذا املوضوع يف توجيه مفهوم اجلهاد حنو القتال املطلق بسبب افرتاء أعداء اإلسالم على مفهوم   
اجلهاد. مؤكدين أقواهلم أن اجلهاد هو قتال املسلمني لغْيهم من ذوي الدايانت األخرى لقهرهم وإكراههم على دخول 

اجلهاد وقواعده وضوابطه بينما قّلت الدراسات الىت تبني دور اجلهاد وأمهيته اإلسالم؛ فكثرت املؤلفات اليت تبني مفهوم  
 يف حياة املسلم اليومية. 

مفهوم اجلهاد وأنواعة وتزكية النفس، وحلَّل  وضح املبحث األول؛ نيإىل مبحثه تقسيم لقد تطلبت طبيعة املوضوع    
 خمتوماً بنتائج وتوصيات. وذلك على النحو التايل:م ،  املبحث الثان فضل اجلهاد وأثره يف تزكية النفس يف اإلسال

 املبحث األول: مفهوم وأنواع اجلهاد والتزكية يف اإلسالم  

 املطلب األول: مفهوم وأنواع اجلهاد يف اإلسالم   

 املطلب الثان: مفهوم التزكية يف اإلسالم

 املبحث الثاين: فضل اجلهاد وأثره يف تزكية النفس يف اإلسالم.  

  املطلب األول:  فضل جهاد يف اإلسالم
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 املطلب الثان: آاثر اجلهاد يف جمال تزكية النفس

 التأثْي.    -النفس  -اإلسالم   -اجلهادكلمات مفتاحية:  
 املبحث األول: مفهوم وأنواع اجلهاد والتزكية يف اإلسالم

 األول: مفهوم وأنواع اجلهاد يف اإلسالم.   املطلب  

 أوال مفهوم اجلهاد:

 يف الوسع استفراغ: واجملاهدة(1).وابلضم، الُوْسُع والطَّاقة, املَشقَُّة، وقيل: املبالغة والغاية اجلهاد من اجلَْهَد ابلفتح: هو  
   .(2)العدو  مدافعة

 قتال  غْي  على  اإلسالمية  الشريعة  يف  تطلق  قد  اجلهاد  كلمة  ولكن الكفار،  قتال  على  اجلهاد  لفظ  أطلق  من  العلماءمن    
  (4) ((نفسه  جاهد  من   اجملاهد ))  :-وسلم  عليه  هللا  صلى  – قوله  كما جاء يف (  3)الكفار,

 الصاحل، والعمل اإلميان من هللا حيبهُ  ما حصول يف االجتهاد حقيقته اجلهاد: "-هللا رمحه -(5)تيمية ابن اإلمام وعرفه
   (6).  والعصيان   والفسوقُ   الكفر  من  هللا  يبغُضهُ   ما دفع   ومن

 
ه , 1414,  3مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى, لسان العرب, بْيوت, دار صادر, طابن منظور, حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل،    -1

 . 113ص 3مج
دات يف غريب القرآن، تح: صفوان عدانن الداودي، دمشق، دار القلم،  ملعروف ابلراغب األصفهان، املفر األصفهان، أبو القاسم احلسيين بن حممد اينظر:    -2

 .208ه، ص 1412، 1الدار الشامية، طبْيوت 
، اململكة العربية السعودية، الرايض, مكتبة الرشد للنشر ةضر, تقدمي: حممد بن عبد هللا عرفالعقال، عبد هللا بن فريع، معوقات اجلهاد يف العصر احلاينظر:  -3

 .30, 29، ص1م، مج2002ه، 1423، 1والتوزيع، ط
 . ، وقال: حسن صحيح165، ص 4، مج1621ضائل اجلهاد، ابب ماجاء يف فضل من مات مرابطاً، رقم احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب ف -4
، شيخ اإلسالم، ولد ابن تيمية: هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن القاسم اخلضر النمري احلرايب الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، اإلمام  -5

، وبعد اإلفراج عنه ذهب إىل دمشق  سكندرية غ واشتهر، وطلب إىل مصر من أجل الفتوى أفىت هبا، واعتقل وسجن ابإلن أبوه إىل دمشق، فبيف حران، وَتول به  
بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها يف جنازته، كان كثْي البحث يف فنون احلكمة، داعية الصالح الدين، فصيُح اللسان، برع يف    قالً تواعتقل هناك، ومات مع 

, الماألعظر: الزركلي، خْي الدبن،  ين  .ه 178العلم والتفسْي، له مؤلفات كثْية منها: جمموع الفتاوى، ومنها يف السنة، ورفع املالم عن أئمة األعالم، تويف سنة  
 .144ص, 1، ج15قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني, لبنان, بْيوت, دار العلم للماليني, ط

 ه،1419، 3األمساعيلية، دار األصالة، ط ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلران الدمشقي، العبودية. تح: علي حسن عبد احلميد، مصر, -6
 .79م، ص 1999
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 ََتَْشْونَ  َوِِتَارَةٌ  اْقرَتَفْ ُتُموَها َوأَْمَوالٌ  َوَعِشْيَُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوِإْخَوانُُكمْ  َوأَبْ َناؤُُكمْ  َآاَبؤُُكمْ  َكانَ  ِإنْ  ُقلْ  : تعاىل قال وقد 
 اْلَقْومَ   يَ ْهِدي  اَل   َواَّللَُّ   ِِبَْمرِهِ   اَّللَُّ   ََيِْتَ   َحىتَّ   َفرَتَبَُّصوا  َسِبيِلهِ   يف   َوِجَهاد    َوَرُسولِهِ   اَّللَِّ   ِمنَ   إِلَْيُكمْ   َأَحبَّ   تَ ْرَضْوهَنَا  َوَمَساِكنُ   َكَساَدَها
  (8) ".الوعيد   سبيله  يف  واجلهاد  ورسوله  هللا  من إليه أحب وماله أهله كان  من  هللا  فتوعد (7 ) اْلَفاِسِقني

 يف املبالغة أو ذلك غْي أو واللسان  واملال ابلنفس وجل عز هللا سبيل يف ابلقتال والطاقة الوسع  بذل هو"  أنه: وقيل
  (9)  .ذلك"

 جماهدة, و والُفسَّاق والشيطان  النفس جماهدة على أيضاً  ويطلق الكفار قتال يف اجلهد  ِبنه: "بذل أيضاً  اجلهاد وعّرف
 (10)  ".والقلب  واللسان  واملال  ابليد  تقع  الكفار،

ملفهوم اجلهاد هو أمشل وأعم,  -هللا رمحه -تيميةمن خالل عرض آراء العلماء ملفهوم اجلهاد جند أن تعريف اإلمام ابن 
وكذلك اجتهاده يف دعوة غْيه من حيث أنه يتضمن اجلهاد اجتهاد املسلم يف طاعة هللا واحلرص على عدم عصيانه, 

املسلمني لطاعة اخلالق وامثتال آوامره واجتناب معاصيه, وكذلك اجتهاده يف قتال املشركني واملنافقني إلعالء كلمة هللا 
 وغْي ذلك.

 اثنياً أنواع اجلهاد يف اإلسالم: اجلهاد يف اإلسالم له أنواع كثرية منها:   

 أوالً: جهاد النفس:

 جهاد النفس إىل اربع مراتب هي:     لقيما  ابن  قسَّم  

 هلا  فالح  ال  الذي  احلق  ودين اهلُدى،  تعلم  على  جياهدها  أن -:أحدها  مراتب أربع  وهلا  النفس  جهاد"  :األوىل  
  .الدارين  يف شقيت  ِعلُمه؛  فاهتا  الَّ به, ومىتإ ومعادها معاشها  يف  والسعادة

 
 [.24سورة التوبة، اآلية ]  -6

 .79تيمية، ، العبودية. مرجع سابق، صابن  -7
 . 97، ص7. مج1982الكاسان، عالء الدين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، بْيوت، دار الكتاب العريب،  -9

 .3، ص6مج ,1379, دار املعرفة ،بْيوتفتح الباري شرح صحيح البخاري،  ,أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالن الشافعي  العسقالن،  -10
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.ينفعها  مل  يُضرها  مل إن   عمل  بال  العلم  وإالَّ فمجرد  علمه،  بعد  العمل  على  جياهدها أن   :الثانية  

 اهلدي  من  هللا  أنزل ما يكتمون   الذين  من كان   وإالَّ   اليعلمه من وتعليمه  إليه  الدعوة  على  جياهدها  أن :الثالثة  
 والبينات، وال ينفعُه علُمُه وال يُنجيه من عذاب هللا.

 (11)."هلل كله  ذلك ويتحمل  اخللق  وأذى  هللا  اىل  الدعوة  مشاق على الصرب  على جياهدها أن فهي  :الرابعة  أما

 َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّا :تعاىل قوله يف ذلك جاء اجلهاد أنواع من كنوع النفس جهاد إىل الكرمي  القرآن  شارأ لقد
 الشهوات إىل امليل وهو ,املردي اهلوى عن وكفها زجرها :أي (40) اآلية, النازعات سورة اهْلََوى َعنِ  الن َّْفسَ  َوهَنَى

 .عاقبتها  بوخامة  علماً   وزينتها  بزخارفها  يغرت  ومل  وزهرهتا  الدنيا  مبتاع  يعتد  ومل  ,اخلْيات  إيثار  على  والتوطني  ابلصرب  وضبطها
(12 ) 

, الكنعبوت سورة اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اَّللََّ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ  :أخرى آية يف سبحانه وقال  
 فقط الكفار قتال اآلية هذه يف اجلهاد ليس :"فقال اآلية هذه يف اجلهاد مفهوم تفسْيه يف (13)القرطيب بنّي . (69)اآلية

 النفوس  جماهدة  ومنه,  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  َوِعَظُمه,  الظاملني  وقمع ,  املبطلني  على  والرد,  الدين  نصر  هو  بل
 (14)."األكرب  اجلهاد  وهو  هللا  طاعة يف

َأاَل ُأْخِِبُُكْم )) قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحجَِّة اْلَوَداِع :: نه قالأوسلم  وروي عنه صلى هللا عليه  
ُفِسِهْم ، َواْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِهِ  َويَِدِه ، َواْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد   ِِبْلُمْؤِمِن ؟ َمْن َأِمَنُه النَّاُس َعَلى َأْمَواِلِِْم َوأَنـْ

 (  15)  .((نـَْفَسُه يف طَاَعِة هللِا ، َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر اْْلَطَااَي َوالذَّنُوبَ 

 
الكويت, مكتبة املنار اإلسالمية، بْيوت, زاد املعاد يف هدى خْي العباد، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية, ابن القيم،  -11

 . 9، ص3,جم1994ه , 1415, 27مؤسسة الرسالة، ط
بْيوت,  ي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعان يف تفسْي القرآن العظيم والسبع املثان, تح: علي عبد الباري عطية, األلوس -12

 .238, ص15ه , مج1415, 1دار الكتب العلمية, ط
األندلسي القرطيب,كان رمحه هللا من عباد هللا الصاحلني والعلماء العارفني القرطيب: هو اإلمام أبو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  -13

 لقرآن, وشرح أمساء آايتالزاهدين يف الدنيا, كانت أوقاته كلها معمورة ابلتوجه إىل هللا ابلعبادة اترًة, وابلتصنيف اثرة أخرى, من مصنفاته: اجلامع ألحكام ا
ذكار. مسع من الشيخ أيب العباس بن عمر القرطيب وغْيه, وكان مستقراً مبنية بن خطيب, تويف ودفن هبا يف شوال سنة هللا احلسىن, وكتاب التذكار يف أفضل األ

 .457, ص2م, مج2010ه , 1431واملفسرون, الكويت, وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد,  ه . ينظر: الذهيب, حممد حسني, التفسْي617
 . 365, ص13, مرجع سابق, مجام القرآن اجلامع ألحكالقرطيب,  -14
, عامل الكتب, بْيوت, السيد أبو املعاطي النوري, تح: مسند أمحد بن حنبل, أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبان, أمحد -15
 ، وقال شعيب: إسناده صحيح. 21, ص6, مج24458, رقم احلديث: م1998 ,ه 1419, 1ط
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كان جهاد النفس مقّدماً على جهاد العدو يف اخلارج, وأصالً له, فإنه ما مل جياهد نفسه أواًل لتفعل ما اُمرت به وترتك 
ما هنيت عنه وحيارهبا يف هللا مل ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج, فكيف ميكنه جهاد عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي 

 ( 16)ومل حياربه يف هللا بل ال ميكنه اخلروج إىل عدّوه حىت جياهد نفسه على اخلروج.بني جنبيه قاهر له متسلط عليه مل جياهد  

 اثنياً: جهاد الشيطان.

ومن أنواع اجلهاد جماهدة الشيطان. وقد أمر هللا تعاىل ابَتاذه عدواً تنبيهًا للمؤمنني على استفراغ الوسع يف حماربته     
اربة العبد. وأن جماهدته أشق من جماهدة الكفار؛ ألن اجملاهد يستطيع أن وجماهدته؛ ألنه عدو ال يفرت وال يقصر يف حم

ِإنَُّه يَ رَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل ...كما جاء يف قوله تعاىل:  (17)يرى العدو الظاهر وال يستطيع أن يرى الشيطان 
 مراتب جهاد الشيطان يف قوله:" (18)اإلمام ابن القيمبنّي  . وقد   (27)  سورة األعراف, أآلية ...تَ َرْوهَنُمْ 

   فمرتبتان. الشيطان،  جهاد  وأما"  

 اإلميان.  يف القادحة  والشكوك الشبهات  من العبد   اىل  يلقى  ما  دفع  على جهاده :أحدمها  

 والثان اليقني، بعده يكون األول فجهاد والشهوات، الفاسدة اإلرادات من إليه يلقي ما دفع على جهادهُ  :والثانية   
ًة يَ ْهُدوَن ِِبَْمراَِن َلمَّا َصرَبُوا وََكانُوا ِبَِاَيتَِنا يُوِقُنونَ  ٱتعاىل قال (19).الصرب بعده يكون  ُهْم أَئِمَّ سورة   َوَجَعْلَنا ِمن ْ

 السجدة, 

 

 

 
 . 6, ص3, مرجع سابق, مجيف هدى خْي العباد ابن القيم اجلوزية, زاد املعاد -16
 . 42م, ص1988ه, 1409, 2الدقس, كامل سالمة, اجلهاد يف سبيل هللا, اململكة العربية السعودية, جدة, دار القبلة للثقافة اإلسالمية, ط - 17
الزُّرعي الدمشقي أبو عبد هللا، مشس الدين، من أركان اإلصالح يف اإلسالم، وأحد كبار العلماء، ابن قّيم اجلوزية: حممد بن أيب بكر بن أيّوب بن سعد  -18

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 سراحه بعد
الناس، أّلف تصانيف عديدة منها: اعالم املوقعني، وشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر، كشف الغطاء عن حكم مساع  تيمية، كان حسن اخللق حمبواب عند  

ينظر: الزركلي، خْي الدبن، األعالم, قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني, لبنان, بْيوت,  الغناء، وإغاثة اللهفان وغْيها.
 .56، ص6، مج15ر العلم للماليني, طدا
 . 15، ص4جمرجع سابق,  ابن القيم، زاد املعاد يف هدى خْي العباد، -19
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 يدفع  واليقني الفاسدة، واإلدارات الشهوات يدفع  فالصرب واليقني, لصرباب تنال إمنا الدِّين، إمامة أن  فأخرب .(24)آلية ا
 (20)"  والشبهات  الشكوك

 اثلثاً: جهاد الكفار واملنافقني

فقال يف كتابه  آايت عدة يف واملنافقني الكفار جياهد ِبن  -صلى هللا عليه وسلم -رسولَه  هللا سبحانه وتعاىل خاطب  
سورة التوبة, اآلية   اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصْيُ اَي أَي َُّها النَّيبُّ َجاِهِد  ٱ العزيز:

 ابملعاملة  يكون  البعض  ويرى  ابلسيف,  يكون  اجلهاد  أن  يرى  من  فمنهم  املنافقني،  جهاد  تفسْي  يف  املفسرون  اختلف .(73)
  (21)  .املنافقني  يقتل  مل-  وسلم عليه  هللا  صلى  –  الرسول  ألن  لألنظار؛  خبيئاهتم وكشف  واملواجهة

 ابللسان  املنافقني ومع ابلسيف الكفار مع اجلهاد أمر أن فقيل:ومنهم من فرَّق بني جهاد الكفار وجهاد املنافقني     
 ( 23)  .احلدود  وإقامة  ويرى البعض أن جهاد املنافقني يكون ابحلجة(22)  .والتغليظ  الزجر  وشدة

  اجلهاد ِبملال:  رابعاً:

سورة الفجر,  َوَتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا مَجًّا إن حب املال غريزة فطرية يف اإلنسان كما جاء يف قوله تعاىل:     
فشهوة حب املال تضعف اإلميان يف النفس وتقوى حب  (24)أي كثْيًا حالله وحرامه. واجلمُّ الكثْي".   "(02)اآلية

وهلذا ركز اإلسالم على الدنيا, والتعلق هبا واحلرص على شهواهتا وأهوائها؛ حىت تنغمس يف املعاصي وترتك الطاعات. 
ِِبَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َذِلُكْم َخْْيٌ اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا        اجلهاد به, فقال سبحانه يف كتابه العزيز:

ُتْم تَ ْعَلُمونَ  وجاهدوا ِبموالكم وأنفسكم يف سبيل هللا فيه وفّسرت اآليةب : " (41سورة التوبة, اآلية )  َلُكْم ِإْن ُكن ْ
 األمر ابجلهاد 

 

 
 . 9، ص4ابن القيم، زاد املعاد يف هدى خْي العباد،ج -20
 . 1677، ص3مجه, 1412 ,27طالقاهرة, يف ظالل القرآن،  سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب,قطب،  -21
 . 204، ص 8القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، مج -22
 . 204, ص8سابق, مجلقرطيب, اجلامع ألحكام القرآن, مرجع ا -23
  .54, ص20القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن, مرجع سابق, مج -24
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جياهدون ِبنفسهم، واألغنياء ِبمواهلم وأنفسهم. واجلهاد من آكد الفرائض ابألنفس واألموال وإجيابه على العباد، فالفقراء  
 (25)  ا..."وأعظمه

وأن اجلهاد ابملال أشد ضرورة وأكثر حاجة من اجلهاد ابلنفس؛ للحاجة الكبْية إليه يف إعداد القوة وِتهيز املقاتلني   
 (26)  واإلنفاق على اجملاهدين وقت احلرب.

  .وغريها  ِبلدعوة: اجلهاد  خامساً 

من أعظم وأجّل اجلهاد يف سبيل هللا الدعوة إىل الدين اإلسالمي بشرح حماسنه وإظهار مجاله يف عقائده وأخالقه,   
وآدابه وتعاليمه العالية والراقية؛ فإن ذلك يزيد القوة املعنوية للمسلمني, فكلما عرفوا دينهم وما يتسم به من ميزات 

 (27)  ي يقينهم بردع اعداء االسالم واملشككني ابحلجج الدامغة اليت تضعف املعاندين واملتكربينحسنة؛ ازداد إمياهنم وقو 
اي رسول لقوله _صلى هللا عليه وسلم_ لعائشة رضي هللا عنها عندما سألته:  ومن أنواع اجلهاد يف اإلسالم احلج املِبور

  (28)  ((ال لكن أفضل اجلهاد حج مِبور  ))  :هللا نرى اجلهاد أفضل العمل أفال جناهد ؟ قال

الساعي على األرملة واملسكني )) نوع آخر من أنواع اجلهاد فقال:  -صلى هللا عليه وسلم -وبني رسولنا الكرمي    
 (29)  ((كاجملاهد يف سبيل هللا أو القائم الليل والصائم النهار  

 املطلب الثاين: مفهوم التزكية يف اإلسالم

وزَكَّى الرَّجل نفَسه ِإذا وصفها   ا,وزَكَّى نفَسه تَ زِْكيًة: مَدحه  يقال:  وزَكَّاه هللا،  زََكا يَ زْكو زَكاءً التزكية يف اللغة مأخودة من      
 (30)والطهارة.  والنَّماء والربكة واملدح  . والتزكية هي:وأثىن عليها

 
, 2, مجه 1414, 1, طدار الكلم الطيب, ابن كثْي، بْيوتدمشق، دار , فتح القدير, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمين, الشوكان  -25

 .414ص
 - الدقس, اجلهاد يف سبيل هللا, مرجع سابق, ص57.  26 

 .29ه, ص1412, 2السعدي, عبد الرمحن الناصر, اجلهاد يف سبيل هللا, القصيم, ط -27
 .553, ص2, مج1448احلديثأخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب احلج, ابب فضل احلج املربور, رقم  -28

  29 - أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب النفقات, ابب فضل النفقة على األهل, رقم احلديث5038, مج5, ص2048.

 .358, ص14ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, مج -30
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بذلك ملا يكون فيها من رجاء الربكة، أو  اإلنسان من حّق هللا تعاىل إىل الفقراء، ومسيت هخيرج وهي ماالزَّكاُة:  اومنه  
 (31)وتطهْيها من الشح والبخل.  لتزكية الّنفس

وتزكية النفس هي: تطهْيها من أوضار الشرك والكفر ودنس اجلاهلية ومهاوي الضالل ومحية النفس والغضب هلا,     
االقتداء وهي اإلميان والتوحيد هلل رب العاملني وإفراده ابلعبادة واالنقياد له والتسليم بشرعه ومتام الذل له مع متام احلب, و 

 (32)  برسوله صلى هللا عليه وسلم.

ْلته ":-هللا  رمحه  -تيمية  ابن  اإلمام  وعرفها    َوالت َّزِْكَيُة َجْعُل الشَّْيِء زَِكيًّا: إمَّا يف َذاتِِه َوِإمَّا يف ااِلْعِتَقاِد َواخلَْرَبِ؛ َكَما يُ َقاُل َعدَّ

 (33)".اْعِتَقاِد النَّاسِ إَذا َجَعْلته َعْداًل يف نَ ْفِسِه أَْو يف  
ُفَسُهمْ  يـُزَكُّونَ  الَِّذينَ  ِإىَل  تـَرَ  َألَْ  :تعاىل قوله منها معان  بعدة الكرمي ن  القرآ يف الكلمة هذه جاءت         اَّللَُّ  َبلِ  أَنـْ

 (   34) .والتقوى  ابلطاعة  ويصفوهنا  ميدحوهنا:  أي(49)اآلية,  النساء  سورة  فَِتياًل   يُْظَلُمونَ   َواَل   َيَشاءُ   َمنْ  يـُزَكِ ي

ُرُهْم َوتـُزَكِ يِهْم...ٱ  ٱويف قوله تعاىل:      .(103)سورة التوبة, اآلية   ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 

فأىب َأن َْيخذها، قال أهل التفسْي:" ملا اتب هللا على أُولئك القوم جاءوا ِبَمواهلم إىل النيب وقالوا: خذها صدقة هلل،        
فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية:}ُخذ من أَْمَواهلم{ . وقوله: }تطهرُهْم{ أي: من الذُّنُوب. وقوله: }وتزكيهم هبَا{أي: وترفعهم 
هبا من منازل املنافقني إىل منازل املخلصني }وصل َعَلْيِهم{ وادع هلم }ِإن َصاَلتك سكن هَلُم{ أي: دعاؤك سكن هلم 

 (35)ثبيت".وطمأنينة وت

    

 
 . 381, ص1, مرجع سابق, مجدات يف غريب القرآن املفر  األصفهان،ينظر:  -31
, دار الرايض, السعودية, تزكية النفس, تح: حممد بن سعيد بن سامل القحطان, الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلرانتقي , بن تيمية -32

 .17, 16م,ص 1994ه, 1415, 1املسلم, ط
 ,ه 1426 ,3ط, دار الوفاء, عامر اجلزار, و البازأنور , تح: جمموع الفتاوى, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران, بن تيمية -33

 . 97,98, ص10, مجم 2005
 .101, صم 1964 ,ه 1383 , 6ط, املطبعة املصرية ومكتبتها, أوضح التفاسْي, حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب, بن اخلطيب - 34
ايسر بن إبراهيم , تح: تفسْي القرآن , املروزى السمعان التميمي احلنفي مث الشافعيأبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد  السمعان,  - 35

 . 345, ص2ج ,م1997 ,ه 1418، 1ط, دار الوطن, الرايض, السعودية ,وغنيم بن عباس بن غنيم 
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يٌع ... ولَواَل َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحد  أََبًدا َوَلِكنَّ اَّللََّ يُ زَكِّي َمْن َيشَ  وقوله تعاىل:   اُء َواَّللَُّ مسَِ
 (36)  ِبعمالكم.أي ما صلح، وأن تزكيته لكم وتطهْيه وهدايته ِإمنا هي بفضله ال    (21)سورة النور, اآلية  َعِليمٌ 

 املبحث الثاين: فضل اجلهاد وأثره يف تزكية النفس يف اإلسالم.

  املطلب األول:  فضل جهاد يف اإلسالم

 ولقد  الصادق،  واليقني  العميق  ابإلميان   عليه  هللا  منَّ   من  إالَّ   اليبلغها  رفيعة  ومنزلة  عظيم  شرف  ومراتبه  أنواعه  بكل  اجلهاد
 شأن   يف  ذكرت  اليت  الفضائل  فمن  وفضائل  مكانة  من  للجهاد  ملا  اجملاهدين  على  الثناء  والسنة النبويةالكرمي    القرآن  أكثر

َوأَنْ ُفِسِهْم   اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغْْيُ أُويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ ِِبَْمَواهِلِمْ   ٱقوله تعاىل:    اجلهاد
ُ اْلُمَجاِهِديَن ِِبَْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكالًّ َوَعَد اَّللَُّ  ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َفضََّل اَّللَّ ْسىَن َوَفضََّل اَّللَّ  احلُْ

 (.95)سورة النساء, اآلية    اَأْجرًا َعِظيمً 

 الصالة  وعمودهُ   اإلسالم  األمر  رأس  ))  :-عليه  هللا  صلى  -وأكدت السنة النبوية املطهرة فضل اجلهاد وكذلك يف قوله   
 سبيل  يف  اجلهاد  فإن  هللا،  سبيل  يف  جاهدوا  ))  آخر:  حديث  يف  والسالم  الصالة  عليه  وقال(37)  ((اجلهاد  سنامه  وذروة

 حر مت )) قال: أنه -وسلم عليه هللا صلى -عنه وروي(38) ((والغمِ   اِلم ِ  من  به هللاُ  يـَُنجي اجلنة أبواب من ِبب هللا
 الصالة  عليه  وقال(39)  ((هللا    سبيل  يف  سهرت  عني  على  النار  وحرمت  هللا  خشية  من  أوبكت  دمعت  عني  على  النار

 أصاهبا(:  أغربتْ )  معىن (40) ((النار  على هللا حر مه هللا سبيل يف قدماه غِبت من  )) اجلهاد: فضل مبيناً  والسالم
 (41)  .اجلمعة  صالة  حضور  ومنها  هللا  طاعة(  هللا  سبيل. )الغبار

 

 
أمحد الربدون , تح: اجلامع ألحكام القرآن , القرطيبأبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين , القرطيبينظر:  - 36

 .203, ص12, مجم1964 ,ه 1384, 2, طدار الكتب املصرية, القاهرة  ,وإبراهيم أطفيش 
 . َصِحيحٌ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ، وقال: 11، ص5، مج2616أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب اإلميان، ابب ما جاء يف حرمة الصالة، رقم احلديث  -37
 .، قال شعيب: حسن مبجموع طرقه314، ص5، مج23055أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث  -38
 . ، وقال شعيب: حسن لغْيه134، ص4، مج17344أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم احلديث  -39
 .308، ص1، مج865أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة، ابب املشي اىل اجلمعة، رقم احلديث  -40
 .608، ص 1البخاري، اجلامع الصحيح املختصر " صحيح البخاري"، مرجع سابق، مج -41
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    املطلب الثاين: آاثر اجلهاد يف جمال تزكية النفس

 املمكنة  اجملاالت  كل  ويطرق  احلق  كلمة  عالءإل  بوسعه  ما  ويعمل  هللا،  سبيل  يف  ونفسه  ومباله  جبوارحه  املؤمن  جياهد  عندما  
 النفس على عظيمة آاثراً  اجلهاد هلذا فإن املنكر، عن والنهي ابملعروف واألمر والنصح الدعوة فيها مبا. ذلك لتحقيق

 -:منها

 من ما إىل هبا واالستعالء الفطرة هتذيب إىل دائماً  يسعى اإلسالم "إن  -:هبا والتعلق  الدنيا حب من  النفس حيرر* 
 إىل الزائلة وزخارفها القصْي الدنيا عمر عن هبا يسمو بل الدنيا حب فطرة اليكبث ولذلك وفالحها؛ صالحها شأنه

  بل  وانتهى  مات قد   هللا تعاىل  سبيل  يف  قتل  من أن  إىل الظنون   ابإلنسان   تذهب  وال  .اجلنة  يف  واخللود  املقيم  النعيم  حيث
َواَل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن  ٱ تعاىل يف كتابه:  قال كما  (42) اخللد  جنات يف أبدية حياة ليبدأ الضيق األرض حيز من انتقل

  (43)ٱ  قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّْم يُ ْرَزُقونَ 

 واالستكانة  شبحه  من  والتخوف  املوت  حول  البشرية  النفس  هواجس  ليقاوم  اجلهاد  ُشرع  الغاية  هذه  َتقيق  سبيل  ويف    
 حقيقة  ِبن  العميق  اإلميان  النفس  يف  رىّب   إذ  عليها.  واحلرص  هبا  والتعلق  الدنيا  وحب  واهللع   الضعف  من  املنبعثة  للمخاوف

َوَما  )يف كتابه العزيز:   سبحانه قال كما  (44) .عليها سلطان اإلطالق على ملخلوق وليس بعلمه هللا استأثر مما املوت
فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل  وقال جلَّ شأنه يف آية أخرى:  (45) َكاَن لِنَ ْفس  َأْن مَتُوَت ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ ِكَتااًب ُمَؤجَّاًل 

   (46)َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَ ْقِدُمونَ 

 يف ابخللود للشهداء ابلثواب ووعد فيه، وُرغب اجلهاد فُرض حينما" :النفس يف واإلميان اإلرادة يقوي اجلهاد*     
  الشخصية,  املآرب  َتقيق  يف  ورغبة  للعدوان،  وسيلة  اجلهاد  يف  املسلمون  يتخذ  لكي  يكن  مل  كله  ذلك  فإن   النعيم،  جنات

 

 
الة، أيب الفداء عماد الدين امساعيل بن عمر بن كثْي، االجتهاد يف طلب اجلهاد، تح: عبد هللا عبد الرحيم عسيالن، لبنان, بْيوت مؤسسة الرس  ابن كثْي،  -42
 مت اقتباس النص بتصرف بيسط. .10م، ص 1981ه، 1401، 1ط
 .169سورة آل عمران, اآلية  -43
 .10مرجع سابق، ص كثْي، االجتهاد يف طلب اجلهاد،   ابن ينظر: -44
 [.145سورة آل عمران, االية ]  -45
 [.61سورة النحل االية ]  -46
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 على والعمل هللا أعداء من اإلسالمية الدعوة حلماية وعزميتهم إرادهتم وتقوية املسلمني هلمم استنهاضاً  ذلك كان   وإمنا
  (47)  ."والعدل..  واحلق  اهلداية  رسالة  اإلسالم  رسالة  نشر

 من  عليه  هللا  فتح  ملا الدرجات  أعلى إىل  ابملسلم  يُوصل  فاجلهاد  :النفس  على  السرور  ولذة  الفرحة  اجلهاد  يدخل*         
َواَل هَتُِنوا َواَل  )تعاىل يف كتابه:    قال  كما  (48)  .أعينهم  به  تقرّ   ما  والنعم  والسرور  اللذة  من  فينالوا  سبيله؛  يف  واجلهاد  معرفته

ُتْم ُمْؤِمِننيَ   إرتياح يف  جيعلها مما  النفس؛  عن  واليأس  والضيق  والغم  اهلم  يُزيل  اجلهاد  وإن   (49) َّ( ََتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ
 اِلم من  به هللا ينجي اجلنة أبواب من ِبب  اجلهاد فإن) ) :-صلى هللا عليه وسلم -يف حديثه جاء كما  وأمان،
 (50).((والغم

 النفور  اىل  يدعو  ما  اجلهد   وبذل  واملشقة  الصعاب  من  فيه  اجلهاد  فإن  :والصعاب  الصِب  على  النفس  تدريب  اجلهاد  *    
ًئا َوُهَو َخْْيٌ ُكِتَب َعَلْيُكُم  )   الكرمي إليه يف اآلية الكرمية:  القرآن  أشار  كما  منه اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ

ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمو  ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواَّللَّ  والثواب مما  واألجر  الفضائل  من فيه  هللا  وجعل(51)(نَلُكْم َوَعَسى َأْن َتُِبُّوا َشي ْ
 ابجلنة والفوز مثراته جين يف طمعاً  واألهوال، الشدائد  وجه يف والصمود الصعاب وتذلل املشاق َتمل على النفس يعّود
 فقال: -وسلم عليه هللا صلى-الكرمي رسولنا أخرب كما  ابملكاره حمفوفة فهي ابلصرب إالَّ  عليها احلصول ميكنال  اليت
 (52) ((.ِبلشهوات  النار  وحفت  ِبملكاره اجلنة  ُحفَّت))

 اجلهاد أن إىل اآلايت  عديد يف القرآن أشار كما  ثباهتا درجة وَتظهر النفوس خبااي ُتكشفُ  واحملن الشدائد ويف     
 أملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ) وتعاىل:    سبحانه  فقال  وضعفها، النفس  إميان  قوة  به  يعرف  الذي  احلقيقي  املقياس

 

 
 بيسط. مت اقتباس النص بتصرف .15ابن كثْي، االجتهاد يف طلب اجلهاد،  مرجع سابق، ،ص  -47
م، 2005ه، 1426، 3عامر اجلزار ، دار الوفاء ، ط ,ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلران. جمموع الفتاوى،  تح: أنور الباز ينظر: -48

 .41، ص 28مج
 [.139سورة آل عمران, اآلية ] - 49
 .316، 5، مج23075أخرجه أمحد يف مسنده، رقم احلديث   -50
 [.216البقرة، اآلية ] سورة  -51
، وقال: 693، ص4، مج9559أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب صفة اجلنة، ابب ما جاء حفت اجلنة ابملكاره وحفت النار ابلشهوات، رقم احلديث  -52

 وصححه األلبان.  .حسن غريب من هذا الوجه صحيح 
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ُهْم   خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اَّللَِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الزََّكاَة فَ َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ
نْ َيا قَِليٌل َواآْلَِخرَُة َخْْيٌ َوقَاُلوا َرب ََّنا ملَ   ْرتَ َنا ِإىَل َأَجل  َقرِيب  ُقْل َمَتاُع الدُّ َنا اْلِقَتاَل َلْواَل َأخَّ ِلَمِن ات ََّقى َواَل ُتْظَلُموَن َكتَ ْبَت َعَلي ْ

 يف تطهر احلقيقية التزكية بل الطاعات على واإلقبال املعاصي ترك على حمصورة ليست املؤمن نفس فتزكية (53) ( فَِتياًل 
 .نقص  من  فيها  ما  تدارك  اىل  صاحبها  ليسارع  النفس  معدن عن يكشف  الذي  احملك  هو واجلهاد  الشدة  مواطن

 :ِلا  قوة  النفس  عزة  اجلهاد  *

 من وغْيها واخلمول والعجز والكسل واالنطوائية الذل من وتطهْي كياهنا  وتقوية العزة لتنمية وسيلة أعظم اجلهاد   
 (54)  .واجملتمع  للفرد املهلكة  الصفات

 رسولنا قال كما  واالستكانة، والذل اخلنوع على ويعّودها نفسه ُيضعف ومراتبه أنواعه بكل اجلهاد عن املسلم فتخلي   
 سلَّطَ   اجلهاد،  وتركتم  ِبلزرع  ورضيتم  البقر،  أذانب  وأخذمت  (55)ِبلعينة  تبايعتم  إذا))    :-وسلم  عليه  هللا  صلى  -  الكرمي 

 وريّ  وحرث بيع  من ابلتجارة التعلق أن  إىل إشارة احلديث ويف(56) ((دينكم إىل ترجعوا حىت الينزعها ُذالً  عليكم هللا
 هلل نفسه يبيع فاملؤمن واخلضوع، الذل أسباب عن َتلت إذا إالَّ  التكون النفس عزة وأن وُذهلا، النفس خنوع يف سبب
 وكل واألموال األنفس واهب وتعاىل سبحانه هللا وإن الزائلة، الدنيا حياة مقابل نفسه عزة واليبع مرضاته، ابتغاء مقابل

سبحانه يف  فقال هللا سبيل يف بذلوها ما إذا وهبهم ما منهم يشرتي ِبن اجملاهدين عباده يكرمو  الدنيا حياة يف ماطاب
ُلوَن َوْعًدا اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم ِِبَنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقت َ ِإنَّ اَّللََّ اْشرَتَى ِمَن  كتابه العزيز:  

يِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن أَْوََف بَِعْهِدِه ِمَن اَّللَِّ فَاْستَ ْبِشُروا    بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي اَبيَ ْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوزُ َعَلْيِه َحقًّا يف الت َّْورَاِة َواإْلِجنِْ

 

 

 
 [.77سورة النساء, اآلية ]  -53
ت, اململكة العربية  كرزون, أنس امحد, منهج اإلسالم يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة إىل هللا, حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة, إشراف: دأمحد أبو السعادا  -54

 . 192م, ص1995ه , 1415السعودية, جامعة أم القرى, كلية الدعوة وأصول الدين, قسم العقيدة, 
تاجر يُعني وعينه قبيحة، وذلك إذا ابع من رجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل معلوم، مث اشرتها منه ِبجل من الثمن الذي ابعها. يسمى  العينة: يُقال عنّي ال  -55

 .306، ص 13ذلك عينة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، فصل العني، مج
 . ، وقال األلبان: صحيح332، ص5، مج3462عينة، رقم احلديث أخرجه أبو داود يف سننه، أول كتاب البيوع، ابب يف النهي عن ال -56
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َن َعِن اْلُمْنَكِر ( التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلَِمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاُهو 111اْلَعِظيُم )  
ِر اْلُمْؤِمِننيَ    بذلوها  إذا  وأمواهلم  أنفسهم  على  املؤمنني  عباده  فاوض  ِبنه  تعاىل  خُيرب هللا"    (57) َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اَّللَِّ َوَبشِّ

( 58)  .له"  املطعني  عباده  على  به  تفضَّل  مبا  ميلكه  عما  العوضَ   قِبلَ   فإنه  وإحسانه،  وَكَرِمه  فضلهمن    وهذا  ابجلنة،  سبيله  يف

هللا سبحانه وتعاىل إاثبة وهذا ترغيب للمؤمنني يف اجلهاد على أبلغ وجه، وأحسن صورة فقد مثل "وفسرت األية ب    :
 املؤمنني على بذل أنفسهم وأمواهلم يف سبيله، بتمليكهم اجلنة اليت هي دار النعيم والرضوان الدائم السرمدي، تفضاًل منه

تعاىل، وكرًما بصورة من ابع شيًئا هو له آلخر، وعاقد عقد البيع هو رب العزة، واملبيع هو بذل األنفس واألموال، 
 ".مسعت وال خطر على قلب بشر، وجعل هذا العقد مسجاًل يف الكتب السماوية  ال عني رأت وال أذن والثمن هو ما

 رهبم إىل الراجعون  همو  لتائبني":اب جليلة. وصفهم بصفات وأمواهلم أنفسهم منهم اشرتى الذين اجملاهدين وصفو (59)
 والضراء، السراء يف هلل  احلامدون"" عباداهتم, مجيع يف املخلصون هلل  العابدون""و  مرضاته. عن يُبعد ما كل  برتكهم

 صلواهتم يف  الساجدون" الراكعون"  صحيح، لغرض آخر بلد  اىل بلد من فيها واملتنقلون األرض يف" السائحون "
القائمون  املنكر" عن الناهون "والقائمون ِبمر الناس مبا هو معروف يف الشريعة  ابملعروف": اآلمرون "( 60) املفروضة.

القائمون حبفظ شرائعه اليت أنزهلا يف  هللا": حلدود واحلافظون " ,شيئا ينكره الشرع  ابإلنكار على من فعل منكرا، أي
      (61) .كتبه وعلى لسان رسله

  

 

 

 
 .[112و  111 ]سورة التوبة اآليتان  -57
، 1ابن كثْي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثْي القرشي البصري الدمشقي، تفسْي القرآن العظيم، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط -58

 .218، ص 4م, مج1999ه ,1420
، 1، تفسْي حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، بْيوت، لبنان، دار طوق النجاة، طالشافعي رمى العلوى اهلررىمني عبد هللا األأل، حممد االعلوي -59

 .61، ص12مج ,2001ه  ،1421
الطربي, أيب جعفر الطربي حممد بن  ينظر:   .46، 63، ص12مجالعلوي، تفسْي حدائق الروح والرحيان يف دوايب علوم القرآن، مرجع سابق، : ينظر -60

ربية اإلسالمية, مصر,  جرير الطربي, تفسْي الطربي"جامع البيان عن أتويل آى القرآن", تح: عبد هللا بن عبد هللا الرتكي ابلتعاون مركز البحوث والدراسات الع
  .7, ص12ج, م2001ه , 1322, 1القاهرة, دار هجر, ط

, 2ج,ه1414, 1, طدار ابن كثْي، دار الكلم الطيب, دمشق، بْيوتفتح القدير, , حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمينالشوكان,  -61
 .465ص
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 ولده من اليه أحبَّ  أكون حىت أحدكم اليؤمن  )) والسالم: الصالة عليه فقال هللا حمبة متام من اجلهاد يف فالشروع  
  (62)  ((أمجعني  والناس  ووالده

 مبواالة إالَّ  التتم احملبة حقيقة فيقول"-وسلم عليه هللا صلى -ورسوله هللا حمبة حقيقة -هللا رمحه -تيمية ابن ويُبني  
 ((والعصيان   والفسوق  الكفر  ويُبِغضُ   والتقوى،  اإلميان  حيب  وهللا  يُبِغض،  ما  وبُغضِ   حُيب  ما  حبّ   يف  موافقته  وهو  احملبوب،

 احملبوابت، فعل القلب طلب القلب يف احملبة َقِوَيتِ  فكلما القلب، إرادة حُيّرِكُ  احلب أن ومعلوم"  قائالً: ويضيف (63)
 عاجزاً  كان  وإن  حّصلها، عليها قادراً  العبد  كان  فإذا احملبوابت حصول يف جازمةً  إرادة استلزمت اتمة احملبة كانت  فإذا

 كان  هدى  اىل  دعا  من   )) وسلم:  عليه  هللا  صلى  –  قال  كما  الفاعل  كأجر  له  كان   ذلك،  من  عليه يقدر  ما ففعل  عنها
 تبعه  من  آاثم  مثل  اإلمث  من   عليه  ضالله  اىل  دعا  ومن   أجورهم  من  ذلك  ينقص  ال  تَبَعُه،  من  أجور  مثل  األجر  من   له

 هللا حمبة قوة على الدالة العالمة اجلهاد فعل ِبن  -هللا رمحه -تيمية ابن ويتوصل (64) ((شيئاً  آاثمهم من الينقصُ  ذلك
 من عليه يقدر ما على العبد  ترك فإذا احلق، يكره ما ودفع  احلّق، حمبوب حصول يف الوسع  بذل هو واجلهاد"  فيقول:
 (65)  .قلبه"  يف  ورسوله  هللا  حمبة  ضعف  على دليالً   كان  اجلهاد،

 من أوَغَرضٌ  والسمعة الرايء من شيئاً  َشابهُ  فإذا هللا لوجه خالصاً  يكون أن  فالبد  النفس على مؤثراً  اجلهاد يكون ولكي
 صلى -الكرمي رسولنا قال كما  وغضبه هللا عقوبة إىل يؤدي بل النفس، تزكية يف مثاره اجلهاد حيقق فال الدنيا، أغراض

 فما قال فعرفها، نعمه فعرفه به فأيت استشهد رجل عليه القيامة يوم يُقضى الناس أول إن )) :-وسلم عليه هللا
 به أمر مث. قيل فقد جرئ يُقال ألنْ  قاتلت ولكنك كذبت:  قال استشهدت حىت فيك قاتلت قال فيها؟ عملت

 َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا  وتعاىل:  سبحانه  وقال   (66) ((...النار  يف  ألقي  حىت  وجهه على  فُسِحب

 

 

 
 . 67، ص1، مج44هل والولد، رقم احلديث ميان، ابب وجوب حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر من األأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإل -62
 .80ابن تيمية، ، العبودية. مرجع سابق، ص -63
 . وقال األلبان: صحيح ،19، ص 7، مج4609أخرجه أبوداود يف سننه، أول كتاب شرح السنة، ابب لزوم السنة، رقم احلديث   -64
 .81ابن تيمية، ، العبودية. مرجع سابق، ص  -65
 .1513، ص 3، مج1905قاتل للراي والسمعة استحق النار، رقم احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، ابب من  -66
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 ُسبل( سبلنا لنهدينهم)  خالصاً. وِلوجهنا شانَِنا يف  أي".(69)ية اآل ,العنكبوت سورة   َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 
 (67)لسلوكها".  وتوفيقها اخلْي  سبل  اىل  هداية  لنزيدهنم  أو  جنابِنا  على  والوصول  إلينا  السْي

 هللا إىل الدعوة جيعل أن الواعظ أو الداعي على فالواجب نفسه، الداعي جهاد من ينطلق هللا إىل الدعوة جهاد إن    
 فإن  فيهم  والتأثْي  لآلخرين  ابلنفع  جهادهُ   يثمر  لكي  معها؛  معركة  خيوض  وأن   وجياهدها  نفسه  يدعو  ِبن  جهاده ،  ميدان 
 مبا  ملتزماً   كان  إذا  إالّ  واملدعوين  الواعظ  نفس  تزكية  يف  دورهُ  اليُؤدي املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  واألمر  واإلرشاد  النصح
 (68)  .إليه  الناس  يرشد  ملا  ومتحققاً   اليه  يدعو

 اْلامتة
حياة  للوصول يسعى مسلم لكل واهلامة املوضوع، هبذا اخلاصة املعلومات مجع  يف يل وتعاىل تبارك هللا يسَّره ما هذا

 اطمأن   ما  كل  ودّونتُ ,  وأصيب  أخطئ  بشرٌ   أان  إمنا  بل  كله،  صواابً   كتبته  ما  أن  أزعم  والتسودها االستقرار واالطمئنان,  
 :يلي  فيما  إمجاِلا  ميكن   نتائج  عد ة إىل  بذلك  فتوصلت  وقدرات،  وإمكانيات  وسائلي  إليه  وأوصلتين  قليب  إليه
 وجهاد القتال، وجهاد الكفار، جماهدةإن مفهوم اجلهاد ليس مقتصرًا على معىن القتال بل له عدة  أنواع؛ منها:  *

 من هللا حيبهُ  ما حصول يف حقيقته هي االجتهاد . وأن والدعوةاملنافقني, وجهاد املال  وجهاد الشيطان  وجهاد النفس
 هللا من اآلاثم واملعاصي.   يبغُضهُ   ما الصاحل، ودفع   والعمل  اإلميان

 الضعف مواطن املعرفة ميدان  وهو هبا، والتعلق الدنيا حب من النفس َترر فيه النفس تزكية يف دور له اجلهاد إن  * 
 ويعّودها  نفسه  ُيضعف  ومراتبه  أنواعه  بكل  اجلهاد  عن  املسلم  فتخلي  وقوهتا،  النفس  لعزة  رمزٌ   أنه  وكذلك  النفس،  يف  والقوة
 يف  وهوسبب  عالية،  إسالمية  مكانة  من  له  ملا  والسرور  السعادة  النفس  يف  يبعثُ   واالستكانة, فاجلهاد  والذل  اخلنوع  على

  .والرزق والفالح يف الدنيا واآلخرة  اخلْي  إفاضة

 

 

 
، ص  7، مج, أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بْيوت, دار إحياء الرتاث العريب -67

 . 245ص, 4. وينظر: الشوكان, فتح القدير, مرجع سابق,ج48
 .187كرزون, منهج اإلسالم يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة اىل هللا, مرجع سابق, ص  - 68
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 والنصح احلجة بذل طريق عن والبيان ابللسان  اجملاهدة منها كثْية  وجماالت مراتب للجهادهللا  جعل رمحته ومن *  
 ملا  يسخط  وال  املسلمني،  من ألحد  وبغضاً  وحسداً   حقداً  يعمل  ال سليماً   ليكون  ابلقلب؛  واجملاهدة  ذلك  وغْي والدعوة

 لسمو للخطر أنفسهم يعرضوا ِبن معتنقيه نفوس يف اإلسالم مكانة إلبراز ابلقتال الدنيوية, واجلهاد احلظوظ من فاته
 وغْيها.  مرضاته, ونشر العدل والسالم وابتغاء  هللا  كلمة  ولإلعالء  قلوهبم،  يف اإلسالم  مكانة

 أغراض  من  أوَغَرضٌ   والسمعة  الرايء  من  شيئاً   َشابهُ   فإذا  هللا  لوجه  خالصاً إذا كان    النفس إالَّ   على  مؤثراً   اجلهاد ال يكون    *
 وغضبه.  هللا  عقوبة إىل  يؤدي  بل  النفس،  تزكية  يف مثاره  اجلهاد  حيقق فال  الدنيا،

 املصادر واملراجع    

 أوالً: القرآن الكرمي.

 اثنياً: كتب التفسري.
القرآن العظيم والسبع املثان, اآللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعان يف تفسْي     -1

 ه .1415,  1تح: علي عبد الباري عطية, بْيوت, دار الكتب العلمية, ط
,  6ابن اخلطيب, حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب, أوضح التفاسْي, املطبعة املصرية ومكتبتها, ط   -2

 م.1964ه , 1383

البصري الدمشقي، تفسْي القرآن العظيم، تح: سامي بن ابن كثْي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثْي القرشي  -3
 م.1999ه ,1420،  1حممد سالمة، دار طيبة، ط

أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، لبنان, بْيوت,    -4
 دار إحياء الرتاث العريب.

أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد املروزى السمعان التميمي احلنفي الشافعي,  السمعان,  -5
ه , 1418،  1طتفسْي القرآن, تح: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم, السعودية, الرايض, دار الوطن,  

 م.1997

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 20 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

, فتح القدير, دمشق، دار ابن كثْي، بْيوت, دار الشوكان, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمين   -6
   ه .1414,  1الكلم الطيب, ط

القرطيب, أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب, اجلامع    -7
 م.1964ه , 1384, 2القاهرة, دار الكتب املصرية, ط  ألحكام القرآن, تح: أمحد الربدون وإبراهيم أطفيش,

 ه.1412  ,27طالقاهرة,  يف ظالل القرآن،    سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب,قطب،    -8

 اثلثًا: كتب األحاديث:
براهيم عطوة عوض، إأبو عيسى الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي، تح:    -9
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ABSTRACT 

The prevailing absence of women from the mosque is contrasting with the 

commonplace of the Prophet's society, yet it is the result of an opinion deduced 

by the scholars from some prophetic narrations. Regardless of the authenticity of 

those narrations, this opinion dealt with the issue in a partial manner, as the focus 

was lying on the literal aspect of the narrations that made a distention between 

man and women in the reward of attending collective prayer in the Mosque. 

However, little attention was paid to the texts, principles and objectives 

(Maqâsid) related to this issue. However, the former opinion cannot be held 

without contradicting a number of religious texts and doctrinal principles. The 

purpose of this study is to reexamine this issue by recalling its various 

dimensions; starting from the Islamic ontological view of human being and its 

requirements, to the rational (Illa) behind the rulings related to this issue and their 

relative objectives, to the possible hindrances of gender equality with regard to 

those objectives, ending by considering the differences between men and women 

which could be a potential barrier to equality between them in achieving the 

purposes of the collective prayer in the mosque. This approach, as argued by this 

study, is useful to identify the rational on which distinction between women and 

men in this particular issue can be based, thereby solving the apparent 

contradiction between the texts. This study considers this approach to be useful 

in correcting some misconceptions about women in Islamic thought, 

reconsidering their social and cultural role, and freeing them from some 

patriarchal concepts that they have been victim of for a long time, such as the 

concept of sedition (Fitna) on which basis women have been isolated from the 

public arena in ancient and modern societies. 

Key words: Woman’s prayer, Mosque, Gender Equality, Islam, Shari’a 
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 امللخص

 
أن ذلك مما  إال النبوي، اجملتمع واقع عليه كان  ملا مناهض املرأة شبه التام عن املسجد ما نشهده اليوم من غياب

 ثبوت  عن  النظر  وبغض. وسلم  عليه هللا  صلى  النيب  عن  املنقولة  األخبار  بعض  رأي استنبطه العلماء من ترتب على
 كثري  يول  مل  أنه  حيث  جتزيئيا،  تناوال  املسألة  تناول  الرأي  هذا  فإن  عدمه،  أو  احلديثية  الصناعة  جهة  من  األخبار  تلك

 فضل  يف  والرجل  املرأة  بني  املميزة  األخبار  بظاهر  مكتفيا  املسألة،  هبذه  املتصلة  واملقاصد   واملبادئ  للنصوص  االهتمام
 النصوص من مجلة مع تتعارض أن  دون إطالقها على حتمل أن ميكن ال األخرية هذه أن غري. املسجد  مجاعة
 املختلفة؛  أبعادها  ابستحضار  املسألة  هذه  حترير  يف  اإلسهام  الدراسة  هذه  غرض.  واملقاصدية  العقدية  واملبادئ  الشرعية

 إىل العائدة الشرعية األحكام علل إىل احتياجات، من تقتضيه وما الوجودية اإلنسان  حقيقة إىل اإلسالم نظرة من
 انتهاء  املقاصد،  هذه  يف  والرجل  املرأة  بني  التسوية  موانع   يف  النظر  إىل  وكلية،  جزئية  مقاصد   من  هبا  يتعلق  وما  مسألتنا
 مجاعة  مقاصد   حتقيق  يف  بينهما  التسوية  موانع   من  يكون   أن   يصلح  أن   عساه  مما  الرجل  عن  املرأة  مييز  ما  يف  النظر  إىل

 حيرر  وأن   اجلزئية  هذه  يف  والرجل  املرأة  بني  التمييز  علة  تنقيح  يف  يساعد  أن  شأنه  من  ذلك  كل  أن   وحنسب.  املسجد 
 يساهم يف تصحيحمن شأنه أن    واعتربت الدراسة أن هذا املسلك االجتهادي  .النصوص  بني  التعارض  يرفع  مبا  حمله

من بعض  حتريرهاالنظر يف دورها االجتماعي واحلضاري و  يف إعادةو  يف الفكر الديين التصورات املغلوطة عن املرأة
رية اليت طاملا التصقت هبا، كمفهوم الفتنة الذي عزلت به املرأة عن الساحة العامة يف جمتمعات قدمية املفاهيم الذكو 

 وحديثة.
 والرجل، الشريعة املرأة  بني  املساواة  املرأة، املسجد،صالة   :املفتاحية  الكلمات
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 مقدمة

 
اإلسالمي. وتتجلى أمهيتها على مجيع األصعدة؛ الروحانية، إن املسجد مؤسسة حمورية من مؤسسات اجملتمع يف التصور  

والرتبوية واالجتماعية وغريها. فاملساجد قلوب املدن وواحات روحية يف صحراء اهلموم الدنيوية. وإذا كان للمسجد 
جل على قدر تلك األمهية الروحانية وذلك األثر يف اجملتمع اإلسالمي، فذلك يعين أن تلك منافع تعود على املرأة والر 

سواء، لتساويهما يف االحتياجات الروحانية والرتبوية ولقيام النسيج االجتماعي على كل منهما على حد سواء. إال أن 
مجاهري علماء املسلمني مل يسووا بني املرأة والرجل يف احلث على ارتياد املساجد، واعتربوا أن صالة املرأة يف بيتها خري 

 .1على وجه اإلطالق، بل حكى بعضهم اإلمجاع على ذلكهلا من صالهتا يف املسجد 

ومما ترتب على هذا الرأي اقصاء النساء من املساجد، فال تكاد جتد مسجدا تشهد فيه املرأة الصلوات اخلمس، بل 
النبوي؛ إال أن بعض املساجد ال يوجد فيها مصلى للنساء أصال. وإذا كان هذا الواقع خمالفا ملا كان عليه واقع اجملتمع 

العلماء قد استنبطوا ذلك الرأي من بعض األخبار املنقولة عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وبغض النظر عن ثبوت تلك 
األخبار من جهة الصناعة احلديثية أو عدمه، فإن هذا الرأي تناول املسألة تناوال جتزيئيا، حيث أنه مل يول كثري االهتمام 

اصد املتصلة هبذه املسألة، مكتفيا بظاهر األخبار املميزة بني املرأة والرجل يف فضل مجاعة املسجد. للنصوص واملبادئ واملق
غري أن هذه األخرية ال ميكن أن حتمل على إطالقها دون أن تتعارض مع مجلة من النصوص الشرعية واملبادئ العقدية 

، وابألخص يف سياق الظاهر حظها من النظر والتحريرإذا انلت كثري من النصوص الشرعية املتعارضة يف و  واملقاصدية.
ما يعرف مبشكل اآلاثر وفن غريب احلديث، فإن غالب العلماء تناول مسألة صالة املرأة يف بيتها دون العناية بذلك 

 التعارض وسبل فكه.  

الم إىل حقيقة اإلنسان غرض هذه الدراسة اإلسهام يف حترير هذه املسألة ابستحضار أبعادها املختلفة؛ من نظرة اإلس
الوجودية وما تقتضيه من احتياجات، إىل علل األحكام الشرعية العائدة إىل مسألتنا وما يتعلق هبا من مقاصد جزئية 
 وكلية، إىل النظر يف موانع التسوية بني املرأة والرجل يف هذه املقاصد، انتهاء إىل النظر يف ما مييز املرأة عن الرجل مما 

 
جة الرجال منها  قال حيىي بن حيىي: أمجع الناس على أن صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد إال املتجالة ]أي كبرية السن[ اليت انقطعت حا " 1

، دمشق، دار الفكر،  ليلمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خفال أبس أن خترج". احلطاب الرعيين املالكي، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد الطرابلسي،  
 .  117، ص 2م، ج 1992هـ/1412، 3ط 
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لح أن يكون من موانع التسوية بينهما يف حتقيق مقاصد مجاعة املسجد. حنسب أن كل ذلك من شأنه أن عساه أن يص
يساعد يف تنقيح علة التمييز بني املرأة والرجل يف هذه اجلزئية وأن حيرر حمله مبا يرفع التعارض بني النصوص. وكثريا ما 

ثية. فإن يف املنهج األصويل الرتاثي ما يغين يف بعض هذا سنعتمد يف ذلك على ما تقرر من مناهج ومعطيات أصولية ترا

نعثر فيما اطلعنا ، ومل  2الغرض، ومل يكن املنهج األصويل الرتاثي هو اإلشكال يف القراءات الرتاثية كما زعم بعض احلداثيني

.  3ت اجملحفة ابملرأةهذا االدعاء على مثال واحد صحيح ضربوه على قاعدة أو مبدأ أصويل متسبب يف التأويال  عليه من
وال نعتقد إمكان العثور على ذلك، بل وحنسب، على عكس ذلك، أن اإلشكال عائد إىل عدم مراعاة املناهج األصولية 

 يف بعض تلك القضااي، ابإلضافة إىل انعدام النظر الشامل هلا.  

 
ط لتحقيق احلداثة " مما  املقصود ابحلداثيني هم الذين يثورون على القوالب التقليدية املألوفة واملتوارثة ويؤمنون "بضرورة حتقيق قطعية معرفية مع املاضي كشر  2

، الكويت،  املرااي املقعرة حنو نظرية نقدية عربية افية للغرب إىل أبعد نقطة فيه ". محودة، عبد العزيز،أدى هبم إىل "احتقار الرتاث، مث الوصول ابلتبعية الثق
 .  37-36م،  ص 2001ه/1422مطابع الوطن، 

جملحفة ابملرأة، وجاء  وعلى سبيل املثال، فإن أحد احلداثيني نصب فصال كامال من كتابه حماوال إثبات توظيف الفكر األصويل لصاحل القراءات الذكورية ا 3
م، 2009، 1، بريوت، دار املدار اإلسالمي، ط جدل األصول والواقع ذلك الفصل حتت عنوان "تربير وضع املرأة يف الفكر األصويل". ذويب، محادي، 

 . 587-565ص 
ة، وأغلب ما جاء به هي مسائل فقهية وردت يف بعض إال أن املؤلف مل أيت بشيء من الفكر األصويل أو القواعد األصولية مما وظف لتربير اإلجحاف ابملرأ 

الفكر كتب األصول ومل يلتزم مبا ضمنه العنوان، حيث مل يكد أييت بشيء من الفكر األصويل إال مسألة واحدة، حاول أن يستشهد هبا على "ذكورية 
األصوليني تبىن عدد قليل من األصوليني فكرة دخول  األصويل"، وهي مسألة "دخول النساء يف خطاب الرجل"، مدعيا أن "على خالف موقف أغلبية

جهات ثالث  النساء يف خطاب الرجال" فكانت هذه القاعدة من القواعد اليت وظفت لصاحل القراءة الذكورية يف زعمه. إال أن ذلك االدعاء ال يستقيم من
 كما زعم، بل هو رأي املالكية واحلنابلة والظاهرية وبعض الشافعية. قال على األقل، األوىل أن القائلني بدخول املؤنث يف مجع املذكر ليسوا عددا قليال

للرجال   السيناون: "وعندان معاشر املالكية أن الصحيح اندراج النساء يف خطاب التذكري فيشمل اجلميع فلذا قال العالمة ابن عاصم: "كذا اخلطاب
يف التنقيح والصحيح عندان اندراج النساء يف خطاب التذكري قاله القاضي عبد الوهاب  يشمل.... يف حكمه النساء حيث ينقل" قال شارح السعود: قال

تونس، مطبعة  األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع، وكذا احلنابلة وصححه بعض الشافعية". السيناون، حسن بن عمر املالكي، 
اثنية فإان ولو سلمنا بقول القائلني بعدم دخول اإلانث يف مجع الذكور، فإن النصوص ال . ومن جهة 134-133، ص 1م، ج 1928، 1النهضة، ط 

ه من القواعد ينظر فيها هبذه القاعدة فحسب، بل حيكم النظر فيها مجلة من القواعد، فإن خرجت املرأة من اخلطاب الوارد بصيغة التذكري دخلت فيه بغري 
؛ فمع أن هذه القاعدة هي القضية الوحيدة املتصلة مبوضوع الفصل، حيث كان سائره حشوا من اآلراء الفقهية، كما سنبني يف هذا البحث. ومن جهة اثلثة

حكام كان مبنيا مل يضرب مثاال واحدا على ما تولد عن هذه القاعدة من قراءة جمحفة ابملرأة، وال نعتقد إمكان ذلك أصال، فإن استثناء املرأة من بعض األ
 هذه القاعدة، جاءت من جهة النص أو التأويل أو خلل يف توظيف آليات االجتهاد، ال من جهة ذات هذه القاعدة، إال من ابب على أدلة أخرى غري

ن اآلراء االستئناس، وال غريها من القواعد. وحنسب أن عجز الباحث وغريه ممن طعن يف القواعد األصولية، على اإلتيان مبثال واحد صحيح يدل على أ
 تولدة عن قواعد أصولية منحرفة، خري دليل على بطالن دواهم. الزائغة م
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 أوال: حكمة تفضيل أداء الصالة يف املسجد ويف اجلماعات

]الذارايت:  )وما خلقت اجلنَّ واإلنس إال ليعبدون(عبادة هللا تعاىل:  إن الغاية اليت من أجلها خلق اإلنسان هي
، إذ مجعت بني املادة املخلوقات األخرىوقد خلق هللا تعاىل هذا الكائن على طبيعة انفرد هبا من بني سائر  [.56

فاإلنسان من جهة كائن مادي عضوي متكون من عناصر الطبيعة خاضع لقانوهنا، ومن جهة أخرى  .والروح العاقلة
وإن جبل اإلنسان نفسه من قوة وضعف. كائن روحان قادر على املعرفة واحملبة واإلرادة واالدراك واالستشعار مبا يف ب
الفطرة تتطلب االنضباط وحتتاج إىل عزم وجهد على اخلري مبا خلقت عليه روحه من فطرة سليمة، فإن احملافظة على تلك  

من جهته. ولذا جاءت التعاليم الدينية توضح له طريق تلك احملافظة وتضع له وسائلها. وأعظم وسائل التزكية الروحية، 
اىل اليت حترر اإلنسان مما يبعده عن فطرته، مما جاء هبا اإلسالم هي العبادات وعلى رأسها الصالة، حىت جعلها هللا تع

قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم  (كما جاء يف قوله تعاىلأول شروط فالح املؤمن وجناحه يف الدنيا واآلخرة،  
والذين هم على صلواهتم حيافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها (إىل أن قال:  )خاشعون
 . الدين حىت كانت من آخر ما وصى به النيب   وهذا ما جيعل الصالة عمود  .[11-1املؤمنون:  ]  )خالدون

فأكد اإلسالم على العبادات عموما والصالة خصوصا من حيث إهنا متثل الوسائل اليت يواظب اإلنسان من خالهلا 
أجل أن ينعزل عن الدنيا، بل على العالقة الروحانية اليت تربطه بربه وتطهر فطرته مما حلق هبا من مؤثرات الدنيا، ال من 

من أجل أن يعود إليها طاهرا صايف القلب حىت يعمل فيها بصدق وإحسان ويؤدي املهمة اليت خلق من أجلها على 
أحسن الوجوه. يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات، 

 .  4ا: ال يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات اخلمس، ميحو هللا هبن اخلطااي"هل يبقى من درنه شيء؟ قالو 
أبن خيرج اإلنسان من خالهلا يف كل يوم حلظات عن فليس املقصود من الصالة جمرد أدائها، بل املقصود إقامتها 

الح أبداء الصالة بل ابخلشوع فيها كما انشغاالته الدنيوية، لوصل الروح مبصدرها العلوي. ولذلك مل يعلق هللا تعاىل الف
ولتحقيق هذا الغرض من خالل الصالة ال بد .  [2املؤمنون:  ]  )الذين هم يف صالهتم خاشعون(:  سبق من قوله تعاىل

 أن تتوفر جمموعة من الشروط الالزمة لتحقيق اخلشوع أو املعينة على ذلك. 

 
 .1077أخرجه مسلم يف صحيحه، برقم  4
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ومن أهم ما قد يعني على ذلك هو املكان الذي تؤدى فيه، ألن الفكر سرعان ما يسهو ويتعلق مبشاغله ومهومه الدنيوية. 
ان على اخلروج من هذه االنشغاالت يف حني أن املكان الذي يقضي فيه واملكان املخصص للقاء ابخلالق يعني اإلنس

من العلمات اليت حتيي لدى اإلنسان  حوائجه الدنيوية قد ال يساعد يف ذلك. وهكذا يكون ذلك املكان املخصص
املكان وتلك شعورا نفسيا تلقائيا مبناسبة التوقف عن مشاغل الدنيا حلظات، متولدا عن العالقة اجلدلية بني ذلك 

املناسبة. فيتعّود االنسان على اخلشوع فيه حيث كان مكاان ال يتعلق مبشاغل الدنيا وال يذّكر هبا، وملا كان عليه حال 
 ويذكر  ترفع  أن  هللا  أذن  بيوت  يف(:   املوجودين فيه من انصراف عنها وتوجه إىل خالقهم، وهو مما يشري إليه قوله تعاىل

  الزكاة  وإيتاء الصالة وإقام هللا ذكر عن  بيع وال جتارة تلهيهم ال رجال واآلصال ابلغدو فيها له يسبح امسه فيها
[. فذكر هللا وانصراف اجلماعة إىل ذلك ابلغدو واآلصال 37-36]النور:    )خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار

 هللا أن ترفع، وهي املساجد.وعدم االنشغال ابلتجارة والبيع عنه وعن إقامة الصالة وثيق الصلة ابلبيوت اليت أذن  

من هنا جاء األمر أبداء الصالة يف املسجد مع اجلماعة، وجاءت نصوص كثرية حتث على ذلك وتؤكد على فضله، 

"صالة اجلماعة أفضل من   قوله  ، و 5من غدا إىل املسجد وراح أعّد هللا له نزله من اجلنة كلما غدا أو وراح""  قوله  ك

 .6عشرين جزءا"صالة أحدكم وحده خبمس و 
  فطرتهوفضال عن أمهية الصالة يف مجاعة املسجد يف خشوع القلب وسكينة البال لتوفري ما حيتاجه اإلنسان للعودة إىل 

حىت يتمكن من أداء مهمته، فإهنا تتضمن بعدا اجتماعيا مهما حيث يلتقي املصلون مرات عديدة يف اليوم ليقفوا صفا 
ذلك ابإلضافة إىل مركزية املسجد من بني املؤسسات األخرى، كمؤسسة  واحدا، مما شأنه أن يقوي الروابط بينهم.

 بناء الشخصية املتدينة املتوازنة املؤثرة يف اجملتمع أتثريا بناء وفعاال. روحية واجتماعية وتعليمية. فال ختفى أمهية املسجد يف
 قدم املدينة هو بناء املسجد، واحلث على الرتدد عليه. وقد جعل النيب عندما   ولذلك كان من أول ما قام به النيب  

 

 

 
 .662أخرجه البخاري يف صحيحه، برقم  5
 . 1040أخرجه مسلم يف صحيحه، برقم  6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
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  بني املسجد واإلميان احلقيقي عالقة جدلية، فروي عنه  أنه قال: "إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له

  . وجعل النيب  7[18" ]التوبة: )إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر(ابإلميان، قال هللا عز وجل 

لهم هللا عالقة اإلنسان الوطيدة ابملسجد من أسباب التمتع بظل عرش الرمحن يوم القيامة، فذكر بني السبعة الذين يظ

. إىل غري ذلك من اآلايت واألحاديث الكثرية الدالة على فضل املسجد وأمهيته يف املهمة 8"رجل قلبه معلق يف املساجد"
 اليت خلق من أجلها اإلنسان.

ــيف العموم اليت ال تفرق بني  وهذه النصــــوص املؤكدة على أمهية الصــــالة يف املســــجد ويف اجلماعة قد جاءت أكثرها بصــ
املرأة كـــــــــــــــ"من" و"أحدكم" وغريها. وحىت اليت وردت ابأللفا  اخلاصـة ابلذكور كلفل "رجل" أو "رجال"، فإهنا الرجل و 

. "وال  9ختاطب النســــاء بنفس الدرجة. ولذلك "صــــرح علماء األمة أبن خطاب القرآن بصــــيغة التذكري يشــــمل النســــاء"
ــنة يف إجراء أحكام  ــاء إىل تغري اخلطاب من تذكري إىل أتنيث وال  حتتاج العبارات من الكتاب والســــ الشــــــريعة على النســــ

 ،  ألن القاعدة أن كال اجلنسني يتساواين إزاء مجيع احلقوق والواجبات ما مل يوجد مانع للتساوي.10عكس ذلك"

رض فجميع الناس متساوون أمام أصل اخلطاب الديين لتساويهم يف أصل البشرية، ما مل مينع من ذلك عارض من عوا
املساواة، وهي الفوارق املؤثرة يف التساوي بينهم يف القضية املعينة. أما إذا كانت الصفات الفارقة غري مؤثرة يف التساوي 

وجب احلكم ابلتساوي. وهذا ما  –وهي الصفات الطردية  –حبيث ال يكون هلا مدخل يف احلكم أو اخلطاب املوجه 
 بنفي الفارق"، أو "القياس بنفي الفارق".  يسميه األصوليون "إحلاق املسكوت ابملنطوق

والقياس بنفي الفارق يكون بني أمرين مشرتكني يف كثري من الصفات اجلامعة، فيبحث عن الفارق، فإذا مل يوجد فارق 
 له مدخل يف احلكم أبن يقال: ال فرق بني الفرع واألصل إال كذا وكذا، وذلك ال مدخل له يف احلكم، فيلزم اشرتاكهما 

 

 

 
 تشهد له اآلية املذكورة.  ، واحلديث ضعيف لكن معناه صحيح كما 2617، والرتمذي يف سننه برقم 11725أخرجه أمحد يف مسنده برقم  7
 . 91، ومسلم يف صحيحه برقم 660متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  8
 .96م، ص 1988، 3، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ط مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، حممد الطاهر،  9

 نفس املرجع والصفحة.  10
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  12ى بعض األصوليني هذا النوع من القياس "القياس يف معىن األصل". وقد مس11يف احلكم الشرتاكهما يف املوجب له

 .  13أو "قياس املعىن" وأىب بعضهم أن يسمي هذا قياسا بل اعتربه مندرجا يف خطاب األصل

"من أعتق شركًا له يف عبد فكان له مال يبلف مثن العبد قّوم عليه قيمة َعدل، فأعطى  ومن أمثلته قول رسول هللا 

. قال الطويف: العتق يف العبد، واألمة مثله إذ ال أتثري 14ِحصصهم، وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق"شركاءه  
للذكورة واألنوثة يف هذا احلكم وحنوه يف ُعرف الشرع وتصرُّفه، وإن كان للذكورية واألنوثية أتثري يف الفرق يف بعض 

: "أميا رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلَس، فصاحب .[ وكذلك قوله  األحكام كوالية النكاح والقضاء والشهادة ]..

فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على (، فنقول: املرأة يف معىن الرجل يف ذلك، وقوله تعاىل: 15املتاع أحق مبتاعه"

 .16[، فنقول: العبيد يف معىن اإلماء يف تنصيف احلد"25]النساء:    )احملصنات من العذاب

وقال الغزايل: "خصص الرجل يف قوله: "أميا رجل مات أو أفلس" ألن الغالب أن البيع يصدر من الرجال، فيكون اللفل 

 .17خاصا واملراد به عاماً حىت يسبق إىل الفهم منه اإلنسان دون الرجل خاصة"

ة يف اخلطاب وإن جاء ابأللفا  اخلاصة ابلرجال، ما مل يؤثر وصف األنوثة يف ذلك. والتمييز بني فاألصل دخول املرأ
األوصاف الطردية واألوصاف املؤثرة يعرف ابألدلة الشرعية. فبقي النظر يف مدى أتثري وصف األنوثة يف الصالة يف 

 املسجد ويف اجلماعة من عدمه. 

 

 

، ص 2، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون اتريخ، ج حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامعالعطار، حسن بن حممد، راجع:  11
، ص 3م، ج 1995ه/1416، بريوت دار الكتب العلمية، اإلهباج يف شرح املنهاج ، والسبكي، علي بن عبد الكايف، وابنه عبد الوهاب السبكي، 293
، والشوكان، 255، ص 5م، ج  1994هـ/1414، 1، دار الكتيب، ط البحر احمليط يف أصول الفقهي، بدر الدين حممد بن عبد الوهاب، ، والزركش87

 .     222م، ص 1999هـ/1419، 1، بريوت، دار الكتاب العريب، ط إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولحممد بن علي، 
، 4، ص 4، بريوت، املكتب اإلسالمي، بدون اتريخ، ج اإلحكام يف أصول األحكامدين علي بن سامل الثعليب، راجع مثال: اآلمدي، سيد ال 12

 . 143م، ص 2009ه/1430، الدار البيضاء، دار الرشاد احلديثة، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصولوالتلمسان، الشريف حممد بن أمحد، 
 . 435، ص1، مرجع سابق، ج يف حتقيق احلق من علم األصولارشاد الفحول راجع: الشوكان،  13
 .1501، ومسلم يف صحيحه برقم 2522متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  14

 . حكم األلبان: ضعيف. 2358، وابن ماجه برقم 4676، والنسائي برقم 1262، والرتمذي برقم 3519أخرجه أبو داود برقم  15
 .  352، ص 3م، ج 1987هـ/1407، 1، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط شرح خمتصر الروضةجنم الدين،  الطويف، 16
 . 62م، ص 1995ه/1415، 1، الرايض، مكتبة العبيكان، ط أساس القياس الغزايل، حممد أبو حامد،  17
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ماعة ما ذكران من املصــــاحل العائدة على اإلنســــان يف بعده الروحي واالجتماعي  وإذا كانت للصــــالة يف املســــجد ويف اجل
ــيه من مقومات   ــانية وما تقتضـــــــ ــل اإلنســـــــ ــرتاك املرأة معه يف أصـــــــ وغريمها، فال ميكن ادعاء أن ذلك خاص ابلرجل الشـــــــ

بوجود الفارق املؤثر يف   واحتياجات، فال ريب أن املرأة يف معىن الرجل يف هذه االســــــــتفادة من هذه املصــــــــاحل. وإذا قلنا
االحلاق، فال بد أن يكون ذلك الوصــــــــف مؤثرا حبيث تكون مفســــــــدة اإلحلاق أكرب من املصــــــــلحة العظيمة الكامنة يف 
صــالة اجلماعة يف املســجد، أو تكون مصــلحة عدم اإلحلاق أكرب من مصــلحة اإلحلاق. وال بد من تنقيح هذا الوصــف  

 به ما ال اعتبار له يف احلكم وحىت ال جيرد من بعض ما يؤثر فيه.  املؤثر يف عدم اإلحلاق حىت ال يعلق 

وعلى هذا األســاس وجب تناول بعض األخبار اليت توحي بعدم إحلاق املرأة ابلرجل يف تفضــيل الصــالة يف اجلماعة ويف  

ديث "صـالة املرأة . وح18املسـجد، بل اسـتحباهبا هلا يف بيتها. كحديث "ال متنعوا نسـاءكم املسـاجد، وبيوهتن خري هلن"

. وحديث "خري مســــاجد  19يف بيتها أفضــــل من صــــالهتا يف حجرهتا وصــــالهتا يف خمدعها أفضــــل من صــــالهتا يف بيتها"

 ، إىل غري ذلك من األخبار العديدة.  20النساء قعر بيوهتن"

  رأوا أهنا، إال أن بعض املعاصـرين 21وإن كان كل نص من هذه النصـوص ال يسـلم من مقال من جهة الصـناعة احلديثية

وأن صــالة املرأة يف املســجد   23. وأكد بعضــهم على أن أحاديث الباب كلها منكرة22ترتقي إىل الصــحة مبجموع طرقها
خري من صـــــالهتا يف بيتها إعماال لعموم األخبار الدالة على فضـــــل الصـــــالة يف املســـــجد. قال الشـــــيخ عبد هللا اجلديع:  

 الباب متفاوتة، تقوية بعضها ببعض على ضعف مجيعها وبعضها منكر، ال يستقيم على القواعد. "األحاديث يف هذا 

 

 
 . 755، وأخرجه احلاكم يف مستدركه برقم 1684، وابن خزمية يف صحيحه برقم 567، وأبو داود يف سننه برقم 5468أمحد يف مسنده برقم أخرجه  18
 . 1688، وابن خزمية يف صحيحه برقم 570أخرجه أبو داود يف سننه برقم  19
 . 756اكم يف مستدركه برقم ، واحل1683، وابن خزمية يف صحيحه برقم 26542أخرجه أمحد يف مسنده برقم  20
هتا يف بل يوحي كالم بعض احملدثني ابلشك يف سائر األحاديث الواردة يف هذا الباب، قال ابن خزمية: "ابب اختيار صالة املرأة يف بيتها على صال 21

أيب اثبت هذا اخلرب من ابن عمر، وال هل مسع  املسجد، إن ثبت اخلرب، فإن ال أعرف السائب موىل أم سلمة بعدالة وال جرح، وال أقف على مساع حبيب بن
صحيح ابن قتادة خربه من مورق، عن أيب األحوص أم ال، بل كأن ال أشك أن قتادة مل يسمع من أيب األحوص"، ابن خزمية، أبو بكر حممد بن إسحاق، 

 .92، ص 3، بريوت، املكتب اإلسالمي، بدون اتريخ، ج خزمية
 .237، ص 1م، ج 2008هـ/1429، 1، القاهرة، دار ابن القيم، ط أحكام النساء جامعراجع: العدوي، مصطفى،  22
، حبث منشور على موقع الباحث: فضل خروج املرأة من بيتها إىل املسجدراجع مثال: األمني، حممد،  23

http://www.ibnamin.com/masjid.htm  

http://www.ibnamin.com/masjid.htm
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زد عليه أهنا خرجت عن األصــل يف اســتواء الذكور واإلانث يف خطاب التكليف، وترك نســاء الصــحابة ملا ورد يف هذه  

ومع ذلك فإن الفقهاء وسائر العلماء كادوا أن يتفقوا على مطلق التمييز بني املرأة   24 اآلحاديث الضعيفة من الفضل."

ــتحباب الصـــالة يف املســـجد ويف اجلماعة ما عدا ابن حزم الظاهري.  ــاءوالرجل يف اسـ . 25واختلفوا يف جواز مجاعة النسـ
ــلية صــــــــــــــالة املرأة يف بيتها يعين أهنم  أيخذون بتلك األحاديث، فرأينا يف هذا فذهاب مجاهري العلماء إىل القول أبفضــــــــــــ

الدراســــــــــة أن ةوض يف معاجلة مضــــــــــموهنا مســــــــــايرة ملن يرى ثبوهتا للتنبيه على ضــــــــــعف داللتها على ما ذهبوا إليه من  
ــعفها. غياب املرأة عن املســـــــــــجد واقع تعم به البلوى يف و  مذهب، على افرتاض ثبوت األحادث، وإن كنا منيل إىل ضـــــــــ

 ال يغين االكتفاء بتضعيف األحاديث، بل وجب توجيهها ملن متسك بصحتها.سائر أحناء األرض، ف

ــل صــــــــالة املرأة يف بيتها وإن كان ظاهرها متناقض مع غريها من   فال ميكن التغاضــــــــي عن النصــــــــوص املؤكدة على فضــــــ
 االحتياجات  األخبار الدالة على عموم فضــل الصــالة يف املســجد ويف اجلماعة، ومع كون املرأة ال ختتلف عن الرجل يف

 الروحية وجممل االحتياجات االجتماعية، كما سنبني الحقا.  

هذا التناقض الظاهري واألخبار اليت تدل على خالف ما تدل عليه أحاديث تفضـيل صـالة املرأة   بيان وقبل الشـروع يف 
عســــى   –األحاديث  على افرتاض صــــحة –يف بيتها، جيدر بنا أن نبحث يف علة احلكم بتفضــــيل صــــالة املرأة يف بيتها  

 أن تتحرر املسألة ويرتفع التناقض بظهور حمل التفضيل. 
 

 
 الستور يف مراسالت بني الشيخ اجلديع والباحث.   وردت هذه 24
أم امرأة، لفعل يف املوسوعة الفقهية الكويتية: "أما ابلنسبة للنساء: فعند الشافعية واحلنابلة يسن هلن اجلماعة منفردات عن الرجال، سواء أأمهن رجل جاء  25

أن تؤم أهل دارهاـ وألهنن من أهل عائشة وأم سلمة ـ رضي هللا تعاىل عنهما ـ وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أم ورقة أبن جتعل هلا مؤذان يؤذن هلا وأمرها 
مجاعة النساء، ألن الفرض، فأشبهن الرجال، أما احلنفية: فإن اجلماعة للنساء عندهم مكروهة، وألن خروجهن إىل اجلماعات قد يؤدي إىل فتنة، ومنع املالكية 

املوسوعة  صح للمرأة حضور مجاعة الرجال إذا مل تكن خمشية الفتنة". من شروط اإلمام أن يكون ذكرا، فال تصح إمامة املرأة لرجال، وال لنساء مثلها، وإمنا ي
، الكويت، دار السالسل، األجزاء  2: ط 23-1هـ، األجزاء  1427ه إىل 1404، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، من الفقهية الكويتية

 .167، ص 27رة، ج ، طبع الوزا2: ط 45-39، مصر، مطابع دار الصفوة، األجزاء 1: ط 24-38
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 اثنيا: املرأة واملسجد

 من اعتياد النساء املساجد  أ. موقف النيب  

 . جواز أداء املرأة صالهتا يف املسجد1
"ال متنعوا  ينهى األزواج عن منع زوجاهتم من الذهاب إىل املساجد، ومن ذلك ما جاء يف قوله  لقد كان النيب 

"ال   وقوله    ،27"إذا استأذنت امرأة أحدكم إىل املسجد فال مينعها"  وقوله  ،  26نساءكم املساجد إذا استأذّنكم إليها"

. وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: "أعتم 29، وقوله "ائذنوا للنَساء ابلليل إىل املساجد"28متنعوا إماء هللا مساجد هللا"
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة ابلعشاء ]أي أخرها حىت اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته[، وذلك قبل أن يفشو 

انم النساء والصبيان ]أي من ينتظر الصالة منهم يف املسجد[، فخرج فقال ألهل اإلسالم، فلم خيرج حىت قال عمر: 

 ، ففي احلديث داللة على وجود النساء يف املسجد.30املسجد: »ما ينتظرها أحد من أهل األرض غريكم«"
يف املساجد ، وكنَّ يصلني كذلك يف مسجده منذ أتسيسه إىل وفاته  وكان النساء حيضرن صالة اجلماعة مع النيب 

خالل عشر سنني، من الفجر  . وهكذا ظلت النساء يشهدن اجلماعة معه 31واملصليات املختلفة يف املدينة وحوهلا

واحمليض منهن. وأابح  32حبضور صالة العيدين، حىت ذوات العواتق إىل العشاء، ليال وهنارا، فريضة وانفلة. وأمرهم 

كان يعتكف   . وروت عائشة رضي هللا عنها "أن النيب  33واالعتكاف  هلن حضور صالة اجلنازة واخلسوف والكسوف

 احللقات التعليمية،   كما أابح هلن حضور.34العشر األواخر من رمضان حىت توفاه هللا، مث اعتكف أزواجه من بعده"
 

 
 .135أخرجه مسلم يف صحيحه برقم  26
 .134، ومسلم يف صحيحه برقم 5238متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  27
 .136، ومسلم يف صحيحه برقم 900متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  28
 .139م ، ومسلم يف صحيحه برق899متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  29
 ومعه هذا الشرح حملمد فؤاد عبد الباقي.  218، ومسلم يف صحيحه برقم 566متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  30
 . 27، ص3م، ج 2011هـ/1432، 7القاهرة، دار القلم، القاهرة، ط حترير املرأة يف عصر الرسالة، راجع: أبو شقة، عبد احلليم،  31
 العواتق مجع عاتق، وهي الفتاة اليت جتاوزت احللم. 32
 .  28ص 3، ج حترير املرأة يف عصر الرسالةراجع: أبو شقة، عبد احلليم،  33
 .1172، ومسلم يف صحيحه برقم 2026متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  34
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يكتفي ابلسماح للنساء حبضور الصالة يف املسجد فحسب،  . فما كان النيب 35وغري ذلك من األنشطة واملناسبات
 بل كان حيثهن على اخلروج إليه يف مناسبات، وكان يشركهن يف حياة املسجد وما يقع فيه من نشاط.

كان أيمر   صالة العشاء من أجلهن مع أنه  ييسر الظروف حلضور النساء اجلماعة، فقد قدم  وقد كان النيب 

. وحىت يف األوضاع اليت قد توحي ابقتضاء 36يف صالته من أجل بكاء طفل حىت ال يشق على أمهبتأخريها، وجتّوز 
فيها ابخلروج   منعهن من حضور اجلماعة بسبب اخلوف على حياهتن أو أعراضهن أو بسبب الفتنة، قد مسح هلن النيب  

. ومن ذلك إمكان 37ابلليل إىل املساجد""ائذنوا للنَساء    إىل املسجد، ومن ذلك خروجهن ابلليل، كما سبق من قوله  
خري صفوف الرجال املقدم، وشرها املؤخر، وشر صفوف النساء " اطالعهن على عورات الرجال، كما جاء يف قوله 

املقدم، وخريها املؤخر. مث قال: اي معشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن، ال ترين عورات الرجال؛ من 

 .  38"ضيق األزر
وعن ابن عباس رضي هللا عنه، قال: "كانت امرأة تصلي خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حسناء من أحسن 
الناس، فكان بعض القوم يتقدم حىت يكون يف الصف األول لئال يراها، ويستأخر بعضهم حىت يكون يف الصف املؤخر، 

" ]احلجر: )ستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين ولقد علمنا امل(فإذا ركع نظر من حتت إبطيه، فأنزل هللا تعاىل 

من حضور اجلماعة ملا تسببه من افتتان  . فلم يعاتب القرآن املرأة عندما نزل يف حق هؤالء، ومل مينعها النيب 39[24
 للرجال. 

املصلحة اليت يشتمل عليها حضور النساء للجماعة يف املسجد على ما قد يرتتب عليها من مفاسد،   وهكذا قدم النيب  
 مما يدل على أمهية ذلك احلضور ورجحان مصاحله على مفاسده. 

 

 
 .  28ص 3، ج حترير املرأة يف عصر الرسالةع: أبو شقة، عبد احلليم، راج 35
 .27، ص 3راجع كل ذلك يف املرجع السابق، ج  36
 .139، ومسلم يف صحيحه برقم 899متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  37
 . حكم األرنؤوط: حديث صحيح.  14123أخرجه أمحد يف مسنده برقم  38
، قال الشيخ  1046، وابن ماجة يف سننه برقم 870، والنسائي يف سننه برقم 3122، والرتمذي يف سننه برقم 2783نده برقم أخرجه أمحد يف مس  39

 . 70السنة، ص األلبان: "رواه أصحاب "السنن" وغريهم كاحلاكم، وصححه، ووافقه الذهيب، وهو كما قاال". األلبان، جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب و 
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 . هني النساء عن املسجد مل يرد إال يف حالة التطيب2
مل يرد يف القرآن والســــنة منع للنســــاء من حضــــور املســــاجد يف أي حال من األحوال إال حالة واحدة هي التطبيب كما  

ا امرأة أصــابت خبورا فال تشــهد معنا العشــاء اآلخرة" جاء يف قول النيب   "ال متنعوا إماء هللا مســاجد   :. وقال 40"أميُّ

 .41ولكن ليخرجن وهن تفالت" هللا

إن اإلسالم مل يتجاهل ما فطر عليه اإلنسان من ميل إىل اجلنس اآلخر ومل يطالب اإلنسان بطمسه، بل جاء أبحكام 
وتوجيهات تقصد إىل ضبط الغريزة اجلنسية وتنظيمها، كالزواج وغض البصر وسرت العورة، اخل. وبعض هذه األحكام 

جل أكرب بكثري من إغراء الرجل اجلسدي هلا، ومن هنا قال والتوجيهات جاءت خاصة ابملرأة، ألن إغراءها اجلسدي للر 
 [، فبدأ ابلنساء ومل يذكر الرجال. 14]آل عمران:   )زين للناس حب الشهوات من النساء(تعاىل:  

وما جاء من هني عن خروج املرأة إىل املسجد يف حال التطيب يدخل ضمن هذا اإلطار إذ أن التطيب ذريعة إىل إغراء 
الرجال وإشعال غريزهتم اجلنسية، ولذلك مل يكن هذا النهي مقتصرا على اخلروج إىل املساجد بل جاء مطلقا كما تدل 

 رأة متطيبة. عليه األحاديث. هذا ملن قال مبطلق حترمي خروج امل
هنيا مطلقا عن خروج املرأة متعطرة إىل املسجد، أو محلوا مطلقها على  وقد ضعف بعض العلماء األحاديث الناهية

األحاديث املقيدة بصالة العشاء أو بطلب إجياد الريح. فذهب بعضهم إىل أن التحرمي الوارد يف احلديث مقيد بصالة 
لليل من تعرض لالعتداء بسبب ما قد جيده بعض ممن يف قلوهبم مرض من العشاء، ملا خيشى عليها عند خروجها اب

رحيها. "قال ابن امللك: واألظهر أهنا خصت ابلنهي ألهنا وقت الظلمة وخلو الطريق، والعطر يهيج الشهوة، فال أتمن 

  .42املرأة يف ذلك الوقت من كمال الفتنة، خبالف الصبح واملغرب، فإهنما وقت فاضح"
بعضهم إىل أن النهي خاص ابملبالغة يف التطيب ليجد الناس ريح املرأة كما يفهم من ظاهر قوله "أميا امرأة وذهب 

 ، فقالوا أن الالم هنا للتعليل، فال تدخل املرأة يف النهي واإلمث إال إذا 43استعطرت، فمرت بقوم ليجدوا رحيها فهي زانية"

 
 .143سلم يف صحيحه برقم أخرجه م 40
 . حكم األلبان: حسن صحيح. 565أخرجه أبو داود يف سننه برقم  41
، ص 3م، ج 2002ه/1422، 1، بريوت، دار الفكر، ط مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح علي القاري، حممد اخلطيب التربيزي املال اهلروي،  42

837 . 
 . قال األرنؤوط: إسناده جيد. 9361، والنسائي يف سننه برقم 19711أخرجه أمحد يف مسنده برقم  43



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 37 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

شد اجلد معلقا على عدم هني اإلمام مالك عن لبس املرأة اخللخال: "ألن الرجال. قال ابن ر   فتنةكان قصدها ابلتعطر  
الذي حيرم عليهن إمنا هو ما جاء النهي فيه من أن يقصدن إىل إمساع ذلك وإظهاره من زينتهن ملن خيطرن عليه من 

[ ومن هذا املعىن ما روي 31]النور:  )وال يضربن أبرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن (الرجال: قال هللا عز وجل: 

. واستدل 44من أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »أميا امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا رحيها فهي زانية«"
: "كنا ةرج مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل مكة فنضمد اجمليزون خلروج املرأة متطيبة بقول عائشة رضي هللا عنها

.  45ا ابلسك املطيب عند اإلحرام، فإذا عرقت إحداان سال على وجهها فرياه النيب صلى هللا عليه وسلم فال ينهاها"جباهن
إىل غري ذلك من أوجه اخلالف بني العلماء يف هذه القضية. وامللفت للنظر ههنا هو أن سائر أحاديث النهي عن خروج 

مما يوحي بعالقة سببية بني الصالة يف اجلماعة والنهي عن تطيب املرأة متطيبة جاءت يف سياق خروجها إىل الصالة، 
 واألحكام اليت أثبتتها الشريعة مراعاة ملقصد اخلشوع كما سيأيت.  النساء لعلها تعود إىل مجلة الرتتيبات

لنهي هنا متعلق ، فار )سواء أكان النهي مطلقا أم مقيدا بصالة العشاء أم بنية االغراء أم لعلة اخلشوع(وأاي ما كان األم
خبروجها إىل املسجد بل مبا قد  متعلقابذريعة من ذرائع االفتتان ابملرأة وال يدل على أهنا فتنة يف ذاهتا، فلم يكن النهي 

املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من "  . وأما قول النيب  يصحب ذلك من ذرائع االفتتان 

فإمنا يدل على شدة اغراء املرأة للرجل، ولذلك يستشرفها الشيطان، فإن الشيطان يتعلق ،  46"بيتهاوجه رهبا وهي يف قعر  
بكل ما من شأنه أن يكون ذريعة لإلغواء سواء عند الرجل أو عند املرأة، إال أن االغراء اجلسدي أشد عند املرأة، مما 

ينتها إال ما أابح هلا الشرع من أجل حفظها وإبعاد من شأنه أن يعود عليها والرجل ابلضرر، فوجب أن ال تبدي من ز 

 .47حيلة الشيطان عنها وعن الرجل

 

 
، 2المي، ط ، بريوت، دار الغرب اإلسالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجةابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد،  44

 . 625، ص 17م، ج 1988هـ/1408
 واللفل له. حكم األلبان: صحيح.   1830، وأبو داود يف سننه برقم 24502أخرجه أمحد يف مسنده برقم  45
راجح أنه  ، وقال األلبان اسناده صحيح، وقال الشيخ عبد هللا اجلديع "ال1685، وابن خزمية يف صحيحه برقم 2061أخرجه البزار يف مسنده برقم  46

 حديث ضعيف مرفوًعا، صحيح من قول عبد هللا بن مسعود ". 
 .695، مرجع سابق،  ص حترير املرأة يف عصر الرسالةراجع: أبو شقة، عبد احلليم،  47
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فاإلغراء ابجلنس اآلخر أمر طبيعي )بل مقصود يف حدود معينة( وقد وضعت الشريعة بني الرجل واملرأة محى متألف من 
الذرائع اليت قد تؤدي إىل جرمية الزان. وإذا كانت تلك األحكام أشد وضوحا عند املرأة، فذلك ملا أشران إليه من قوة 

ذا الصدد أبحكام خاصة ابملرأة تقصد إىل رفع املرأة يف نظر الرجل اجنذاب الرجل للمرأة جسداي، فجاءت الشريعة هب
 من جمرد جسد يشتهى إىل كائن عاقل ذو شخصية ومهارات، جدير ابالحرتام والتقدير.   

 ب. آراء الفقهاء يف هذه املسألة

يف بيتها وجعلوه هو األصل.   أهنم قالوا مبطلق تفضيل أدائهاذهب مجهور الفقهاء إىل جواز ذهاب املرأة إىل املسجد، إال  

. وقد أشران 48"صالة املرأة يف بيتهاجاءت الرتمجة والتبويب يف كثري من كتب احلديث والفقه حتت عنوان: "فضل  وقد 
وقد بىن رأيه على نسخ قوله من قبل إىل أن ابن حزم مل يذهب هذا املذهب ومل يفرق بني املرأة والرجل يف هذه املسألة.  

 "وكلمة 49"صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف خُمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها .

. ومن هنا ذهب إىل تفضيل صالة 50دت عند أيب حممد بن حزم بكلمة "مسجدها""خمدعها" الواردة يف احلديث قد ور 
: »إن صالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا يف -عليه السالم  -قائال "وأما قوله املرأة يف املسجد على صالهتا يف بيتها، 

: »إن صالهتا -سالم عليه ال -مسجدها«، وصالهتا يف مسجدها أفضل من خروجها إىل صالة العيد منسوخ بقوله 
يف مسجدها أفضل من صالهتا يف بيتها« وحضه على خروجها إىل صالة العيد. وال جيوز أن نقطع على نسخ خرب 

 . صحيح إال حبجة
فنظران يف ذلك: فوجدان خروجهن إىل املسجد واملصلى عمال زائدا على الصالة؛ وكلفة يف األسحار والظلمة والزمحة 
واهلواجر احلارة؛ ويف املطر والربد؛ فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخا مل خيل ضرورة من أحد وجهني ال اثلث هلما: 

ية لصالهتا يف بيتها؛ فيكون هذا العمل كله لغوا وابطال، وتكلفا وعناء، إما أن تكون صالهتا يف املسجد واملصلى مساو 
 وال ميكن غري ذلك أصال؛ وهم ال يقولون هبذا، أو تكون صالهتا يف املساجد واملصلى منحطة الفضل عن صالهتا يف 

 
"ابب اختيار صالة املرأة يف حجرهتا على صالهتا يف دارها وصالهتا يف مسجد قومها على صالهتا يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم  :ابن خزمية قال 48

 م "صالة يفوإن كانت صالة يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم تعدل ألف صالة يف غريه من املساجد وهو الدليل على أن قول النيب صلى هللا عليه وسل
صحيح   مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه" من املساجد إمنا أراد به صالة الرجال دون صالة النساء". ابن خزمية، حممد أبو بكر بن إسحاق،

 . 94، ص 3، بريوت، املكتب اإلسالمي، بدون اتريخ، ج ابن خزمية
 ن حبان واحلاكم والذهيب واأللبان واألرنؤوط وغريهم. . صححه مجاعة من احملدثني منهم اب570أخرجه أبو داود يف سننه برقم  49
 .175، ص 2، بريوت، دار الفكر، بدون اتريخ، ج احمللى ابآلاثرراجع: ابن حزم، أبو حممد علي األندلسي الظاهري،  50
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حيط من الفضل يف صالة ما بيتها كما يقول املخالفون، فيكون العمل املذكور كله امثا حاطا من الفضل، وال بد؛ إذ ال  

 . عن تلك الصالة بعينها عمل زائد إال وهو حمرم، وال ميكن غري هذا
وليس هذا من ابب ترك أعمال مستحبة يف الصالة، فيحط ذلك من األجر لو عملها؛ فهذا مل أيت إبمث لكن ترك 

له لو مل يعمله، وأحبط بعض أعمال بر، وأما من عمل عمال تكلفه يف صالته فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصل 
 .عمله: فهذا عمل حمرم بال شك ال ميكن غري هذا

وليس يف الكراهة إمث أصال، وال إحباط عمل؛ بل فيه عدم األجر والوزر معا، وإمنا اإلمث إحباط على احلرام فقط وقد 
ة معه يف مسجده إىل أن مات مل مينع النساء قط الصال  -صلى هللا عليه وسلم    -اتفق مجيع أهل األرض أّن رسول هللا  

؛ وال اخللفاء الراشدون بعده، فصح أنه عمل منسوخ؛ فإْذ ال شك يف هذا فهو عمل بر، ولوال ذلك -عليه السالم  -
هذا لو صح ، وال ترََكهن يتكلفنه بال منفعة، بل مبضرة، وهذا العسر واألذى، ال النصيحة. -عليه السالم -ما أقره 

 .  51"مها ال يصحان؟ذانك احلديثان فكيف و 

أول من الحل التناقض بني النصوص اليت يقتضي ظاهرها مطلق تفضيل صالة املرأة  –يف حدود علمنا  –فابن حزم 
يف بيتها وغريها من األخبار. إال أنه مل يوفق يف رفع التناقض وحترير املسألة، إذ أنه جلأ إىل النسخ والتضعيف. أما 

اء، بدليل ختصيصهم فضل املساجد ابلرجال دون النساء كما سبق. أما النسخ، فقد التضعيف، فلم يقل به جل العلم

. وهو رد ضعيف؛ فأما 52رد عليه بعض الباحثني أبنه ال ميكن القول ابلنسخ لعدم التناقض وعدم معرفة املتقدم واملتأخر
وامتدت إىل عصور الصحابة   معرفة املتقدم واملتأخر، فإن مشاهدة النساء اجلماعات يف املساجد كانت إىل وفاة النيب  

ومن بعدهم. وأما التعارض بني األحاديث اليت حتث على حضور اجلماعة واليت حتث على الصالة يف البيت فواضح 
ك فإن قلنا أبفضلية صالة املرأة يف بيتها فإما أن يكون ثواب صالهتا يف بيتها مبثابة كما ظهر من كالم ابن حزم. وكذل

صالة املنفرد وكذلك صالهتا يف املسجد، وهذا يتناىف مع مبدأ املساواة حيث ينال الرجل املصلي يف مجاعة املسجد 
سبع وعشرين صالة، وهو كذلك ثواب سبع وعشرين صالة من دون املرأة. وإما أن تكون صالهتا يف بيتها بثواب 

متناقض مع مبدأ املساواة لزايدة الكلفة على الرجال يف احلصول على نفس الثواب بدون أن يظهر وجه ذلك التكليف 
 اإلضايف، أو حبصول املرأة على أجر حيصل عليه الرجل بدون أن تتكلف ما يتكلفه الرجل يف احلصول عليه دون أن 

 
 . 176-175، ص 2املرجع السابق، ج  51
 .341، ص 1، مرجع سابق، ج جامع أحكام النساءراجع: العدوي، مصطفى، 52
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ومع عموم قوله   إلضافة إىل أن ذلك متناقض مع عمل كثري من النساء يف عهد رسول هللا  تظهر علة ذلك التفريق. اب

  ""ومع عموم قول  53صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ،  " صالة يف مسجدي هذا أفضل من

. فهذا يقتضي أن املرأة ال حتصل على أجر ألف صالة عند شهودها اجلماعة 54ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام"
حيث إن صالهتا يف بيتها أفضل، أو أن صالهتا يف بيتها أفضل من ألف صالة يف أي مسجد من  يف مسجد النيب 

 ، وال يقول بذلك أحد من العلماء.املساجد مبا يف ذلك مسجد النيب  

حديث تفضيل صالة املرأة يف بيتها عن صالهتا يف املسجد النبوي[ من مجلة املخصِّصات   قال الشيخ األلبان: "وهو ]أي
لقوله صلى هللا عليه وسلم: "صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد؛ إال املسجد احلرام". 

 بيوهتن خري من الصالة يف فهو يدل على أن هذا الفضل خاص ابلرجال دون النساء، وأن صالهتن يف .رواه مسلم
مسجده صلى هللا عليه وسلم ومنه تعلم أن هتافت النساء على الصالة فيه وال سيما يف موسم احلج؛ مما يدل على 
جهلهن ابلشرع، أو استهتارهن إبرشاده، والسيما والكثري منهن خيالطن الرجال حىت يف شدة الزحام، وذلك عند خروج 

هذا ما كنت قلته يف الطبعات السابقة، مث  . املشتكى من قلة حيائهن، وقلة َغرية رجاهلنالرجال من املسجد، فإىل هللا
بدا يل أنه ال مسوغ الدعاء التخصيص، وأن الصواب ترك احلديث على عمومه، فيشمل النساء أيًضا، وأنه ال ينايف أن 

من صالهتا يف املسجد، لكنه لو صالها يف صالهتن يف بيوهتن خري هلن، كما ال ينايف أن صالة السنة يف البيت أفضل 
وهلذا؛ فالتهافت املذكور ال داعي له على   .مسجد من املساجد الثالثة يكون له أجر التفضيل اخلاص هبا، واملرأة كذلك

 . 55كل حال، فعلى النساء املسلمات االنتهاء عنه، وبذلك تزول كثري من املفاسد، وهللا من وراء املقصد"

أنه يقيس تفضيل صالة املرأة يف بيتها على تفضيل صالة النافلة يف البيت من حيث ترتب األجر.  األلبانفظاهر كالم  
 فتكون صالهتا يف البيت خري هلا من صالهتا يف املسجد النبوي، إال أهنا تنال أجر التفضيل اخلاص ابملساجد الثالثة لو 

 

 
 .612أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  53
 .1122أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  54
 . 55م، ص  2002هـ/1423، 3، القاهرة، دار السالم، ط جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنةاأللبان، انصر الدين،  55
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، ويضاف إليها علة 56النافلة يف البيت كما جاءت عند العلماء هي االبتعاد عن الرايءصلتها فيها. وعلة تفضيل صالة  
 يرآؤون (االنصراف عن اخلشوع حيث إن املصلي ليس له أن خيشع ويرائي يف آن واحد، كما يفهم من قوله تعاىل:  

[. فالرايء واالنصراف عن اخلشوع من شأهنما أن يقلال أجر الصالة 142]النساء:  )الناس وال يذكرون هللا إال قليال
بل أن يبطاله، فكان من املناسب أن تكون صالة النافلة يف البيت أفضل من صالهتا يف املسجد. أما إن صالها املصلي 

دم اخلشوع، أما إذا صالها يف يف إحدى املساجد الثالثة، فإنه يكون له أجر التفضيل مع احتمال حبوطه ابلرايء وع

. ومن هنا كانت صالة 57البيت، فيكون له نفس ذلك األجر مع تقليل ذلك االحتمال وفوائد أخرى مرتتبة على ذلك
النافلة يف البيت أفضل من صالهتا يف املساجد الثالثة مع بقاء األجر قائما يف احلالتني. قال يف مغين احملتاج: "وأفضله 

نفل من موضع صالته إىل بيته، لقوله صلى هللا عليه وسلم: صلوا أيها الناس يف بيوتكم، فإن أفضل أي: االنتقال لل
صالة املرء يف بيته ال املكتوبة. رواه الشيخان، وسواء يف هذا املسجد احلرام ومسجد املدينة واألقصى وغريها، لعموم 

أي ليس كثرة الثواب يف املساجد الثالثة  58اب التفضيل."احلديث، واحلكمة فيه بعده من الرايء، وال يلزم من كثرة الثو 
يلزم أن تكون الصالة فيها أفضل، ملا ذكرانه من مظنة الرايء. فتكون صالة النفل يف البيت ملن كان مبكة أو املدينة أو 

احلديث على القدس بنفس املضاعفة مع فضل اجتناب مظنة الرايء، قال ابن حجر: "وميكن أن يقال ال مانع من إبقاء  
عمومه ]أي للفريضة والنافلة[ فتكون صالة النافلة يف البيت ابملدينة أو مكة تضاعف على صالهتا يف البيت بغريمها 

 .59وكذا يف املسجدين وإن كانت يف البيوت أفضل مطلقا."

 

 

 
 . 251، 37، مرجع سابق، ج املوسوعة الفقهية الكويتية راجع:  56
"اجعلوا يف بيوتكم من الصالة وال تتخذوها قبورا". متفق عليه،   منها حكمة إنعاش البيوت ابلذكر ومحل األطفال على االقتداء وحب الصالة، قال  57

فليجعل لبيته نصيبا من صالته،   "إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده، . وقال 777، ومسلم يف صحيحه برقم 432أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 
 .  778فإن هللا جاعل يف بيته من صالته خريا". أخرجه مسلم يف صحيحه برقم 

م، ج 1994هـ/1415، 1، بريوت، دار الكتب العلمية، ط مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج اخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد،  58
1 ،394  . 

 . 68، ص3ه، ج 1379، بريوت، دار املعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخارياحلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل،  العسقالن، 59
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بيت أو يف املسجد، فال يكون وهذا ختريج من شأنه أن يرفع بعض التناقض املتعلق مبا أشران إليه من األجر اإلضايف يف ال
التفضيل متعلقا ابألجر بل ابحمليط األقرب إىل مالئمة مقاصد الصالة وفوائدها. فتكون صالة املرأة يف بيتها بنفس 

 املضاعفة مع أفضليتها يف البيت قياسا على صالة النافلة يف املساجد الثالثة. 

إال أن هذا يفتقر إىل الدليل، فإنه ال ُيّسلم ابلقياس على صالة النافلة ألن معىن تفضيل صالة النافلة يف البيت ظاهر 
كما بيناه أعاله، أما تفضيل صالة املرأة يف بيتها، فهل يعود إىل ما من شأنه أن يقلل أجر صالهتا يف مجاعة املسجد 

"فصلوا أيها الناس يف بيوتكم، فإن أفضل الصالة   ائما بني عموم قول النيب  أو حيبطه؟ وكذلك فإن االشكال ال يزال ق

وسائر األحاديث احلاثة على حضور مجاعة املسجد حثا عاما يتناول الرجال والنساء،   60صالة املرء يف بيته إال املكتوبة"
ى مطلق التفضيل يتعارض مع عموم وبني مطلق قوله بتفضيل صالة املرأة يف بيتها. فإن محل هذه األخبار األخرية عل

تلك األخبار األوىل ومع تقييد التفضيل ابلصالة املكتوبة املوجه توجيها عاما يف احلديث السابق الذكر؛ فإما أن خيصص 

وكذلك سائر  61"أيها الناس" و"صالة املرء" خاصا ابلرجال دون النساء( هذا احلديث بتلك )أي يكون قوله 
اجلماعة، أو تقيد تلك هبذا )أي يكون قوله بتفضيل صالة املرأة يف بيتها مقيدا بصالة النافلة  األحاديث احلاثة على

 دون املكتوبة( أو غري ذلك من أوجه التأويل، وأاي منها يفتقر إىل نظر وحترير، وهو ما سننظر فيه الحقا.  

ماعة وصالة املرأة يف بيتها على ظاهرها وعلى أي حال، فالذي يتأكد هنا هو أنه ال ميكن محل أحاديث فضل صالة اجل
من  مانعدون رفع التناقض الظاهري مبا يشفي الغليل من ختصيص أو أتويل أو تقييد أو غريه، فإذا تعذر كل ذلك فال 

اللجوء إىل املالذ األخري، أي القول ابلنسخ ما دامت تتوفر شروطه. وإن مل نر تربيرا يف جلوء ابن حزم إىل النسخ يف هذه 
املسألة إلمكان رفع التعارض يف رأينا. إال أننا نالحل تقصريا واضحا لدى الفقهاء يف رفع هذا التناقض، وبيان وجه 
ختصيص األحاديث الدالة على أفضلية صالة اجلماعة يف املسجد ابلرجال دون النساء بدل تقييد أو أتويل مطلق تفضيل 

 إىل التعارض، وإمنا عاجلوا قضية فضل صالة اجلماعة من جانب صالة املرأة يف بيتها. بل مل يلتفت كثري منهم  

 
 .731أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  60
،  2بق، ج ، مرجع سافتح الباري شرح صحيح البخاريوهو ما ذهب إليه مجهور العلماء، راجع مثال: العسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل،  61
، 42، ص2ه، ج 1356، 1، مصر، املكتبة التجارية الكربى، ط فيض القدير شرح اجلامع الصغي ، واملناوي، زين الدين حممد احلدادي، 15ص 

 .94، ص 3م، ج 1993هـ/1413، 1، مصر، دار احلديث، ط نيل األوطاروالشوكان، حممد بن علي اليمين، 
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بدون بيان إذا كان ذلك الفضل خاصا ابلرجال من دون النساء أو يف بعض األحوال دون بعض وعالقته مع صالة 
 املرأة يف بيتها، إىل غري ذلك. وحىت الذين تنبهوا هلذا التعارض، فإهنم مل يوفقوا يف رفعه مبا يشفي الغليل. 

إن قاعدة املساواة تقتضي أن يتساوى الرجل مع املرأة يف أما ما أشران إليه من إشكال على مستوى مبدأ املساواة حيث  
األجر والثواب املرتتب على التكليف إال لعلة صحيحة عارضة للمساواة ملصلحة راجحة: فهناك من عّلل تفضيل صالة 

علة، بل إهنا . لكن ال توجد قرينة تربر تعليل األفضلية هبذه ال62املرأة يف بيتها حبق الزوج على زوجته يف مالزمة البيت
األزواج من منع زوجاهتم عن املساجد. بل ال دليل من قرآن وال سنة على أن مالزمة البيت حق من  خمالفة لنهيه 

 حقوق األزواج. 

وقد إال أن أغلب الفقهاء قد عللوا تفضيل صالهتا يف بيتها بسد ذريعة الفتنة، ونذكر ما قاله ابن حجر هبذا الصدد: "
ووجه كون . ا احلديث وغريه ما يدل على أن صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد ورد يف بعض طرق هذ 

صالهتا يف اإلخفاء أفضل حتقق األمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التربج والزينة ومن مث 

كثريا من االجتهادات؛ كالتفريق بني الشابة والعجوز رتبوا   –أي الفتنة  –. وعلى هذه العلة 63قالت عائشة ما قالت"
والقبيحة وذات اجلمال يف اخلروج إىل اجلماعة واجلمعة واألعياد، واخلروج ابلليل والنهار، ويف النهي عن التسليم 

تهادات ، وعلى ذلك األساس منع أكثرهم النساء من األذان واإلقامة واجلهر ابلقراءة، إىل غري ذلك من االج64والتشميت

 .  65الكثرية

 

 
: "قال النووي: يستحب للزوج أن أيذن لزوجته يف شهود اجلماعة يف املسجد حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية 62

  : ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا، ولكن ليخرجن وهن تفالت. أي اتركات للطيب. وحلديث ابن عمر مرفوعا إذا استأذنكم نساؤكم ابلليل إىلرسول هللا 
. ا هلن. غري أنه يكره للمرأة حضور مجاعة املسجد إذا ترتب على خروجها من البيت وحضورها اجلماعة فتنة، وللزوج منعها من ذلك، وال أيمث املسجد فأذنو 

، ص 8، ج ، مرجع سابقاملوسوعة الفقهية الكويتيةومُحل النهي يف احلديث على هني التنزيه؛ ألن حق الزوج يف مالزمة البيت واجب فال ترتكه للفضيلة". 
232  . 

 .  349، ص 2، مرجع سابق، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل،  63
 .  30، ص 12، مرجع سابق، ج املوسوعة الفقهية الكويتية راجع:  64
 .34، ص11، مرجع سابق، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريبعض ذلك يف: العسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل، راجع  65
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ابألمر خبروج  سائر النساء دون متييز بينهن ابخلروج إىل األعياد حىت احلائض منهن، بل صرح  وإن أمر النيب 

ذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة إىل كراهة خروج الشاابت وذوات فمع ذلك "الشاابت منهن )رابت اخلدور(، 
ذلك من خوف الفتنة، ولكنهم استحبوا يف املقابل خروج غري ذوات اهليئات منهن  اجلمال لصالة العيدين ملا يف 

واشرتاكهن مع الرجال يف الصالة. وخيتلف احلكم عند احلنفية يف إابحة خروج النساء إىل صالة العيدين بني كون املرأة 

أي   –. وال خيفى ما يف ذلك الرأي  66شابة أو عجوزا. أما الشاابت من النساء وذوات اجلمال منهن، فال يرخص هلن"
من خمالفة لصريح احلديث )اآلمر خبروج الشاابت(، خمالفة  –التفريق بني الشابة والعجوز يف اخلروج إىل صالة العيد 

سوغها تقدمي مفهوم الفتنة على النصوص الصرحية، فضال عن ما رتبوا عليه من آراء ال دليل عليها من قرآن أو سنة 
  تسليم والتشميت واألذان والقراءة اجلهرية وغري ذلك(.  )كالنهي عن ال

كما ذهب إليه احلنفية حيث أجازوه ابلليل   ورتبوا على هذه العلة كذلك التفريق بني اخلروج إىل اجلماعة ابلليل وابلنهار  
ابلليل، أما ابلنهار  وكرهوه ابلنهار. بل هناك من قيد األحاديث الناهية عن منع املرأة من اخلروج إىل املسجد ابخلروج

 .  67فيجوز منعهن

وإذا كان اإلسالم أابح للمرأة اخلروج من بيتها إىل األسواق وسائر األماكن ألي سبب من األسباب املشروعة ولو كانت 
كانت خترج لقضاء حوائجهن مع   بل إن نساء النيب  –مصلحته صغرية بدون أن يرد يف ذلك هني حترمي أو كراهية، 

ما دامت مل تتلبس بذرائع االفتتان املذكورة يف النصوص، فإن إابحة خروجها   –ما نزل يف حقهن من أمر مبالزمة البيوت  
إىل املسجد يف ذلك احلال أوىل من خروجها إىل غريه من األماكن ملا يشتمل عليه من عظيم املصلحة كما أوضحنا. 

علة الفتنة وجب منعها من اخلروج إىل غريه من األماكن منع حترمي، ومل يقل خروجها إىل املساجد ل بكراهية فإذا قلنا
 بذلك أحد يف ما نعلم ومل يدل على ذلك دليل. 

 فبهذا ال ميكن أن تكون الفتنة هي السبب وراء تفضيل صالهتا يف بيتها، فما هو السبب احلقيقي إذن؟   

 
 .  242، ص 27، مرجع سابق، ج املوسوعة الفقهية الكويتية 66
ني، وابنه أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني ابن ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسطرح التثريب يف شرح التقريبراجع: احلافل العراقي وابنه،  67

 .315، ص 2العراقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، بدون اتريخ، ج 
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 بة لتمييزها عن الرجل يف فضل املساجد اثلثا: أوصاف األنوثة املناس

 أ. احتياجات املرأة الروحانية أو اخلشوع

لقد سبقت اإلشارة إىل أن الصالة أول وسيلة وضعتها الشريعة ليتمكن اإلنسان من احملافظة على فطرته والعودة إليها، 
فمقصود الصالة احملافظة على الصلة الدائمة مما ميثل أول شروط متكن اإلنسان من أداء املهمة اليت خلق من أجلها. 

مع هللا تعاىل حىت يعيش اإلنسان حياة روحية جبانب حياته املادية متكنه من الشعور مبا يدور بنفسه مما قد يبعدها عن 
هذا فطرهتا، ومن تزكية روحه منها، وليس املقصود ظواهرها ورسومها بدون التوجه إىل هللا ابلقلب واخلشوع بني يديه، ف

 .68هو روح الصالة الذي شرعت ألجله

فأهم ما ينبغي احلرص عليه والسعي إىل توفري أسبابه لتحقق الصالة غرضها هو اخلشوع، وذلك أبن تؤدى حبضور 
القلب والعقل بقدر اإلمكان. ومن هنا جاءت الشريعة أبحكام كثرية ترمي كلها إىل نفس املقصد، أال وهو حتقيق 

فع عوارضه؛ ابتداء من نفس صفة الصالة واستقبال القبلة والتأن يف القراءة والطمأنينة، إىل النهي اخلشوع يف الصالة ود
عن االحتقان ابحلدث يف الصالة، والنهي عن حضور اجلماعة يف حال أكل ما قد يتأذى املصلون برائحته، وتقدمي 

سراع إىل الصالة ملنافاته للسكينة وملا قد يرتتب الطعام على الصالة حىت ال ينشغل ابل املصلي ابألكل، والنهي عن اإل
عليه من تلهث يصرف املصلني عن اخلشوع، والنهي عن املرور بني يدي املصلي، واجتناب األماكن املزخرفة حىت ال 
تلفت النظر، والنهي عن الصالة يف معاطن اإلبل ملا يف اإلبل من النفار والشرود من شأهنما التشويش على املصلي، 

لنهي عن احلركة غري املعتادة يف صالة، والنهي عن االلتفات وصرف البصر والكالم والضحك وغري ذلك من األحكام وا

 . ومنها ما قد أشران إليه من قبل من جتّوز النيب 69والنصوص الكثرية القاصدة إىل تيسري أسباب اخلشوع يف الصالة
لك ما بيناه من قبل من أمهية تعلق الصالة ابملسجد حيث إنه يف الصالة حىت ال يشق على أم الصيب الباكي. ومن ذ

ميثل املكان املخصص للقاء مع هللا تعاىل واجملرد عن األشغال الدنيوية، ومن أمهية إقامتها يف اجلماعة ملا يساعد عليه 
 ن املرأة ال ختتلف انصراف اجلماعة عن غريها من األعمال وتوجههم مجيعا إىل هذا العمل السامي. وقد بينا من قبل أ

 
 .242، ص 1م، ج 1990، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، تفسي املنارراجع: رضا، حممد رشيد بن علي،  68
، ابب احلث على اخلشوع بلوغ املرام من أدلة األحكاملعسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل، راجع مجلة من األحاديث الواردة هبذا املعىن يف: ا 69

 .61، ص 1م، ج 2000هـ/1421، 3يف الصالة، الرايض، دار أطلس، ط 
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عن الرجل يف ضرورة تلبية مطالبها الروحية ويف احلاجة إىل مصاحل الصالة ملشاركتها له يف اإلنسانية. فإذا كاان على هذه 
الدرجة من التماثل على مستوى املطالب الروحية، فما هو الفرق بينهما الذي يصلح علة يف متييز أحدمها على اآلخر 

 ثلة يف املسجد؟ يف إحدى وسائل تعزيز مقاصد الصالة املتم
 ب. املانع من تسوية املرأة ابلرجل يف الصالة يف املسجد

قد بينا من قبل بطالن ما متسك به بعض العلماء من فروق، وبينا عدم أتثريها يف متييز املرأة عن الرجل يف اخلروج إىل 
املساجد، كحق الزوج على زوجته وسد ذريعة الفتنة. فال يصلح كل ذلك أن يكون مانعا للمرأة ملا من شأنه أن يعزز 

 ما يقرهبا من إنسانيتها.  
حث عن الوصف املانع من إحلاق املرأة ابلرجل يف صالة اجلماعة إحلاقا مطلقا أن نرجع إىل مناهج وحيسن بنا وحنن نب

: املانع للحكم، واملانع للسبب. 70األصوليني يف النظر يف املوانع فنقول: أقسام املانع املقررة يف علم األصول اثنان فقط
حكما شرعيا، أبن وجد يف ذلك الفعل حتقق األسباب أما املانع للحكم فمعناه "أن يقع فعل من املكلف يستوجب 

. أما املانع للسبب فمعناه "أن تكون الشريعة قررت 71املوجبة لذلك احلكم، لكن وضعت الشريعة "مانعا" دون تنفيذه"
حكما تكليفيا بناء على وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك احلكم، لكن عرض دون إعمال ذلك السبب "مانع" 

. فالفرق األساسي بني املانعني أن املانع للحكم ال يكون مانعا من قيام السبب وما يرتتب 72واحلكم" أسقط السبب
 عليه من حكمة، وإمنا مينع من تنفيذ احلكم بسبب منعه ملقاصد غري مقصد احلكم من التحقق. 

وميكن ارجاع هذين القسمني إىل مسمى واحد جامع هلما، وهو املانع للمقصد. فالشريعة ال تقرر حكما إال لتحقيق 
مقصد من املقاصد، وال تضع سببا للحكم إال ملا بينه وبني مقصد احلكم من ارتباط، أدركه العقل أو مل يدركه. فاملانع 

يث إن وجود املانع يف كليت احلالتني إما بسبب عدم حتقق مقصد للحكم واملانع للسبب راجعان إىل مانع للمقصد، ح
احلكم أو ما يرتتب على تنفيذه من مفسدة أكرب من املصلحة املرجوة من ورائه أو ما يرتتب على عدم تنفيذه من 

 مصلحة أكرب من مصلحته. 

 
 .144م، ص 1997هـ/1418، 2، الرايض، مكتبة العبيكان، ط شرح الكوكب املنيراجع مثال: ابن النجار، حممد الفتوحي،  70
 .60م، ص1997هـ/1418، 1، بريوت، مؤسسة الراين، ط تيسي علم أصول الفقهاجلديع، عبد هللا بن يوسف،  71
 نفس املرجع والصفحة.  72
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بب مينع من حتقق مقصد احلكم بصفة أما عالقة املانع من املقصد ابملانع من السبب، فواضحة حيث إن املانع من الس
تلقائية ألن سبب احلكم مظنة حتقيق مقصده. أما عالقته ابملانع من احلكم )مع قيام سببه(، فمن حيث إن الشريعة ال 
تضع مانعا للحكم إال بسبب ما يرتتب على ذلك احلكم مع وجود ذلك املانع من مفسدة أكرب من املصلحة اليت ترتتب 

، فإن مفسدة توريث القاتل أكرب من مصلحة توريثه، فكان قتل املورث صاحلا اإلرثاله منع القاتل من  على حتقيقه، ومث
 ألن يكون من موانع هذا احلكم أي اإلرث.

وبني املانع والشرط اتصال وثيق حيث إن املانع هو انتفاء شرط احلكم أو انتفاء شرط السبب، فاملانع شرط عدمي، أو 
. يقول مشس الدين األصفهان مشريا إىل ذلك: "قد ذكران أن الوصف املانع 73 اشرتاط نقيضهشرط وجودي إذا اعتربان
حلكمة  وجودهحلكمة تقتضي نقيض احلكم. والوصف املانع لسبب احلكم هو املستلزم  وجودهللحكم هو املستلزم 

حكمة تقتضي نقيض احلكم، يسمى شرط احلكم.  عدمهتقتضي اختالل حكمة السبب. فإن كان الوصف يستلزم 
. فانعدام شرط 74حكمة تقتضي اختالل حكمة سبب احلكم، يسمى شرط السبب" عدمهوإن كان الوصف يستلزم 

 احلكم هو املانع من احلكم وانعدام شرط السبب هو املانع من السبب. 
ال شرط السبب: القدرة على التسليم؛ فإن ثبوت امللك حكم، وصحة البيع سببه، وإابحة االنتفاع حكمة صحة و"مث

البيع، والقدرة على التسليم شرط صحة البيع؛ ألن عدم القدرة على التسليم ]وهو من موانع صحة البيع[ يستلزم عدم 
ل شرط احلكم: الطهارة يف ابب الصالة؛ فإن حصول الثواب  القدرة على االنتفاع املوجب الختالل إابحة االنتفاع. ومثا

ودفع العقاب حكم، والصالة سببه، وحكمة الصالة التوجه إىل جناب احلق، والطهارة شرط الصالة؛ فإن عدم الطهارة 
]أي احلدث، وهو من موانع صحة الصالة[ يستلزم ما يقتضي نقيض احلكم، أعين عدم حصول الثواب وعدم دفع 

 .75مع بقاء حكمة الصالة"العقاب  

وصف ظاهر منضبط ذو عالقة وطيدة مبقاصد احلكم، وقد يكون منصوصا عليه من قبل  –مع الشرط  –فاملانع 
 الشريعة وقد يكتسب ابالجتهاد أبن يالحل له أتثري أو مالءمة للحكم ومقصده. 

 
 أي هو شرط عدمي ألنه يشرتط عدم وجوده، أو شرط وجودي حيث يشرتط وجود نقيضه.   73
، 1م، ج 1986هـ/1406، 1، السعودية، دار املدن، ط تصر ابن احلاجببيان املختصر شرح خماألصفهان، مشس الدين حممود بن عبد الرمحن،  74
 .407ص
 نفس املرجع والصفحة.  75
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 وهبذا كله تكون القسمة العقلية للمانع على وجه التفصيل كالتايل:
 غري مدرك املعىن.. مانع للحكم تعبدي، أي 1
 . مانع للحكم بسبب ما يرتتب على تنفيذ احلكم من مفسدة أكرب من مصلحته.2
 . مانع للحكم بسبب ما يرتتب على عدم تنفيذه من مصلحة أكرب من مصلحته.3
 . مانع للسبب غري معقول املعىن.4
 واملقصد املتعلق به. . مانع للسبب من جهة االنقطاع بني السبب5

وى القسم األول والرابع، إما أن يقرر ابلنص، ورمبا مع شيء من التنقيح للمناط، وإما أن يقرر ابالجتهاد وكل ذلك، س
 كما ذكران. 

وما متسك به أغلب العلماء من أسباب مانعة لتسوية املرأة ابلرجل يف الصالة يف املسجد إما راجع إىل القسم األول 
لصالة يف املسجد بدون أن يالحظوا يف ذلك علة وال حكمة. وإما راجع حيث إهنم جعلوا األنوثة سببا مانعا لفضل ا

إىل القسم الثان، حيث إهنم رأوا أن صالهتا يف املسجد توجب األحكام املرتتبة عليها من استحباب السعي إليها ووقوع 

و ذريعة الفتنة لكوهنا وه 76األجر املضاعف وغري ذلك، إال أهنم رأوا أن الشريعة وضعت مانعا دون حتقيق ذلك احلكم
امرأة، فالسبب قائم ومتصل مبقصده على وجه اإلمجال إال أن الشارع وضع مانعا من تنفيذ احلكم وهو الفتنة يف رأيهم. 
ويرتتب على ذلك أهنم يرون مفسدة الفتنة املتوقعة أو املزعومة أكرب من مصلحة حضور اجلماعة يف املسجد. ولقد بينا 

 قبل حيث إن املرأة مل تنه عن اخلروج إىل غري املسجد وإن مل تظهر مصلحة واضحة يف اخلروج.   بطالن هذا املانع من

وال شك أن املانع يف هذه املسألة جاء من جهة النص ال من جهة حمض االجتهاد، حيث إن سبب احلكم غري املنقَّح 
على هذا احلكم من مصاحل ومع ما جاء هو األنوثة كما جاء يف األحاديث، إال أن تعارض هذا السبب مع ما يرتتب 

يف نصوص كثرية يقتضي أن ينقح هذا السبب عسى أن يظهر ما حيل االشكال. ولعل التقسيم التفصيلي الذي وضعناه 
للمانع يساعدان على تقدير علة تفضيل صالة املرأة يف بيتها ابلنظر إىل ما قد يرتتب على صالهتا يف املسجد من مفاسد 

 ألنوثة أكرب من مصاحل الصالة يف املسجد، أو ما يرتتب على صالهتا يف بيتها من مصاحل أكرب من متعلقة بوصف ا
 

ها،  أي استحباب السعي إليها ومضاعفة األجر يف رأي من قال إن أحاديث مضاعفة أجر الصالة يف املسجد خمصصة أبحاديث فضل صالة املرأة يف بيت 76
يف رأي من قال أبن صالهتا يف بيتها تساوي صالهتا يف املسجد قياسا على صالة النافلة كما تقدم من رأي الشيخ  أو استحباب السعي دون مضاعفة األجر 

 األلبان.  
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ومقصده األكرب الذي   املسجد مصاحل صالهتا فيه، أو ما يوجبه وصف األنوثة من انقطاع بني سبب تفضيل الصالة يف  

هو اخلشوع. فوجب النظر يف حكمة الصالة يف املسجد ويف أوصاف املرأة اليت قد تعارضها أو جتعلها تتخلف أو 
 تصرف األولوية عنها.

 ج. أوصاف األنوثة املناسبة لتمييزها عن الرجل يف فضل املساجد

ابملرأة يف تعليل صالة املرأة يف بيتها، ومن هؤالء الشيخ لقد ملح بعض العلماء املعاصرين إىل بعض األوضاع اخلاصة 
حممد الغزايل حيث قال: "فقد صح يف السنة أن املرأة راعية يف بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها وال ريب أن شؤون األوالد 

.  77اخلمس" والرضع، وإعداد البيت الستقبال الرجل العائد من عمله كل ذلك حيول دون انتظام املرأة يف اجلماعات
وكذلك الشيخ عبد احلليم أبو شقة حيث قال: "وهذا التخصيص ألفضلية صالة املرأة يف بيتها يشبه ختصيص أفضلية 
رعاية املرأة بيتها وولدها على اخلروج للجهاد وذلك حال وجود حاجة هلذه الرعاية وهو األمر الغالب يف حياة عامة 

 .  78النساء"

ــبة تفضـــ  ــد اليت شـــرعت من أجله، وهي ما حيققه املســـجد من  وعند التأمل يف مناسـ يل الصـــالة يف املســـجد وأهم املقاصـ
، ونقصد ابألجواء املناسبة؛ احمليط الداخلي، أي احلالة النفسية لإلنسان، واحمليط  ظروف هتيئ األجواء املناسبة للخشوع

ــالة، عند التأمل يف ذلك يظهر ما لأ ــبة بني اخلارجي، أي املكان الذي تؤدى فيه الصــــــــ مومة من أثر على هذه املناســــــــ
املســجد ومقصــد اخلشــوع. ذلك أن تعلق صــفة األمومة ابألنوثة قد يؤثر يف مناســبة الصــالة يف املســجد ملقصــد اخلشــوع 
من حيث إن حالة األم النفســــية وما يرتتب عن األمومة من مســــؤوليات قد حتدث انقطاعا بني حضــــور املرأة للجماعة  

وع. فما كان يوفره املســــجد من حميط مهيئ تتحقق فيه الســــكينة النفســــية والروحية املناســــبة يف املســــجد ومقصــــد اخلشــــ 
ــية وانشــــــغاالت ال تطمئن هلا نفســــــها يف حميط  للخشــــــوع قد ينتفي يف حق األم حبكم ما حيدث هلا من انقالابت نفســــ

 املسجد.  

 

 
 .53م، ص1989هـ/ 1409، 1، القاهرة، دار الشروق، ط السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديثالغزايل، حممد،  77
 .  28، ص 3، مرجع سابق، ج عصر الرسالة حترير املرأة يف أبو شقة، عبد احلليم،  78



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 50 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

"إن ألقوم إىل   وقد جاء التلميح إىل ما قد حتدثه األمومة من أتثري على اخلشـــــــــــــوع يف حميط املســـــــــــــجد يف قول النيب  

الصـــالة وأان أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصـــيب فأجتوَّز يف صـــاليت كراهية أن أشـــق على أمه"
. ويف رواية: "فأجتوَّز  79

.  وعن 81، ووجد أي "حزهنا وأتملها لبكائه وهي شديدة احلب له"80بكائه" يف صاليت مما أعلم من شدة َوْجِد أمه ِمن
الرباء بن عازب قال: "صـلى بنا رسـول هللا عليه وسـلم الصـبح فقرأ أبقصـر سـورتني يف القرآن مث أقبل علينا بوجهه فقال:  

عليه وســلم جوز ذات يوم يف   . وعن أنس بن مالك أن رســول هللا صــلى هللا82إمنا عجلت لِتفرَُغ أم الصــيب إىل صــبيها"

صالة الفجر، فقلت له، جوزت اي رسول هللا! قال: "مسعت بكاء صيب فكرهت أن َأْشَغَل عليه أُمَّه"
، وعنه أنه قال: 83

ــلم وإن كان ليســـمع بكاء الصـــيب، فيخفف   ــلى هللا عليه وسـ ــليت وراء إمام قط أخف صـــالة وال أل من النيب صـ "ما صـ

حني ابتعادها عن طفلها، وأهنا شــــــــــــديدة  ارتفاع القلق لدى األم  وقد أثبتت بعض الدراســــــــــــات .84خمافة أن تُفََت أمه"

فمن الواضح أن حالة األم احلاضرة للجماعة قد متنعها من نيل   .85احلرص على هنائه وسالمته والوقت اليت تقضيه معه
ما قصـد من وراء إقامة اجلماعة يف املسـجد من ظروف مناسـبة ملقصـد اخلشـوع، سـواء أصـاحبها ولدها أم مل يصـاحبها، 

َغَل عل وهو مما يفهم من عبارات األحاديث املذكورة كقوله  يه أُمَّه"، "أن  "أشـق على أمه"، "شـدة َوْجِد أمه"، "أن َأشـْ
 كما أن حضورها مع ولدها قد يؤذي املصلني يف سعيهم إىل حتقيق اخلشوع.تُفََت أمه".  

ومناسبة هذا الوصف، أي األمومة، هلذا احلكم، أي ترك اجلماعة يف املسجد، بسبب هذه احلكمة، أي مظنة االنقطاع 
 ب الغريب أو املرسل، بل من قبيل املناسب املالئم، عن اخلشوع، غري غريبة عن تصرفات الشارع، وليست من قبل املناس

 

 
 .707أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  79
 . 709أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  80
 املرجع السابق، تعليق الشيخ مصطفى البغا.  81
 . قال احملقق: إسناده حسن. 217أخرجه السراج يف مسنده برقم  82
 . قال احملقق: إسناده حسن.  246السراج يف مسنده بقرم أخرجه  83
 . 708أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  84
 راجع:  85

Odile Jacob, 2005, p 421.Comprendre la nature humaine,  PINKER, Steven,  
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و"هو الوصف املناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه، ومل يثبت ابلنص أو اإلمجاع اعتباره بعينه علة لنفس احلكم 
 الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت ابلنص أو اإلمجاع اعتباره بعينه علة حلكم من جنس احلكم الذي رتب على وفقه، 

. فاألمومة وصف مناسب لتفضيل ترك اجلماعة يف املسجد، ومل يثبت 86أو اعتبار وصف من جنسه علة هلذا احلكم"
ابلنص اعتباره بعينه علة هلذا احلكم، لكن ثبت ابلنص اعتبار جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه، وذلك أنه ثبت 

عنها ملن أكل ثوما أو بصال، ويف حالة مدافعة األخبثني، وعند ابلنص النهي عن حضور اجلماعة أو استحباب التخلف  
حضور الطعام، إىل غري ذلك من األسباب الكثرية املذكورة قريبا. فاألمومة وهذه األوصاف املذكورة من جنس واحد 

ًبا لرتك ألهنا وكل من هذه األوصاف مظنة االنصراف عن اخلشوع يف حالة حضور اجلماعة. فكانت األمومة وصًفا مناس
اخلروج إىل املسجد، وليس ذلك من جهة فضل ذات الصالة يف البيت على صالهتا يف املسجد، وإمنا من جهة تنوع 

 أعذارها، وكل ختلف عن فضيلة بعذر تكتب لصاحبه تلك الفضيلة.

كم وإمنا من قبيل املانع وهبذا يتبني أن السبب املانع لتسوية املرأة ابلرجل يف الصالة يف املسجد ليس من قبيل املانع للح
املقصد املتعلق به، وهو القسم اخلامس املذكور آنفا. ومن القرائن الدالة و  لسبب احلكم من جهة االنقطاع بني السبب

إن املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه أنه قال: " على ذلك ما يروى عن النيب 

. وقوله: "صالة املرأة يف 88خري صالة النساء يف قعر بيوهتن". وقوله عليه الصالة والسالم: "87"بيتهارهبا وهي يف قعر 
بيتها خري من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف حجرهتا خري من صالهتا يف دارها وصالهتا يف دارها خري من صالهتا يف 

تدل على جمموعة من األمور؛ منها أن تفضيل لزوم املرأة لبيتها   90. فهذه األخبار، على افرتاض ثبوهتا،89مسجد قومها"
على اخلروج إىل الصالة يكون بسبب ما يوفره البيت من خشوع، كما جاء صرحيا يف قوله "وأقرب ما تكون من وجه 

 وتفضيل رهبا"، وال بسبب ما حتدثه من فتنة كما يدعى. وما يزيد ذلك أتكيدا ما جاء من تفضيل البيت على احلجرة 
 

 .71بدون اتريخ، ص ، مكتبة الدعوة، عن الطبعة الثامنة لدار القلم، علم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب،  86
 ، وقال األلبان اسناده صحيح. 1685، وابن خزمية يف صحيحه برقم 2061أخرجه البزار يف مسنده برق  87
. قال األرنؤوط: حديث حسن 5360، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 1683، وابن خزمية يف صحيحه برقم 26570أخرجه أمحد يف مسنده برقم  88

 م أسد: حديث ضغيف. بشواهده، وقال حسني سلي
، ص 1، بدون اتريخ، ج 5، الرايض، مكتبة املعارف، ط صحيح الرتغيب والرتهيب، وصححه األلبان يف 9101أخرجه الطربان يف األوسط برقم  89
82. 
 ديع.  وقع االختالف بني احملدثني يف صحة سائر هذه األخبار من جهة الرواية، وقد ضعفها كلها شيخنا الدكتور عبد هللا اجل 90
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احلجرة على الدار، فال ميكن أن يكون ذلك التفضيل عائدا إىل ما حتدثه املرأة من فتنة حيث إهنا أماكن خاصة ال 
يدخلها األجانب، وإمنا يتناسب ذلك مع األمومة حيث إن صالة األم يف دارها تكون أريح لباهلا إذ أهنا تطمئن على 

 يومية مث بيتها. ولدها فيها، إال أن حجرهتا أبعد عن انشغاالهتا ال

، فكانت األمومة أنسب األسباب 91وأشد ما يؤثّر يف نفس املرأة ومييزها عن الرجل نفسيا وجسداي هي األمومة ولوازمها
 املانعة من أن تكون اجلماعة يف املسجد مظنة لتعزيز حتقيق مقصد الصالة كما هي يف حق الرجل. 

 د. التيسي ورفع احلرج

والتدين اليت جاء هبا اإلسالم، واليت تُلتمس يف سائر أحكامه ومبادئه؛ مقصد التيسري ورفع  إن من وسائل حفل الدين

ألصحابه  [، وقوله 185]البقرة  )يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر(، كما يشري إليه قوله تعاىل: 92احلرج

، إىل غري ذلك من النصوص الكثرية الدالة على مركزية هذا املبدأ يف اإلسالم. 93"إمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرين"
أما فيما خيص مسألة اجلماعة يف املسجد؛ فيظهر هذا املقصد يف جمموعة من األوضاع تسقط فيها الصالة يف املسجد 

املرض واملطر والسفر واخلوف على النفس أو املال وغريها. فكما أن الشريعة اعتربت   من أجل التيسري ورفع احلرج كحالة
اخلشوع حكمة يناسبها إقامة الصالة يف اجلماعة يف املسجد، فإهنا اعتربت مظنة احلرج واملشقة علة مناسبة لسقوط 

 احلث على إقامتها يف املسجد. 

يكون الطفل صغريا، يظهر ما قد تؤول إليه تسويتها ابلرجل يف احلث على وعند النظر يف ظروف األم، وال سيما عندما  
فيه  أدائها    الصالة يف املسجد من حرج ومشقة. ذلك أهنا لو سويت ابلرجل يف احلث على مجاعة املسجد حلرصت على

لى ذلك من مزيد احلرج ابلرغم من انشغاهلا مبراعاة ولدها واحتياجه إليها، ولرمبا أخذته معها لكل صالة مع ما يرتتب ع
هلا بتحديد الوقت فيها فسحة تسمح هلا. ذلك مع ما للصالة يف املسجد من وقت ضيق، وأن الصالة يف البيت 

 يف تسوية املناسب ألدائها حبسب ظروفها، وكل ذلك فيه ما فيه من رفع املشقة واحلرج اجلسدي والنفسي. فال خيفى ما  

 
،  واحلمل مقصودان بلوازم األمومة كل ما له عالقة بقضية األمومة من أبعاد بيولوجية، كاحليض والتقلب اهلرمون واالختالف يف األعضاء التناسلية 91

 والرضاعة والنفاس اخل.، وما يرتتب على ذلك من اختالف نفسي وعوامل اجتماعية إىل غري ذلك. 
 .67م، ص 2006، 1، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط مقاصد الشريعة أببعاد جديدة، راجع: النجار، عبد اجمليد 92
، 1، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة ط صحيح سنن أيب داود، وصححه األلبان يف 380أخرجه أبو داود يف سننه برقم  93

 .229، ص 2م، ج 2002هـ/1423
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كليف وتكلف زائد على املرأة من شأنه أن يوقعها يف احلرج. فصالة املرأة يف بيتها حتت ابملرأة يف هذا احلكم من تالرجل  
هذه الظروف أقرب إىل راحة البال والسكينة، وال معىن لتفضيل حضور اجلماعة يف املسجد إذا كان ذلك سيؤول إىل 

 القلق وتثقيل العبادة.

نا يف النصوص، من شأنه أن ييسر على املرأة حىت ال تشعر وهكذا، فإن تفضيل صالة املرأة يف بيتها الذي جاء متضم
ابللوم والتقصري لعدم خروجها إىل املسجد. وهذا املعىن قد أشار إليه السرخسي يف قوله: "املسافر واململوك واملرأة واملريض 

والضرر فإذا حتملوا إذا شهدوا اجلمعة فأدوها جازت ]...[ ألن سقوط فرض السعي عنهم ال ملعىن يف الصالة بل للحرج  

 .  94التحقوا يف األداء بغريهم"
 ه. هل تفضيل الصالة يف البيت يدور مع علة األمومة وجودا وعدما؟

فضال عن أن مناسبة األمومة لصالة املرأة يف بيتها تتقوى بكوهنا تندرج يف قسم املناسب املالئم كما بينا سابقا، وأهنا 
تصلح لتكون مانعا لسبب احلكم )أي استحباب أو وجوب اجلماعة يف املسجد( حيث إهنا مظنة االنقطاع بني السبب 

شأهنا كذلك أن ترفع التناقض الذي بيناه بني النصوص الكثرية الدالة   )املسجد( واملقصد املتعلق به )اخلشوع(، فإن من
على فضل املساجد ومضاعفة أجر صالة اجلماعة على صالة املنفرد، والنصوص الدالة على مطلق استحباب صالة 

 املرأة يف بيتها. 

ه، كما يدل عليه عموم احلث فمن املتأكد أن تفضيل صالة املرأة يف بيتها على اجلماعة يف املسجد ليس على إطالق
على حضور اجلماعة يف املسجد وترتيب األجر عليه، وكما يدل عليه عمل نساء السلف وتكلفهن حلضور 

ملا بيناه من اشرتاك املرأة مع الرجل يف أصل البشرية وما يرتتب عليه من االحتياجات الروحية، ولذلك وكذلك   اجلماعة.
اي مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع (تؤدي الصالة مع اجلماعة يف قوله تعاىل: أمر هللا سبحانه وتعاىل مرمي أن 

[. وهذا يدل على فضل صالة اجلماعة للنساء ما مل حيل دونه مانع من املوانع. ومن الطريف 43]آل عمران:    )الراكعني
وأقيموا (نابلة خاصة، قوله تعاىل: أن من أبرز ما استدل به العلماء الذي قالوا بوجوب اجلماعة على الرجال، وهم احل

 [. وأبوا أن يلحقوا األمر املوجه إىل مرمي بغريها من 43]البقرة:   )الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني

 
 .  23، ص 2م، ج 1993هـ/1414، بريوت، دار املعرفة، املبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد مشس األئمة،  94
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النساء ولو على وجه االستحباب أو االقتداء مبرمي أو يف بعض األحوال دون بعض. قال ابن القيم رمحه هللا: "فإن قيل: 

، واملرأة ال جيب عليها حضور اجلماعة، )اي مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني(فهذا ينتقض بقوله تعاىل:  
وأقيموا الصالة (كل امرأة بل مرمي خبصوصها أمرت بذلك، خبالف قوله: قيل: اآلية مل تدل على تناول األمر بذلك ل

، ومرمي كانت هلا خاصة مل تكن لغريها من النساء فإن أمها نذرهتا أن تكون حمررة هلل )وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني
 وطهرها على نساء العاملني أمرها ولعبادته ولزوم املسجد، وكانت ال تفارقه، فأمرت أن تركع مع أهله، وملا اصطفاها هللا

وإذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا اصطفاك وطهرك (من طاعته أبمر اختصها به على سائر النساء، قال تعاىل: 

. فتخصيص مرمي ابألمر اجتهاد، 95")واصطفاك على نساء العاملني اي مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني
وإذا  (ومل يدل عليه النص صراحة. هذا مع أن نفس من جعلوا هذا األمر خاصا مبرمي جعلوا األمر يف قوله تعاىل 

[، عاما لسائر نساء املسلمني، مع أن األمر جاء موجها 53األحزاب:  ]  )حجاب  سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء
]األحزاب:  )اي نساء النيب لسنت كأحد من النساء(: جاء قبل هذه اآلية من قوله تعاىل، ومع ما إىل نساء النيب 

 .من دون سائر النساء، خالفا ملرمي   [، ومع ما ثبت من أحكام عديدة انفردت هبا نساء النيب  32
تقرر يف األصول من قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا: "ومن األدلة على أن حكم آية احلجاب عام هو ما 

أن خطاب الواحد يعم مجيع األمة، وال خيتص احلكم بذلك الواحد املخاطب، وقد أوضحنا هذه املسألة يف سورة احلج، 
يف مبحث النهي عن لبس املعصفر، وقد قلنا ذلك ألن خطاب النيب صلى هللا عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه 

كليف، إال بدليل خاص، جيب الرجوع إليه ]...[ وهبذه القاعدة األصولية اليت مجيع األمة؛ الستوائهم يف أحكام الت
ذكران، تعلم أن حكم آية احلجاب عام، وإن كان لفظها خاصا أبزواجه صلى هللا عليه وسلم؛ ألن قوله المرأة واحدة 

 .96من أزواجه، أو من غريهن كقوله ملائة امرأة"

فالحل كيف تفّعل القواعد األصولية يف بعض األحكام وترد هبا الفوارق املؤثرة، وال تفّعل يف أخرى بدعوى وجود فوارق 
 مؤثرة. 

 

 
 . 102-101، املدينة املنورة، مكتبة الثقافة، بدون اتريخ، ص الصالة وأحكام اتركهاابن قيم اجلوزية، حممد مشس الدين،  95
 .246، 6م، ج 1995/هـ1415، بريوت، دار الفكر، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، حممد األمني،  96
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فإذا كانت مرمي بنت عمران مع صالحها وقرهبا من هللا تعاىل، حىت ضرهبا هللا مثال يف القرآن للذين آمنوا )رجاال ونساء(، 
اخلاص، من حترمي  ن من دوهنا من النساء أوىل بذلك احلث؟ وإذا كان حال أزواج النيب مأمورة ابجلماعة، أال يكو 
وتضاعف العذاب عليهن لو جئن بفاحشة إىل غري ذلك، صاحلا أن يكون مؤثرا على  الزواج يف حقهن من بعده 

كان له   ادة تفيد كل منتعميم حكم االحتجاب على سائر نساء املؤمنني، فما هو السبب املؤثر يف ختصيص مرمي بعب
 ؟ألقى السمع وهو شهيد  أو قلب

وإذ نفينا أن يكون تفضيل أداء املرأة صالهتا يف بيتها الوارد يف بعض النصوص على إطالقه لأسباب املذكورة وأنه متعلق 
بوصف األمومة لكونه أنسب أوصاف األنوثة هلذا التمييز كما أوضحنا، فهل يعين ذلك أن هذا التفضيل يدور مع هذا 

 أبداء الصالة يف املسجد مثلها مثل الرجل يف حالة انعدام وصف األمومة؟ الوصف وجودا وعدما وأن املرأة تكون مأمورة  

إذا كان وصف األمومة مناسبا لتمييز املرأة عن الرجل يف حكم صالة اجلماعة يف املسجد لكونه مظنة احلرج واالنشغال 
وار حياهتا، وإن كنات تداعيات عن الصالة، فإن هذا الوصف ال يالزم كل امرأة بصفة تلقائية وال يالزم املرأة يف كل أط 

قد علق التمييز بوصف األنوثة، فإن وصف األمومة جيري   األمومة ال تنفك عن املرأة من حلظة بلوغها. وإن كان النيب  
على غالب النساء، وخاصة يف عهد الرسالة حيث كانت أغلب النساء تتزوج عند البلوغ ومل توجد وسائل منع احلمل 

، فضال عن أنه ال جيري على بعض النساء بسبب العقم أو العزوبة –أي األمومة    – أن هذا الوصف  املوجودة اليوم. إال
أو غريها، فإن آاثره ختتلف قوة وضعفا من جهة اعتماد الولد على أمه وحاجته إليها حبسب املرحلة اليت يكون فيها. 

كون أقل اعتمادا يف بعضها اآلخر، حىت يصل ففي بعض هذه املراحل يكون الولد معتمدا على أمه اعتمادا اتما، وي
إىل درجة االستقالل التام. فال ميكن اعتبار وصف األمومة على اطالقه دون اعتبار هذه املراحل، بل ال ميكن اعتباره 

يف حال تفرغها عن هذه الوظيفة. وال شك أن الصالة يف مجاعة املسجد تكون   –أي مجاعة املسجد    –يف هذا احلكم  
ا يف هذه احلالة من صالهتا يف بيتها ما مل يشغلها يف خروجها إىل املسجد ما قد يفتنها عن القرب من رهبا أفضل هل

يف احلديث الذي ذكرانه   سوى الولد، ومن ذلك اهتمامها مبظهرها وكيفية وقوعها يف عني الرجال، ولذلك قال النيب  

 . 97"رب ما تكون من وجه رهبا وهي يف قعر بيتهااملرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأق"سابقا:  

 

 
 ، وقال األلبان اسناده صحيح. 1685، وابن خزمية يف صحيحه برقم 2061أخرجه البزار يف مسنده برقم  97

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
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وهكذا فإن املرأة تدخل حتت عموم األمر واحلث على مجاعة املسجد والوعد مبضاعفة الثواب، ما مل يؤثر يف مقصد 
اخلشوع والقرب من هللا تعاىل مؤثر وما دامت قد أدت ما تعنّي عليها من وظيفة. فإن طرأ مؤثر وكان مظنة لتقليل 

وع أو وقوع احلرج كانت صالهتا يف بيتها أفضل اقتداء مبطلق أحاديث تفضيل صالة املرأة يف بيتها، مع حصوهلا اخلش
على أجر اجلماعة إن صلتها يف البيت، وكذلك إن صلتها يف اجلماعة، مع احتمال تقليل الثواب احلاصل من جهة 

ء بعموم األحاديث احلاثة على صالة اجلماعة. وهبذا فإن املؤثرات. وإن مل يطرأ مؤثر فصالهتا يف اجلماعة أفضل اقتدا
األحاديث الدالة على أن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة، عامة للرجال وللنساء، وكل ما من شأنه أن يؤثر يف حتقيق 

شأنه أن ينقل اخلشوع أو وقوع احلرج أو الرايء )كما أشران إليه سابقا من حضور الطعام واملرض وغريه(، فإنه من 
االستحباب من املسجد إىل البيت، يف حق الرجل واملرأة على حد سواء. وإن قيل: فلماذا جاءت بعض األحاديث 
ختصص استحباب الصالة يف البيت ابلنساء دون الرجال؟ قلنا: ألن النساء اختصت من دون الرجال بصفات إضافية 

رج، فجاء التفضيل اخلاص ابلنساء يف تلك األخبار متعلقا بتلك قد تؤثر يف حتقيق مقاصد اجلماعة أو توقعهن يف احل
 الصفات اإلضافية. 

 خامتة 

قد جتلى من خالل دراستنا جلزئية فضل صالة املرأة يف املسجد أن الوقوف عند علل ومقاصد األحكام اخلاصة ابملرأة 
جتماعي واحلضاري وحيررها من بعض املفاهيم من شأنه أن يصحح التصورات املغلوطة عن املرأة ويعيد النظر يف دورها اال

 الذكورية اليت طاملا التصقت هبا، كمفهوم الفتنة الذي عزلت به املرأة عن الساحة العامة يف جمتمعات قدمية وحديثة.

قد كشفت عن أمهية النظر يف األحكام اجلزئية وعالقتها مببادئ ومقاصد اإلسالم  كما أن دراسة تلك اجلزئية الفقهية
ألن هذه متألفة من تلك، وتلك ال تنضبط إال هبذه. فإن كثريا من هذه املبادئ العامة راجعة اىل استقراء الكلية، 

هو خمطئ، كذلك من أخذ ابلكلي "كما أن من أخذ ابجلزئي معرضاً عن كلّيه ففـ  األحكام اجلزئية ومتكونة من مجلتها،

. وهنا يكمن خطأ االجتاه احلداثي، حيث إنه ال يسعى إىل تعريف 98معرضًا عن جزئيه" كما يقول اإلمام الشاطيب
 اإلسالم ابلبحث عن مفاهيمه ورؤيته للعامل من خالل مبادئه وأحكامه ومقاصده، وإمنا املقصود لديهم هو إخضاع كل 

 

 
 .   8، ص 3م، ج 1997هـ/1417، 1، القاهرة، دار ابن عفان، ط املوافقاتالشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،  98
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احلداثة وذوق العصر وقيم الغرب. مما جعلهم يثورون على سائر األحكام اليت فيها متييز بني الذكر واألنثى  ذلك إىل 
ويقولون بتارخييتها ويدعون إىل جتاوزها إىل مقاصدها. إال أنه فاهتم أن اإلسالم منظومة متكاملة تتكون مقاصدها من 

مهية دراسة األحكام الشرعية اليت تتضمن متييزا بني الرجل واملرأة . ومن هنا تظهر أجزئياهتا وتنضبط جزئياهتا بكلياهتا
حىت يتبني من خالهلا موقف اإلسالم من الفروق الفطرية بينهما واليت قلصت يف هذا العصر ومهشت يف عملية حتديد 

 مفهوم األنوثة.

ة بني املرأة والرجل ألهنا هي الغالبة، إن هذه الدراسة أكدت على إعادة االعتبار واألولوية للنصوص املساوية تسوية مطلق
ملا يتمتعان به من أصل مشرتك مينح هلما مساواة يف اإلنسانية. إال أن النصوص املشتملة على تفريق تراعي خصوصية 
كل منهما كذكر وأنثى، فال بد من اعتبارها من أجل االقرتاب إىل القسط. فإن عاقبة اهلوس خبصوصياهتما أو ابملساواة 

 قة ظلم املرأة ال حمالة.   املطل

ومن هذا املنطلق وجدان أن التمييز بني اجلنسني يف األحكام الشرعية قد يعود إىل عوامل ظرفية تؤدي إىل حفل أمومة 
. فقد تفضل صالة املرأة يف بيتها على صالهتا يف املسجد مسألة فضل صالة املرأة يف بيتها ما هو األمر يفاألم، ك
حىت ال تشعر ابللوم والتقصري يف دينها لعدم خروجها إىل املسجد، كأم تكرميا هلا وتيسريا عليها   خصوصياهتا ابعتبار

 ما يوفر هلا البيت من حميط مهيأ للخشوع يف تلك الظروف.ومراعاة الحتياجاهتا الروحانية ابعتبار  

املسجد لكونه مظنة احلرج واالنشغال وإذا كان وصف األمومة مناسبا لتمييز املرأة عن الرجل يف حكم صالة اجلماعة يف  
عن الصالة، فإن هذا الوصف ال يالزم كل امرأة بصفة تلقائية وال يالزم املرأة يف كل أطوار حياهتا، وإن كنا أكدان على 

 عدم انفكاك تداعيات األمومة عن املرأة من حلظة بلوغها.

أكدت هذه الدراسة على أن أثر اجملسد يف بناء اجملتمع املسلم والفرد املسلم يتوقف على إعمار املسلمني له رجاال ونساء 
لتسويهما يف أصل اإلنسانية ويف االفتقار إىل سائر ما يعود به املسجد على اإلنسان من منافع فردية واجتماعية. وإذا 

جملتمعات املعاصرة من زيف عن هذا األمر اإلهلي، حيث تواجد املرأة يف كل املرافق أتكد هذا األمر أمكن إدراك ما عليه ا
 احلياتية والساحات االجتماعية، وعزهلا من أمهها، إال يف مناسبات قليلة.  

 

 
 قائمة املصادر واملراجع
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ABSTRACT 

The social media has been developed at a great development in our time and it 

has changes many facets of our way of life especially communication and 

dissemination of ideas. Therefore, many Arab Muslim preachers use this media, 

especially Facebook, to disseminate the messages of Islam to all people for the 

sake of da’wah. To date, their Facebook is widely accessed by the Internet users 

with many likes and massive comments, but the influence of this access to the 

users in terms of heart and behaviour has gained a little concern from the 

researchers. Therefore this study aims at examining the extent of influence of the 

Facebook to students’ heart and behaviour because they consist of major group 

of Internet users. The Jordanian students are chosen in this study because they 

are the major group of the Internet users. The objective of the study is to examine 

the extent of those students in accessing the Facebook of the preachers, to analyse 

the influence of heart and behaviour over the access of the Facebook and to 

examine the extent of the interaction in the Facebook for da’wah. This study uses 

the quantitative study to examine the influence of this medium to the heart and 

behaviour of Facebook users in which the questionnaires used as the method of 

gathering data. A total of 214 questionnaires are distributed to Jordanian students 

in the selected universities. This study found the high access of respondents to 

the preachers’ Facebook with the mean (3.708) and they are reluctant to follow 

Facebook belong to Sufis and Salafis. This study also found the high influence to 

the heart over the access of the Facebook with the mean (3.517). The similar 

findings also found to the behaviour with the mean (3.597) whereby they have 

deeply changed after follow the preachers’ Facebook. The study indicates the 

 positive interaction between the preachers and users with the mean (3.644). 

These findings show that the Facebook have a significant influence towards its 

users and the preachers have to use an efficient way to convey the messages of 

Islam through this medium. 
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 اللخص

 طرق ذلك يف مبا حياتنا يف الكثري غريت فقد , احلايل عصران يف كبريا    تطورا   االجتماعي التواصل وسائل تطورت
 وخاصة احلديثة الوسائل هذه واملسلمني العرب الدعاة من كثري  استخدم فقد  ولذك،. األفكار ونشر التواصل

 انحية من النجاح يف منوذجا   الدعاة من الكثري صفحات تعترب.الناس مجيع إىل اإلسالم رسالة لنشر الفيسبوك
 هنالك ذلك، من الرغم وعلى لكن. ابالعجاابت أو ابلتعليقات سواءا   الكبري والتفاعل ابملتابعة الواسع  االنتشار

 الدراسة  هذه  استهدفت  ولذلك.  والسلوكية  القلبية  الناحية  من  الصفحات  هذه  أتثري  تناولت  اليت  الدراسات  يف  شح
 طلبة من  عينة  للدراسة  الباحثة  اختارت  وقد .  لإلنرتنت  استخداما    األكثر  الفئة  تعترب  ألهنا  الطلبة  فئة  الفيسبوك  على

 الدراسة  هذه  هتدف.  التغيري  على  قوي  أتثري  هلم  وملا  األردن  اجملتمع  يف  الكربى  الشرحية  ميثلون   الهنم  األردنية  اجلامعات
 الطالب متابعة خالل من الطالب على القليب التأثر الدعوية، للصفحات الطالب متابعة مدى اختبار إىل

 مع  املتابعني تفاعل مدى و الدعوية الصفحات متابعة خالل من للطالب السلوكي التأثر, الدعوية للصفحات
 انحية  من  الفيسبوك  أتثري  مدى  الختبار  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  يف  استخدم  وقد .  الدعوية  الصفحات

 املستهدفة، العينة على استبانة( 219)  توزيع  مت وقد . البياانت جلمع كأداه  االستبانة واستخدمت. وسلوكية قلبية
 املستطلعة  اإلجاابت  خالل  من  الدراسة  أظهرت  وقد   .األردنية  اجلامعات  طلبة  من  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  مت   وقد 

 النتائج  تراوحت  اخلماسي  ليكارت  مقياس  وحبسب.  ككل  ولالستبانة  األهداف  مجيع   على  كبرية  بدرجة  إجيابية  نتائج
 يتابعون الطالب من كبرية  نسبة أن النتائج أظهرت وقد (. 3.6) حسايب ومبتوسط( 4.7) اىل( 1.9) بني

 معينة   فكرية  مدارس  تتبع   اليت  الصفحات  عن  املتابعني  عزوف  النتائج  أبرز  ومن.    93%  وبنسبة  الدينية  الصفحات
 أبرز وكانت قلبيا ، انحية من الدعاة لصفحات إجيابيا   أتثريا   أيضأ الدراسة أظهرت وقد  .والسلفية الصوفية مثل

 أيضا   الدراسة وجدت فقد ذلك، جانب إىل. البكاء لدرجة مبنشور أتثروا الطلبة من% 78 نسبته ما أن  النتائج
 بعد  جذراي تغريا تغريوا قد الطلبة من الكثري أن الدراسة بينت حيث سلوكية، انحية من الصفحات هلذه كبريا    أثرا  

 املتابعني  من كثريا    وأن   الصفحات،  هلذه  واملتابعني  الداعي  بني  اإلجيايب  التفاعل  أيضا الدراسة  وبينت. الدعاة  متابعة
 للصفحات الطالب متابعة مدى أن  إىل النتائج خلصت .معها التفاعل على وحيرصون  والردود التعليقات يتابعون 
 خالل  من  الطالب  على  القليب  التأثري  عن النتائج  وتكشف( 3.708)مبعدل   كبري  كان  الدعوية
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 متابعة خالل من الطالب على السلوكي التأثري وكان  ،(  3.517) املتوسط مبعدل كبرية  الدعوية الصفحات  
 مبعدل كبرية  أيضا الدعوية الصفحات مع  املتابعني تفاعل مدى وأخريا ،( 3.597) كبرية  الدعوية الصفحات

 من اإلجيايب  والتأثري  الدعوية  للصفحات  الطالب  متابعة  يف  إجيابية عالقة  وجود إىل  الدراسة  تشري  كما(.  3.644)
 املخستدمني شخصية بناء يف هللا اىل ابلدعوة الصلة ذات الصفحات على هام أثر النتائج وهلذه, التغيري انحية

 فئات من قدر أكرب إىل للوصول أسلوهبم التغيري وتطوير يف الفعالة الوسيلة هذه على دعاتنا ولينتبه بوك، للفيس
 للدعاة  الصفحات  بتأثري  يتعلق  فيما  وخاصة  النتائج  أبرز  على  معمقة  دراسات  بعمل  الباحثة  وتوصي  .ككل  اجملتمع 

 السياسية  األجواء  ظل  يف  خاصة  والسياسة،  ابألحزاب  الدعوة  الخيلطون   ينالذ   السياسيني، والدعاة  والدعاة  احلزبيني،
 . الراهنة
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 مقدمة
 

تتميز الدعوة إىل هللا تعاىل أبهنا متجددة متطورة المجود فيها، ومما حبا هللا تعاىل الناس يف عصران احلاىل سهولة التواصل 
التواصل اإلجتماعي احلديثة، وقد تنوعت هذه الوسائل ما بني املقروء واملسموع فيما بينهم وذلك من خالل وسائل 

( تشري اإلحصائيات 1واملرئي؛ ومن أشهر هذه الوسائط موقع فيسبوك على شبكة اإلنرتنت، فبحسب موقع الفيسبوك)
 مستخدم ليارم 1.32 منهم مستخدم شهري نشط، مليار 2.1 إىل الشبكة مستخدمي عدد الواردة عنه إىل وصول

مليون  4.8للموقع، يف حني يبلغ عدد مستخدمي موقع الفيسبوك يف اململكة األردنية اهلامشية النشطني  يومي نشط
% من عدد السكان على مستوى اململكة، وهي النسبة األعلى يف دول الشرق 61مستخدم وبنسبة وصلت إىل 

 (.  2األوسط ومشال أفريقيا دون دول اخلليج)

وقد تنوعت االستخدامات هلذه الصفحات ما بني سياسي واجتماعي وثقايف وغريها، ومن هذه االستخدامات اجملال   
الديين. فقد أظهرت مواقع اإلحصاء متابعة كبرية للصفحات الدينية والدعوية للفيسبوك، فعلى سبيل املثال هنالك 

ع صفحة الشيخ الداعية حممد العريفي. وقد قادان شخص من بني كل ثالثة أشخاص يف األردن على الفيسبوك يتاب
ذلك إىل حماولة فهم اآلاثر الناجتة عن متابعة مثل هذه الصفحات وقياس األثر الذي ترتكه يف نفوس متابعيها خاصة 
مع وجود شح يف الدراسات واألحباث  املعمقة يف هذا اجلانب، حيث يغلب على أغلبها طابع قياس درجة املتابعة 

عل دون قياس األثر، وقد مت الرتكيز يف هذا البحث على فئة الشباب ألهنم األكثر استخداما  وأتثرا  وألهنم صناع والتفا
 املستقبل.  

إذا  تطرح هذه الدراسة سؤاال  حول ماهية األثر الذي ترتكه الصفحات الدينية على متابعيها، وقد استخدم يف هذا 
 عن هذا السؤال. حيث مت بناء استبيان ومت تقسيم حماوره إىل أربعة، وهي:  البحث املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة

 مدى متابعة الطلبة للصفحات الدينية على الفيسبوك. ◼
 التأثري القليب والنفسي هلذه الصفحات. ◼
 التأثري السلوكي والعملي هلذه الصفحات. ◼

 
(1 ) info-https://newsroom.fb.com/company/ 

(2)  http://www.internetworldstats.com/middle.htm 
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 مدى التفاعل احلاصل بني الداعية واملدعوين. ◼

طالبا  من خمتلف اجلامعات والكليات واملستوايت  219وائية من طلبة اجلامعات األردنية بعدد وقد مت اختيار عينة عش
العمرية.  وقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل عدة أبواب، حيث تناولت يف البند األول املقدمة مث يف البند الثان الدراسات 

 ألربع مث خنتم ابلنتائج والتوصيات. السابقة مث يف البند الثالث االستبيان ونتائجه حسب احملاور ا

 . الدراسات السابقة2

تعترب األحباث املتخصصة يف قياس األثر الديين للفيسبوك من األحباث القليلة وخاصة فيما يتعلق ابلتأثري السلوكي   
( عن دور 3والتأثري القليب االنفعايل، لكن وجد دراسات كثرية حول أهداف البحث يف العموم. فقد حتدثت دراسة)

وسائل التواصل اإلجتماعي يف إشباع متطلبات الشباب األردن وطبقت الدراسة على عينة من طلبة جامعة الريموك 
وقد خلصت الدراسة إىل أغلبية يف استخدام الفيسبوك على وسائل التواصل األخرى، وخلصت إىل أن إهداف متابعة 

اجات املعرفية والوجدانية والشخصية والتواصلية واهلروب من الشباب للفيسبوك والرغبات املتحققة تتنوع حسب احل
( إىل أن اجلانب الديين حيتل املرتبة األوىل من أهداف 4الواقع مع بروز احلاجة الدينية هلذه املتابعة. وخلصت دراسة)

إىل هللا تعاىل، يف حني متابعة الطلبة للفيسبوك على عينة من طلبة اجلامعات وأن الفيسبوك وسيلة جذابة وفاعلة للدعوة  
( إىل أسباب استخدام النصارى لصفحاهتم الدينية على عينة يف أورواب وخلصت الدراسة إىل أن 5تناولت هذه دراسة)

هنالك أربعة دوافع لديهم للوصول إىل احملتوى الديين على صفحات الفيسبوك تتلخص يف دوافع التدين والثقافة الروحية 
( األثر الدعوي للفيسبوك وخلصت دراسته إىل أن املنشور الديين 6لرتفيه، بينما تناولت دراسة )واملعلومات الدينية وا

 % على عينته املطبقة يف فلسطني.36حاز على أعلى متابعة وبنسبة 

 

 
(3)Role of Social Networks in Meeting The Needs of The Jordanian  Mansour, T. (2014). The

(2).7 ,Jordan Journal of Social Sciences Youth.  

: ماليزيا.  ماجستير رسالة". نموذجا   فيسبوك: " الجديد اإلعالم عبر وتطبيقها الدعوي التفاعل نظرية( 2012.)فيصل محمد.  معاذ أشعري، .  عتيلي( 4)

 .الماليزية الوطنية الجامعة

(5)Brubaker, P. J., & Haigh, M. M. (2017). The Religious Facebook Experience: Uses and Gratifications 

(2), 2056305117703723.3 ,Social Media+ Society Based Content.-of Faith  

 على وأثرها الحديثة التواصل وسائل مؤتمر نموذجا، " بوك الفيس" الدعوة على الحديثة التواصل وسائل أثر(2012)احمد توفيق البدوي،عمار. (6)

  .فلسطين النجاح،  جامعة المجتمع، 
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فيسبوك ( اجلوانب السلبية الستخدام ال7وأما فيما يتعلق ابجلانب السلوكي واجلانب القليب االنفعايل، فقد بينت دراسة )
من انحية عاطفية ومزاجية وقد وجدت الدراسة عالقة بني االستخدام النشط الطويل للفيسبوك وبني تقلب املزاج، يف 

( مصطلح إكتئاب الفيسبوك ومصطلح احلسد الفيسبوكي، ووجدت عالقة إجيابية بينهما حيث 8حني إقرتحت دراسة )
( أي اإلضطراابت الناجتة عن استخدام iDisorder( مصطلح )9يدي الثان إىل األول، يف حيث إقرتحت دراسة )

الفيسبوك ووصفت إضطراابت كثرية ما بني اإلكتئاب واهلوس ومعاداة اجملتمع وغريها وقد أظهرت الدراسة وجود نتائج 
نوع إجيابية وسلبية للفيسبوك، فالنتائج االجيابية تكون عادة  إذا حتقق توقعات الشخص من الفيسبوك يف حني تت

 اإلضطراابت النفسية إذا كانت التوقعات سلبية خاصة مع املتابعة الطويلة للفيسبوك.

( عن التفاعل احلاصل على 10وفيما يتعلق ابهلدف الرابع وهو التفاعل مع املنشورات الدينية، فقد حتدث دراسة )
يسبوك منها على التفاعل مع صفحات الفيسبوك وقد خلصت الدراسة إىل تفضيل اجلمهور ابلتفاعل على صفحات الف

( عن أمهية 11مواقع اإلنرتنت األخرى وأمهية التفاعل مع الصفحات وأثره ي صناعة الرأي العام، فيما حتدثت دراسة )
التفاعل احلاصل على صفحات الفيسبوك وأثره يف التغيري والتأثري على صناعة القرار وخلصت إىل أن التفاعل على مواقع 

( Like(  عن أمهية زر االعجاب على الفيسبوك )12ي يتعترب إعالما  بديال ، فيما حتدثت دراسة )التواصل اإلجتماع
 وأثره يف توجيه املتابعني ووجدت الدراسة عالقة قوية بني استخدام زر االعجاب ملنشور معني والتأثري على متابعته.

 

 

(7).Sagioglou, C., & Greitemeyer, T. (2014). Facebook’s emotional consequences: Why Facebook  

363.-, 35935 ,n Human BehaviorComputers i causes a decrease in mood and why people still use it. 

(8)Tandoc, E. C., Ferrucci, P., & Duffy, M. (2015). Facebook use, envy, and depression among college 

146.-, 13943 ,Computers in Human Behavior students: Is facebooking depressing?.  
(9)Rosen, L. D., Whaling, K., Rab, S., Carrier, L. M., & Cheever, N. A. (2013). Is Facebook creating 

“iDisorders”? The link between clinical symptoms of psychiatric disorders and technology use, attitudes 
1254.-(3), 124329 ,Computers in Human Behavior and anxiety. 

  .الدانمارك ، األكاديمية العربية، رسالة ماجستير،  تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على جمهور المتلقين .(2012)محمد ، المنصور.  (10)

  .بغداد جامعة ، (25-9)14 اإلعالمي الباحث مجلة. نظري مدخل/التغيير في االجتماعي التواصل مواقع دور(2015)جميل ،بشرى الراوي (11)

(12)Facebook brand pages: The effect of intensity of Facebook  Phua, J., & Ahn, S. J. (2016). Explicating the ‘like’on

use, number of overall ‘likes’, and number of friends'‘likes’ on consumers' brand outcomes. Journal of Marketing 

Communications, 22(5), 544-559.  
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 . حماور الدراسة3

كما ذكر يف املقدمة فإن الدراسة قائمة على االستبيان لقياس حماور الدراسة األربع، وقد قسم االستبيان إىل قسمني   
رئيسيني فتناول القسم األول املتغريات املستقلة وهي اجلنس والعمر واجلامعة والكلية وعن إمتالك حساب على الفيسبوك 

سبوك، وأما القسم الثان فقد خصص للمحاور األربع وبواقع عشرة أسئلة وحول متابعة الطلبة للصفحات الدينية للفي
 لكل منها.

حاول احملور األول قياس مدى متابعة العينة للصفحات الدينية للفيسبوك، وقد تعرض احملور األول إىل ثالث قضااي 
مث تطرقت إىل امليول حنو وهي قياس مدى متابعة العينة للصفحات الدينية مث ما يفضلونه على هذه الصفحات ومن 

الصفحات ذات املدارس الفكرية مثل الصوفية والسلفية واإلخوان واجلهاديني. أما يف احملور الثان فهو حمور التأثري القليب 
 الستخدام الوجدان  القليب  التأثري  تناولت  اليت  القليلة  الدراسات  من  القليب  احملور  الناتج من أتثري هذه الصفحات، يعترب

 واالرتياح، واالطمئنان  البكاء مثل االنفعايل القليب التأثري ومها أساسيتني، قضيتني احملور هذا انقش وقد  يسبوك،الف
واملتابعة. أما يف احملور الثالث  العقلية واحلجج واإلقتناع واإللتزام املفاهيم مثل الفكري القليب التأثري وهي الثانية والقضية

 السلوكي األثر أوهلا رئيسيتني، قضيتني احملور هذا انقش السلوكي ملتابعة صفحات الفيسبوك، وقدفقد تناول التأثري 
 الدروس،  وحضور  الوالدين  وبر  القرآن  قراءة  على  كاملواضبة  نفسه  الشخص  سلوك  على  يكون  تغري  وهو  الالزم  الشخصي

 اآلخرين.  على  التأثري  إىل الشخصي  التأثر  نقل  وحماولة  اآلخرين  دعوة  وهو  املتعدي  السلوكي  األثر  اثنيا  

واحملور الرابع واألخري فهو حمور التفاعل فقد حتدث عن التفاعل احلاصل على الصفحات الدينية مثل التعليق واملشاركة   
 إجتهت فقد  الفيسبوك، على الدعوية ابلصفحات يتعلق مبا أساسيني شقني احملور هذا والردود وزر االعجاب، انقش

 فيما  ،(نفسه  املنشور  على  الرتكيز)  هلا  متابعتهم  وحجم  املنشورات  يف  الطلبة  ومايفضله  احملتوى  ماهية  حول  سئلةاأل  بعض
 املتابعني.  على  احلاصل  التأثر  نقل  حماولة أو نظر  وجهة  يعكس  مبا  املنشورات  مع التفاعل  مدى  عن  الثان  الشق  حتدث

( والنسب 5ملعاجلة البياانت ومت حساب املتوسطات احلسابية )من    SPSSومن انحية إحصائية فقد مت استخدام برانمج  
 املئوية لإلجابة عن أسئلة االستبيان، ومت استعمال معامل الثبات كرونباخ ألفا لقياس مدى ثبات أداة الدراسة.
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 . نتائج الدراسة4

% منهم من فئة الذكور والباقي من اإلانث، وشكلت 40طالبا  وطالبة ، حيث كان  219شارك يف االستبيان عدد   
% يف حني كانت نسبة من 30سنة بنسبة 30% تلتها فئة دون 60سنة الغالبية بنسة بلغت 22الفئة العمرية دون 

% 20% من طلبة جامعة الريموك و  60اجلامعة  % تقريبا . ومشل االستبيان ابلنسبة ملتغري  10سنة    30هم فوق سن  
% 30% من ابقي اجلامعات األردنية املختلفة. وأما متغري الكلية فقد فقد كان 20من جامعة العلوم والتكنولوجيا و 

% 98من جمموع العينة يدرسون يف الكليات الشرعية والباقي يف خمتلف الكليات والتخصصات. وأظهر اإلستطالع أن  
% من العينة يتابعون صفحات دينية على الفيسبوك، وبذلك بلغت 93يستخدمون برانمج الفيسبوك، وأن من الطلبة 

طالبا  ممن ميتلكون حسااب  على موقع فيسبوك ويتابعون صفحات  204العينة الصحيحة لقياس متغريات الدراسة بعدد 
 دينية عليه. وفيما يلي نتائج احملاور األربعة:

 بعةاحملور األول: التا

 %، وأظهر متابعة كبرية لصفحات الفيسبوك وال74ومبعدل  3.7جاءت النتيجة الكلية لألسئلة العشرة مبتوسط   
 الصفحات  أن  على  بشدة  وموافق  موافق  بني  الدراسة كانت  يف  املستهدفة  العينة  من%  90ما نسبته  عجب من ذلك، فإن

 أسئلة مجيع  يف املعياري اإلحنراف من نسبة وأبقل" جدا   كبرية" وبدرجة للفيسبوك متابعتهم من جزءا   تشكل الدينية
 وأهنم دعوية، الصفحات من (مخسة من أكثر) كبريا    عددا   يتابعون أهنم كبرية  نسبة وأقر(. 1اجلدول أنظر) االستبيان 

 من  كانوا  سواءا الناس من كبرية  شرحية اىل يصلوا أن استطاعوا الدعاة أن  إعتقادهم مع  دول عدة من دعاة يتابعون 
 .      امللتزمني  غري  من  أو  امللتزمني

 على الداعية صفحة حتتوي أن" كبرية" بدرجة الطلبة فضل فقد والداعية، الصفحة يف الطلبة يفضله ما وحول  
 .     واملشاهد   واملسموع  املكتوب  بني  التخاطب  وسائل  يف  متنوعة  تكون  وأن   عامة،  األمة  بقضااي  هتتم  اليت  املنشورات

 الفكرية  واملدارس  احلركات  إىل املنتمية  التوجهات  ذات  الصفحات  متابعة  فهي  االستبيان  تناوهلا  واليت  الثالثة  القضية  أما  
  السلفية  وهي  األردن،  يف  واحلركية  والسياسية  الدينية  الفكرية  التيارات  أشهر  من  أربعة  الدراسة  هذه  تناولت  وقد .  اإلسالمية
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" متوسطة"   وبدرجة  االستبيان   يف  جمتمعة  النتائج  كأقل  القضية  هذه  يف  النتائج  جاءت  وقد .  واجلهادية  والصوفية  واإلخوانية
 .املتبقية  احملور  أسئلة مع   ابملقارنة  أعلى( Standard Deviation)  معياري  إحنراف  وجود مع   التوجهات  جلميع 

 الدعوية : مدى متابعة الطالب للصفحات 1جدول

 املتوسط  الفقرة  العدد 
إحنراف  
 معياري

النسبة  
 املئوية 

 الدرجة 

 كبرية جدا  %89.7 739. 4.49 تشكل الصفحات الدينية جزء من متابعيت للفيسبوك.   .1

 كبرية %79.5 803. 3.98 أان أاتبع مخسة من الدعاة املشهورين.   .2

3.  
الكثري من الناس سواء امللتزمني أو أان اعتقد أن بعض الدعاة استطاع أن يتواصل بصفحته مع  

 كبرية %79.3 850. 3.97 غري امللتزمني. 

 كبرية %78.9 1.028 3.95 اان اعتقد ان صفحة الداعية جيب ان حتتوى على منشورات هتتم بقضااي األمة.   .4

 متوسطة  %69.2 1.061 3.46 أان افضل متابعة صفحات الدعاة أصحاب املدرسة السلفية.   .5

 متوسطة  %64.4 1.185 3.22 افضل متابعة صفحات الدعاة أصحاب املدرسة الصوفية. أان    .6

 متوسطة  %67.2 1.142 3.36 أان افضل متابعة صفحات الدعاة أصحاب املدرسةاالخوانية.   .7

 متوسطة  %65.8 1.101 3.29 أان افضل متابعة صفحات الدعاة أصحاب املدرسة اجلهادية.   .8

 كبرية %72.6 1.063 3.63 صفحات الدعاة من دول خمتلفة. أان افضل متابعة    .9

 كبرية %75.0 1.110 3.75 أان افضل متابعة املنشورات املتنوعة اليت حتتوي على الكتابة والفيديو والصور.   .10

 كبرية %74.2 0.717 3.708 نتائج احملور الكلية  

 

 احملور الثاين: التأثري القليب  

 الناحية  من  (، وأظهرت الدراسة أنه2% )أنظر اجلدول  70ومبعدل    3.5جاءت النتيجة الكلية لألسئلة العشرة مبتوسط  
  وبنسبة  املنشورات  ببعض  أتثرهم  من  يبكون  الطلبة  معظم أبن   جدا  إجيابية  النتيجة  الوجدانية النفسية القلبية جاءت
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 أتثرهم عن كبرية  بنسبة املستهدفة العينة يف الطلبة عرب وقد إمجاال ، الصفحات هلذه العظيم األثر ريظه وهذا ،78%
 .الوعظية  الدعوية  املقاطع   مشاهدة بعد  إرتياحهم  وعن  والقليب  النفسي

 الطلبة  على  كبري  بدرجة  إجيايب  تغري  على  الصفحات  أثر  الدراسة  بينت  فقد   للطلبة،  الفكري  القليب  ابلتأثري  يتعلق  فيما  وأما
  الطلبة   إقتناع  جاء  متوسطة  وبدرجة  األسئلة،  ابقي  أقل  بنسب  جاءت  بينما  املفاهيمي،  ابلتأثري  أو  اإللتزامي  ابلتأثري  سواءا  
 بنسبة العقلية ابحلجج تفسريها بعد  ابآلايت الطلبة أتثر جاءت حني يف ،%69 بنسبة الدعاة من طرحه يتم مما بكثري
 املنشور.  على  التفاعل  حجم أتثري%  66  وبنسبة احملور  هذا  يف  أخريا   حل حني يف%, 67

 : التأثري القليب للصفحات الدعوية على الطلبة  2جدول

 املتوسط  الفقرة  الرقم  
إحنراف  
 معياري

 الدرجة  النسبة املئوية 

 كبرية %78.4 928. 3.92 .أان أأتثر ببعض املنشورات حىت درجة البكاء  .1

2.  
ابملنشورات إىل درجة تغيري جذري يف أان أأتثر 

 .التزامي 
 كبرية 70.4% 970. 3.52

3.  
أان أأتثر ببعض صفحات الدعاة لدرجة تغيري الكثري  

 من مفاهيمي يف االمور الدينية 
 كبرية 70.1% 1.048 3.50

 متوسطة  %68.9 1.013 3.45 .أان أطمئن قلبيا عند الرجوع اىل صفحات الدعاة  .4

 متوسطة  %69.2 912. 3.46 .بوجهة نظر الدعاة يف كثري من االحيان أان اقتنع   .5

6.  
أان أعتقد ان حجم التفاعل على املنشور لداعية 
 .ومدى أتثر املتابعني االخرين به يزيد من أتثري به

 متوسطة  66.9% 1.092 3.34

 متوسطة  %68.9 1.093 3.45 .أان أبكي عندما تكون الدعوة مالمسة لقليب  .7

8.  
أأتثر ابالايت القرآنية أكثر بعد تفسريها ابحلجج أان 

 .العقلية
 متوسطة  67.5% 1.069 3.38

 كبرية %71.4 968. 3.57 . أان أأتثر مبنشورات الدعاة من انحية نفسية وقلبية  .9

10.  
أان أشعر أبن قليب أصبح مراتحا عندما أمسع 

 . وأشاهد مقاطع الفيديو
 كبرية 71.6% 987. 3.58

 كبرية %70.3 0.771 3.517 النتائج الكلية للمحور 
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 احملور الثالث: التأثري السلوكي

 اجململ هلا، ويف للمتابعني العملي الفعل ورد الشخصي الديين السلوك على الدعوية الصفحات أتثري احملور هذا تناول
 (. 3كبرية )أنظر اجلدول    وبدرجة% 72  وبنسبة 3.6 معدل على احملور  هذا  حصل

 بسبب جذري تغري حصول مدى حول سؤال حصل حني يف ،"كبرية" بدرجة األسئلة معظم يف النتائج جاءت وقد
 وبر القرآن قراءة انحية من درجة كبرية ابجململ نتائج وأظهر ،%80 ال يقارب ومبا معدل أعلى على داعية صفحة

 أتثرهم  مع ابملقارنة الكبري القليب أتثرهم عن كبرية  غالبية عرب وقد الدينية، الدروس وحضور اجلماعة وصالة الوالدين
 ما ونقل غريهم على هلا املتابعني أتثري حماولة هو الدينية للصفحات املباشرة االجيابية السلوكية النتائج السلوكي، ومن

 حتويل وهو مباركة مثرة يعترب ذاته حبد اإلجيايب التفاعل هذا إن . املنشورات مشاركة طريق عن أصدقائهم إىل به أتثروا
 داعية.  اىل  املدعو

 : التأثري السلوكي للصفحات الدعوية على الطلبة  3جدول

 الرقم 
  

 املتوسط  الفقرة 
إحنراف 
 معياري 

النسبة  
  املئوية

 الدرجة 

 كبرية  %79.8 904. 3.99 .أان أأتثر بداعية لدرجة تغيري جذري يف سلوكي  .1
 كبرية  %73.6 894. 3.68 .اان أقلد بعض الدعاة يف التزامهم  .2
 كبرية  %72.1 1.120 3.60 . أان أكثر من قراءة القرآن بعد متابعيت للداعية  .3

4.  
أان أبر والدي أكثر من ذي قبل عندما قرأت قصة او 

 .شاهدت فيديو عن بر الوالدين
 كبرية  73.4% 1.130 3.67

5.  
اجلماعة يف املسجد بعد متابعيت أان اكثر من صالة 

 .للداعية 
 كبرية  70.2% 1.116 3.51

6.  
أان أقوم بطرح االسئلة الفقهية على صفحات الدعاة  

 .ألتعلم أمور ديين
 متوسطة  69.3% 1.155 3.47

7.  
أان أقوم ابلتفاعل مع بعض املنشورات لدعاة مثل املشاركة 

 .على صفحيت الهتا أثرت يب كثريا 
 كبرية  70.2% 1.168 3.51

8.  
أان اعتقد أبن أتثري القليب والنفسي لصفحات الدعاة 

 .أكثر من أتثري السلوكي العملي
 كبرية  70.0% 1.147 3.50

 كبرية  %70.2 1.112 3.51 .أان التزم ابلدروس الدينية بعد قراءيت ملنشور أثر يف سلوكي  .9
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10.  
واملقاطع الدينية  اان أثرت يف أصدقائي بعد تنزيل املنشورات 

 على صفحيت. 
 كبرية  70.6% 1.043 3.53

 كبرية  %71.9 0.877 3.597 النتائج الكلية للمحور 

    

 احملور الرابع: التفاعل

% وبدرجة كبرية 72.9وبنسبة بلغت    3.66أظهرت النتائج أن هنالك تفاعل بدرجة كبرية للصفحات الدينية مبتوسط  
 (. 4)أنظر اجلدول  

 : التفاعل على الصفحات الدعوية  4جدول

 املتوسط  الفقرة  رقم 
إحنراف 
 معياري 

 الدرجة   النسبة املئوية

 كبرية جدا  %83.8 799. 4.19 . أومشاهدة البوستاان أتفاعل مع العنوان قبل قراءة   .1

 كبرية  %75.9 823. 3.79 .أان اتصفح معظم املنشورات سريعا وال أكمل قرائتها  .2

 كبرية  %75.6 950. 3.78  .أان استخدم زر االعجاب يف كثري من االحيان   .3

 كبرية  %70.4 1.062 3.52 .أان أهتم ابلتعليقات وأتفاعل معها أكثر من املنشور نفسه  .4

5.  
اان أجد بعض منشورات الدعاة تزيد الفرقة بني املسلمني 

 .وتعطي أثر عكسي
 كبرية  70.3% 1.116 3.51

 كبرية  %70.9 1.047 3.54 .أان اتفاعل مع املنشور واعمل مشاركة ليشاهده أصدقائي  .6

7.  
يف بعض املنشورات تكون التعليقات والردود أهم من 

 . املنشور نفسه
 متوسطة  68.5% 1.055 3.43

8.  
أان أتفاعل مع خدمة البث املباشر لدعاة سواء كانت 

 .موعظة أو خطبة مجعة
 متوسطة  69.0% 1.137 3.45

 كبرية  %71.0 1.159 3.55 .عدد املعجبني ابملنشور يزيد من اهتمامي مبتابعته  .9

10.  
أان أعتقد أن مشاركة منشورات الدعاة هو نوع من الدعوة 

 .اىل هللا
 كبرية  73.4% 1.143 3.67

 كبرية  %72.9 0.772 3.644 النتائج الكلية للمحور 
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جاءت نتائج الشق األول يف اجململ بني متوسط وكبري وكبري جدا ، فقد حتدث نسبة كبرية جدا  من الطلبة عن أمهية   
%، وهناك نسبة كبرية أيضا  يتصفحون بعض املنشورات وال يكملون قراءهتا، 84العنوان ومدى تفاعلهم معه وبنسبة 

كبري جدا ، فقد حتدث نسبة كبرية جدا  من الطلبة عن أمهية جاءت نتائج الشق األول يف اجململ بني متوسط وكبري و 
%، وهناك نسبة كبرية أيضا  يتصفحون بعض املنشورات وال يكملون قراءهتا، 84العنوان ومدى تفاعلهم معه وبنسبة 

التواصل ومن نتائج الدراسة كذلك ظهور اهتمام كبري مبتابعة التعليقات والردود على املنشور، وذلك من خصائص مواقع  
اإلجتماعي اليت تتيح التفاعل مع املنشور، وهذه تشكل إحدى أهم املتنفسات للمتابعني ووسيلة من وسائل التعبري 
املتاحة، بينما جاءت خدمة البث املباشر على صفحات الدعاة بنتيجة متوسطة يف املتابعة وهو شيء متوقع حلداثة 

 اخلدمة. 

وفيما يتعلق بنتائج الشق الثان، فقد أظهرت الدراسة تفاعال  مع هذه الصفحات، حيث أظهرت نسبة كبرية من الطلبة   
أهنم يضغطون على زر االعجاب، وغالبا  ما يكون ذلك بسبب معلومة جديدة مت إكتساهبا أو أتثر حصل من املنشور. 

على املنشور، وهذه ميزة الصفحات االجتماعلة حيث أهنا تفاعلية فيما أظهرت الدراسة أمهية كربى للتعليقات والردود 
بشكل أساسي وتشكل هذه اخلاصية بيئة لقياس رد الفعل املباشر على منشور معني، وتعمل أيضا  كمنصة للتواصل بني  

عملوا مشاركة الداعية وخمتلف املتابعني لصفحته وبني املتابعني أنفسهم كذلك، وأظهرت الدراسة أن غالبية كبرية قد 
 ملنشور ديين على صفحتهم وأهنم يعتقدون أن هذا نوع من الدعوة إىل هللا تعاىل.

 . اخلالصة5

من خالل ما تقدم، فقد أظهرت الدراسة أمهية الفيسبوك كمنصة دعوية واعتباره كوسيلة من وسائل اإلعالم البديل، 
ضورها وأتثريها الدعوي على الفئات كافة ، وأهنا تبعث فقد أثبتت صفحات الفيسبوك أهنا منتشرة بني اجلمهور وهلا ح

على الطمئنينة والراحة القلبية يف ظل بروز الكثري من اآلاثر السلبية السيئة سواءا  من الناحية النفسية أو من الناحية 
 السلوكية، كما وتبني أمهية هذه الصفحات كمنصات للتفاعل والستخدامها واالستفادة القصوى منها

وتوصي الباحثة الدعاة ابستخدام هذه املنصات والتحول إليها واستقطاب اجلمهور وكذلك استخدام املتاح من  كما 
 اخلدمات اجلديدة املتجددة ملوقع فيسبوك مثل البث املباشر والرتكيز على العموميات واالبتعاد عن اخلالفيات وعوامل 
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دعوي للفيسبوك وتنويعه بني القصة والفيديو القصري والصور، وكذلك التفرقة، كما وتوصي الباحثة ابالهتمام ابملضمون ال
 اإلقتصار على عدد قليل من املنشورات املأرة واالبتعاد عن اإلغراق، ومناقشة احتياجات  املتابعني وقضااي األمة.
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ABSTRACT 

 

This is a subjective study explain's the role of Quranic speech in the Islamic 

nation, wassatia the study explains the meaning of wassatia in language and 

legitimate . The wassatia standing out in religion in all fields for Islamic nation, 

like in dogmatic , in worshiping , in relationship, in dealings and in spending .  

The wassatia Appears through balance in all fields without exaggeration this 

appears through examples and samples with evidence from Quran and sunna .   
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 مقدمة

 

 امللخص

 
دراسـ  وووـوة   ، ز د د ر ااباا الآر ن و  سـب   ا و  امةـل   ،  قد اقالـر الدراسـ  وعرىن  امع   هــــــــــــــــ   

اللغوي  الشرةي للوسب   ،  قد بردت  سب   ه ا الدين و مج ــــــا ام ادين أل   ا و  امةل   ، سوان ذكان  ل  
ــورات ، ذم و جمـا  و جمـا  العآ ـدو  العدـادات ، ذم و جمـا  الع قـات  امعـاو  ت ، ذم و جمـا  ا ىناـار  الارــــــــــــ

النفآات  امبعووات، ظهرت ه   الوســـــــب   ون ت   اوةادا   الاوادن و مج ا اجملاوت الةـــــــابآ  ىن   لو  و  
وغاوو ،  و زآرري  و هتا ن ،  و إىنراط  و زفريط ، ظهر  ل  ون ت   ا وثل   الن ا ج ورحوب  اب دل  ون 

 الارمي  الةن  الندوي  . الآر ن 
 احنراف[ -زوادن   –اإلسراف   –اوةادا    –زفريط    –الغلو   –: ] سب   كلمات مفتاحية
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احل د هلل ال ي جعلنا ذو   ســــــباع ،  جعا ديننا  ســــــباع ، لناون نــــــهدان ةلس الناي،  ياون الرســــــو  ةل نا نــــــه داع، 
ــو   حدو  ون اهاد   الر و  الة م ةلس  س دان حم د ال ي سل  سد ا اوةادا ، ىنلم يـُْفرِط  مل يـَُفر ِط،  ةلس  لـــــــ

 هبديو إىل يوم الدين  بعد:
ىنآد اتاار هللا  الوســــــــب   أل   ا و  و الدين،  جعلها تري ذو  ذترجر للناي،   ــــــــدم هللا و   ــــــــ  ه   ا و    

ِايداً  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم   ح ث يآو  :  وُل َعَلْيُكْم هــَ َِ َوَيُكوَن الر ســُ ََ َعَلى الن ا َاَدا طاً لَِتُكووُوا هــُ )الدآرو:   ًة َوســَ
ــات بني احلني 143 ( ىنح لر ا و  ا وان ،  قاور ابلع ارو ،  اساحآر ت ىن  هللا و ذروو ، لانها قد متر مبنعبفـــ

 إىنراط  زفريط . اآلتر ىناجعلها بني ود ٍّ  جزر ، بني قوو  وع  ، بني  
ىنالوســب   و كا نــين ســوان و العآ دو  العدادات ، ذ  و امعاو ت  الع قات ، ذ  و ا ىناار  الارــورات ، ذ  و 

 النفآات  امبعووات .
 إهنا  سب   ىنللس ، حيدها هللا ،  يرزل ها ،  أيور هبا ،  ينهس ة ا سواها ون إىنراط ذ  زفريط هنا ذ  هناك .

 و ه   الدراس  امنهج اوساآرائي الو في حةب ونهج   الافةري اموووةي امعا ر .  سوف يُعا د 
 تعريف الوسطية لغة واصطالحاً :
 أوالً : تعريف الوسطية لغة :   

  ســــــط : الوا   الةني  البان : بنان  ح   يد  ةلس العد   الن،َرِ ،  ذةد  الشين: ذ سبو   سبو ،قا  زعاىل: 
 .  (1)وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطاً ...

داع إ ا كان ون  اســب  قو  ط الآوم بةــاوهنا ،  هو ذ ســبهم َحةــَ ط رذســو بفا  الةــني ،   ســْ وو  يآولون : وــربر َ ســَ
 . (2) ذرىنعهم حم ع" 

ــم ما بني  رىن و ،  هو ونو  ــين اســ ــط الشــ ــط" بني ا، د  الردين ،   ســ ــين  ســ ط حمرك  : امعاد  ، يآا  : "نــ ــَ  الَوســ
كآول  : قدلــر  ســط احلدا ،  كةــرت  ســط الرو  ،  جلةــر  ســط الدار مل  الوســ ط: اماوســط بني اماشــا دني، 

 .(3) ط   مجعو ُ سبان ،  الوس ب : وؤنث الوس
 

 اثوياً : تعريف الوسطية يف االصطالح الشرعي :

 

 . 143( سورو الدآرو : اآلي  1)
 . 108، ص  6، جوعجم وآاي س اللغ  ، ابن ىناري(2)
 .498، ص ذساي الد    ، لزخمشـريا . 701 صواو "وعجم  س ط للغ  العرب  " ال ،( انظر: ةدد هللا الدةاان3)
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يآو  حم د امنا ي : "الوســط : العد  ال ي نةــد  ا،وانب إل و كلها ةلس الةــوان ، ىنهو ت ار الشــين ،  و  دا  ةن 
 . (4)الوسط حرا ا،َْور اموقا و الل   ةن الآرد" 

 رف ةلس  يعرىنها الدكاور ذمحد ة ر هانم بآولو : "ىنامراد ابلوسب   : الاوادن  الاعاد  بني  رىن ــــــــــــــن   ث و يبغس 
 . (5) تر ، ىن  إىنراط  و زفريط ،  و  لو  و زآرري ،  إمنا ازداع لألىنلا  ا ةد  ،  ا جود  ا ك ا" 

 املبحث األول
 الوسطية يف العقيدة والعبادات

 املطلب األول : الوسطية يف العقيدة :
يؤدي إىل ناائج ســ    ةلس الفرد  اجملا ا   و نــ  ذن الغلو  امغاوو و العآ دو هو ورخ تبري ،  هو حمرم نــرةاع  نو

 ا و  ،  ذي  لو ذ  وغاوو و اوةاآاد يرتزب ةل ــــو  لو  وغاوو و العدادات ، ح ث يررىنها ةن حآ آاها  ذ الاها  
 .(6)اليت ذرادها هللا سدحانو  زعاىل

وُل  (يآو  الآر يب و زفةـــــــــري قولو زعاىل  َِ َوَيُكوَن الر ســـــــُ ََ َعَلى الن ا َاَدا طاً لَِتُكووُوا هـــــــُ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوســـــــَ
 .  (7)َعَلْيُكْم َهِايداً .... 

) ما كان الوسط جمانداع للغلو  الاآرري كان حم وداع، ذي ه   ا و  مل زغا  لو النرار  و ذند ائهم ،  و قرر ا زآرري  
 .(8)ذند ائهم(   ال هود و

 ذ جو اوحنراف  اللــ   ال ي هو نآ ا الوســب   كثريو و  اقعنا  و ذحوا  الشــعوا ون حولنا ،  ا نرج اإلنةــان  
ةن دين هللا زعاىل ،  تري وثا  ةلس ه ا الغلو  اوحنراف وا  قا ىن و ذها الاااا ون يهود  نرــار  ، ح ث اةاآد ا 

ََ  هللا ، قـا  زعـاىل :  ذند ـانهم ذرابابع   ألـ  ون د ن  َل اْلِكتـَاِب ال تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َرْ َ اْقَ ِو َوال تـَت ِبُعوا َأْهَوا قـُْل َا َأهـْ
َِ الس ِبيلِ   .  (9) قـَْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل َوَأَضلُّوا َكِث اًَ َضلُّوا َعْن َسَوا

 
 . امنهج الوسبي يوادن بني ا،انب الر حي  ا،انب امادي،  يعبي ك ع حةب حاجاو د ن إىنراط ذ  زفريط 

 

 .  725ص  -( الاوق   ةلس وه ات الاعاري  "وعجم لغوي وربلحي" 4)
 . 7ص  -(  سب   اإلس م 5)
 . 29ص ، الادين ىناراع  سلوكاع  ونهجاع  و ( انظر د. حم د الزح لي: اوةادا 6)
 . 148اآلي   –( سورو الدآرو 7)
 . 104ص  1ج  -( ا،اوا  حاام الآر ن 8)
 . 77اآلي   -( سورو امائدو 9)
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ىناهلل يريد ذن يُعدد  حد  ،  و ُيشـرك بو ذحد  سـوا  ، ىنهو اإللو امعدود  و  هو ونز   ةن نـركهم  احنراىنهم  وـ لاهم ، 
  ةدادهتم   اةاهم  حتل لهم  حترميهم .إ  ك   يُنزلون ا حدار  الرهدان ونزل  اإللو و

 ل ل  جانت اآلايت الآر ن   بغلو ذها الاااا ، ل ح ر امةــل ون الوقوع ىن  ا  قا ىن و ال هود  النرــار  ون احنراف 
  و   ،  بُعدٍّ ةن اوساآاو   اوةادا  و ذوور العآ دو .

ــ اع  ها ا نر  ك   ياون اإلىنراط يؤدي إىل وـــ   الةـــعي  احنراف ا لع ا ،  ك ل  الافريط  الاها ن يؤدي إىل وـ
ا حاام الشـرة    اسـادداألا اب هوان  الر دات  ا وزج   امرـاخل ااا ـ   ا يؤدي إىل احنراف العآ دو  وـ   الةـعي 

ا و    ،  تةــران الع ا و العاجا  اآلجا ،  ل ل  و ت ص ون اإلىنراط  الافريط إو ابلوســب   اليت ذرادها هللا أل  
ــاآ م ، ال ي ذور ابزداةو  الةـــري ةل و ،  ح  ر ون  ري  ، ىنآا  زعاىل :  ــراط هللا امةـ َراِ ي  ون ت    ـ َوَأن  َهَذا صـــِ

 .  (10) تـَتـ ُقونَ ُمْسَتِقيمًا فَات ِبُعوُه َوال تـَت ِبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفر َق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوص اُكْم بِِه لََعل ُكْم 
 املطلب الثاين : الوسطية يف العبادات :

ــاي  العدادات يرو ون يراهتا ،  نا ج  ون   إن الوســــــب   و العدادات ورتزد  ةلس  ســــــب   العآ دو ، ىنالعآ دو هي ا ســــ
 ياوادن ،  يارـــــ   ناائجها ، ىن ن اةاد   زوادن ،  مل يغايل ذ  ياها ن و ا،انب العآائدي ، ىن  نـــــ  ذنو ســـــ عاد  

 مبا هو ذةد   ذجود  ذك ا و ةدادازو ،  ابلاايل و يآا و إىنراط ذ  زفريط .
  إن الوســب   اليت جعلها هللا    أل   ا و  اإلســ و   زشــ ا كا نــين ، مبا و  ل  ا وور الاعددي  ، قا  زعاىل : 

َِ َوَيُكوَن الر ُسوُل َعَلْيُكْم َهِايداً  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطاً لَِتُكووُوا ُهاَ  ََ َعَلى الن ا  .  (11)َدا
 . (12)يآو  ابن كثري : " ما جعا هللا ه   ا و   سباع ، ترها أبك ا الشرائا  ذقوم امناهج ،  ذ و  ام اهب" 

َر    ها ا نر  ذن العدادات و وشـآ  ىن ها  و حرج ، قا  زعاىل :  َر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعسـْ ُ ِبُكُم اْلُيسـْ ،   (13)يُرِيُد اَّلل 
يِن ِمْن َحَرجٍ   قا  سدحانو :    .  (14) (15) َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِو

  

 

 . 153اآلي   -( سورو ا نعام 10)
 . 143اآلي   -( سورو الدآرو 11)
 . 284ص  1ج -( زفةري الآر ن العظ م 12)
 . 185اآلي   -الدآرو ( سورو 13)
 . 78اآلي   -( سورو احلج 14)
 " باررف " . 25-21ص  -(  سب   اإلس م 15)
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ــ اع حو   نآو  : لآد ذقر  النيب  ــ ام  ق ام يؤداين إىل وـ ــنا وا ذت و ذد الدردان ىنلم أي ن لو و  ـ ســـل ان ةلس وا  ـ
 ا ها  النفس ، إهنا  اح  اإلس م  يةر   ةدالاو   سب او .

دتا ةل ها  ةندها اورذو ىنآـــــــــــــــــا  : "ون ه     قالر :  ر   الدخاري بةــند  ةن ةائشــ  روــي هللا ةنها ذن النيب 
 . (16)  هتا ىنآا  : َوْو ، ةل ام مبا زب آون ، ىنو هللا و مَيَاُّ هللا ح  متلوا"   ىن ن  ، ز كر ون

 ىناوةادا  ابلدعد ةن اإلىنراط  الافريط و العدادو هو احلا ، ىن و الة و   اوساآاو   امدا و  ةلس العدادو .
ــاد  الدين أحد  إال إقا  : )  خنام ه ا امبلب مبا ر ا  ذبو هريرو روـــــــي هللا ةنو ةن النيب  ــر   ولن يشـــ ن الدين يســـ

 . (17)( رلبه   فسددوا وقاربوا   وأبشروا   واستعينوا ابلَغْدَوِة والر ْوَحة وهيٍَ من الدُّجْلَة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 . 5ص  -ووسوة  الااب الةا   43حديث رقم  -ابا ذحـب الدين إىل هللا ذد وو  -كاـاا اإلميـان   –(  ح   الدخـاري 16)
 . 5ص  -ووسـوة  الااب الةاـ   – 39حديث رقم  -ابا الدين ُيةر  -كااا اإلميان   -(  ح   الدخاري 17)
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 املبحث الثاين
 الوسطية يف العالقات واملعامالت

حيرص اإلســــــــ م ةلس الع قات اوجا اة   اإلميان   الب د  بني ذبنان اجملا ا اإلســــــــ وي، ل اون ب نهم الاعا ن  الرتاحم 
 الاآتي  احملد   الاااىنا  الاةــــاو   العفو  اإلحةــــان ،  ن جما عاع هـــــــــــــــــــ    ازو ألو جما ا ىناوــــا ،  ل ل  ذور هللا 

ارُِعوا ِإَم َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِوُكْم   و زنا  إو مبثا ه   ا   ــــاف ، قا  زعاىل :  ةداد  ابمةــــارة  إىل امغفرو  ا،ن  اليت َوســـَ
َِ َوالض ر   َِ ...... َوَجن ـٍة َعْرُضَاـا الس َماَواُت َواأْلَْرُض ُأِعـد ْت لِْلُمت ِقيـَن   ال ِذيَن يـُْنِفُقوَن يف الس ر ا  .  (18)ا

وا  ري  سـوان ذكان  ل  ب د  ذم بلةـانو  ىنامةـلم احلآ آي هو ال ي يردةو إسـ وو ةن الظلم  العد ان  سـون ا ت م
ــهم   ،  جياـنب وـا هنس هللا ةـنو ون احملظورات  امفـاســـــــــــــــد ،  ـيدىنعـو ديـنو  إميـاـنو إىل احملـاىنظـ  ةلس ذووا  الـناي  ذةراوــــــــــــ

  دوائهم  نو حيب ألم وا حيدو لنفةو ، يار  ألم وا يار  لنفةو .
اوجا اة   ســـوان ذكان  ل  بني الز جني لدنان ا ســـرو امةـــل     ســـن كر منا ج أل   الوســـب   و الع قات  امعاو ت 

ذم كان  ل  و اإلحةان  الرتىنو ابلوالديـــــــــــــن ، ذم كان  لـــــــــــــ  و الاعاوا بني ذىنراد ا سرو  اجملا ا ، ذم كان  ل  و 
 الاعاوا وا  ري امةل ني ،  ب ان  ل  إبجياد ىن  ا يلي :

 ية يف بناَ األسرة :أوالً : الوسطية يف العالقات االجتماع 
حث اإلســــــــ م ةلــــــــس الز اج  ر ب ىن ــــــــو ،   لــــــــ  حفاظاع ةلس النوع الدشري ،  قد  كر الآر ن الاريــــــــم ذسس هــــــــ ا 

َنُكْم  اوتا ــــار ، يآو  زعاىل :  ــا َوَجَعَل بـَيـْ َاـ ــاً لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ َمَود ًة َوَرمْحًَة  َوِمْن آَاتِِه َأْن َخَلَ  َلُكْم ِمْن أَوـُْفِسُكْم َأْزَواجـ
 ىنأسس هـ   الع ق  قائ   ةلس الةان  امودو  الرمح  .  (19)ِإن  يف َذِلَك ََلاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفك ُروَن 

تنكح املرأة ألربع : ملاهلا وقسباا   وجلماهلا  : )   ك لــ   وــا لنــا الشــرع احلا م  فات الز ج  الراحل  ، ىنآا  
 . (20)(   ولديناا   فاظفر بذات الدين تربت يداك 

إاكم وخضراَ الدمن قيل : ا رسول هللا   )    حـ ر الشـرع احلا ـم ذيلاع ون امرذو اليت مل حيةـن زرب اهـا ، قا      ع 
 . (21)( ت السَو  وما خضراَ الدمن ؟ قال : املرأة اقسناَ يف املنب

  

 

 ( . 136-133اآلايت )  -( سورو    ة ران 18)
 . 25اآلي   -( سورو الر م 19)
 . 1985ص  5ج –ابا ا كفان و الدين  –كااا النااح   –(  ح   الدخاري 20)
 . 69ص 1ج، الةلةل  اللع ف   ،(ا لدان21)
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َكم من ترضــون دينه وأماوة )   ك لــــــــــــــــ   وــــــــــــــــــا الشــرع احلا م  ــفات الز ج الرــاخل ، ىن آو  رســو  هللا  إذا جا
 . (22)(   فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض ...

 اثوياً : الوسطية يف الرب واإلحسان إم الوالدين :
ــَدَك   ال  كل   جاوع  لاا تري ، يآو  زعاىل :  ــن  ِعْنـــ ُلغَـــ ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانً ِإم ا يـَبـْ َوَقَضى رَبَُّك َأال تـَْعُبُدوا ِإال  ِإا 

ا قـَْوالً كَ  َاْرمـَُا َوقـُْل هَلُمـَ ٍَو َوال تـَنـْ ا ُأ ــري هـ   اآلـي  إىل ذســــــــــــــس   (23)رميـاً اْلِكرَبَ َأحـَُدمـَُا َأْو ِكالمـَُا َفال تـَقُـْل هَلُمـَ زشــــــــــــ
الاعـاوـا وا الوالـدين ،   لـ  ةن  ريو زآـدمي كـا ذنواع اإلحةـــــــــــــــان للوالـدين و ا قوا  ،  ا ىنعـا   امعـاولـ  ،   ـث  
زش ا كا ذنواع العب   الرمح   امودو  احلب  الاآدير  اوحرتام و مج ا وراحا ح او اآلابن  تا   ورحل  الادــــــــــــر ، 

 ن الادـــــر لو إحياض   وعفو ، ىنفي ه   امرحل  يفآد ا بوان ا هل    يردحان ةال  ةلـــــس ذبنائه ا ل ل   ور    لـــــ 
ــدر ةنهم وا يندل ةن اإلهان   ســــون ا دا ، با ةل هم ذن يدتلوا  اآلي  ا بنان ذو يلــــ آوا  رةاع مابئهم ، ىن  يرــــــــــــــــــــ

 . (24)الةر ر  الدهج  ةلس  ابئهم  
 الوسطية يف التعامل بني أفراد األسرة واجملتمع :اثلثاً :  

ا سـرو هي نواو اجملا ا ، ه   ا سـرو قائ   ةلس احلب  الاعا ن  امةـا او  احملد  ىنأىنراد ا سـرو يع لون وثا تل   النحا 
ن ،  ا بنان ، كا  يآوم بواجدو ، ىنا ا يع ا  يادح ون ذجا زوىنري الردم  بنائو ،  ا م كالش ع  زلين ةلس اآلتري

كا  ينرـرف إىل دراسـاو  ة لو ، ذوا ة ق  ذىنراد اجملا ا بعلـهم وا بعا ىنآد ذرسـس الآر ن قواةد و الاعاوا ، يآو   
نَـُاْم .... زعاىل :   َُ بـَيـْ َُ َعَلى اْلُكف اِر ُرمَحَا د ا ــِ وُل اَّللِ  َوال ِذيَن َمَعُه َأهــ ــُ ــَو    يآو  زعاىل :   (25 )ُُمَم د  َرســ ... فســ

 . (26 )أيتى هللا بقوم حيبام وحيبووه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين  
 
 
 
 
 

 

 . 395ص 3ج –ون زروون دينو ىنز جو   ابا إ ا جانكم –كااا النااح   –( سنن الرتو ي 22)
 . 23اآلي   -( سورو اإلسران 23)
 " باررف " . – 19/ ص 15ح -د. حم د حجادي  -( الافةري الواو  24)
 . 29اآلي   –( سورو الفا  25)
 . 54اآلي   –( سورو امائدو 26)
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ــراد اجملا ا اإلس وي ىنآا   زعاىل :   َوتـََعاَووُوا َعَلى اْلرِبِو َوالتـ ْقَوى َوال تـََعاَووُوا َعَلى    قــــــد ذوــــــر هللا  ابلاعــــــا ن ب ــــــن ذىنــــ
ِإن  اَّلل َ أيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإَم   ذور أبدان ا واانت إىل ذ ــــــــــــحاهبا، بآولو زعاىل :     ،  (27)اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن 

 .  (28)َأْهِلَاا 
ــرار الناي   ــان ذو ناع ةلس ذســـــــ َا أَيُـَّاا ال ِذيَن  ، يآو  زعاىل :   (29) حرم الن     ةلس ذىنراد اجملا ا ح  ياون كا إنةـــــــ

ْم َأْن أيَُْكَل قََْم بُّ َأَحدُكُ آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِث اً ِمَن الظ نِو ِإن  بـَْعَض الظ نِو ِإْْث  َوال ََتَسـ سـُوا َوال يـَْغَتْب بـَْعضُـُكْم بـَْعضـاً َأحيُِ 
 .    (30)َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتـ ُقوا اَّلل َ ِإن  اَّلل َ تـَو اب  رَِحيم  

 ذوا اجملا عات  ري اإلس و   ىنإهنا قائ   ةلس ا انن    حب ال ات  احلآد  الاراه    الغش  ااداع  اوساادار.
 فظ اققوق لعامة الناَ :وسطية القرآن الكرمي املتمثلة يف ح

ــ  اإلنةان   ، قا  زعاىل :   َناُهْم ِمَن   (قــــرر الآــــر ن الاريــــم كراوــ اُهْم ِفــــي اْلرَبِو َواْلَبْحِر َوَرزَقـْ َولََقْد َكر ْمَنا َبِِن آَدَم َومَحَْلنــــَ
 . (31) ) تـَْفِضيالً الط يِوَباِت َوَفض ْلَناُهْم َعَلى َكِثٍ  ِم ْن َخَلْقَنا 

َا  وا وــــــــر رو ذن و حي لنا بغلــــــــنا لآوم ةلس ةدم العد  وعهم ، ىنالعد  هو ا قرا للحو  الاآو  ، قا  زعاىل : 
ََ اِبْلِقْسِم َوال َآْرَِمن ُكْم َهَنأُن قـَْوٍم َعَلى َأال   َرُب   تـَعْ أَيُـَّاا ال ِذيَن آَمنُـــــــوا ُكووُـــــــوا قـَو اِميـــــــَن َّلِلِ  ُهَاَدا ِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقـْ

 .  (32)لِلتـ ْقَوى َواتـ ُقوا اَّلل َ ِإن  اَّلل َ َخِب   ِبَا تـَْعَمُلوَن 
ــل ني ، د ن إىنراط ذ  زفريط ،  د ن ظلم ذ  حماابو ةلس حةـــاا   ــب   اإلســـ م و الاعاوا وا  ري امةـ  هب ا ندرك  سـ

 دين هللا زعاىل .
 

 
 
 
 

 

 . 2( سورو امائدو : اآلي  27)
 . 58( سورو النةان : اآلي  28)
 " ابتارار " .ا،اوا  حاام الآر ن  ، الآر يب(29)
 . 12اآلي   –( سورو احلجرات 30)
 . 70اآلي   –( سورو اإلسران 31)
 . 8اآلي   –( سورو امائدو 32)
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 املبحث الثالث
 الوسطية يف النفقات واملطعومات

ــا ذن زلازم ب ل    إن الوسب   تري  برك  ةلس الفرد  ا، اة   ا و  إ ا اةا دت  ل  و نفآاهتا  وبعوواهتا،  حري هبــ
 ل ل  ســـناحدن ةن ه ا امدحث و وبلدني ،   ل   ، ؛  نو نـــرع هللا  دينو ال ي ذراد  أل   ا و  امةـــل   الوســـط

 ىن  ا يلي :
 طلب األول : الوسطية يف النفقات :امل

إن النفآات زعا د بشـاا كدري ةلس الواردات اما ثل  و الاةـب احل   لل ا  ال ي هو ةرـب احل او ، ل ل  اةا  
الآر ن الارمي باةــب اما  ون ح    حفظو  إنفاقو و ح   ذيلــاع ،  قد  كـــــــــــــــــر الآر ن الارمي جم وة  ون اآلايت 

ِديد    حدو  مجعو ، يآو  زعاىل :  حت ر ون اإلىنراط و َوْيل  ِلُكلِو ُمََزٍة  ،  يآو  ذيلــــــا:   (33) َوِإو ُه ِقُبِو اخْلَْ ِ َلشـــــَ
َبَذن  يف اْقَُطَمةِ   .    (34) ُلَمَزٍة   ال ِذي ََجََع َماالً َوَعد َدُه   حَيَْسُب َأن  َمالَُه َأْخَلَدُه   َكال لَيُـنـْ

اآلايت اليت زدني وـد  زعلو اإلنةـــــــــــــــان  ـب ااري  حـب امـا   ـا يؤدي إىل اإلىنراط و حـب الـدن ـا ةلس هـ   بعا 
 حةاا اآلترو .
( ذألا  والو و النهار ، ه ا إىل ه ا ، ىنإ ا كان الل ا انم كأنو ج ف  ونان  ، يظن ذن  َجع ماالً وعددهقا  الةـــــدي : )

 . (35) لان ا ور ل س ك ا دةم  و ك ا حةب  ه ا اما  ال ي مجعو س خلد  و ه   الدار
ِإن  قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم    قد قص ةل نا الآر ن الارمي قرــــــ  قار ن  ت  الع و  العظ  ون ىنان  الدن ا ، يآو  زعاىل : 

َُه لَتَـُنوَُ اِبلْ  َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإن  َمَفاَِ ى فـَبَـَغى َعَلْيِاْم َوآتـَيـْ ِة ِإْذ قَاَل لَُه قـَْوُمُه ال تـَْفَرْح ِإن  اَّلل َ ال ُموســَ َبِة ُأوِ  اْلُقو  ُعصــْ
 .   (36)حيُِبُّ اْلَفرِِحنَي  

ــاا  ةلس ةـدادو هللا  جحـد نع ـ  هللا ، ىناـان نا جـ     ـقد ب ـنر اآلايت حـاوت ببر النع ـ   الغر ر  الزهو ، ح  اســــــــــــ
 ىنخةر الدن ا  اآلترو ،  ه   ةاقد  الدبر  الافر ابلنع    اوساادار .   ل  ذن ةاقدو هللا اباة   الدوار  األ ك

 
 

 

 . 8اآلي   -( سورو العادايت 33)
 . 4-1اآلي   –( سورو األ زو 34)
 . 548ص  5ج -( انظر : زفةري ابن كثري 35)
 ( . 83 – 76)  اآلايت –( سورو الآرص 36)
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ل ل   وــــا الآر ن الارمي الآواةد الشــــرة   لاةــــب اما   إنفاقو ، ذوا كةــــب اما  ىنآد حرم الآر ن الارمي الراب باا 
ُ اْلبَـْيَع َوَحر َم الرواب ذنواةو ، يآو  زعاىل :    .  (37)  َوَأَحل  اَّلل 

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْوَصاُب َواأْلَْزالُم رِْجس  ِمْن  َا أَيُـَّاا ال ِذيَن آمَ   عحرم ام ةر برور  اماعددو ، يآو  زعاىل :   ُنوا ِإَّن 
َنُكُم اْلَعَداوَ  َا يُرِيُد الش ْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ ََ يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َعَمِل الش ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعل ُكْم تـُْفِلُحوَن   ِإَّن  َة َواْلبَـْغَضا

تَـُاونَ َوَيصُ  ُتْم ُمنـْ  .   (38) د ُكْم َعْن ِذْكِر اَّللِ  َوَعِن الص الِة فـََاْل أَوـْ
،  حرم الةــرق    وــا ةآوب  ألا ، يآو  زعاىل :    (39)(   من احتكر فاو خا ئ: )  حرم اوحااار ، يآو  الرســو   

   َعزِيز  َحِكيم ُ ًَ ِبَا َكَسَبا َوَكاالً ِمَن اَّللِ  َواَّلل  ك ل  هنس الآر ن   ، (40)َوالس اِرُق َوالس ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُاَما َجَزا
َنُكْم اِبْلَباِ ِل َوتُْدُلوا  ةن ذكا اما  ابلدا ا ،  إةبائو إىل احلاام رنـــــــــوو ألم ، يآو  زعاىل :  َوال َتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

ُتْم تـَْعَلُمونَ  َِ اِبإِلْثِْ َوأَوـْ  قد  كر الآر ن الارمي اآلايت اليت زدلا ةلس  (41)[ِِبَا ِإَم اْقُك اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن َأْمَواِل الن ا
،  يآــو     (42) َوال ِذيَن ِإَذا أَوـَْفُقوا ََلْ ُيْسرُِفوا َوََلْ يـَْقُُتُوا وََكــاَن َبنْيَ َذِلَك قـََواماً  الوسب   ىنــي اإلنفام ، يآو  زعاىل : 

 .  (43) ُعُنِقَك َوال تـَْبُسْطَاا ُكل  اْلَبْسِم فـَتَـْقُعَد َمُلوماً َُمُْسوراً َوال ََتَْعْل يََدَك َمْغُلولًَة ِإَم   زعالـس : 
ه   بعا الآواةد اليت ذرســــــــــاها الآر ن الارمي و مجا اما   إنفاقو ،  ب ل  يالــــــــــ  ةدم  ــــــــــ ح   امنهج الرذ ايل  

لفرد د ن ق ود ، ىنالفرد لو احلريــــــــ  ذن جي ا اما   امنهج اونرتاكي للح او ، ىنالنظام الرذ ايل يآوم ةلس احلري  امبلآ  ل
أبي  ريآ  كانر ح وع ذم حراواع ، ىنالغاي  ز ر الوسـ ل  ، ح  لو ذد   ل  إىل اوحااار  الغش  اوسـاغ   ،   ري  

  ل  ،  ا ذد  إىل زاديس ا ووا  و ذيدي ذنخاص وعد دين .
 
 
 

 املطلب الثاين : الوسطية يف املطعومات :

 

 . 275اآلي   –( سورو الدآرو 37)
 . 91،  90اآلياان  –( سورو امائدو 38)
 . 1227ص 3ج –ابا حترمي اوحااار و ا قوات  –كااا امةاقاو   –(  ح   وةلم 39)
 . 83اآلي   –( سورو امائدو 40)
 . 188اآلي   –( سورو الدآرو 41)
 . 67اآلي   –( سورو الفرقان 42)
 . 29اآلي   –سورو اإلسران ( 43)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 91 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

ــبـ   و وبعوـوازـنا ، ىـنأحـا لـنا ذووراع  حر م ةل ـنا ذووراع ذتر  ،  ـوا كـان  ل ـآد ةل ـنا دينـنا ك   نادا احلو  الـعد   الوســــــــــــ
ََُروُِموا  َيِوَباِت   الاحل ا  الاحرمي إو لرـاخل اإلنةـان  ورـلحاو العاجل   اآلجل  ىنآا  زعاىل :  َا أَيُـَّاا ال ِذيَن آَمُنوا ال 

 .  (44)  َلُكْم َوال تـَْعَتُدوا ِإن  اَّلل َ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ َما َأَحل  اَّلل ُ 
ىنآد هناان ربنا ذن نعادي و حتل لنا  حترمينا ، إ  ا  ــا ذن حنا  وا ذحا  هللا لنا ون امبعووات ،  حنر م وا حر م هللا ةل نا 

 ون اادائث .
 قد  كــر الآر ن مجلــ  ون اآليــات اليت زد  ةلس الوسب   و امبعووات ،   ل  ون ت   ةدم اإلسراف  الاجا د ، 

رِِفنيَ  يآو  زعايل :   رُِفوا ِإو ُه ال حيُِبُّ اْلُمســْ َربُوا َوال ُتســْ ِدٍد وَُكُلوا َواهــْ   (45) َا َبِِن آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِو َمســْ
. 

 ون الوســـــب    اوةادا  احلرص ةلس زنا   الب دات ،  اوباعاد ةن احملروات ون امأكووت  امشـــــر ابت اليت هنس هللا 
َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْوَصاُب َواأْلَْزالُم رِْجس  ِمْن َعَمِل الش يْ  ةنها للررها ، قا  زعاىل :   طَاِن َا أَيُـَّاا ال ِذيَن آَمُنوا ِإَّن 
ــارات  امفرتات وه ــا اتالفــر    (46)فـَاْجَتِنُبوُه لََعل ُكْم تـُْفِلُحوَن  ،  يآــاي ةلس هـ ا النص مج ا امخــدرات  امةــــــــــــ
 ذ اضها  ذلواهنا  ذنااألا .

َناُكْم َواْهُكُروا َّلِلِ  إِ   قا  زعاىل :  ُه تـَْعُبُدوَن َا أَيُـَّاا ال ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن  َيِوَباِت َما َرزَقـْ ُتْم ِإا   .  (47)ْن ُكنـْ
ْيطَاِن ِإو ُه َلُكْم َعدُ  قا  زعاىل :  َُ ُكُلوا ِم ا يف اأْلَْرِض َحالاًل  َيِوباً َوال تـَت ِبُعوا ُخطَُواِت الشـ    (48) وٌّ ُمِبني  َا أَيُـَّاا الن ا

. 
ه   اآلايت زووــ  وعامل الوســب   و امنهج اإلســ وي ، ىنا كا  الشــرا وشــر ع  ا ذابح هللا مل  ياون النهي ةندوا  
ــراف و النوع ذم الام ذم العادو ، قا  الآر يب : ةلس امرن ذن أيكا وا   ــوان ذكان اإلسـ ــراف  زد ير ، سـ ياون هناك إسـ

 يشدا إ ا  جد ،  ير  إ ا ةدم مل     ياخ   ةادو  قد كان النيب  جد ،   داع ذ  كان قفاراع ،  و ياال  الب ب 
 
 

 

 . 87اآلي   -( سورو امائدو 44)
 . 31اآلي   –( سورو ا ةراف 45)
 . 90اآلي   -( سورو امائدو 46)
 . 172اآلي   –( سورو الدآرو 47)
 . 168اآلي   –( سورو الدآرو 48)
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 أيكا احللو  إ ا قدر ةل ها ،  يشـــــــرا العةـــــــا إ ا ازفو لو مل  أيكا اللحم إ ا ز ةـــــــر ،  و يعا د ذ ـــــــ ع  و جيعلو  
 . (49)وعلوو    ريآ  الرحاب  ونآول   ديدانع  وع ش  النيب 

ما مأل ابن : ) لعدم اإلىنراط و زنا   ا  ع    لو كانر ح وع ، لآولو   ون الوســب   و امبعووات دةوو النيب 
ــلبه   ف ن كان فاعاًل فثلث لطعامه   وثلث  ــراً من بطنه   آســــــــب ابن آدم لقيمات يقمن صــــــ آدم وعاَ قم هــــــ

 . (50)( لشرابه   وثلث لنفسه
 اخلامتة

 ام ه ا الدحث ال ي كانر ذهم ناائجو وا يلي :احل د هلل ال ي بنع او زام الراحلات ،  قد ذكرونا هللا با 

ظهر لنا امع  اللغوي للوسـب   م  ا  ـ غها  انـاآاقاهتا مل ك ا اجاهد الداحثان و الو ـو  إىل وع  نـرة اع   -
للوســب    هو " اوةادا   ااريي   اإلنرــاف  الرىنع  بةــدب الرــفات احمل ودو اليت و إىنراط ىن ها  و زفريط " 

. 

الغلو  امغاوو و العآ دو ورخ تبري ،  هو حمرم نـــــــــــرةاع ،  نو يؤدي إىل ناائج ســـــــــــ    ةلس الفرد ظهر ذن   -
  ا و   اجملا ا ، ذتبرها اوحنراف  الل   و ذوور العآ دو ك ا  قا وا ذها الاااا ون يهود  نرار  .

ا ، ىن ن اةاــد   زوادن و ا،ــانــب إن احنراف العآ ــدو يرتزــب ةل ــو احنراف و العدــادو ؛  هنــا يرو ون يراهتــ   -
العآائدي ،  مل يغايل ذ  ياها ن و  ل  ، ىن  نـــــــــــــ  ذنو ســـــــــــــ عاد   ياوادن و ةدادازو ،  ابلاايل و يآا و 

 إىنراط ذ  زفريط .

ظهرت لنا ذوثل  واعددو للرحاب  روي هللا ةنهم ، ح ث ذراد ا الاشديد ةلس ذنفةهم و ا،انــب الاعدــدي ،  -
 ىناداركهم الاآومي الندوي الةوي ، ل ةدد تباهم ةلس  راط هللا امةاآ م .

و  ز هللا ه   ا و  اإلســــ و   مب زو الوســــب   و كا اجملاوت ، لاشــــهد ةلس الناي مج عاع ،  زآ م ىن هم العد     -
  الآةط ،  زلا ألم اموادين  الآ م .

 
 
 

 

 . 202ص 16ج –( انظر : ا،اوا  حاام الآر ن 49)
 قا  ذبو ة ةس : حديث حةن  ح   . – 590ص 4ح –وا جان و كراه   كثرو ا كا ابا  –كااا الزهد   –( سنن الرتو ي 50)
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ــن احلرـــــــني لألو  اإلســـــــ و  - ــب   احلرـــــ    ون الوقوع ىن  ا  قا ىن و ذها الاااا ون الاها ن  وثلر ه   الوســـــ
 الا ةـب و العدـادو ذح ـاانع ،  ون امغـاوو كـالرهدـان ـ  ذح ـاانع ذتر  ،  هـ ا وـا جعـا ا وـ  اإلســــــــــــــ و ـ  ةلس 

  ريو الة و   اوساآاو   امدا و  ةلس العدادو .

ني ذبنان اجملا ا اإلســــــــــ وي ل احآو ب نهم  ذكد اإلســــــــــ م ةلس الوســــــــــب   و الع قات اوجا اة   اإلميان   ب  -
 الاعا ن  الرتاحم  الاآتي  الاااىنا  الاةاو   العفو  اإلحةان .

ظهر ذن امةـلم احلآ آي هو ال ي يردةو إسـ وو ةن الظلم  العد ان  سـون ا ت م  يدىنعو إميانو إىل احملاىنظ   -
 لنفةو ،  يار  ألم وا يار  لنفةو .ةلس ذووا  الناي  ذةراوهم  دوائهم ،  نو حيب ألم وا حيب 

ــبـ   و النفـآات إ ا كـان كةــــــــــــــب اـما  ون ح  ،  إنـفاـقو و ح  ، وا ةـدم اإلىنراط و حـد   - زظهر الوســــــــــــ
  مجع ،  ذي تر ج ةن ه   الوسب   زوقا اإلنةان و اوحنراف، ك ا  قا وا قار ن   ري .

  ل  بعدم اإلســــراف ذ  الدخا  ا حيآو  الوســــب   ياحآو اوةادا  و اإلنفام و امبعووات  امشــــر ابت   -
 بشاا  او    ري ،  قد ذورت اآلايت باحآ و ه ا الاوادن  اوةادا .

 ز د الوسـب   و امبعووات  امشـر ابت ون ت   حتل ا الب دات  حترمي اادائث،  ةدم اوةادان  الاجا د    -
 و الاحل ا  الاحرمي، ما نرةو هللا أل   ا و .

ياحآو اوةادا   الوســب   بعدم اإلســراف و زنا   امبعووات  امشــر ابت، إمنا يؤت  ابلآدر ال ي حيااجو    -
اإلنةـان،  قد ذكدت اآلايت  ا حاديث ه   الوسـب   و وبعووازنا  وشـر ابزنا، ىن ا لو ون زشـريا قائمٍّ ةلس 

 الاوادن  اوةادا  د ن إسراف ذ  زآرري.
 قائمة املراجع

ذحاــام الآر ن ، حم ــد بن ةدــد هللا امعر ف اببن العرد ، حتآ و   ريج : حم ــد ةبــا دار الااــب ، بري ت ،  -1
 م .1988-هـ1408

ذســاي الد    ،  د الآاســم حم ود بن ة ر الزخمشــري ، حتآ و ا ســاا  ةدد الرح م حم ود ، دار امعرىن  للبداة    -2
 م .1983-هـ1402 النشر ، بري ت ، لدنان ،  دع  

اوةادا  و الادين "ىناراع  ســـلوكاع  ونهجاع" الدكاور حم د الزح لي ، ال  او  للبداة   النشـــر  الاوديا ، دوشـــو ،  -3
 م .1992-هـ1413بري ت ، البدع  الثالث  ، 
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 زفةري الآر ن العظ م ، لإلوام ذد الفدان ابن كثري الدوشآي ، دار الااب العل    ، بري ت ، لدنان . -4
 الواو  ، د. حم د حجادي ، دار الفار . الافةري -5
الاوق   ةلس وه ات الاعاري  "وعجم لغوي وربلحي" ، حم د ةدد الرض ف امنا ي حتآ و : د. حم د رووان  -6

 م .1990الداي  ، ، دار الفار ، دوشو ، البدع  ا  ىل ،  
 جاوا الد ان و   يا  ي الآر ن ، حم د بن جرير الب ي ، دار الفار . -7
 اوا  حاام الآر ن ،  د ةدد هللا حم د بن ذمحد الآر يب ، دار ا  ان للنشر .ا، -8
 هـ .1397ااراج ، للآاوي ذد يوس   احب ذد حن ف  ، البدع  الةلف   ، البدع  الةادس  ،   -9

 ترائص الارور اإلس وي  وآووازو ، س د قبب ،  دع  دار الشر م . -10
 سل  ان ، وااد  الف ح .ترائص الشريع  اإلس و   ، د. ة ر  -11
ر ائا الد ان "زفةـري  ايت ا حاام" ، حم د ةلي الرـابون ، ونشـورات وااد  الغزايل ، دوشـو ، البدع  الثالث  ،  -12

 م .1980-هـ1400
 الةلةل  اللع ف  ، حم د بن ان ر الدين ا لدان ، وااد  امعارف ، الرايخ . -13
ون وةــودو ، حتآ و : ذمحد حم د نــاكر   تر ن ، ونشــورات دار ســنن الرتو ي ،  د ة ةــس حم د بن ة ةــس   -14

 إح ان الرتان العرد ، بري ت .
 هـ .1400الةريو احللد   ،  ةلس بن برهان الدين احلليب مل ونشورات دار امعرىن  ، بري ت ،  -15
ــا ، دار ابن كثري   ح ــ  الدخــاري ،  بــي ةدــد هللا حم ــد بــن إســ اة ا الدخاري ، حتآ ــو د. وربفس ديب الدغ -16

 م .1987-هـ1407، ال  او  ، بري ت ، البدع  الثالث  ، 
 ح   وةلم ،  د احلةني وةــلم بن احلجــاج الن ةابوري ، حتآ و : حم د ىنؤاد ةدد الداقي ، دار إح ان الرتان  -17

 العرد ، بري ت .
  ت .ىنا  الداري "نرح  ح   الدخاري" ، وبن حجر العةآ ن ، دار الفار ، بري  -18
ــابع  ،  -19 ــ د قبب ، دار الشـــــر م ، بري ت ، الآاهرو ، البدع  الشـــــرة   الةـــ -هــــــــــــــــــــ 1398و ظ   الآر ن ، ســـ

 م .1978
ــال  ،  -20 ــ  الرســــ ــةــــ ــس الاوو وؤســــ الال ات "وعجم و امرــــــبلحات  الفر م اللغوي " ،  د الدآان ذيوا بن ووســــ

 م .1993-هـ1403بري ت ، البدع  الثان    
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 م .1995-هـ1415بن ذد بار الرادي ، ونشورات وااد  لدنان ، بري ت ،  دع   خماار الرحاح ، حم د  -21
 م .1983-هـ1403و اهب ىناري  وعا رو ، حم د قبب ، دار الشر م ،  دع   -22
ــدط ةـدد الةــــــــــــــ م هـار ن ، دار ا،ـ ا ، بري ت ،  -23 وعجم وـآاي س اللـغ  ، ذمحـد بن ىـناري بن دكراي ، حتآ و  وــــــــــــ

 م .1991-هـ1411البدع  ا  ىل ، 
ــفهان ، حتآ و  وــــدط حم د   -24 ــني بن حم د امعر ف ابلرا ب ا  ــ امفردات و  ريب الآر ن ،  د الآاســــم احلةــ

 س د ك  ن ، دار امعرىن  للبداة   النشر  الاوديا بري ت ، لدنان ، بد ن اتريخ .
لإلوام ذد ةدد هللا حم د بن   ووســـــوة  احلديث الشـــــري  الااب الةـــــا  "جملد  احد كدري" ،  ـــــح   الدخاري ، -25

 م .1992-هـ1421إ اة ا الدخاري ، دار الة م للنشر  الاوديا ، الرايخ ، الةعودي  ، البدع  الثالث  ، 
 الواو "وعجم  س ط للغ  العرب  " ، الش خ ةدد هللا الدةاان ، وااد  لدنان . -26
 م .2004-هـ1425  الةابع  ،   اقعنـا امعا ـر  الغـز  الفاري ، د.  اخل الرقب ، البدع -27
 م  1998-هـ1419و ، البدع  ا  ىل  سب ـ  اإلسـ م ، د. ذمحـد ة ـر هانم ، ونشورات دار الرناد ، الآاهر  -28
الوســـب   و اإلســـ م ، د. حم د ةدد اللب   الفرىنور ، دار النفائس للبداة   النشـــر  الاوديا ، بري ت ، لدنان ،  -29

 .م 1993-هـ1414البدع  ا  ىل 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to answer , through testing, criticism, and analysis, 

some scientific and fundamental questions    related  to the controversial 

relationship of the Cultured  and his/her society , an issue that has a problematic 

dimension, by raising   many pressing questions that are generated by the reality 

of our Arab Islamic societies, which  require pressing answers to the 

followings:                                                                          

-What type is our present culture and what are its source        

and   references?                                                               

-What kind of challenges that confront our identity and present culture in the light 

of political, social and cultural challenges that are generated by the conflicts of 

civilizations promoted by the West?                

 -Where is the role of the cultured Arab from the cultural and fateful challenge 

that confronts his/her society internally and externally?                                                   

-What  Arabic cultural system that the Cultured Arab is aiming to accomplish?                                                        

-How does globalization, that embeds within its folds some sort of cultural 

invasion, threaten the cultural identity of the society?                                                        

-Where  is the role of the Cultured in identifying the influence of the cultural 

globalization on the civilized and cultural identity and personality of the Nation, 

and more important its belief  which Islam forms  its principal structure?                                                                           

 -How does the Cultured  manage the balance  between protecting the Nation's 

identity and civilized personality, and the   openness to the Other to accomplish 

knowledge and civilization connections with  societies that differ in their culture, 

civilization and beliefs ,and then establish a healthy relationship based on 

dialogue and coexistence, which is the most important objective that present day 

Human Societies aim to accomplish?                        
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 امللخص

حلاح اجلدلية بني املثقف وجمتمعه ،عرب أسئلة كثرية يطرحها إبفحص ونقد وحتليل العالقة تدف الورقة احلالية ؛ ه
جوبًة ملحًة عنها من قبيل : مانوع ثقافتنا اليوم؟ وماهي مصادرها أسالمية، وتتطلب واقع جمتمعاتنا العربية األ

اعية والثقافية جتمية واإلاسومرجعياهتا؟ أي نوٍع من التحدايت تواجه هويتنا وثقافتنا املعاصرة يف ظل التحدايت السي
اليت يطرحها الصراع احلضاري الذي يروج له الغرب؟ أين دور املثقف من التحدي احلضاري واملصريي الذي يواجه 

، بدءاً من موروث االستبداد والديكتاتورية ، مروراً ابلتنميِة املشوهة ، وطغيان ثقافة التشدد، وخارجياً   جمتمعه داخلياً 
ثقايٍف عريٍب يتطلع املثقف العريب لتحقيقه؟ ماهي أدوات  وأتثرياته املدمرة؟ .أي نظامٍ وانتهاًء ابالخرتاق اخلارجي 

ابلغرب الرأمسايل على هويتنا ، وقيمنا الصراع وأساليب املواجهة جتاه اهلجوم الشرس الذي يشنه " اآلخر " متمثال ً 
يب والثقافة العربية املعاصرة لتجاوز ،وثقافتنا،بل أسس وجودان؟وما هي األسرتاتيجية اليت يقدمها املثقف العر 

 اىل مستوى طموح العرب وتطلعهم حنو التغيري؟  يرقى  معضالت الواقع الراهن ،وتقدمي املشروع احلضاري الذي
هلويتها وشخصيتها احلضارية  سالمية ومتثل هتديداً شكالية مهمة تواجه اجملتمعات العربية واإلإتعاجل الورقة ايضا   

من الغزو الثقايف هلذه اجملتمعات . وتناقش الدور الذي يؤديه املثقف يف  اليت حتمل يف طياهتا نوعاً  متمثلًة ابلعوملة
مة وأترخيها وتراثها،وقبلها عقيدهتا اليت يشكل االسالم بنياهنا الرئيس كشف أتثريات العوملة الثقافية على هوية األ

؟ سالمية عرب منظومته الثقافيةوحتصينها، وأتمني خصوصيتها العربية واألبناء هوية جمتمعه    . ماهي أدوات املثقف يف
نفتاح اإل كيف ميكن للمثقف ان يدمي الصلة مع تراثه وحضارته إلثراء هويته الثقافية ، والبناء من خالل ذلك عرب

 ،والتأسيس لعالقةٍ وعقائدايً  وحضارايً  خر" لتحقيق التواصل املعريف واحلضاري بني اجملتمعات املتباينة ثقافياً على "اآل
 قوامها احلوار والتعايش.  سليمةٍ 
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 مقدمة
كثر كرب يف صننننع هوية جمتمعه، والعنصنننر األن املثقف هو صنننانع للثقافة والالعب األإذا كانت الثقافة تصننننع اهلوية ، فإ

 فاعلية وأتثريا فيها.
سننننننننننننننئلنة علمينة وجوهرينة  ص هنذه العالقنة أوالنقند والتحلينل عن اجنابنة عرب الفحص ن هندف الورقنة احلنالينة ؛اإلإذن فن إ 

 العربينة نناحلناح واقع جمتمعناتسننننننننننننننئلنة كثرية يطرحهنا إبأ، عرب شننننننننننننننكناليناً إ اجلندلينة بني املثقف وجمتمعنه ، واليت حتمنل بعنداً 
ي نوع من  أحنة عنهنا من قبينل : منانوع ثقنافتننا اليوم؟ ومناهي مصننننننننننننننادرهنا ومرجعيناهتنا؟ جوبنة مل  أوتتطلنب  ،اإلسننننننننننننننالمينة

جتماعية والثقافية اليت يطرحها الصنننننننننراع  التحدايت تواجه هويتنا وثقافتنا املعاصنننننننننرة يف ظل التحدايت السنننننننننياسنننننننننية واأل
،  وخارجياً  واجه جمتمعه داخلياً ين دور املثقف من التحدي احلضاري واملصريي الذي يأاحلضاري الذي يروج له الغرب؟  

خرتاق اخلارجي ابإل  نتهاءاً إد، و ابلتنمية املشنوهة ، وطغيان ثقافة التشند   ورية ، مروراً تسنتبداد والديكتامن موروث اإل  بدءاً 
ه  ليب املواجهة جتااسننننننننننن أدوات الصنننننننننننراع و أيتطلع املثقف العريب لتحقيقه؟ ماهي  عريبٍ  ثقايفٍ  ي نظامٍ أوأتثرياته املدمرة؟ .

سس وجودان؟وما هي أخر " متمثال ابلغرب الرامسايل على هويتنا ، وقيمنا ،وثقافتنا،بل اهلجوم الشرس الذي يشنه " اآل
لراهن ،وتقدمي املشنننننننننروع  اسنننننننننرتاتيجية اليت يقدمها املثقف العريب والثقافة العربية املعاصنننننننننرة لتجاوز معضنننننننننالت الواقع  اال

 ب وتطلعهم حنو التغيري؟احلضاري الذي يرقى اىل مستوى طموح العر 
هلويتها وشننخصننيتها احلضننارية متمثلة  سننالمية ومتثل هتديداً شننكالية مهمة تواجه اجملتمعات العربية واإلإتعاجل الورقة ايضننا 

من الغزو الثقنايف هلنذه اجملتمعنات . وتنناقش الندور النذي يؤدينه املثقف يف كشننننننننننننننف  ابلعوملنة اليت حتمنل يف طيناهتنا نوعناً 
ينظر   .كيف  ،وقبلها عقيدهتا اليت يشننكل األسننالم بنياهنا الرئيسمة واترخيها وتراثهاعلى هوية األ  ةالعوملة الثقافيثريات  أت

النه  وخطورةً  كثر حتدايً واأل  اتثرياً  شنننننننننند اىل العوملة ،والسننننننننننيما البعد الثقايف منها،الذي ر ا يعد األ،املثقف،ومعه اجملتمع 
 حاولته نشنننر ثقافة القطيعة على املسنننتوى الكون عرب قولبة البشنننر ،اي تنميطهم من   ،مميس الثقافة واهلوية  عناها العا

دوات أدوات،والنظرة اىل الننذات والكون.وابلتوازي مع هننذا كلننه منناهي خالل املظهر والثقننافننة،واملرجعيننات الثقننافيننة،واأل
االسنننالمية عرب منظومته الثقافية،  ا يسنننناعد العربية و  امني خصنننوصننننيته، وأتبناِء هوية جمتمعِه وحتصنننينها     املثقف يف 
خر" لتحقيق التواصنننننننننننننننل املعريف  مع االنفتنناح على "اآل، رتبنناا القوي لننهجللمجتمعابثقننافتننه وتراثننه احلضننننننننننننننناري على األ

 قوامها احلوار والتعايش.  سليمةٍ  لعالقةٍ  التأسيس،و وعقائدايً  وحضارايً  واحلضاري بني اجملتمعات املتباينة ثقافياً 
 سئلة وغريها ستكون حمور القراءة والتحليل خالل الدراسة احلالية .   األهذه 
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  يف تعريف الثقافة

مم عن بعضها البعض، حيث  تلف طبيعة الثقافة وخصائصها من  الثقافة هي الرتاث الفكري الذي تتميز به مجيع األ 
الثقنافنة مع   كنذلنك تنمومنة وتراثهنا الفكري واحلضننننننننننننننناري .  رتبناا الوثيق النذي يربب بني واقع األخر وذلنك لأآلجمتمع 

  منة،وهي اليت تعرب عن مكنانتهناهننا ترتاجع مع ذلنك التخلف النذي يصننننننننننننننينب تلنك األالنمو احلضننننننننننننننناري لالمنة ، كمنا اِ 
 .   ا1جاوالثقافية اليت وصلت اليه احلضارية

يف احلياة العربية املعاصننرة ،لكنه من اكثر املصننطلحات صننعوبة   كثر املصننطلحات اسننتخداماً أولعل مصننطلا الثقافة من 
 اىل خرى، ومن ميدان معريفٍ أعلى التعريف. ومن انفلة القول ان الثقافات البشننننننننرية عرفت هجرة املفاهيم من ثقافة اىل  

ل يف موطننه  تبنذل لتوطيننه لكي  من  آخر .وحني يهناجر املفهوم من ثقنافنة او حضنننننننننننننننارة معيننة اىل اخرى ، فنان جهوداً 
 .ا2جاجلديد دالالت حمددة

صننننلي وتوطن يف عدد واسننننع من اجملاالت  ومفهوم الثقافة هو من بني هذه املفاهيم  املهاجرة، فقد انتقل من موطنه األ 
مهية دراسننننننننة مفهوم الثقافة اذا ادركنا ان كل تفكري يف مشننننننننكالت  ابالقول  يس مبالغةسننننننننالمية. وليف بالدان العربية واأل

 .ا3جفةة هو تفكري يف مشكالت الثقااحلضار 
ويف سننننياق املصننننطلا فان تعريف الثقافة يف العربية وكما جاءت يف قواميس اللغة هي من لفيت ثقف اليت تع  سننننرعة    

 .ا4ج، فطن، فهم التعلم ، فثقفت الشيء اذا حذقته وظفرت به ،وثقف يع  حاذق
فها دوارد اتيلور عندما عر  اِ بولوجي الربيطان ِ و نثر وشنننننننهد القرن التاسنننننننع عشنننننننر نقلة نوعية يف مفهوم الثقافة مع العا  األ 

نشنننننننننننطة املتميزة لثقافة اجملتمعات البشنننننننننننريةعلى اختالفها.وهذا التعريف مهد الطريق اىل مفهوم  هنا جمموعة من األأعلى 
 نسانية.جتماعية واألاىل تعريف مرجعي لكل املختصني يف العلوم األ. وسيتحول الحقا ا5جالثقافة احلديثة

للتدرج الزم  ، حيث بدأ    ملان دالالت عدة تبعاً كذلك فان مصننننننننطلا الثقافة اكتسننننننننب عند الفالسننننننننفة واملفكرين األ  
تسنع املفهوم لكي يشنمل مظاهر التقدم  أابالنتقال من التعميم  اىل التخصنيص .فبالنسنبة اىل كتاب العصنر الكالسنيكي  

   املادي والفكري واخللقي ، اليت حققتها البشرية معتربة يف مجلتها. اما ابلنسبة اىل اتبعيهم فان املفهوم ضاق ابشد ضيقٍ 
 

 .101،ص2011الفكر،دمشق،امالك بن نيب،مشكلة الثقافة،دار 1ج
) Edward Taylor, Primitive culture, New York, 1924, P.1.2( 

   . www.mawdoo.com، على موقع : . 1اغادة حاليفة، ماهو تعريف الثقافة،ص3ج
 . 493-492اابن منظور ،لسان العرب ،اجلزء السادس،دار املعارف ،د.ت،ص 4ج

)Taylor,Op.Cit,P12 .5(  
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عليها دون   هبا ،موقوفاً  بل وخمصننننننوصنننننناً  ابمةٍ  ت" خريا خاصنننننناً د  فكرية ، وقد ع   يدل على مجلة اجنازاتٍ فصننننننار ، يكون 
 .ا6جسواها "

حدثت قطيعة مع الفكرة  أبتداءا من مخسننينيات القرن املاضنني سننتظهر تعريفات اخرى واسننعة حداثية للثقافة اِ اال انه     
يف علم االنثروبولوجيا ليشنمل  اسناسنياً  . وهكذا اصنبا مصنطلا الثقافة مفهوماً ا7جكب عند اتيلوراالنثروبولوجية ككل مر  

. وعلى وجه التحديد فان مصنننطلا   اسننناسنننيةٍ  اثة البشنننرية بصنننفةٍ عد كنتائج لعلم الور بذلك كل الظواهر البشنننرية اليت الت  
من  خمتلفة ٍ  رجاءٍ أاخرى ، اىل الطرق املتباينة للعديد من الناس الذين يعيشنننننننننننون يف  مورٍ أخذ يشنننننننننننري اىل جانب أالثقافة 
لوقت ذاته . ويف  بداع يف ااهتم، واليت تؤشننر بشننكل كبري على متيز تصننرفاهتم ابألوتصنننف بدورها خرب  واليت توضننا العا 

مهية ولكن  عان خمتلفة بعض الشنيء يف بعض التخصنصنات  عقاب احلرب العاملية الثانية صنار هلذا املفهوم قدر من األأ
 .ا8جدارةحباث املتعلقة بعلم األحباث الثقافية ، وعلم النفس التنظيمي ، واخريا األجتماع ، واألاالخرى مثل علم األ

 .ا9جنسان املتعلقة ابلطبيعة واجملتمع هنا مجيع معارف األفت منظمة اليونسكو الثقافة أبعر   1985ويف العام  
رخيية ومهامه هنا ،وقدراته وحدوده،وماينبغي  أصيل عن اخلصوصية التفها حممد عابد اجلابري ،اهنا " املعرب األبينما يعر     

 .ا10جان يعمل وماالينبغي ان أيمل "
كتسننننننننبة عتبارها م  أنسننننننننان ابكتشنننننننناف األ: اهنا من اِ امسننننننننارات، اوهل ثما ميكن حتديد خصننننننننائص الثقافة يف ثالوعمو  

ي هذه  نسننانية املالما ، والجمال لقيام اية ثقافة دون الوجود االنسننان الذي ينم  ذن الثقافة اِ اِ وليسننت وراثية او غريزية . 
 . واثنيها: ان الثقافة تنتقل من جيلٍ وسننننننننلوكاً   وفكراً   جتماعية فناً حياته األ الثقافة ويكتسننننننننبها عن الغري من خالل تطور

لتعلم،مع  ا عراف،وعمليننة النقننل هننذه تتم من خاللالخر،من خالل العننادات والتقننالينند والقوانني واأل الخر،ومن جمتمعٍ 
ة نتيجة لتغري الظروف  جديد  فكار وسننننننننننلوكياتٍ أاضننننننننننافة كل جيل ملا يكتسننننننننننبه  ا يطرأ على حياته من قيم ومبادىء و 

الخر حسنب الظروف اخلاصنة بكل مرحلة،وميكن لالجيال اجلديدة    للتعديل والتغري من جيلٍ   ن الثقافة قابلة  ،فاِ  خرياً أ.و 
 .  ا11ج  تكن موجودة لدى االجيال السابقةومفاهيم جديدة ً   ان تضيف قيماً 

 

www.nama-، على موقع :   3-2امصننننننننننننننطفى املريب، مفهوم الثقنافنة بني الفكرين الغريب والعريب،من اِلتبناس املفهوم اىل أفق البنناء احلضننننننننننننننناري،ص6ج
center.com  

 . 3ااملصدر نفسه،ص7ج
      www .ar. Wikipediaتعريف الثقافة ، على موقع :        ا8ج
 www.aranatbropo.com، على موقع : 1إشكالية املفاهيم والعالقة ،ص -الثقافة واهلويةاشيهب عادل ،9ج
 . 143،ص1998اامحد صدقي الدجان ، الثقافة العربية واألسالمية وحتدايت العوملة،جملة الكلمة،السنة اخلامسة،العدد، بريوت،شتاء10ج
 اشيهب عادل،املصدر السابق.11ج
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 معىن اهلوية

رتباا مفهومي الثقافة واهلوية  صنننننري واحد،اال ان ذلك اليع   السنننننوسنننننيولوجيا يشنننننريون اىل اِ اذا كان العديد من علماء 
سننرتاتيجيات اهلوية خر. اذ ميكن للثقافة ان تعمل بدون وعي للهوية، بينما ميكن ألو ذوابن احدمها ابآلأبسننهولة خلب 

 انت عليه يف السابق .مشرتك مع ماك  ها ، وابلتايل يبقى هناك شيء  ان تعاجل الثقافة اوتغري  
ي  أالهنا ،    انتمائي جيب ان يكون واعياً  حال اىل معيارٍ ما اهلوية فت  أمنها عن عملية الواعية ، كبريً   تنشأ الثقافة يف جزءً  

 .ا12جتقوم على تعارضات رمزية اهلوية ،
يعكس نفسه  ثبات. اهنا مصطلا   كذلك فان اهلوية ليست بنية مغلقة وامنا هي بنية متحولة ابستمرار،ولكن على حمورٍ   

حتنت جمهر الزمن ومعنايريه ، ويف سننننننننننننننيناق عالقنة تبنادلينة تنهض على تفناعنل ،متحقق او مكبوح، مع معطينات الوجود  
ريخ و عطينات حركنة أثره ابلسننننننننننننننلطنة الزمنينة للتن دراك منناص أتومكوانت احمليب، حبينث الميكن التعنامنل معنه  عزل عن اِ 

 .ا13جقتصادي،والسياسي،والقانون وغريهاجتماعي ،واألسكون الثقايف : األاحلياة وغاايت احلراك وال
على ذلك فان للهوية، ابعتبارها منظومة قيم منطقية بنية متحولة يف آن معا،وظيفة حضنارية تفضني ابالنسنان    أسنيسن وأت

قي االنسنان، ويف بناء حضنارة البشنر على يف حتفيز مسنرية الر   زدهار، وتنجز اهدافاً اىل صنعود مراقي التطور والتقدم واأل
 .ا14جحتمله من كمال متحقق اىل كمال حمتمل وجوديةٍ  ار يف رحلةٍ ر ن االنسان من االستمحنو ميك  

والشنننننننننننك ان اي نتاج ثقايف اليتم يف غياب ذات   . نتاج الثقايفان العالقة بني اهلوية والثقافة ، تع  عالقة الذات ابأل 
جتاه العقالن املثايل او الذي جيعل  سننننننننننبقية الذات على موضننننننننننوع األأمفكرة، دون اخلوض يف اجلدال الذي يذهب اىل  

سنننبق من الذات ، وان كل مايف الذهن هو نتيجة ماحتمله الرأس و طه على تلك الصنننفحة جذهن االنسنننانا  أاملوضنننوع 
 .ا15جواالجتاه التجرييب بشكل عام كما يذهب لوك

مة، املوغل يف القدم ، معطيات احلاضنر ريخ الشنعب واألهي: أتمنفتا على ثالث جبهات ٍ  سنس على عمقٍ أاهلوية تت   
سنننننتعادة القدرة على املشننننناركة يف احلضنننننارة  نسنننننان الرحب،و كنات املسنننننتقبل املفتوح على اِ آفاق التطور األ املتناغم مع 
 االنسانية .

 

 www.home.birzeit.edu/cds1arabic/news، على موقع :  2ة واهلوية او الثقافة ومعركة الدفاع عن اهلوية،صا عبد الرمحن بسيسو، الثقاف12ج
 .3ااملصدر نفسه ، ص13ج
 .3ااملصدر نفسه ، ص14ج
 .4ااملصدر نفسه،ص15ج
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وعلى العموم تتحرك اهلوينة الثقنافينة على ثالث دوائر متنداخلنة وذات مركز واحند، اوهلنا ان الفرد داخنل اجلمناعنة الواحندة 

تضنننع نفسنننها يف مركز الدائرة  "ان. "أ اجلماعة نفسنننها  خر داخلآان هلا أعبارة عن  ،هو عبارة عن هوية متميزة ومسنننتقلة
 خر.من اآلعندما تكون يف مواجهة مع هذا النوع 

منهنا منامييزهنا داخنل اهلوينة الثقنافينة    فراد داخنل اجلمناعنة ،لكنلٍ منة، هم كناألامنا الندائرة الثنانينة فتتمثنل ابجلمناعنات داخنل األ 
ايه. وابلنسنننبة للدائرة  اِ خر من خالله وعربه تتعرف على نفسنننها بوصنننفها ليسنننت آان خاصنننة هبا و أاملشنننرتكة، ولكل منها 

 ،واكثر قابليةً  واوسننننع نطاقاً  كثر جتريداً أهنا مم االخرى ،غري اِ زاء األإمة  الواحدة لنسننننبة لأالثالثة يقال الشننننيء نفسننننه اب
 . ا16جواالختالفِ   والتنوعِ  للتعددِ 

،فان اهلوايت الثقافية التكتمل والتربز خصنوصنيتها احلضنارية والتغدو هوية  تلئة   وابلنظر اىل تعدد الدوائر يف كل هويةٍ 
فيه ثالثة عناصر:   تتداخلخذ والعطاء اال اذا جتسدت مرجعيتها يف كيان شخص قادرة على نشدان العاملية ، وعلى األ

 .ا17جمة والدولةالوطن واأل
ول للمثقف امنننا يتمثننل يف تعزيز اهلويننة الثقننافيننة اليت هتننا فننان الواجننب األللثقننافننة اليت اوجنند  دينننة  و ننا ان اهلويننة الوطنيننة منن  

نسنننننانية  نشنننننطة األمة مكوانت هويتها الوطنية، ويف ترسنننننيخ حضنننننور هذه اهلوية يف خمتلف مناحي احلياة واألتكسنننننب األ
 مجيعا .

ثري أ، وامتالكه جاملثقفا للقندرة على التن ان هذا الدور الفناعل للمثقف يف تعزيز هذه العالقة التقنابلينة بني الثقنافة واهلوية  
دوات الالزمنة لقراءة هوينة اجملتمع النذي ينتمي الينه،وحتنديند مرجعيتهنا الثقنافينة يسننننننننننننننتلزم تعريف ري عرب امتالكنه األيوالتغ

 .   ضموانً وم املثقف اصطالحاً 
 املثقف : املصطلح واملضمون
ابلدالالت ، وسننننننننننيبقى هذا  تدفقةاملفاهيم االشننننننننننكالية الغنية ابملعان املخذ مكانه بني ميكن القول ان مفهوم املثقف أي

 . وامهيةٍ وتنوع ٍ  ،وغنً   على جذب اهتمام الباحثني ملا ينطوي عليه من ثراءٍ   املفهوم قادراً 
  وميكن هنا اسننننتعراض بعض التصننننورات ذات الداللة اليت قدمها بعض املفكرين حول مفهوم "املثقف" بداللته ومعانيه.

بتعبرياته وما مله يف طياته من    ،  تلئاً قطعياً    كناً  فصننننننالح بوسننننننريف يصننننننف املثقف ابلقول "ان املثقف ليس مفهوماً 
 متالء،وهذا مايسما نه مفهوم متموج،متشرح،مافيه من فراغ،ومن مساحات شاغرة اكثر  ا فيه من اِ اِ مداليل،بل 

 

 www.ejaaba.com  ، على موقع :          2اخالد اخلطيب،ماهو تعربف اهلوية،ص16ج
 .2؛شيهب عادل ، املصدر السابق،ص2ااملصدر نفسه، ص،17ج

http://www.ejaaba.com/
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لقننننائننننه ،بننننل  دءمن جنننندينننند على النننندوام،ليس بنفي املفهوم واِ بضننننننننننننننرورة االضننننننننننننننننننافننننة واملننننلء،وابملراجعننننةالنننندائمننننة،اوالبنننن 

ٍٍ وجروحٍ لتجندينده،وحتييننه،ووضننننننننننننننعنه يف سننننننننننننننيناق املتغريات احلنادثنة والطنارئنة، نا حتندث يف هنذا املفهوم ذاتنه من ٍ    خندو
العالية نه " شنننننننخص التأمل والتفكري او شنننننننخص القدرات الفكرية خرون املثقف أبآف  . يف حني يعر  ا18ج"وتصننننننندعاتٍ 

 نه الشنننخص الذي يسنننرتشننند اصنننالً س نفسنننه للدراسنننة والتأمل ،وبصنننورة خاصنننة القضنننااي العقيمة والعويصنننة . اِ الذي كر  
بداعية،وبصنننننننننننورة خاصنننننننننننة يف عمال الفكرية واألالنه الشنننننننننننخص الذي ينغمس يف اابلعقل والفكر بدال من العواطف، اِ 

االملننانيننة   ةيننديولوجينن آليف حني يشننننننننننننننري اليهم منناركس يف ا .ا19جدب والفن بنندال من العمننل الينندوي"حقول العلم او األ
فكنار عن طبقتهنا ،وعن منب ينديولوجي واألهنم اولئنك النذين خيلقون الوهم اآلابعتبنارهم مفكري " الطبقنة احلناكمنة ،وأب

ليم  شنننننننخاص ذوي التعمريكي شنننننننيلز ، ان الفئة املثقفة تشنننننننمل " مجيع األ. بينما يرى الباحث األا20جواسنننننننلوب حياهتا
وذلنك للتمييز عن املثقفني القندمناء   علمنانيناً  هننا تقتصننننننننننننننر على هؤالء النذين احرزوا تعليمناً . و عن آخر اِ ا21جاحلندينث"

 .ا22جالتقليديني  ن تلقوا على االغلب ثقافة دينية
سنيا  مع مفهومي املثقف من جهة ، والنخبة ننتجلابملناقشنة يف هذا اجملال يتعلق بتشناكل مفهوم األ رمر اجلديوولعل األ

يف كثري من  واحدة ٍ  سننننتخدام املتناوب هلذه املفاهيم بداللةٍ اخرى. وأيخذ هذا التشنننناكل صننننورته يف األ الثقافية من جهةٍ 
 ستبدال .االحيان، كما أيخذ هذا التشاكل صورة الرتادف والتعاقب واال

نتجلنسنننننيا خصنننننوصنننننيته التارخيية ،ومحل مساته اخلاصنننننة يف الداللة والتعبريعن وضنننننعية طبقة من املثقفني  امتلك مفهوم األ
سننتخدمت هذه الكلمة بصننورة مبكرة يف القرن التاسننع عشننر يف روسننيا لوصننف  أرخيي خمتلف . وقد نشننأت يف سننياق أت

 .  ا23جعلى الطراز االوريب جامعياً  تلقت تعليماً النخب الثقافية الروسية اجلديدة اليت كانت قد 
مع مفهوم "املثقف   وقد  طى هذا املفهوم حدود روسنننننننيا وانتشنننننننر بشنننننننكل واسنننننننع يف هضننننننناب الثقافة الغربية متقاطعاً 

نتجلنسننننوية تتجاوز مفهوم "املثقف" الذي يرتقي يف صننننورته األ جديدةٍ  اايه ليشننننتمل على دالالتٍ  العضننننوي" ومتجاوزاً 
 .ا24جالطليعية يف اجملتمع   ة،اىل مفهوم النخبة الثقافي

 

 .28، ص2015أيلول 5، بريوت، 11اعلي اسعد وطفة،املثقف النقدي مفهوماً وداللًة،جملة الطريق، العدد18ج
 .2012ديسمرب 24ألنتجلنسيا،صحيفة الزمان،اوليد خالد امحد،حمددات الداللة اللغوية واملفاهيمية ملفردة ا19ج
 .48،ص1976اكارل ماركس وفردريك اجنلز،اآليديولوجيا االملانية،ترمجة الدكتور فؤاد ايوب،دمشق،20ج

)Shills. Edward, Political change in under developed countries, New York,1962, P.22.21(  
 .357،ص1947،دمشق، 2للبلدان النامية،ترمجة داود حيدر ومصطفى الياس،ااف.ل.تياغوننكو واخرون،الرتكيب الطبقي 22ج

.edit,Oxford university press,London,1998,P3.nd)"Oxford Dictionary of sociology",223(   
 .4اعلي اسعد وطفة،املصدر السابق،ص24ج
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نتجلنسننننننننيا للداللة على املفكرين الذين سننننننننتخدام الرتاديف ملصننننننننطلحي املثقفون واألوقد اعتاد كثري من الكتاب على األ

جتماعية والسنياسنية القائمة . ور ا الخيتلف  مفهوم "املثقفون"عن  ضناع األو ميارسنون فعلهم الثقايف من منظور نقدي لأ
مفهوم"االنتجلنسننننننننيا"كثريا عندما انخذ بعني االعتبار مفهوم "املثقف العضننننننننوي"عند غرامشنننننننني ،حيث يتقارب مفهوم  

وضننننناع االفكار،ونقد األبتكار ن املثقفني العضنننننويني ايضنننننا يسنننننهمون يف اِ نتجلنسنننننيا ،ألاملثقف ويتجاذب مع مفهوم األ
 .ا25ججتماعية لالمةجتماعية الكربى يف احلياة السياسية واألالسياسية القائمة،ومواجهة التحدايت األ

  ع، سننننأل على شنننرحها الحقاً،جيابية بني املثقف وقضنننااي اجملتمعن العالقة األمثة مصنننطلحات عديدة ظهرت للتعبري و  
حننند يتمثنننل يف دور املثقف ووظيفتنننه يف مواجهنننة التحننندايت والقضنننننننننننننننننااي  مر على معن وااأل يف جوهر لتننند  هنننامجيع

 وضاع اليت يواجهها اجملتمع الذي يعيش فيه.واملشكالت واأل
 دور املثقف   

ا بفاعلية يف تكوين وجتديد  و كان للمثقفني يف السنابق دور كبري يف تشنكيل هوية جمتمعهم ،وعقلها وشنخصنيتها،واسنهم
 .ا26جمرجعيتها الثقافية

اما اليوم فقد تغري موقف املثقف عما كان عليه يف املاضنننننننننني ،فاملثقف اليوم ليس الذي "يفك"احلرف يف جمتمع تغلب   
مية ،وليس ذلك الذي يقرزم الشنعر يف املناسنبات ،وليس ذلك الصنويف املعزول يف برج عاجي ،مهمته ان يتأمل عليه األ

ليوم هو الذي يعي ارج هبا على الناس بعد طول غياب .املثقف جل الوصنننننول اىل "احلقيقة" املطلقة فيخأويسنننننتنبب من 
روح العصنننننننننننننر،ويندمج يف تياره ،ويسننننننننننننناهم عن طريق الكلمة والفكر من اجل زايدة معارف الناس ،وصنننننننننننننقل وجداهنم  

ل سنننلوكه وافكاره وذوقه،يسنننعى ابسنننتمرار اىل تعديب. لكونه ميثل شنننرعية متميزة داخل اجملتمع ا27جوجعلهم اكثر انسنننانية
 .ا28جقضية وأالقيم الثابتة واىل العمل احياان كجماعة ضغب معنوي من اجل مبدأ 

    
 
 

 

 . 62، ص  2001اترخيية،بريوت ،اندمي البيطار، املثقفون والثورة.األنتجلنسيا كظاهرة 25ج
.احملننننننننننة الننننننندائننمنننننننة.دراسنننننننننننننننننننننة يف نشنننننننننننننننننننننأة املننثننقننف الننعننريب وسنننننننننننننننوسنننننننننننننننيننولننوجننيننتنننننننه، جمننلنننننننة املسنننننننننننننننتننقنبنننننننل عننبننننننند الننقنننننننادر عننرايب،أزمنننننننة املننثننقننف الننعننريبا26ج

 . 27،ص1995،بريوت،196،العدد18العريب،السنة
 .13،ص1985بريوت،يوليو10اندمي االنصاري،املثقف العريب والسلطة ،جملة الوحدة،العدد27ج
 . 47،ص  1993مارس -،بريوت،فرباير102-101ااملختار بنعبدالي،الثقافة العربيةومعطيات الواقع الراهن وآفاقها املتطورة،جملة الوحدة،العدد28ج
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،هو املرآة اليت تنعكس فيها    وانطالقاً  وتطوراً  للوعي االنسنننننننننان يف اكثر جوانبه نضنننننننننجاً   راقياً  منوذجاأفاملثقف بوصنننننننننفه  

رادة التغيري يف احليناة ويتفناعنل مع الثقنافنة بنداعينة للمجتمع االنسنننننننننننننننان ،حينث يتمناهى "املثقف" مع اِ الثقنافنة الواعينة األ
 .ا29جنسان على حد سواءبوجهها األ

  نتاجها روحياً إعادة تشننكيلها و إثري فيها ،و أتتجلى قدرته على امتالك احلقيقة،والت ثقايف   واملثقف وفق هذه الرؤية وعي     
من امناا التجليات الثقافية للمثقف ودوره يف  زه هي هنا يف هذا السننننننياق تع  منطاً . والثقافة اليت متي  وانسننننننانياً   واخالقياً 

للسمو االخالقي الذي   خالقية ،ترسيخاً ابلقيمة األ احلياة،وهي ترمز يف الوقت ذاته اىل تدفق فعله الثقايف الذي يتصف
 .ا30ج"  يف الكون واحلياة الثقافية يتميز به "املثقف"اتثرياً 

سنننننهم يف ،بل ت  بجتماعية فحسننننن جناز الرئيس للمثقفني يف"خلق املرحعيات الثقافية ،اليت التؤصنننننل العلوم األويكمن اال 
 .  ا31جتشويه ومسخ نتيجة عوامل عديدة ومتشابكةجتدد اهلوية الثقافية،بعدما تعرضت اىل  

رخيية حمددة ،ويسهم على ذلك فان املثقف يتموضع ضمن ثقافة معينة هي نتاج التبادل االجتماعي يف مرحلة أت  وبناءاً  
يلها ستعمال ،اي انه اليكف عن احملافظة على قيم هذه الثقافة ،والعمل على توصنتاج والتطوير واأليف هذه الثقافة ابأل

، فنان دور املثقف يف هنذه  ا32جنتناجهنا. واذا كناننت الثقنافنة يف نظر كنانب "اعلى مناميكن للطبيعنة ان ترقى الينه"إعنادة إو 
ي جمتمع مغمور برتاث ثقايف يتجاوزه،وهوالرتاث ألتحقيق هذه الغاايت الثقافية العليا.فالفرد،يف   انسانياً   احلالة ميثل سعياً 

ن هنذا الرتاث عنندمنا  ينتمي اليهنا . وهو من خالل هنذا الرتاث يندرك العنا  و كم علينه ،غري اِ الثقنايف للحضنننننننننننننننارة اليت 
دراكه لذاته وغريه. ومن هنا كانت  إفالزوال،و ول ابلتايل بني الفرد وبني كامل  ،يتجمد واليتجدد يسنننننننري حنو الضنننننننمور

. وهذا االمر اليتحقق اال عن طريق جتديد  ا33جخرهناك صنننلة دائرية بني جتدد اجملتمع وجتدد الفرد،فكل منهما جيدد اآل
داة لنشننننننننننننننر الوعي يف أجتنناه الصننننننننننننننحيا. فنناملثقف يف احلننالننة هننذه مطننالننب حبكم دوره اىل ان يكون الوعي،وبثننه يف اإل

رجال الفكر   وانتجلنسيا العربية  لدى األ  له.لكن هذه الرؤية مازالت تعان قصوراً  للفكر الصحيا،وحامياً  اجملتمع،وابعثاً 
 هنا   تتبلور اىل احلد الذي جيعلهم فاعلني او مبدعني يف جمتمعهم .أيف معظم اجملتمعات العربية،او  

  

 

 . 1اعلي اسعد وطفة،املصدر السابق،ص29ج
 .1ااملصدر نفسه،ص30ج
 .28-27اعبد القادر عرايب،املصدر السابق،ص31ج
 .2نفسه،صااملصدر 32ج
 . 208، ص  1959اقسطنطني زريق ،حنن والتأريخ : مطالب وتساؤالت يف صناعة التأريخ وصنع التأريخ ،دار العلم للماليني ، بريوت،33ج
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اجهنة  و عرتاف بسننننننننننننننلطتنه ككناتنب ،وتثبينت دوره يف اجملتمع ،  لال طويالً  واذا كنان املثقف يف الغرب قند اسننننننننننننننتغرق وقتناً 

قرتاع العام ،وخاض معركة  رسننننننناء مبادىء التعاقد واحلرية واملصنننننننلحة العامة ،واألإيديولوجية تربره ،و آسنننننننتبداد كنظام و األ
داء دوره أ.فاحد شنروا اكثر تعقيداً  ت اشند وظروفاً ،فان املثقف العريب تواجهه معضنالققابة من اجل احلر طويلة ضند ال

ثري على السننننننلطة ،وهذا لن يتحقق اال أي العام والتأ،ان يكون له موقف من القضننننننااي العامة ،وان يعمل على توجيه الر 
رضننننننننننننننية اليت تعلو فيها قيم احلرية والعدالة، حم يكون للمثقف معن احلديث عن رسننننننننننننننالة الكاتب يف عملية بتعبيد األ
تسننننننننننننننمينة "العنامنة"    مفناذا كنان املثقفون القندمناء   يواجهوا منايعرف اليوم ابلرأي العنام اومن كنانوا يطلق عليه .ا34جالتغيري

حلناجنة هؤالء اىل عملنه الندي  ،فنان  هلم فيمنا يكتبون،الننه وحنده الفقينه كنان لنه نفوذ لندى العنامنة،نظراً  ليكونوا سننننننننننننننننداً 
لسلطة الفقيه الدينية،واستبدال اخلطاب الثقايف التقليدي    ،الواراثً  وعضوايً  مثقف اليوم يطما اىل ان يكون مثقفا فاعالً 

 .ا35جخر هنضويآخبطاب 
ويبلور عبد املالك التميمي دور املثقف ووظيفته يف هذه املرحلة يف "حتليل حاضننننننننننننر اجملتمع وحتديد مشننننننننننننكالته بوعي  

صننننننننننيل الناس بتلك املشننننننننننكالت،وحتديد اهداف اجملتمع،وبلورة وعيه حول تلك االهداف،واشنننننننننناعة وأت ةاترخيي.وتوعي
يطها،ومحايتها،والتفاعل مع القضنننااي العربية املصنننريية ،والقضنننااي  قامة املؤسنننسنننات الثقافية وتنشننن إالثقافة اجلادة ووحدهتا،و 

االنسنننننننانية،والعمل على عقلنة اجملتمع بعقلنة السنننننننلوك واحلياة اليومية ،واملؤسنننننننسنننننننات والفكر،ومواجهة سنننننننلبيات الواقع  
 .ا36جونقدها

ري ثقايف، ذلك يبتغ االبتغري الثقافة ،ويبقى اي تغيري سننننياسنننني مشننننروطاً  جذرايً   فال ميكن ان تشننننهد حياتنا الثقافية تغرياً  
 .ا37جان الثقايف الينفصل عن السياسي يف اجملتمع 

 
 
 

 

 .63اندميالبيطار،املصدر السابق، ص34ج
 .63ااملصدر نفسه ، ص35ج
،بريوت ، 134،العدد12ليج العريب املعاصننننننننر،جملة املسننننننننتقبل العريب، السنننننننننة  اعبد املالك التميمي،بعض أشننننننننكاليات الثقافة والنخبة املثقفة يف جمتمع اخل36ج

 . 36نيسان ، ص
يف اجملتمع العريب، انقال عن : حممد عبد الباقي اهلرماسنننننني، املدخل الثقايف اإلجتماعي اىل دراسننننننة الدولة، ورقة قدمت اىل ندوة : األمة والدولة واإلندماج  37ج

 .188،ص1989مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،،1حترير غسان سالمة وآخرون، ج
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 شكالية املثقفإ

هيمنت على املثقف هواجس كثرية ،ولكن ميكن االشنننننارة اىل امهها ،وهي هاجس اهلوية احلضنننننارية ،وهاجس بناء دولة  
 مة.األ
حول اهلويننة هو ان  املثقف العريب لأزمننة شننننننننننننننبيهننة  ننا يعننان منهننا العرب.فمفهوم ثقننافيننةٍ  مننة من ازمننة هويننةٍ أالتعننان  
منية أقتصننننننادية ام أكانت سننننننياسننننننية ام  أختالف حول حتديدها يؤدي اىل اختالف على شننننننم جوانب احلياة،سننننننواء  األ

جتاهات واحدة ووسنننننننننننننائل أططات اخلارج  نهج واحد و عن مواجهة خم اجملتمع العريب وعسنننننننننننننكرية،بل اىل خالف يعيق
يرتبب  ا نشنننننننننننننهده اليوم   هذه اهلويةيديولوجيات حول ختالفات يف الرؤى واآلاِ اليوم من  يظهرواحدة،ويد واحدة . وما

 .ا38جاتفاق حول مفهوم موحد حوهلمن ضعف يف املواجهة يف شم القضااي العربية الساخنة،بل هو نتيجة لغياب األ
 كوينها الفكري والسياسي . ت و  تكن اهلوية ازمة حديثة بل هلا جذورها التارخيية اليت متتد اىل عمق

وله: هي خنبوية أملشنننننروع احلضننننناري الكبري ؛اسنننننهام يف شنننننكاليتان حتوالن دون قدرة املثقف العريب على األولعل هناك اِ 
ها بشنننننننننننكل قطيعة بني املثقف والناس العاديني الذين يفرتض  ،هذه النخبوية اليت تعرب عن وجود العرب الثقافة واملثقفني

فهي عنندم حتنندينند   شننننننننننننننكنناليننة الثننانيننة اليت تواجننه املثقفني العرب وتقلننل من فنناعليتهم ،مسهم.امننا االِ ان املثقف يتكلم أب
فحواها يف لقاء نظرة عامة على النتاج الثقايف العريب منذ عصنننر النهضنننة يكشنننف عن ان املسنننألة الوطنية و اولوايت ،و األ

 .ا39جكربألهتمام احتقيق الكيان القومي وبناء الوحدة العربية ،قد شاطر املسألة االجتماعية األ
  رتباا هو االسنننننننناس يف كل معرفة ،واملعرب    جهدها الدائم.هذا األغفالفكر يرتبب ابلواقع يف عملية أتثري وأتثر متبادل ت

يف نظرية املعرفة يكون النظر غري منفصننننننننننننننل عن ابداعه لواقع جديد . هذا  من املبدأ  عن وحدة النظر والعمل. وانطالقاً 
نسنننانية االعرب  وصنننريورته التدركها املعرفة األ حيث ان موضنننوعية العا  يرخيأاجلانب العملي من النظرية مالزم جلانبها الت

ا. فرؤية الواقع كما هو ،هي املقدمة االوىل لفهمه وادراك ابعاده،وميثل هذا الفهم رخيية اليت التنفصنننننننل عنهأاملمارسنننننننة الت
 .ا40جبدوره شرا التغيري واحد مقوماته

 

 

www.al-.على موقع :  1احسننننننننننننننن خليننل غريننب،األختالف على اهلويننة الثقننافيننة واهلويننة القوميننة أزمننة سننننننننننننننينناسننننننننننننننيننة تعيق حركننة التحرر العريب،ص38ج
moharer.net.     

 www.siironline.org. على موقع :    3ازينب سعيد ، يف حتديد مفهوم املثقف ،ص39ج
 .4-3ااملصدر نفسه،ص 40ج
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شننننكاليات الكربى ابلنسننننبة للمثقف العريب ،ويف  ويتفق الكثريون على ان مثلث الرتاث،والثقافة و،والفكر ميثل احد األ 

  جميدٍ  سننننننناسنننننننه املقابلة بني"ماضٍ أمنوذج أمنوذج مطلق يف حياتنا" ،أالرتاث. فالرتاث "شنننننننكاليات تقديس مقدمة هذه األ
نتقائية أريخ والتعامل معه يتم على وفق أقرتاب من التألاجاع املاضنننني لصنننننع احلاضننننر او  رت " غايته اسنننن فاسنننندٍ   ابئسٍ  وواقعٍ 

. ويشننننننرح   ا41جعلى حتملها" خرى لكي التنشننننننأ انقسننننننامات اليقوى اجملتمع حالياً أقسننننننرية،"جتاوز فرتات معينة ، وامهال  
 شنارة اىل ان الوضنع عندان هو ان الرتاث خينق الثقافة ،والثقافة اليوم تقوم بدورها بديالً حممد احلداد هذه االشنكالية ابال

امليل اىل املساءلة والتغيري ،واىل استشراف   ية ،وتربير السائد،وترديد السابق. ويظل حمدوداً احملل  عن الفكر، فتطغى حينئذٍ 
وىل مراحل الفكر ان يقبل  سنافة نقدية بينه وبني الثقافة ،لكي اليكون دور املفكر التربير ولو حتت شنعار  أاملسنتقبل. ف

لغات   هالتحليل وليس صننننننما للتقديس ،الن الثقافات مجيعاملقاومة . واثنية املراحل ان جيعل الثقافة موضنننننوعا للفهم وا
 .ا42جنسان ،ومعابر للوصول اىل الكون الذي جيمع البشراألللتعبري 

ويشننرح قسننطنطني زريق موقفه من الرتاث ابلقول "واذا كنا النسننما ملاضننينا ابهليمنة على حاضننران ،فهذا اليع  التنكر  
وائل وحيويتهم، والماحتلوا به من روح الفضننل  النسننتطيع نسننيان املثل العليا اليت حركتنا ،والحكمة األملا ميدان ابحلياة،اذ 

خرين خرين،والقندرهتم على اسننننننننننننننتيعناب ثقنافنات اآلواجملنازفنة العقلينة ،وال لروائعهم االدبينة والثقنافينة،والتسنننننننننننننناحمهم مع اآل
ا حنن . ولكن هذه الروائع اصننبحت مكسننوة ابلغبار،وعلينا ان كن  ، ملاوتكوين مركزي ثقايف متنوع ،الننا اذا نسننينا ذلك

نسننننننننننانية  ألتراثنا وتعترب الروائع اايضننننننننننا  ننفض عنها ذلك على مدى نظرة شنننننننننناملة للرتاث االنسننننننننننان ،تعترب هذا الرتاث  
 .ا43جروائعنا

وطان  جمتمع عابر للقوميات واألنتماء طوعي اىل  إنتماء نقدي اىل ثقافته،و إجيايب املزدوج:  نتماء األاملفكر هومن يقبل األ
ومفاهيم تسننننتجيب شننننكاالت ٍ إداين، جمتمع عابر للثقافات  اول ان يصننننوغ لغة تداول كونية بني البشننننر ،وينحت واأل

 .ا44جنسان للتطلعات الكربى لأ
 توان عرب كل الدهر عليها وشنرب ،  أشنكالية إ،وحنن نبحث يف من الزمن هدران  املثقفني، فان "قرانً  د وكما يؤشنر اح   

 .ا45جاليصنع ثقافة احلاضر بل يهرب اىل املاضي عريبٍ وجمتمع ٍ  مثقفٍ  منا تعرب عن بؤسِ إعن شيئ،ف

 

 . 176، ص  1984اعبد هللا العروي،ثقافتنا يف ضوء التأريخ، بريوت ، 41ج
 .  123-112،  2005احممد احلداد، مواقف من اجل التنوير ، دار الطليعة ، بريوت ، 42ج
 . 208اقسطنطني زريق ، املصدر السابق، ص ، 43ج
 .113احممد احلداد ، املصدر السابق، ص 44ج
 . 43القادر عرايب ، املصدر السابق ، صاعبد 45ج
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ان فشننننننننل املثقف يف خلق الوعاء احلضنننننننناري الذي جيعله قادرا على املوازنة بني الرتاث واملعاصننننننننرة  لق لديه حالة من   
 غرتاب عن الذات واجملتمع .  رابك،وتقوده اىل األاأل

من هذا البناء او ابالحرى  اذن فان املثقف العريب على الرغم من سننعيه يف هذه املرحلة اىل بناء جمتمع مدن ، فقد حد   
نعكاسننننا ملا آل اليه الوضننننع  إصننننال أوقف عائقا امامه ظواهر سننننادت احلياة السننننياسننننية واالجتماعية العربية، اليت جاءت 

قليمي والطائفي،وعسننننننننننكرة اجملتمع مي لصنننننننننناع الفكر العشننننننننننائري واأل. تراجع اخلطاب القومي واالسننننننننننالالعريب عموماً 
 .ا46جوالثقافة

  عن هذه الثقافة.فبدالً  صنيالً أ جاء معرباً سنياسني ٍ  -اجتماعي ٍ   لواقعٍ  عضنوايً  عتباره نتاجاً هلذا فان مثقف هذه املرحلة ،إب
ضننننناايها،ظهر يف هذه املرحلة منب من املثقفثن جملتمعه ، ومهومها وق منوذج املثقف امللتزم ، الذي كان مرآة عاكسنننننةً أمن 

 .ا47جستهالك الثقافة دون ارتباا جدي بقضية بعينهاأساسية وظيفتهم األ
 مناط املثقفنيأ

ابية  أجي مناا  أنه يف املقابل توجد إ،فملشنننننهد الثقايف العريب يف امنوذج شنننننائع   أن منب مثقف السنننننلطة هو   إاذا سنننننلمنا بدءاً 
 طروحة اليت تالزم احلياة الثقافية العربية.االشارة اليها قبل العودة ملناقشة عالقة املثقف ابلسلطة،وهي األدر جتاخرى 

جيابية بني املثقف وقضنننننننننااي اجملتمع ظهرت مصنننننننننطلحات كثرية جدا لكنها تدور مجيعها يف فلك وللتعبري عن العالقة األ
حقاق احلق وجتسنننننننننننيد العدل  إ اجملتمع ونضننننننننننناله من اجل وحول جوهر واحد يتمثل يف اهتمام املثقف بقضنننننننننننااي ،واحد 
نسنننننننننننننننننان ومننننناشننننننننننننننننندة اخلري واجلمننننال .اذ جننننند "املثقف العضننننننننننننننوي"و"املثقف امللتزم"و"املثقف النقنننندي"و"املثقف  األ

الرسننننننننننننننويل"و"املثقف الرايدي"و"املثقف الطليعي"و"املثقف الننننناقنننند"و"املثقف املشننننننننننننننننناكس"و"املثقف الوط "و"املثقف  
مر على معن واحديتمثل يف دور املثقف ووظيفته يف مواجهة مجيع هذه املصنننننننننطلحات تدل يف جوهر األنسنننننننننان" .و األ

. ومن الواضننا ان هذه الكلمات ا48جوضنناع اليت يواجهها اجملتمع الذي يعيش فيهالتحدايت والقضننااي واملشننكالت واأل
ملي او الفكر العنناجي او الفكر الننذي  أتنن النندالننة على املثقف النقنندي تقف على نقيض الكلمننات النندالننة على الفكر ال

يعيش يف عامله اخلاص بعيدا عن احلياة ومهومها ومشننننننننناكلها .فالفكر كما يرى كثري من املفكرين جيب ان ميارس وظيفة  
 املثقف  اجتماعية يف نقد خمتلف التحدايت واملشكالت اليت يواجهها اجملتمع. وعلى هذا االساس ميكن القول ان 

 

 . 37اعبد القادر عرايب،املصدر السابق، ص 46ج
 . 1995فرباير  8حممد عابد اجلابري ، اجيال املثقفني يف األسالم،صحيفة الشرق االوسب، ا47ج
 .5اعلي اسعد وصفة، املصدر السابق ، ص48ج
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بتسنننننننننننمية املثقف احلقيقي،وابلتايل فان املثقف هوذلك الذي اليرضنننننننننننى ان  ظهره للمجتمع لن يكون جديراً الذي يدير 

وذجا  أمناال عنما يكون  يف قضنننننننننننناايه واحداثه، واليكون فاعالً  متمرسنننننننننننناً  اجيابياً  على احلدث بل فاعالً  يكون شنننننننننننناهداً 
منوذجا  أجوليان بندا، او حم  للمثقف الشننننننجاع حسننننننب امنوذجأللمثقف العضننننننوي حسننننننب توصننننننيف غرامشنننننني ،او  

اجلنابري ، وامللتزم عنند بيري بورديو،اومثناال للوعي الشننننننننننننننقي حسنننننننننننننننب   د للمثقف الفطني التفكري ،الواضننننننننننننننا الرؤينة عنن 
 .ا49جهيجل

ان املثقف النقدي يعكس ارتباطا عضنننواي للمثقف بقضنننااي جمتمعه ،فهو املثقف الفاعل يف جمتمعه وبيئته،املسنننتقل فكرا  
 .ا50جبداع ومقاومة وأتسيسإته ثقافة وهنجا، ثقاف

جتناهنات . ولعنل اخطر منايواجنه هنذا النوع من املثقفني هنذا ولكن هنذا النمب من املثقف هو منب حمناصننننننننننننننر من كنل األ
الكم اهلائل من احملظورات واحملرمات اليت الميكن املسنننناس هبا بعد ان اضننننفت عليها العقلية الغيبية والتسننننويغية هالة من  

يثري يف وجه املثقف النقدي عواصننننننننف عاتية   لت االقرتاب من دراسننننننننتها او حم جمرد االشننننننننارة اليها امراً القدسننننننننية جع
عن  " رغمناً ن املثقف امللتزم ،الواعي ملسننننننننننننننؤولينة رسننننننننننننننالتنه "معزول ثقنافيناً إالميكن التنبؤ  نداهنا او نتنائجهنا املندمرة . لنذا فن 

يديولوجيات السائدة والقيام بدور معريف، او التوافق مع هذه  ما فك االرتباا مع اآلأمامه خياران الاثلث هلما ،  أارادته.
. فهو بتعبري احد املفكرين ا51جغري رمسي ابمسها للسنننننننننننننلطة ، وانطقاً   يديولوجيا بكل افرازاهتا اخلطرية فيتحول اىل بوقٍ اآل

لتايل هناك ثقافة السنننننننننلطة التسنننننننننويغية او  خياطر حبياته،واب داعية للسنننننننننلطة ،واما مغامراً العرب " ان املثقف احلديث اما  
ن املثقف النقدي يواجه حربني : "احلرب اجلسننننننننندية،واحلرب النظرية".  إ. ويشنننننننننري مفكر آخر اىل  ا52جالثقافة املضنننننننننادة"

 مثقف، النهاية اجلسدية واملعنوية والروحية .مرعبة ، الهنا تؤشر النهاية لل فاملواجهة النقدية مع السلطة مكلفة واحياانً 
 .  ا53ج، ويف كلتا احلالتني فانه الميارس دوره الطليعي واملطلوب او مهاجراً  امتاً صلذلك جتد املثقف النقدي اما 

او كونه يف اخلندق   ، للسننلطة  ن  وف املثقف من حتوله اىل اداةً إمهم : هل   شننكالية تقودان اىل طرح سننؤالً ان هذه األ
  اذه موقف الالمباالة جتاه النشاا السياسي ؟ .إخنراا يف العمل السياسي،و املضاد هلا مينعانه من اإل

 

 

 . 5علي اسعد وصفة، املصدر السابق،صنقال عن :ا49ج
 . 37لقادر عرايب ، املصدر السابق ، ص عبد اا50ج
 .125،ص  1990ديسمرب -، بريوت ، كانون االول 154،العدد14اخملوف عامر، دور املثقف العريب واملتغريات ، جملة املستقبل العريب، السنة 51ج
 .440،ص 1984احليم بركات،اجملتمع العريب املعاصر،حبث إستطالعي اجتماعي،بريوت،52ج
 .39عرايب،املصدر السابق، ص اعبد االقادر 53ج
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ولديه ادراك لفهم الواقع السنننياسننني واالجتماعي،وما يب حوله من    يرى البعض انه ينبغي للمثقف ان " يكون سنننياسنننياً 

 . ا54جمجيع الطبقات" ازمات اجملتمع، ومن واجبه ارتقاء وعي
غري ان حتقيق هنننذا الننندور يتطلنننب ارتقننناء املثقف فوق مصنننننننننننننننناحلنننه النننذاتينننة ، وامتالك الوعي النقننندي جتننناه املصنننننننننننننننناع 

 ملثقف السلطة . منوذجا مغايراً أ،اي ان يكون ا55جاملتعددة
 املثقف والسلطة

. يتكون اوسياسياً  او رمزايً   او تشريعياً  ما،قد يكون قيمياً  لنظامٍ  تنشأ عالقة املثقف ابلسلطة عن ضرورة انتاج كل جمتمعٍ 
  حتواء مايسنتجد داخلها  ولكي يكون هذا النظام انجحاً إجتماعية معينة،و إهذا النظام هبدف ضنبب مفاصنل تشنكيلية  

ن هذا الباب مهما كانت طبيعته ومقوماته معرفة ما. والسننننننلطة م . فوراء كل نظامٍ ويقوم بدوره البد ان يقوم على معرفةٍ 
هي ايضننننننا نظام يتطلب كي يصننننننبا سننننننلطة حتوز قبول االخرين ورضنننننناهم معرفة تزوده بوسننننننائل الضننننننغب  والرقابة، كما  

 .ا56جقناع واهليمنة .فهناك اثلوث عضوي متماسك يتكون من النظام واملعرفة والسلطةابدوات األ
حلقيقة    باً يسننتبعادي او حم التوفيقي تغيابلشننكل الضنندي األبعاد السننلطة ،  ا جيعل القول أواملعرفة عامة هي بعد من 

العالقة بني الطرفني،حيث انه السننلطة بغري ثقافة والثقافة اال وتنسننب اىل سننلطة ما سننائدة ،وتسننعى اىل ان تسننود.هبذا 
عالقة الوصننننننننننااي اخرى مثل   ابشننننننننننكالٍ  نكون امام لوحة غنية متثل عالقة املثقفني ابلسننننننننننلطة ، تبدأحبد الالمباالة ،مروراً 

ان مثقف السنلطة ابت يشنكل اليوم  .ا57جضنطهاد كما وعالقة املشناركة احلرة ،وصنوال اىل التحالف العضنوي بينهماواأل
من ظاهرة تغريب ثقافة اجملتمع وهتميشننها، بل حم هتويشننها .  وعندما يوظف مثقف السننلطة قلمه خلدمة ماكنة    جزءاً 

.فهو الخيل  مزدوجاً منا يضنننننناعف الضننننننرر الذي ينتجه، ويغدو ضننننننررا ً إرخيية" أهتا "التجنازاوالتطبيل إل،  السننننننلطة الدعائية 
  يف جمتمعننننه،فهو بننننذلننننك يلحق االذى بننننذاتننننه ودوره املطلوب اترخيينننناً  وتطويرٍ  داة تغيريٍ أابلوظيفننننة البنيويننننة للمثقف كنننن 

، ويغندو لثقنافة جمتمعنهِ  و ريبٍ  للعنامل االول يتحول املثقف يف غالب االحينان اىل عامل هدمٍ  ونتيجنةً   . واثنيناً واجتمناعيناً 
صنالح والتغيري اجتماعي "يؤدي دوره يف األ -  مام هنضنتها وتنميتها. وهكذا يتخلى عن دوره "كناشنب سنياسنيأ عائقاً 
 جماد احلاكم،ويعيش م او الدولة فيتغن ابمن ذلك اىل مثقف "السلطان".فهو شاعر احلاك تحول بدالً يو  .ا58ج عموماً 

 

 .2000شباا  18ام. شريكو، املثقف...بني التجريد والنشاا السياسي، صحيفة االحتاد،54ج
 ااملصدر نفسه .55ج
 .21اندميالبيطار،املصدر السابق،ص56ج
 .88،ص1990،بريوت،مارس 66العددكرمي حالوة، املثقف العريب وإشكالية الدور املفقود، جملة الوحدة، ا57ج
 م.شريكو،املصدر السابق.ا58ج
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سننننننننننننننتزالم ،اليلتزم إمن املغنارم واملغنا. .هنذا املثقف خنادم مطيع للحناكم،الجيتهند او يفيت ،عالقتنه ابحلناكم عالقنة والء و 

 .ا59جيديولوجيا النظامآمن  قضية ،هو جزء  
بتعبري ابن البيطار.  ا60جبينهما" ة وماي  ة،والضنننند ي  ايضننننا احلديث عن املثقف والسننننلطة البد ان "يتحمل العطف معن املع

هل املعرفة أغلبية اان الصنورة اليت يرمسها املثقف على انه طرف نقيض للسنلطة التثبت اال يف حدود وحاالت قصنوى .ف
 يديولوجيا يفآو   الميكن ان يكونوا اال داخل سنننننلطة يولدون يف مؤسنننننسنننننتها، ويتعيشنننننون منها ،وميوتون فيها . هم فكرايً 

ثقافة السننننننننننننلطة ميارسننننننننننننون سننننننننننننلطة ثقافية ، ومرونة احلرية داخل هذا الوضننننننننننننع تتسننننننننننننع وتضننننننننننننيق حسننننننننننننب الشننننننننننننكل 
كثر  ا أهنا خروج يف السنلطة إزدواج قد يقال عنها ،إنظمة السنياسنية، بعضنها يؤدي اىل حالة املؤسنسني،وابختالف األ

، ولكن يف حدود عدم االضننننننرار بسننننننلطتهم    او سننننننياسننننننياً   هي خروج عن السننننننلطة كاجلامعيني الذين قد يبادرون فكرايً 
مايقدم نفسنننه على انه ضنننحية السنننلطة، ولكنه قلما يتنازل عما    دارية داخل هياكل اجلامعة .فاملثقف كثرياً املعرفية او األ

 .ا61ج" ن يكون سلطةأىل إكتمال سلطته ،" إمتيازات .انه يطما اىل إمتنحه السلطة من 
و"الوقت  أخرية"رة "املثقف املادي" حسنننننب وصنننننف مأمون فندي اومثقف "الدقائق األوتفرز هذه العالقة املبتسنننننرة ظاه

منوذج من املثقفني يكون مع  لفتة يف احلياة الثقافية العربية الراهنة . فهذا األصنبحت م  أ،وهي ظاهرة اً الضنائع"بتعبريه ايضن 
ميسننننك العصننننا من الوسننننب ،فهو "يقف . فهذا املثقف ا62جالدولة يف العلن ،ويلعنها ومشننننروعها يف اجللسننننات اخلاصننننة"

 .ا63ج،ويطما ان ينال رضا االثنني"،ويهيج اجلماهري ايضاً على خطوا التماس ،يغازل احلكومة سراً 
واذا كان بعض املثقفني مازال يف السلطة فاهنم يصنعون الكالم ،الالفعل.فهؤالء املثقفون هم لسان حال سلطة عربية ، 

ة بني داة اخلطاب الرمسي والثقايف.اهلو  أخر ، املراوغة واالسنننننننننننننتهانة ابلعقل واالنسنننننننننننننان مها "تتحدث عن واقع، وجتذر آل
 .ا64جالسلوك والفكر صارت ميزة للخطاب الرمسي،وحم للمثقف العريب"

ه  عضننننننننننننننالتن مجباري للمثقف والثقافة العربية الراهنة متثل احد ازمات املثقف العريب و ختياري واحياان األرهتان األهذا األ 
 ايضا.

 

 .37عبد القادر عرايب ،املصدر السابق، صا59ج
 . 21البيطار، املصدر السابق، صندمي ا60ج
 . 5،ص1985،بريوت ، متوز102-101اطاهر لبيب،تساؤالت حول املثقف العريب والسلطة ، جملة الوحدة،العدد 61ج
 . 2002مايو  10ق االخرية ، صحيفة الشرق االوسب،امأمون فندي،مثقف الدقائ62ج
 ااملصدر نفسه . 63ج
 . 39اعبد القادر عرايب ، املصدر السابق، ص 64ج
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 عراضها وجتلياهتاأ زمة املثقف:أ

فان قضننننااي كثرية   ونصننننف ٍ  منذ عقدٍ  جديداً   ن وقد وجلنا قرانً لكل جمتمع خصننننوصننننياته ومشنننناكله ومعضننننالته ايضننننا.واآل
وتسننننننتوجب النقاٍ والبحث عن حلول هلا.فاجلميع يتسنننننناءل اليوم عن نوع ثقافتنا ،ومرجعياهتا ،  تطرح نفسننننننها ابحلاحٍ 

جتماعية والثقافية اليت تطرحها العوملة  وطبيعة التحدايت اليت تواحه ثقافتنا املعاصنننننننرة يف ظل التحدايت السنننننننياسنننننننية واأل
من    ،بدءاً  وخارجياً   لذي تواجهه االمة داخلياً والنظام العاملي اجلديد، وسنننننبل التصننننندي للتحدي احلضننننناري واملصنننننريي ا

 ثرياته املدمرة .اخلارجي وأتخرتاق ِ ابأل  وانتهاءاً   ثقافة التشددِ  وطغيانِ   املشوهةِ  ابلتنميةِ  االستبداد ومروراً 
اجملتمع الذي ينتمي  حة تفرضنننننها وقائع احلياة والتحدايت اليت تواجه  ن املثقف العريب يواجه اسنننننئلة مل  أومن انفلة القول 
  مة كشننننننننننننننعوبِ زمات احلالية اليت تواجهها األللمثقف العريب يف ظل األ واي دورِ  عريب؟ِ  ثقايفِ  ي نظامِ أاليه ، من قبيل :

ابلغرب الرامسايل على  خر متمثالً ليب املواجهة  جتاه اهلجوم الشنرس الذي يشنته اآلا؟ وماهي ادوات الصنراع واسن وخنب ِ 
 وجودان؟   سسِ أ  قيمنا وثقافتنا ،بل  

زمة جمتمعه، خصنننوصنننا اذا ماوجد املثقف نفسنننه يعيش يف جمتمع يعج  نعكاس ألإزمة املثقف العريب هي أن إويف الواقع ف
زمة،يتفاعل معها ، يبحث عن احللول هلا جيابيا من هذه األإمناخه بشنننم املتناقضنننات. وقد يتخذ املثقف موقفا فاعال و 

نكفناء على النذات والتقوقع على ، اىل حندود تصننننننننننننننل اىل درجنة اإلمبناالةاملتفرج والال ، ناول تغيريهنا. وقند يكتفي بندور
غرتاب املثقف إغرتاب ، وعند هذه النقطة ينشننننننأ نوع من اإل .ا65جالنفس هراب من واقع اليسننننننتطيع تغيريه او التأقلم معه

 غرتابه عن جمتمعه .إعن نفسه ،و 
نه يعان من هذا الواقع ،ويرفضننننننه،واليسننننننتطيع  إاملثقف العريب مصنننننناب ابلعصنننننناب الثقايف كما يقول العروي ، صننننننحيا 

زاء هذا أخر جديد يكون بديال عنه.بل و آلتغيري هذا الواقع، ووضننع   انه اليفعل شننيئاً   التأقلم معه،ولكن الصننحيا ايضنناً 
هذا الفصنام الثقايف   .ا66جحماكاة ثقافة االخر ن املاضني ، او حماوالً م ما منسنحباً إن املثقف جيد نفسنه  إاملوقف  السنليب ف

 والتشويش الفكري.  واحلريةِ   وهناك، فتجعله اسري الرتددِ أمذهب يظهر هنا   او ي تيارأامام  جيعله هشاً 
حنندمهننا  أيننديولوجيننان: آجتنناهننان إزمننة يننديرهننا اليوم زمننة اهلويننة ، فتلننك األأزمننة املثقف العريب هي أحنندى جتليننات إولعننل 

 تستمد  عامليةٍ   دينيةٍ  دولةٍ   يسعى لبناءِ سياسية ِ  غراضٍ أ ي قدمي   يتغري يقوده فكر دي  ذو  أ  قومي حديث، واثنيهما 
 

 

 .172اعبد هللا العروي ، املصدر السابق،65ج
 .172ااملصدر نفسه،ص66ج
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 ي حديث تقوده فلسنننننفة مادية تسنننننعى لبناء دولة عاملية تسنننننتمد سنننننلطاهتا من  أهلية ، و إتزعمه تشنننننريعات   اسنننننلطاهتا  

 .ا67جعيةتشريعات اقتصادية وض
عند شنعوب اوراب .  زمات حدةً كثر األأسنتطاع ان  ل أيسنتند املشنروع القومي احلديث اىل فكر غريب حديث النشنأة،

على قاعدة احلكم ابن ماأيل    سننننننننلبيةٍ  بردود فعلٍ  ووِجه ت  ن تكون قد أوتلك النظرية الفكرية ،من هذا اجلانب ، ميكن  
 .ا68ج" او متحيصٍ  خذه من دون نقدٍ أجيب  شعاع  إجيب رفضه كله، او   ما غزو  إحكمني " د حأمن الغرب هو 

اخلالفة يف الدولة العثمانية،  هاخر مظاهر سننننالمية آمرباطورية اإلاكي جتربة األسننننالمي    إ ي أوميثل الثان تياران : تيار  
حتاد السننننوفيييت السننننابق يف اإل خر مظاهرها ، النظام االشننننرتاكي  ثالً اكي الفلسننننفة املاركسننننية آ ي    أ  ويف املقابل تيار 

 شرتاكيةاليت  دارت يف فلكه.نظمة األواأل
 ي ا.والقدمي األهبلعصنننر بوصنننلة يهتدي يزعم انه جيعل من حقائق ا اترخييةٍ  سنننسٍ أ  فالقومي احلديث واملعاصنننر يبن على 

 ي احلديث ، آفاقه ومنهجه  حقائق العصننننننننننننر ومتغرياته. واأل له ،متناسننننننننننننياً  رخيي مرشننننننننننننداً أاالسننننننننننننالمي يتخذ الواقع الت
  ، واجهت اشننند حاالهتا انتكاسننناً   ا يةٍ  دولةٍ   جل بناءِ أطماع الرأمسالية من شنننرتاكي يتخذ موقع الصنننراع يف مواجهة األاإل

 .  ا69جشرتاكي عموماً للكيان السوفيييت واملعسكر اال دراماتيكيمع السقوا  ال
ن  أذ من املعروف إ. والميكن يف هذا الصنننننننننننندد اغفال مسننننننننننننألة بنيوية مهمة  ص املثقفني العرب والثقافة العربية عموماً 

ملراحل اليت مرت هبا يف روسننننننيا واوراب.فلم  دث عندان عصننننننر التنوير  نتجلنسننننننيا يف جمتمعاتنا النامية   متر اباأل  تشننننننكل  
والعصنننننننر ثورة علمية ، والثورة بورجوازية حتررية على االقطاع والكنيسنننننننة ،وكل ماحدث يف هذه اجملتمعات  منذ احلملة 

،   الثقافة االوربية حيناً ، واىل ، اسننننتند اىل الرتاث حيناً توفيقياً  اليعدو ان يكون اجتاها اصننننالحياً  1789الفرنسننننية عام 
 .ا70جد مدارس فكرية وسياسية مقلدةوول   مهزوزاً  يف بعض االحيان .وانعكس هذا يف الثقافة ضعيفاً  واىل االثنني معاً 
مع املفهوم االوريب املعروف. ويرتتب على ذلك ان يتسننننع  نتجلنسننننيا الينسننننجم متاماً لأ مام مفهومٍ أنفسنننننا  أوهكذا جند 

نتجلنسننننيا"، والعمق التزامها ، ولكنهم على الرغم من ذلك ، على حتديد املثقف ليشننننمل متعلمني الميتلكون ثقافة "األ
 ضع للشروا  لتزام ابلنسبة جملتمعهم الذي مازال دون سلم التطور املطلوب .هذا الن املثقف العريب خيقدر من ثقافة األ

 

 . 2-1احسن خليل غريب ،املصدر السابق ، ص 67ج
 . 1ااملصدر نفسه ، ص68ج
 . 1ااملصدر نفسه ، ص69ج
 . 61-60، ص1985،بريوت ،متوز  102-101اانجي علوٍ،املثقف العريب والنضال القومي، جملة الوحدة، العددان 70ج
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مازال يتلمس طريقة بصننننننعوبة وسننننننب اكوام من  يعيش يف جمتمع ٍ   فهو،  جمتمعهضننننننع هلا خيجتماعية اليت السننننننياسننننننية واأل

الوعي. فاملثقف يفتقر الظروف املالئمة  د  طار  فيه الثقافة ، وي   ب  ار  مظاهر التخلف واالنسنننننننننننننداد احلضننننننننننننناري.  جمتمع حت  
سننما بغري  للحاكم ، والي   ع الثقافة ،والقمع يعمل على ان يكون املثقف اتبعاً ضننِ ن التخلف خي  لتطور الثقافة والوعي ،أل

 .ا71جذلك
وبني الثقافة مني العا   مقارنة الفتة بني وضننننننننننع املثقف العريب والثقافة العربية الراهنة  أويف هذا اخلصننننننننننوص يعقد حممود 

واِبن رشننند وغريهم من   بن سنننينا والفارايباِ ريخ اهلجري اليت ظهر فيها  أوىل من التالعربية االسنننالمية يف القرون الثمانية األ
  ريخ الفكر االنسننننننننننننان عموماً منا يف أتإسننننننننننننالمي و تركوا بصننننننننننننماهتم ليس على جمتمعهم العريب واألاألعالم املفكرين  ن 

 .ا72جمساها "صدمة احلداثة"أستهالكية" ومصابة  ا إهنا"أ.ويصف الثقافة العربية الراهنة  
من طابعه املوسننننننننننننننوعي وتعدد    نه انطالقاً إعلى ذلك ،ويف ظل الظروف اليت وجد املثقف العريب نفسننننننننننننننه فيها ، ف  بناءاً و 
زاء اجملتمع ، اول ان أام شننننننننننعوره بواجبه "الرتبوي"،جتاه جمتمعه ،وايضننننننننننا امبوية احياانً أهتماماته ، وبنزعة تربوية ، بل و أ

. كما  على رأي املختار بن عبدالي من االسفاف  دى ذلك اىل نوعٍ أينقل اليه كل الضروب املعرفية املمكنة ، حم ولو 
من   اً ن مكانته داخل اجملتمع توفر له نوعأللشنننننننننعب ، ويرى نه يعترب نفسنننننننننه ضنننننننننمريا ً ينغمس يف العمل السنننننننننياسننننننننني أل

احلماية،وانه يسننننننننننننتطيع ان يصننننننننننننري احدى القنوات اليت ميكن ان ميرر من خالهلا اخلطاب السننننننننننننياسنننننننننننني يف ظل غياب 
 .ا73ججتماعية والسياسية اليت يفرتض ان مير اخلطاب عربهااملؤسسات األ

نتجلنسنيا ن اإلرهتاإنتجلنسنيا الرهينة" حسنب وصنف البيطار. اذ كان زمات ميكن احلديث عن "اإلوقريبا من هذه األ   
  بني احلزب والدولة والقبيلة والطائفة . وكان لكل عنصنننر من هذه العناصنننر دور العربية خالل نصنننف قرن مضنننى موزعاً 

و مايسنننمى أتباع ملن جيازفون ابلعصنننيان الذي يسنننتخدم العصنننا واجلزرة او العصنننا فقب لرتويض األو االب املانع واملانا، 
 .ا74جوفق الرتبوايت الربوية العقوق

رجعي السننننننننننننتقراء ظاهرة االرهتان قدر تعلقها ابملثقفني    ثرٍ وهناك عدة عوامل على االقل تتطلب فحصننننننننننننا جمهراي وأب   
 كتفاء حم يف حده االدىن من خالل مهنته البد ول اقتصادي ،فاملثقف الذي اليستطيع احلياة واألالعرب، العامل األ

 

 . 62-61اانجي علوٍ،املصدر السابق،ص 71ج
 .2001فرباير 2ا"إنعكاسات العوملة على الثقافة العربية "، صحيفة الشرق األوسب ،72ج
 .47ااملختار بنعبدالي،املصدر السابق، ص 73ج
 .64اندمي البيطار ،املصدر السابق ،ص74ج
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نه أل الكثري كي اليقول شنننننننيئا حمدداً "له ان يلوذ  ا ييسنننننننر له احلياة العسنننننننرية. فهو يضنننننننع قدما هنا وقدما هناك ويقول 

نه املثقف إ. ا75ج" حتياطي الذي  ميه من الفاقة او املسننننننننناءلة، ويتشنننننننننبث ابألاوجهٍ  احرتازي ابلضنننننننننرورة، ومحال   كائن  
بداء الرأي . فاملثقف العريب  إسننننننننتقالله، وحريته يف إعية الوظيفة دون املوظف كما وصننننننننفه حممد برادة ، الذي حالت تب

نتاجه  أقتصننننننننادية طاحنة ابتت تؤثر يف أزمة أفحسننننننننب"، بل   خالق وضننننننننمريٍ أزمة أوفق هذا التوصننننننننيف   يعد يعيش "
املثقف والثقافة سنننننتهالك يف اجملتمع تراجع دور الفكري ومكانته االجتماعية. ففي ظل تصننننناعد النزعات املادية وقيم األ

صنننننننننطالحات جديدة مثل إت ثقافة التسنننننننننطيا والتربير حمل الثقافة اجلادة والرصنننننننننينة. فظهرت يف حياتنا الثقافية ، وحل  
 .ا76جخالق املهنة واملسؤولية ، بل العيش"أرتزاق ، وشلل املثقفني اليت الجتمعها "ثقافة اإل

نتسنناب اىل ى اىل اهلجرة الطبقية لتحسننني شننروا احلياة واإلقتصننادي تطلع مثقفي الطبقة الوسننطيضنناف اىل العامل األ
نصنننننننننننناف االفراد، ومنحهم  التكفي صننننننننننننفة املواطن وحدها إل يف جمتمعاتٍ  مثاهلم ،وخصننننننننننننوصنننننننننننناً أ"النادي" احملرم على 

 ستحقاقاهتم املادية واملعنوية .إ
رتكاسنننات نفسنننية ، حبيث  إسنننائدة ومواعيت منها الشنننفوي ومنها املدون ، و  عرافٍ أفرزه تراكم أجتماعي إخر العامل اآل

لتوجه املثقف املعاصننننر   ختلب االمر على الكثريمن املشننننتغلني يف مهنة الثقافة، هلذا سننننعى البعض اىل الربملان ليس وفقاً أ
.وهكنذا يتحول ا77جداثنة"غطناة  سننننننننننننننناحيق احلن ذي النزعنة الندميقراطينة بنل من خالل القبيلنة،او احلزب النذي هو قبيلنة"م  

بعكس املثقف احلر الذي يتحول "حم   اوعكازٍ  "اليسنننننننتطيع الوقوف على سننننننناقيه بدون جارٍ   اىل رهينةٍ  املثقف تدرجيياً 
 .ا78جعكازه اىل عصا منحوتة من عظم الساق"

ضناءة السناطعة  ثابة اإليضناف اىل هذا وذاك ان واقع احلياة السنياسنية العربية الذي افرز حرواب خارجية وداخلية كانت  
من صنننننننلبها ليعاينها ، ويفرز العضنننننننوي من  " مثقف جذريلفرز الثقافة املرهتنة ،وضنننننننبابية املثقف الرهينة .   يقيض هلا 

جر لتربير الطغيان  أسننننتدوات ت  أحسننننب الوصننننف املعرب للبيطار .فتحول معظمهم اىل  ا79ج"املصنننننوع يف نسننننيجها امللفق
 وحم عواطفهم .أفكارهم  اخر ، ويكتبون يف منابر التتيا هلم التعبري عن قصاء اآلإو 
 

 

 . 64اندمب البيطار،املصدر السابق، ص75ج
 . 43انقالً عن :عبد القادر عرايب، املصدر السابق ، ص 76ج
 . 25البيطار ،املصدر السابق ، ص ندمي ا77ج
 . 25ااملصدر نفسه ،ص 78ج
 . 25ااملصدر نفسه ،ص 79ج
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ي حماولة لبناء ثقافة سنليمة وعضنوية ، هي عالقة املثقف ابلسنلطة . ا االعقد او الصنخرة اليت تتحطم عليه ةوتبقى عقد 

 فحة ومتوازنة بني املثقففي جمتمع يفتقد لغة احلوار،بل الجييدها اصننننننال، قد يغدو احلديث عن عالقة سننننننليمة وصننننننحي
 بنار التعسف والقهر. او اللغو الفارغ مادام املثقف حمكوماً ،او نوعا من السفسطة الثقافية    ًً تعجيزايً  والسلطة مطلباً 

جواء الثقة املتبادلة بني الطرفني. فقد دللت جتارب  أمهها توفري  أاذن فان جتسري عالقة املثقف والسلطة حتتاج اىل شروا ٍ 
من الشننننننكوك املتبادلة ، وانعدام الثقة سننننننادت، ومازالت تسننننننود العالقة بني الطرفني.   الً ين جأريخ الثقايف جملتمعاتنا أالت

ان فشنلت يف ذلك. وابملقابل   فاملثقف يرى ان السنلطة تسنعى اىل جتيري عقله وفكره لصناحلها، وتصنفيته واهنائه جسندايً 
كارها للهيمنة على اجملتمع ، ووسنننننننيلة من وسنننننننائل حتدي منظومتها  لكسنننننننر احت مضنننننننادةً   ترى السنننننننلطة يف املثقف اداةً 

 السياسية والفكرية يف استمرار تلك اهليمنة.
حيان بني طرفني غري متكافئني يف وسنننننننائل العمل واجملاهبة متنع املثقف من  هذه العالقة الشنننننننائكة وامللغومة يف غالب األ

، مادامت السننننلطة على اسننننتعداد ملواجهته بعنف سننننياسننننياً   فاعالً  نصننننراً مع جمتمعه وواقعه، وع ومتفاعالً  جيابياً إان يكون 
وقمعه ان تطلب االمر. فاين هي السننننلطة السننننياسننننية اليت تسننننما ابنتقادها او التقاطع معها طاملا ان شننننخوص النظام 

 هي رموز اليرقى اىل طروحاهتا وافعاهلا الشك،او الشبهة ،وابلتايل فهي فوق املسآلة واحلساب .
نعدمت لغة احلوار ، أنعكسنننننننت هذه العالقة املبتورة واملشنننننننوهة بني املثقف والسنننننننلطة على حياتنا الثقافية والفكرية.فا   
نتاج الثقايف ، وخبا بريق التيارات اإلا   التواصنل الفكري بني مجوع املثقفني انفسنهم وبني االجيال املتالحقة، وتسنط   وقل  

وكادت املدارس الفكرية أنعدمت أالثقافية العربية يف مطلع عصننننر النهضننننة، و  او احلركات الفكرية اليت شننننهدهتا السنننناحة
 .ا80جمعاصرةٍ   ثقافيةٍ  لنهضةٍ اليت كان من املؤمل ان تشكل نواة ً 

 وحتد   خرتاق  إاملثقف والعوملة:
العوملة ليسننت ن أىل إا UNDPمنائيجمم املتحدة اإلالصننادر عن برانمج األ 1999يشننري تقرير التنمية البشننرية لعام 

عتماد املتبادل بني سننننكان العا  . والعوملة عملية التدمج االقتصنننناد فحسننننب،بل  جمرد تدفق للنقود والسننننلع،بل زايدة اإل
سننننننننننننننواق العا  يف أندماج إويرى حممد االطٍر ،ابن العوملة تع  بشننننننننننننننكل عام   .ا81جتدمج التقانة والتكنولوجيا واحلكم

 من رأمسالية حرية  طارٍ إموال والقوى العاملة والتقانة والثقافات ضمن نتقال األإاشرة و ستثمارات املبحقول التجارة واإل

 

 . 44اعبد القادر عرايب، املصدر السابق،80ج
ركز دراسات الوحدة انبيل جعفر عبد الرضا، العوملة وإنعكاساهتا على صناعة النفب اخلليجية،مقتبس يف : اجملتمع واألقتصاد أمام العوملة، جمموعة مؤلفني،م81ج

 . 101،ص2004العربية،بريوت ،
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يف سننيادة  كبريٍ   حنسننارٍ إخرتاق احلدود القومية واىل  إاالسننواق ومن خ خضننوع العا  لقوى السننوق العاملية ،  ا يؤدي اىل 

بعاد  أ. وعلى الرغم من تعدد ا82جمسالية املتعددة القومياتأسنننننناس يف هذه الظاهرة الشننننننركات الر ن العنصننننننر األإالدولة، و 
اجلانب الذي يهمنا هنا هو البعد الثقايف لعالقته  وضنننننننننننوع أن ال ،إوثقافية ٍ   وتقانيةٍ   واقتصننننننننننناديةٍ  العوملة من سنننننننننننياسنننننننننننيةٍ 

 الدراسة. 
لية اتسننمت ابلتبادل العام للثقافات  فكار ،واملعان والقيم عرب العا .هذه العمويشننري مصننطلا العوملة الثقافية اىل نقل األ

نرتنيت والثقافة العامة والسنننننننننننفر بني الدول .وتتضنننننننننننمن العوملة الثقافية تكوين قيم ومعارف  اليت انتشنننننننننننرت عن طريق األ
 .ا83جوزايدة الرتابب بني الشعوب والثقافات املختلفة،مشرتكة واليت يوفق فيها الناس بني الثقافة الفردية واجلمعية  

نتشننننننننننننننار تكون فيهنا جتربة احليناة اليومينة ،كمنا اهنا متنأثرة إبتف املوسننننننننننننننوعة الربيطنانينة العوملة الثقنافينة اهنا ظاهرة بينمنا تعر  
 .ا84جهنا تعكس املعيارية للمالما الثقافية عرب العا إف ، ولذافكارالبضائع واأل

دالالت تربطهنا بفكرة وجود انحينة اثبتنة . متتلنك دومنا ً ن الثقنافنة كناننت ربنك العوملنة الطريقنة اليت نندرك هبنا الثقنافنة ،ألت  
مضننننننى لكن  ي وقتٍ أمتعدد االشننننننكال للنواحي احمللية ، وتعزز قابلية احلركة املادية اكثر بكثري من   ومتثل العوملة اخرتاقاً 

فة واملكان . ومتثل هذه  ن العوملة تضننننننننعف الروابب بني الثقاإثريها الثقايف يكمن يف حتويل النواحي احمللية ذاهتا.  مفتاح أت
خرتاق املتزامن للعوا  احمللية من قبل قوى آتية من بعيد ، وزحزحة املعان  ،من جوانب عدة، ظاهرة مزعجة تتضنننننننننمن اإل
ن ثقافة عاملية ، وهناك تدفق ويشنننننري اولف هانرز اىل ان هناك اآل .ا85ج"اليومية عن "مراسنننننيها" املوجودة يف البيئة احمللية

قاليم العا  املختلفة ،  عن ظهور ثقافة واحدة منفردة تشنننمل مجيع من  أشنننخاص والسنننلع بني ضنننافة اىل األللمعان ابإل
انه من الواضننننننا متاما ان ،ن .وبتعبريه ايضننننننا ً نظمة الثقافية الذي ازدهر حم اآلهم على وجه االرض وحتل حمل تنوع األ

 .ا86جمثل هذه الثقافة   تصل بعد 
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اىل حدوده الوطنية   يشننننري والرت ريسننننتون املدير السننننابق لبنك سننننتيكورب "ان السننننوق املايل الدويل لن يعود ابداً  كذلك

القدمية .فاملال واالفكار تتخطى احلدود بطريقة وبسنننننننننننرعة   يسنننننننننننبق هلا مثيل .. . وهي هجمة على سنننننننننننيادة سنننننننننننلطة 
 .ا87جاحلكومات"

نتشنننننننارها العاملي تصننننننناحبها قوة أاالقتصنننننننادية للشنننننننركات العابرة للقوميات ، و  -، فان القوة السنننننننياسنننننننية زلشنننننننيل ووفقاً 
ن الرأمسالية التقوم فقب بتعريف وتشنننننكيل االقتصننننناد السنننننياسننننني  إيديولوجية لتعريف احلقيقة الثقافية العاملية . وهكذا فآ

 .ا88جالعاملية العاملي ، ولكنها يف خالل هذه العملية تقوم بتحديد الثقافة
من    بذاته بقدر مااصننبا جزءاً  مسننتقالً   عد ، يف ظل العوملة والشننمولية فضنناءاً تن مايسننمى ابخلصننوصننية الثقافية    إاذن ف

حادية الثقافية ... وهو طروحة األأيتحكم فيه منطق رأس املال املتعدد اجلنسنننننننننننيات ، وتتكرس يف عمقه  عامليٍ  سنننننننننننوقٍ 
 .ا89جسياد العا "أ"  نبن ن يسمون مايعمل على متريره ابستمرار م

 واقف خمتلفة    ق وبلسننتالب الثقايف مة ،ويعمق حالة اإلن هذا الغزو الثقايف املنظم الذي كان يهدد اهلوية احلضننارية لأإ
اليها االنسنننننننان الغريب عن طريق   قيم انسنننننننانية توصنننننننل   اهنأعلى   اىل العوملة الثقافية من النخب العربية . فهناك من نظر  

رخيي احلتمي ، وابلتنايل ميكن اعتبنار هنذا الغزو الفكري والقيمي احندى موجنات احلنداثنة الفكرينة اليت جينب  أالتطور التن 
سننننالمية ان تنخرا فيها وتسننننتوعب معطياهتا ان ارادت ان تواكب العصننننر ، وتسنننناير التطور على اجملتمعات العربية واأل

. يف حني ان شرائا عريضة من اجملتمع ومن بينها قطاعات خنبوية   يؤثر فيها هذا الغزو  قدار  ا90جننسااحلضاري واأل
للبحث عن وسننننننننائل وآليات تدعم املمانعة    حثيثةٍ  يف حماوالتٍ  تبلورت فعالً  جاد ردات فعلٍ إتنبيهها خلطورته وضننننننننرورة ا

 الثقافية واحلضارية بشكل عام .
نفتنناح  حتنندام النقنناٍ حول جنندوى اإلإاحلننديننث عن بلورة آليننات للمواجهننة اىل ابلتننايل هننذه ، و دت ردود الفعننل أوقنند 

نفتاح ، اإلية، وان كان كذلك فما مقدار هذا ر احلضننننننننننا  ةعلى قيم الغرب وثقافته . وهل يعد ذلك ضننننننننننروراي حبكم الغلب
 وماهي حدوده القصوى؟ 

 

 

1989 .P.25 -,Technology  and sovereignty, Foreign Affairs,Vol.67, n2, winter 1988Winston, W. )87(
.  

)Shills .Edward , Political change under developed countries  ,New York,1962, P.198.88(   
 .32،ص2002يعة، بريوت،ا ي اليحياوي،يف العوملة والتكنولوجياوالثقافة.مدخل اىل تكنولوجيا الثقافة، دار الطل89ج
 www.annabaa.com،على موقع : 4احبيب آل مجيع،العوملة يف اجملال الثقايف.وجهة نظر نقدية ،ص90ج
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سالمية نقسام دول العا  الثالث ، ومن بينها الدول العربية واألإوالغرب ، و يديولوجي بني الشرق  وقد ساهم الصراع اآل 

للشرق او الغرب يف دعم اجلهود اليت كانت تبذل ملواجهة ومقاومة بعض عناصر الغزو الثقايف  او مناهضٍ  ، بني مناصرٍ 
ن  إمن املعروف ف. ا91جقتصنننناداأليديولوجية يف السننننياسننننة و ختياراهتا اآلأن ذلك كان يصننننب يف دعم الدولة الوطنية و ، أل

والتنداول واملعناجلنة مع بنداايت االحتكناك بني احلضنننننننننننننننارتني الغربينة والعربينة  نقناٍلل تقند طرحن  تمشننننننننننننننكلنة اهلوينة كنانن 
الن الغرب شننرع يف نشننر  ، سننالمي بعد مشول السننيطرة العسننكرية الغربية على العاملني العريب واإل سننالمية، خصننوصنناً اإل

سننالمية تعان منه كانت الثقافة العربية واأل  يالضننعف الذ  جتماعية مسننتغالً منوذجه احلضنناري داخل االوسنناا األألغته و 
داة فاعلة لنقل أالمية، ويف القلب منها اللغة العربية كسننن سنننتعمار الغريب على زايدة هتميش الثقافة العربية واأل. فعمل األ

ها من االسننننننننننننتمرارية  جداد ،  ا ميكن  ابعتبارها الوسننننننننننننيلة الوحيدة لالرتباا ابملوروث الثقايف لأو الثقافة واحملافظة عليها،  
يت تتعرض ملخاطر  ن   يتوقف احلديث عن اهلوية الومقاومة الذوابن احلضنننننننناري . وخالل املائة سنننننننننة املاضننننننننية حم اآل

عنف حتندايهتنا موجهنة ضنننننننننننننند مفهوم املواطننة يف ظنل ذوابن  أ. فنالعوملنة يف ا92جحتكناك ، ومن خ خطر النذوابن الغزو واأل
خرى فتضعف اخلصوصية وتقوى  أاخلصوصيات من جهة ،والعمل على تغذية العوملة من خالل هذا الذوابن  من جهة 

 .ا93جالعوملة
سننننننننننننالمية والتحدايت اليت تواجهها من طرف احلضننننننننننننارة الغربية ليس وليد بروز  اهلوية العربية واألذن احلديث عن عن إف

. لكن مامييز ظاهرة العوملة هو كون  يقرتب من القرنني من الزمن تقريباً   سننننننننننننننابقٍ  ظاهرة العوملة الثقافية،بل تعود اىل وقتٍ 
ثري اصنننننننننبحت مضننننننننناعفة وغري  أالثقافة الغربية على التكثر مشولية وخطورة،الن قدرة  أعدا آخر خذت ب  أن التحدايت اآل

 .ا94جحمدودة
يديولوجيا تعكس ارادة آ"  يف رأي الكثريين     عن اخلصنننننننوصنننننننية التارخيية فان العوملة متثل  اصنننننننيالً  واذا كانت الثقافة معرباً 
بعيننه هو الوالايت املتحندة االمريكينة  مركتنه...الهننا تعمنل على تعميم منب حضننننننننننننننناري خيص بلنداً أاهليمننة على العنا  و 

 ذواق  ابلذات، على بلدان العا  امجع... لذلك فهي تنحو ابجتاه القضاء على اخلصوصية الثقافية بشكل عام يف األ
 

 

 .5ااملصدر نفسه ، ص91ج
 .5احبيب آل مجيع، املصدر السابق،ص 92ج
ة،جمموعنننة مؤلفني،مركز دراسنننننننننننننننننات الوحننندة اهنننان لبينننب، العوملنننة وقضننننننننننننننينننة احلمننناينننة الننندينينننة يف مصننننننننننننننر، مقتبس يف:اجملتمع واألقتصننننننننننننننننناد امنننام العوملننن 93ج

 .162،ص 2004العربية،بريوت،
 162املصدر نفسه ، صا94ج
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. اما وسننننننننائلها فهي مسعية بصننننننننرية تشننننننننكل يف جمموعها  ا95ج واولوايت التفكري ومواضننننننننيع التفكري ومناهج التفكري..."

خرتاق" اليت  متثل النواة يف مضنننمون هذه العوملة بشنننكل عام. فتصنننبا العوملة وفق هذا طلق عليه "ثقافة األماميكن ان ن
يعمل عل افراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ، ويدفع للتفتيت والتشننننننننننتيت، لريبب الناس بعا  الالوطن   املفهوم "نظاماً 

صنننننننننننحاب النزعة أفهي تعمق مسنننننننننننار االغرتاب يف حياة  .ا96جهلية "تون احلرب األأالدولة، او يفرقهم يف لمة ،واأ،والال
ن الثقنافنة اليت ينتجهنا الغرب هي"ثقنافنة الكون  يف الوعي، أبو ومن خالل هنذا االغرتاب ينغرس يف الشننننننننننننننعور  الوطنينة،
 .ا98جالينافسه احد يف ذلك" كونياً   فالغرب هنا "يطما ان يكون منتجاً  .ا97جكله"

له بلقزيز بثقافة الصنننننننورة.فهي ليسنننننننت ثقافة مكتوبة بل"ثقافة مابعد املكتوب".وهذه  الثقايف يصنننننننفه عبد اإلهذا النمب 
على مسنننننننتقبله .  ثري الفعال  أذاهتا خطاب انجز مكتمل ، ميتلك سنننننننائر مقومات الت د الثقافة الحتتاج اىل لغة ، الهنا حب

ن اهلزال والفقر والسطحية،يثور معه التساؤل املشروع عن اما مضمون هذه الثقافة البصرية السمعية فهو على مستوى م
سننننننتهالك، تتنافس الشننننننركات االعالمية  نسننننننان كما يقول بلقزيز. اهنا ثقافة "معلبات مسننننننلوقة" جاهزة لإمسننننننتقبلنا األ

القراءة لتسنننننننويقها مسنننننننتخدمة مجيع ماابتكره العقل البشنننننننري الغريب من وسنننننننائل اجلذب واخلداع. ومع تراجع معدالت 
ن نظام القيم  معرض للتفتت،  ا سنننننننننيكرس "منظومة جديدة من املعايري ترفع من قيمة النفعية أهتمام ابلكتاب ، فغوال

 .ا99جي حمتوى انسانااننية ،واملنزع املادي اجملرد من والفردانية األ
سننننتوايهتا املختلفة، املادية والروحية.  هنا تعان من ثنائية يف مأاما خبصننننوص وضننننع الثقافة العربية ، فقد وصننننفها اجلابري 

حتكناك مع الثقنافنة الغربينة اليت جناءت نتيجنة تطور قوامنه "التحندينث واحلنداثنة" ، امنا الثقنافنة وهنذه الثننائينة هي نتيجنة اإل
توقف عن النمو مننننذ قرون كمنننا يقول   قننندميننناً  العربينننة فلم تعش ذلنننك التطور ، بنننل بقينننت  عزل عننننه جترت وضننننننننننننننعننناً 

 .ا100جاجلابري
مننا الرفض املطلق أفقنند تراوح بني موقفني ؛  ةمننا ابلنسننننننننننننننبننة ملوقف النخننب العربيننة من العوملننة وعالقتهننا ابهلويننة الثقننافينن أ

 نفتاح  شعاره "اإل حضاريٍ   واستتباعٍ  ثقايفٍ  خرتاقٍ إنغالق الكلي ، اوموقف القبول التام للعوملة ومامتارسه من حه اإلوسال

 

 .143،ص1998،بريوت،شتاء 18اامحد صدقي الدجان، الثقافة العربية واألسالمية وحتدايت العوملة ، جملة الكلمة،السنة اخلامسة ،العدد95ج
 .143ااملصدر نفسه ، ص96ج
 .57،ص 1998،بريوت،ربيع 19الثقايف الغريب وطموحات العوملة،جملة الكلمة،السنة اخلامسة،العدد حممد حمفوظ، نقد املشروعا97ج
 .57ااملصدر نفسه، ص98ج
 .143اامحد صدقي الدجان،املصدر السابق،ص99ج
 www.aljabrialabed.net/n06_09jab_awlama.htmحممد عابد اجلابري ، العوملة واهلوية الثقافية عشرة أطروحات ، على موقع :    ا100ج
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رخيية . فاالول سنننليب غري فاعل اجلابري ضنننمن املواقف الالأت اقف يصننننفهااملو  هالعصنننر"واملراهنة على احلداثة . هذ على 

مكناانت العوملنة والثقنافنة املنغلق عليهنا ، وابلتنايل فناالنغالق يف هنذه احلنالنة إلعندم وجود نسننننننننننننننبنة معقولنة من التكنافؤ بني 
 .ا101جينقلب اىل موت بطيء

خرتاق، وهذا املوقف الثقايف ينطلق من الفراغ اي من الالهوية مام ثقافة اإلأغرتاب وفسننننننا اجملال  الدعوة لإيتبن  الثان 
فينطلق من العمنل داخنل الثقنافنة العربينة  ، ينديولوجينا العوملنةآزاء الثننائينة واالخرتاق و أ.امنا املوقف النذي يقرتحنه اجلنابري  

من الفهم والتأويل ملسارها تسما  رخيها، والتماس وجوهٍ سة احلداثة يف معطياهتا وأتعادة بنائها و ار من اجل جتديدها إب
 .ا102ججتاه املستقبلإبربب احلاضر ابملاضي يف 

سنننالمية واليت تؤثر على هناية عهد السنننيادة الثقافية كما يشنننري مثة مصنننادر هتديد للهوية الثقافية للمجتمعات العربية واإل
سنرة  سنباب سنيادهتا وجتددها فهما اي جاألأبلقزيز . فاملصندران الرئيسنان التقليداين اللذان كانت الثقافة الوطنية تسنهل  

ومن قنندرهتمننا على يف ادائهمننا ،وانل من وظننائفهمننا الرتبويننة والتكوينيننة،  واملنندرسننننننننننننننننةا يبنندو " كمننا لو ان العينناء دب  
ة  جتمناعينة  والنذي هو يف احلقيقنة مثرة مر  عنادة منظومنات القيم اإلإنتناج و إمهنا التقليندينة الفعنالنة يف ر دواأسننننننننننننننتمرار يف اإل

متداد  إسننننننرة، يف خفاق النظام التعليمي ، وتفكيك بنية األإوفر الدالئل مها: أحلقيقتني تقوم على وجودمها ورسننننننوخهما 
 .ا103جوالشامل لنظام القيمهنيار الكامل اإل

جينابينة هلنا ولكن يف املقنابنل  ناجج البعض اننه ميكن مواجهنة الغزو الثقنايف او السننننننننننننننيطرة الثقنافينة الغربينة عرب املقناومنة اإل
سننننننننننننننتفنادة من نظرايت علم دوات عينهنا اليت حتققنت هبنا اجلراحنة الثقنافينة للعوملنة" .واإلوذلنك "عن طريق اسننننننننننننننتعمنال األ

هناء إن "حماولة ، وذلك ألا104ج اليت تؤكد على ان " فعل العدوان الثقايف غالبا مايسننننننننننتنهض نقيضننننننننننه"جتماع الثقايفاإل
خذ ثقافتنا مكانتها ضنننمن هذه العوملة  . ولكي أتا105جالثقافات وتنميب البشنننر على ثقافة غريبة واحدة يقينا سنننتفشنننل"

هتمام "بتوفري الذاكرة  هتمام بقطاع الرتبية والتعليم، واإلعتناء هبا عن طريق اإلعلينا ان حنسننننننننننننن تقدميها ، وقبل ذلك اإل
 عاملي. هنا ملك  ستفادة من التقنية املعاصرة ألابإل ا106جرخيية"لتأدبية والذاكرة ااأل

 

 .143ااملصدر نفسه،ص101ج
 .143احممد عابد اجلابري ، العوملة واهلوية الثقافية،ص102ج
 .144اامحد صدقي الدجان ، املصدر السابق ،ص103ج
 .144ااملصدر نفسه،ص104ج
 .144ااملصدر نفسه،ص105ج
 .105،ص8ربيع199،بريوت،9امنري شفيق،عاملية الثقافة اإلسالمية أمام حتدايت العوملة،جملة الكلمة،السنة اخلامسة،العدد106ج
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ن التحدايت اليت يواجهها اجملتمع العريب مع العوملة حتدايت شننننننننناملة ، ليس على مسنننننننننتوى الثقافة فقب ، ولكن على إ

ن  صنادي والسنياسني ، لذلك فاملعركة شناملة ، ومن خ فمن التبسنيب  ان حنصنرها يف اجلانب الثقايف ، ألقتاملسنتويني اإل
 . ا107جالعوملة تريد ان تقتحم علينا بالدان لتفقدان استقاللنا ، وثقافتنا ، وهويتنا

اوسننننننننناا واسنننننننننعة من    متثل يف نظرهذه التحدايت اليت تواجه الثقافات الوطنية امام دعوات الكوكبة والعوملة الشننننننننناملة  
مم اليت حتمل ايفطة الثقافات الوطنية ، نعكاسنننا لتلك العالقة غري املتكافئة بني الشنننعوب واألإاملفكرين واملثقفني العرب 

 .ا108جيف هذا السبيل وتبذل جهداً 
 لعمل؟ااملثقف العريب والثقافة العربيةعلى مفرتق طرق...ما

اخطر. فناخلطناب الثقنايف العريب التقليندي عفنا علينه الزمن، فقند   ، وحتندايتٍ خطريٍ  ختبنارٍ إمنام أان الثقنافنة العربينة اليوم 
امنام جتندد وصننننننننننننننيناغنة بنينة ثقنافينة فكرينة جنديندة تتنناغم مع متطلبنات  حينان عنائقناً مربرات وجوده واصننننننننننننننبا يف غنالنب األ

على النخبة او الصننننننفوة    او حكراً   فكرايً   من جديد . فالثقافة   تعد ترفاً ، عصننننننر يعيد بناء الفكر واملعرفة  ايلالعصننننننر احل
من روافد التنمية البشنننننرية واالقتصنننننادية يف اجملتمعات   ورافداً اسننننناسنننننيا  ،ً  اجتماعيٍ   من نسنننننقٍ   صنننننبحت جزءاً أمنا إبعينها،  

عن  ليت تعتمد التحليل والتمحيص بعيداً اقدة اناحلديثة . والثقافة الدينامية والفاعلة هي الثقافة املبدعة واملتخصنننننصنننننة وال
حمظورات القدسننننننننننية والتحرمي الغييب .ومثل هذه الثقافة تتطلب اطالق حرية الفكر وحتريره من القيود والعوائق اليت تعيق 

،وآن الوقت ليحل املتغري الثقايف مكانه، خصننننوصننننا   واجيالٍ  انطالقه . لقد حكم املتغري السننننياسنننني حياتنا وواقعنا لعقودٍ 
التمايزات الثقافية واحلضنارية ، وترتفع الدعوات اليت تركز على الصنراعات احلضنارية والثقافية بني   هننا يف عصنر حتتد فيإو 

 يديولوجيا والسياسة.لصراعات اآل الشعوب بديالً 
سنننتكشننناف يع   لرتاث،والتنظري ملشننناريع قراءته، وهذا اإلحتقيق هذا ا مرحلةسنننتكشننناف الرتاث، بعد لقد حان الوقت إل

من   ،ليسننننهم يف مزيدٍ دوات القراءة تطوراً أكثر  جتماعية  أبرخييةواإلأشننننكاالت املطروحة يف العلوم التخضنننناعه جملموع اإلإ
على رأي  نتقال بتلك املعرفة اىل احلد االدىن من العلمية شننننننننننننكاالت،وتوضننننننننننننيا  مفاهيمه وحقائقه، واإلحتديد تلك اإل
دراك شننننننننننننننروا الواقع  إريخ ،و أينأ لننا القندرة على فهم حركنة التن هتهنذه القراءة العلمينة للنص وللواقع  .ا109جحممند احلنداد

 فعال مع اهلوية   عمليٍ   ، وتتوخى حتقيق تواصلٍ  ستقبلٍ وحاضرا ً  حباضرٍ  والتطلع بوعي عميق اىل املستقبل ،تربب ماضياً 

 

 .145،ص1998،بريوت شتاء 18اسيار مجيل،الثقافة اإلسالمية واإلخرتاق الثقايف يف ظل العوملة،جملة الكلمة،السنةاخلامسة،العدد107ج
 .57-56د حمفوظ،املصدر السابق،ص حمما108ج
 .109احممد احلداد،املصدر السابق،ص109ج
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الضنننروري تعزيزها عرب اضننناءة قيم احلرية والعدل واملسننناواة والسنننالم ، وهي عناصنننر فاعلة يف بوصنننفها ثروة حضنننارية من 
  توي هذه القيم البناءة واملضيئة . هائالً   سالمية اليت انتجت ترااثً مكوانت احلضارة العربية اإل

،ومعاجلة احلقول املعرفية  تحقق عرب املواجهة وليس االنغالقتان الدعوة للمحافظة على اخلصننوصننيات يف عصننر العوملة 
صننننننننالحات والتغيريات املطلوبة ،على ان تكون املعاجلة مشولية يف النظرة والتطبيق . وهذا يتطلب حداث اإلإوالواقعية ،و 

عتبنار اىل عنناصننننننننننننننر الثقنافنة الوطنينة ومقومناهتنا ،ويف مقندمتهنا تفعينل اللغنة العربينة يف اخلطناب اليومي للنناس يف عنادة اإلإ
دوات ثقافة العوملة ذاهتا : تلك اشنننننننرة . ولكن معركتنا حلفيت هويتنا وثقافتنا سنننننننتكون خاسنننننننرة ما  نتسنننننننلا أببيئتهم املب

ختزال وتبسنننيب إن الرتكيز على الثقافة وحدها متينة، ذلك أل ،وتقنيةٍ وعلمية ٍ قتصنننادية ٍ أسنننس أٍ دوات اليت تعتمد على األ
قتصنننننننننناد والسننننننننننياسننننننننننة والعلم والبحث العلمي والتعليم والثقافة فاعلة يف جماالت األ اثرٍ آحلركة عاملية معقدة جدا، ذات  

دماج البعد الثقايف يف العملية التنموية بكاملها، وذلك يف سنننننننننننياق يؤكد امهية  إ.وهذه املواجهة سنننننننننننتكون فعالة اذا ما  
ا الثقافة يف وضنننننع سنننننياسنننننات تنموية ثقافية مهية اجلوهرية اليت تتمتع هبالتفاعل بني الثقافة والتنمية ، ويرسنننننخ الوعي ابأل

نسنننان سنننس على القيم الثقافية الوطنية الثرية وتنفتا على ثراء التنوع الثقايف اإلأتضنننمن حتقيق تنمية بشنننرية مسنننتدامة تت
 وتطور احلياة .

ة حركة احلاضنننننننر وماتتطلبه واملعرب عن وظائفها وآلياهتا ، فاملطلوب منه مواكب،ومنتجها  ،داة الثقافةأعتباره  ما املثقف إبأ
من جهوزينننة تكون  سننننننننننننننتوى التحننندايت والتطلعنننات البعيننندة عن الصننننننننننننننورة النمطينننة للثقنننافنننة ودورر املثقف كحنننارس  

اوسننع لدور املثقف ، نظرة تتجاوز العالقات احملددة   . والنظر من افقٍ لالفكارِ  ،وشننرطي  لالوهام ِ  يديولوجيات ،وابئعٍ لآل
 لتضنننننننننننع تصنننننننننننورا بديالً  .يديولوجيولية للبيئة واجملتمع وخطاب الثقافة احمللي ، وملتنه اإلاأل  نتماءاتهإاليت تفرضنننننننننننها عليه 
نتناج الثقنايف على طريقنة التفكري ونوعينة اإل بليغناً  خراجنه من عزلتنه الفكرينة والثقنافينة اليت تركنت اثراً لوظيفتنه التقليندينة ،إل

 النسان كخطاب عاملي.وابلتايل اىل الفهم اجلامد لكينونة الثقافة وملغزاها ا
سننننننننتجابة الواعية والفعالة هلا، والوقت تعتمد على مدى قدرتنا على اإل  امامنا كبرية وخطرية ...ومواجهتنا هلأالتحدايت 

فعسنننننى ان نلحق بقطار التاريخ الذي   .يف عصنننننران عنصنننننر حاسنننننم وقاطع . عصنننننر المكان فيه للمتفرجني والضنننننعفاء 
مة  أي أداة التغيري وجوهره . ولن تتحقق رسالة أء واملتفرجني . وهنا يكون املثقف اليعرف الوقوف عند حمطات الضعفا
رخينا احلضناري الطويل مينحنا القدرة على الصنمود  ن يرى النور دون ذلك التغيري. وأتأ، ولن يتسنن ملشنروعها احلضناري 

 امام رايح الغزو الثقايف العاتية، مهما تنوعت اشكاهلا ، وتعددت ادواهتا.    
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ABSTRACT 

 

This research is about identifying and showing the role of Islamic faith in 

building the civilization / pillars of faith as a model, the research aims to identify 

the real factors of building civilizations and to show the real role of the Islamic 

faith through the pillars of faith in building civilization. To achieve this goal, the 

researcher studied the six pillar of faith and its role in building civilization; it is 

known that belief is one of the important factors in the building of civilizations 

in general, as there is no civilization without a faith that drives building of this 

civilization. As for the methodology of the researcher's research in the study has 

gone descriptive analytical approach, and the results of the study were; first: The 

need to expand the meanings of the term faith to include the term harness and 

building the universe as well as moral and civilization building, second: is the 

great role of the pillars of faith in building human civilization, and how to drive 

the pillars of faith to seriousness and work, and to achieve serenity and 

tranquility. The recommendations call for holding conferences and symposia to 

demonstrate the faith role and the true contribution of the faith to building 

civilization, to show the characteristics of Islam and its role in the civilizational 

witnesses of nations, how to fight extremism and to renounce violence in all its 

forms and manifestations. Second: to take advantage of the advantages of 

globalization by showing the truth of Islam and inviting the other party to enter 

Islam .                                                                                        
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 امللخص

البحث   وقد هدف  ببيان وإبراز دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة / أركان اإلميان منوذجا" ،يعىن هذا البحث  
العوامل احلقيقية لبناء احلضارات ، وبيان الدور احلقيقي للعقيدة اإلسالمية  من خالل أركان  الوقوف علىإىل 

اإلميان يف بناء احلضارة . وقد سلك الباحث لتحقيق هذا اهلدف دراسة أركان اإلميان الستة ودورها يف بناء احلضارة 
موما ، إذ ال حضارة بدون عقيدة تدفع إىل بناء ومن املعلوم أن العقيدة من العوامل املهمة يف بناء احلضارات ع، 

 ،. وأما ابلنسبة ملنهج البحث الذي سلكه الباحث يف دراسته فقد سلك املنهج الوصفي التحليلي    تلك احلضارة  
ضرورة توسيع مدلوالت مصطلح العقيدة لتشمل مصطلح التسخري ، وعمارة الكون ،  وأما نتائج الدراسة أوال :

الدور الكبري ألركان اإلميان يف بناء احلضارة اإلنسانية ، وكيف تدفع أركان اإلميان . اثنيا :  واحلضاري  والبناء القيمي  
الدور التوصيات : الدعوة إىل عقد املؤمترات والندوات لبيان  وأما    إىل اجلدية والعمل ، وحتقيق السكينة والطمأنينة ،

خصائص اإلسالم ودوره يف الشهود احلضاري لألمم ، ، وبيان    العقدي واإلسهام احلقيقي للعقيدة يف بناء احلضارة
وكيفية حماربة التطرف ، ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره . اثنيا : االستفادة من إجيابيات العوملة ببيان حقيقة 

 اإلسالم السمح ، ودعوة الطرف اآلخر للدخول يف اإلسالم .
 الكلمات املفتاحية :

 .اإلسالم ، أثر  ،    عوامل،    ردو ،    احلضارة،    العقيدة
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 مقدمة
 

إن املتأمل يف الواقع التارخيي جيد أن املسلمني قد أقاموا حضارة إنسانية شهد هلا أعداؤها وأهلها ، وهذه احلضارة مل 
تقتصر على اجلانب املادي فحسب إمنا مشلت اجلانب املعنوي أيضا ، وهذه احلضارة اليت أقامها املسلمون مل تكن لتقوم 

ت احلضارة اإلنسانية وعلى رأسها "العقيدة اإلسالمية " . هذه العقيدة اليت جاء وتؤثر يف غريها لو مل تتوفر فيها مقوما
هبا اإلسالم إلثبات العبادة هلل وحده ال شريك له ، وإخراج الناس من عبادة األصنام واألواثن إىل عبادة خالق هذا 

 عز وجل .  –هللا    –الكون وهو  

 :املوضوع  

 .  -حممد صلى هللا عليه وسلم-اإلسالم، اليت أكرم هللا تعاىل هبا نبيه  تعلق هذا املوضوع برسالة   •
 الدفاع عن رسالة اإلسالم وخصائصه . •
 .  بيان وإبراز دور العقيدة اإلسالمية وأثرها يف بناء احلضارة اإلنسانية •
 .  معرفة أبرز مقومات احلضارة  •

 :منهج الدراسة  
فيقوم الباحث يف دراسته  من التحليلي ، ستقرائي و املنهج االاقتضت طبيعة البحث أن يستخدم الباحث 

 .  خالل االستقراء والتحليل ببيان دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة اإلنسانية   
 :الدراسات السابقة  

عامة تتحدث عن احلضارة من جانب ، وأثر  من خالل البحث يف املكتبة اإلسالمية فقد وجد الباحث دراسات
يدة اإلسالمية على الفرد واجملتمع من جانب آخر ، ومل جيد الباحث يف حدود حبثه دراسة مستقلة تتحدث عن العق

دور العقيدة يف بناء احلضارة ، لكن وجد  بعض الدراسات العامة اليت هلا عالقة ابملوضوع ، ومن أبرز هذه 
 :الدراسات

، فتحدث يف كتابه عن عوامل احلضارة وعناصرها االقتصادية والسياسية  ويليام جيمس ديورانتقصة احلضارة ،  . 1
 واخللقية والعقلية ، كما حتدث عن فضل حضارة الشرق األدىن على احلضارة الغربية . 
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عبد  ،  احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من أتثريها يف سائر األمم.  2

، فتحدث صاحب الكتاب عن وسائل احلضارة اإلسالمية ووسائلها ، وكان من أبرز  امليدان حبنكةبن حسن  الرمحن
 القضااي اليت تناوهلا األسس الفكرية والنفسية يف بناء احلضارات .

 مشكلة الدراسة .

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة واالستفسارات اآلتية .

 ؟ .حلضارة  ما معىن  ا .1
 اإلسالمية؟ وما هي املصطلحات الداخلة يف مصطلح العقيدة اإلسالمية ؟ .ما معىن العقيدة   .2
 ؟ .هو دو العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارات من خالل أركان اإلميان   ما .3

 وخامتة على النحو اآليت :   مبحثنيوقد جاء هذا البحث مشتمال على  

 مطالب :التعريف ابملفردات الواردة يف البحث وفيه املبحث األول:  

 املطلب األول : معىن العقيدة اإلسالمية .

 املطلب الثان : معىن احلضارة  .

 .دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة اإلنسانية:  ناملبحث الثا

 ويف هناية الدراسة أبرز النتائج اليت توصل الباحث إليها من خالل الدراسة. 

هللا وما كان من خطأ فمن نفسي الضعيفة واملقصرة والشيطان   وبعد: فهذا عمل البشر فما كان من صواب فمن
 .اء  وهللا ورسوله منه بر 
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 التعريف ابملفردات الواردة يف البحث وفيه مطالب :املبحث األول:  

 املطلب األول : معىن العقيدة اإلسالمية .

العقيدة لغة مأخوذة من العقد وهو نقيض احلل وأتيت يف مجيع استعماالهتا مبعىن الربط ، اإللزام ، التوثق ، الربط بشدة 
وغريها من املعان اللغوية هلذا املصطلح ، يقال : عقدت احلبل أي شددته وربطته حبزم . قال  1، اإلحكام ، العهد 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ ىن ذلك أي أوفوا ابلعهود . وقال تعاىل : . ومع2چڻ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ تعاىل : 

أي مبا عزمتم وألزمتم أنفسكم ، وكأن املعىن اللغوي يشري إىل أن العقيدة هي العهد . 3چجب      ۋ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
الذي جيب أن يبقى عليه اإلنسان ، فيلزمه وال يتخلى عنه . وأما العقيدة اصطالحا : فمعناها احلكم اجلازم الذي ال 

طال .فكل أمة من األمم هلا عقيدة . وهذا احلكم قد يكون حقا وقد يكون اب4يتطرق إليه الشك والريب لدى معتقده 
تؤمن هبا ، وتسري عليها . وأما العقيدة اإلسالمية كمصطلح مركب فالناظر يف كالم العلماء جيد أهنم قد عرفوا هذه 

اآلخر،  اإِلميان اجلازم بربوبية هللا تعاىل وأُلوهيته وَأمسائه وصفاته، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم )) املصطلح ب : 
ين، وما َأمجع عليه السَّلف الصَّاحل، والتسليم التام هلل و  القدر خريه وشره، وسائر ما ثَ َبَت من أُمور الغيب، وأصول الدِ 

وتسمى أبمساء متعددة مثل :  .5((  لرسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم واإلتباعتعاىل يف اأَلمر، واحلكم، والطاعة، 
التوحيد ، الفقه األكرب ، اإلميان ، الشريعة . والناظر يف تعريفات العلماء للعقيدة اإلسالمية جيد أهنم قد حصروا مفردات 

 وموضوعات العقيدة اإلسالمية يف مفردات عقدية معينة تتناول : 

 أقسام التوحيد ، دالئل وجود هللا.املسائل العقدية اليت تتعلق ابإلهليات مثل : الوحدانية ،  .1
 املسائل العقدية اليت تتعلق ابلنبوات مثل : دالئل صدق الرسول ، إثبات النبوات ، املعجزات . .2

 
 م .2001،  1، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ط 2، حتقيق : حممد عوض مرعب ،  ج حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي :. هتذيب اللغة ،  1

 ه  .1414،  3، دار صادر ، بريوت ، ط حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظورلسان العرب ، 
 . 1سورة املائدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  2
 . 89سورة املائدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  3
يف   انظر املصباح املنري م . 1988،  2ط ، 256، ص 1ج ، دار الفكر ، سورية ، الدكتور سعدي أبو حبيب . القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،   4

 املكتبة العلمية ، بريوت ،  421، ص 2جغريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي ، 
: وزارة الشؤون  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل )أهل السنة واجلماعة( ، عبد هللا بن عبد احلميد األثري ، تقدمي : صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ، نشر. 5

 ه  1422،  1ط ، 49، ص   1جاململكة العربية السعودية ، -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
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املسائل العقدية اليت تتعلق ابلسمعيات مثل : البعث ، اجلزاء، اليوم اآلخر . وحقيقة األمر أن هناك  .3

ردات العقيدة وهلا عالقة وثيقة يف بناء احلضارات منها مفردات يف غاية األمهية جيب أن تدخل يف مف
الكون لإلنسان ، موضوع العدالة  –عز وجل  –: مفهوم االستخالف ، موضوع تسخري هللا 

االجتماعية وعالقته يف بناء اجملتمعات . فهذه املفردات ال جند هلا أثرا يف مفردات العقيدة اإلسالمية 
، مع أن هذه املفردات جيب أن تدرج ضمن موضوعات العقيدة ، عند طرح العلماء هلذا املوضوع 

 .6وهذا ما سوف نتحدث عنه عند احلديث عن دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارات 
 .   ( Civilizationاملطلب الثاين : معىن احلضارة )

تعريفات متعددة للحضارة ، حيث إن مصطلح احلضارة من املصطلحات األكثر شيوعا واستخداما ، ومع ذلك هناك  
مل يتفق العلماء على تعريف حمدد هلا ، ومع ذلك فإن هذا املصطلح له تدرج اترخيي . فاحلضارة لغة عندما تطلق فإن 

 :8ويف هذا قد جاء قول القائل   7إطالقها ضد البداوة

 فأي رجال ابدية تراان  ...فمن تكن احلضارة أعجبته  

وأما لفظ احلضارة يف املعىن االصطالحي املعاصر فهي أكثر مشوال واتساعا من املعىن اللغوي ، وعلى هذا فال تقتصر 
أن احلضارة هي عبارة عن نظام اجتماعي يساعده على زايدة   انتر ويليام جيمس ديو احلضارة على املدنية فقط ،  فريى  

 اإلقتصادية ، والنظم السياسية ، والتقاليد اخللقية ، ومتابعة العلوم والفنون إنتاجه الثقايف يف أربعة عناصر تشمل : املوارد  

 

 

 

 
 1995لعدد األول ، . دور اإلصالح العقدي يف النهضة اإلسالمية ، عبد اجمليد عمر النجار ،  جملة إسالمية املعرفة ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،  ا 6

 . 3م .ص
 م .1979دار الفكر ، ،  76، ص 2جأمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ، حتقيق : عبد السالم حممد هارون ، لغة ، . مقاييس ال 7
، 3، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط 55ص/ 1جحممد بن يزيد املربد ، . الكامل يف اللغة واألدب ، أبو العباس  8

 م .1997
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احلصيلة الشاملة للمدنية، والثقافية، والفكر، وجمموع احلياة، يف أمناطها املادية . وعرف البعض احلضارة أبهنا : ))9
 .10( (   واملعنوية

هذا الرقي ماداي أو معنواي . وكل أمة من األمم هلا حضارهتا  فلفظ احلضارة يشمل نتاج أي أمة من األمم سواء كان  
اليت تعتز وتفتخر هبا ، واحلضارة اإلسالمية كمصطلح مركب تشمل نتاج األمة اإلسالمية يف مجيع جوانب احلياة على 

ذاته . ولعل  الصعيد العلمي ، واألديب ، واالقتصادي ، والعمران ، لكن هذه احلضارة استمدت مقوماهتا من اإلسالم
مصطلح احلضارة له ما يقابله يف كتاب هللا تعاىل وهو مصطلح االستخالف الذي أمر هللا تعاىل به اإلنسان والقائم على 

 عمارة الكون .

 أمنوذجا ( .  أركان اإلميان: دور العقيدة يف بناء احلضارة  )    املبحث الثاين

 متهيد 

يعترب عصر النيب صلى هللا عليه وسلم هو العصر الذهيب ابلنسبة للعصور املتقدمة واملتأخرة ، إذ جاء النيب صلى هللا   
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ۀ  ہ  ہ           چ عليه وسلم برسالة اإلسالم اخلالدة ، اليت أخرب هللا تعاىل عنها : 

 ے  ۓ  ۓ   چ َّ 11  .
الرسالة اإلسالمية قد غريت جمرى البشرية وحياة العرب آنذاك إذ مل تكن هلم حضارة أتخذ هبم إىل بر األمان ، وهذه 

حال ، ففي جانب العقيدة امتاز العصر الذي  أسوأ وبنظرة فاحصة إىل حياة العرب قبل اإلسالم ، جند أهنم كانوا يف
 فكانوا يعبدون األصنام ، بل كثرة وتعدد هذه األصنام  وقد وصف ، وانتشار اخلرافات ،   12يعيشون فيه ابلعصر الوثين  

 

 
دار اجليل، بريوت ،  3، ص 1ج. قصة احلضارة ، ويليام جيمس ديورانت ،تقدمي: الدكتور حميي الد ين َصابر،ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمود وآخرين،  9
 م . 1988لبنان، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس ،  -

نوفمرب  -ه  1397ذو احلجة  -العدد الثالث -ابملدينة املنورة ،  السنة العاشرة  اإلسالميةامعة أمحد عبد الرحيم السايح ، اجل . احلضارة اإلسالمية ،  10
 م .1977تشرين اثن 

 . 28. سورة سبأ ، آية رقم  11
ه   1429لبنان ، السابعة،  –بريوت علي حممد حممد الصاليب ، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ،  عرض وقائع َوحتليل أحداث –السرية الن بوية .  12
 . 1/22م ،  2008 -
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أيب رجاء العطاردي قال: ))كنا نعبد احلجر، فإذا وجدان   لنا البخاري يف صحيحه حالة العرب آنذاك فجاء من حديث
اة فحلبناه عليه مث حجرا آخر هو أخري منه ألقيناه وأخذان اآلخر، فإذا مل جند حجرا مجعنا جثوة من تراب، مث جئنا ابلش

جاء النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جمتمع بعيد كل البعد عن احلضارة ، إذ كان يعيش يف ظلمات ف .13((  طفنا به
اجلهل ، وعبادة األصنام واألواثن ، فجاء النيب بعقيدة صافية ارتقت هبذا اجملتمع ببناء حضارة عظمى وصلت إىل 

وسوف نبني يف  العقيدة اليت جاء هبا النيب صلى هللا عليه وسلم ببناء احلضارة ؟مشارق األرض ومغارهبا . فما دور 
املطالب التالية دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة  من خالل مسألة واحدة من مسائل العقيدة اإلسالمية أال وهي 

 مجيعا ودورها يف بناء احلضارة .  مسألة أركان اإلميان ، إذ يصعب علينا يف هذا البحث أن تناول مسائل العقيدة

 املطلب األول : اإلميان ابهلل ودوره يف بناء احلضارة  .

من األصول املتفق عليها أن أي بناء يريد أن يبنيه اإلنسان البد فيه من أصول يرتكز عليها ، واحلضارة اإلسالمية اليت 
صول كما بينا سابقا من أبرزها "العقيدة اإلسالمية " قامت سواء فيما يتعلق ابجلانب املادي أو املعنوي ارتكزت على أ

من القيم العظمى اليت ينبغي لإلنسان معرفتها أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما أراد أن يبين حضارة اإلسالم ، . و 
فع  ، فبدأ دعوته ال تنو  تضر    شريك له ، إذ أنه جاء إىل جمتمع يعبدون فيه األصنام اليت ال  دعى إىل عبادة هللا وحده ال

وحده   اإلميان ابهللحيرر اإلنسان من عبوديته لغري هللا ، ويستسلم وينقاد هلل عز وجل ، فكانت دعوته إىل    صراحة إىل ما
عن يزيد بن زايد بن أيب اجلعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد هللا الشريك له . حيث جاء يف احلديث 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف سوق ذي اجملاز وعليه حلة محراء، وهو يقول: )) اي أيها الناس احملاريب، قال: رأيت رسول 
. فدعاهم الرسول إىل قول هذه الكلمة ، ولكن رفضوا قوهلا ألهنم يعلموا علم اليقني أن 14((    قولوا ال إله إال هللا تفلحوا

  م لعبادة األصنام واألواثن . فهذه الكلمة الهذه الكلمة يرتتب عليها  نقلة نوعية تتمثل ابلعمل وهي تركه

 

 

 
، رقم  ه 1422حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ، حتقيق : حممد زهري بن انصر الناصر ، دار طوق النجاة ، األوىل، ،  صحيح البخاري.  13

4367 . 
،  1، حتقيق : حممد مصطفى األعظمي ،ج أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري صحيح ابن خزمية ، .  14

 . ، قال األعظمي : إسناده صحيح  159،  املكتب اإلسالمي ، بريوت  ، رقم احلديث  82ص 
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. وميكن لنا أن نبني دور اإلميان ابهلل تعاىل يف بناء احلضارة اإلسالمية من ينفع فيها القول وحده بل البد من العمل . 
 خالل ما يلي :

وجل فخاطب القرآن اإلنسان  أوال : سلك القرآن يف دعوته لإلميان ابهلل تعاىل مسلكا فريدا للوصول إىل معرفة هللا عز
ڻ  ۀ  چ  : وقوله تعاىل .15چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ چ : يف كثري من آايته ودعاه إىل التفكر والنظر والتأمل حيث قال تعاىل

والقرآن مليء ابآلايت .16چڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ
 اليت تدعو إىل التأمل والتفكر يف هذا الكون مبا فيه للوصول إىل اإلميان ابهلل تعاىل . 

اثنيا : الشعور مببدأ املساواة الذي يتولد من اإلميان ابهلل تعاىل ،  وهذه القضية من املوضوعات املهمة يف قضااي العقيدة 
تضي أن البشر متساوون فال فرق لعرق على عرق ، وال للون على لون ،  وهذا أشار ، ومعناها أن اإلميان ابهلل تعاىل يق
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    چ : إليه القرآن الكرمي حيث قال تعاىل

ڎ  ڈ   ڈ     ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ وقال تعاىل :   .17چں  ں  ڻ   

فالشعور مببدأ املساواة بني بين البشر فيه دعوة واضحة وصرحية إلقامة حياة مشرتكة فيما بينهم ، وهذا . 18چژ  ژ  
جزء من بناء احلضارة وال ميكن للحضارة أن تبىن بدون عالقات البشر فيما بينهم ، فجاءت العقيدة اإلسالمية وقررت 

عظيم . وهذا ما قرره النيب صلى هللا عليه وسلم عندما أنكر على أيب ذر حيث اندى على بالل رضي هللا هذا املبدأ ال
اي أاب ذر أعريته أبمه؟ إنك امرؤ عنه بقوله اي ابن السوداء . فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم غضبا شديدا وقال : ))  

 فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، 

 

 

أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما أيكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، جعلهم هللا حتت 
 .فالرسول أنكر على أيب ذر تعيريه لبالل رضي هللا عنه ، والسبب أن اإلسالم قد عامل   19((  فإن كلفتموهم فأعينوهم

 
 . 21سورة الذارايت ، آية رقم القرآن الكرمي ،.  15
 . 20رقم  ورة العنكبوت ، آيةس ، القرآن الكرمي .  16
 . 70سورة اإلسراء ، آية رقم  .17
 . 16. سورة احلجرات ، آية رقم  18
 . 30، حديث رقم  15/ ص  1البخاري ، كتاب اإلميان ، ابب املعاصي من أمر اجلاهلية ،  ج إمساعيل. صحيح البخاري ، حممد بن  19
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نسانية بني البشر ، والذي هو جزء مهم يف بناء احلضارة ، اجلميع مببدأ املساواة ، الذي له دور كبري يف إقامة احلياة اإل
 بل إنه عنصر أساسي يف بناء احلضارة .

تقدمي التصور الشامل عن الكون واإلنسان واحلياة ، فالعقيدة اإلسالمية تقدم تصورا شافيا عن الكون من الذي اثلثا :  
أم غري ذلك؟ وهذه هي األسئلة الكربى اليت حريت   أوجده ؟ وعن اإلنسان من الذي خلقه ؟ وعن احلياة هل هي أبدية

العقول .هذه املفاهيم هي حمور العقيدة اإلسالمية وحتديدا اإلميان ابهلل تعاىل ، ونظرة اإلنسان إىل هذه املفاهيم تساعد 
يف بناء  على البناء االجتماعي واحلضاري للمجتمع . فحسب نظرة اإلنسان هلذه احملاور العقدية يكون جمال اإلسهام

احلضارة . كل هذه األسئلة قدمت العقيدة اإلسالمية إجاابهتا الوافية والصحيحة.هذا جيعل اإلنسان يعيش يف سكينة  
وطمأنينة وسعادة . فمن آمن ابهلل تعاىل حق اإلميان آمن خبلق هللا للكون ولإلنسان واحلياة . وهذا يدفع اإلنسان إىل 

قيقة االستخالف يف هذه األرض وهذا ما يساعد يف بناء احلضارة اإلنسانية.فالتصور العمل واجلد واالجتهاد والقيام حب
وكم نرى من عائق أمام التقدم احلضاري ألهنم فيه ،  الشامل للقضااي الكلية يعني على عمارة الكون واإلبداع واإلنتاج

 :  20تيه وظالم  بسبب عدم إمياهنم ابهلل تعاىل كما صور ذلك بعض الشعراء فقال 

 جئت ال أعلم من أين ، ولكنين أتيت 

 ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت

 وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت

 كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ لست أدري .  

 

 

الطمأنينة والسكينة اليت حيصل عليها اإلنسان عند اإلميان ابهلل تعاىل ، فإميان اإلنسان ابهلل تعاىل مصدر للطمأنينة رابعا :  
 ڃ    ڃڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ والسكينة وهذا ما أشار إليه هللا تعاىل :  

 
 . 8. الديوان ، إيليا أبو ماضي ، الطالسم ،  20
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سان من عبودية البشر وأتليههم إىل عبودية هللا . فاإلميان ابهلل تعاىل حرر اإلن  21چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ   چ
 تعاىل ، فجعلت هذه العقيدة تقبل على خالقها وليس على البشر الذين ال حول هلم وال قوة . فكثري 

من الدايانت الوثنية قالت بتأليه البشر ،وتسرب األمر إىل الداينة النصرانية احملرفة الذين قالوا بتأليه عيسى عليه السالم 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ چ :  قد رد القرآن الكرمي عليهم فقال هللا تعاىل، و 

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ

عدم احلرية لإلنسان وابلتايل عدم فمسألة أتليه البشر تعين .22چژ  ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ 
اإلبداع وهذا يؤثر يف بناء احلضارة . لكن إميان اإلنسان ابهلل تعاىل وأن بقية البشر هم بشر وعبيد هلل تعاىل يساعده 
على اإلسهام يف هذه احلضارة وهذا ما حصل يف عهد الرسالة عندما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جمتمع مكة 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ :  دون األواثن واألصنام وقد أنكر القرآن الكرمي عليهم فقال تعاىلفوجدهم يعب

. لقد كانت عبادهتم هلذه 23چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ٴۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۓھ   ے  ے
احلضاري فلما جاء اإلسالم معلنا أن هناك راب واحدا ال اآلهلة معيقا أساسيا لتقدمهم احلضاري ، والوصول إىل الشهود  

شريك له ، انتقلت البشرية من عبادة هبل والالت والعزى وغريها من اآلهلة إىل عبادة خالق هذا الكون ومدبره وهو هللا 
 تعاىل .

 

 

 املطلب الثاين : اإلميان ابملالئكة ودوره يف بناء احلضارة  .

اإلميان ابملالئكة هو الركن الثان من أركان اإلميان وال يتم إميان العبد إال إذا آمن هبذا الركن العظيم ، وقد دل على هذا 
 الركن العظيم الكثري من نصوص الكتاب والسنة ولست هبذا البحث بصدد احلديث عن طبيعة املالئمة وصفاهتم 

 
 . 4سورة الفتح ، آية رقم القرآن الكرمي ، . 21
 . 171سورة املائدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  22
 . 17رقم  سورة يونس ، آيةالقرآن الكرمي ، .  23
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اإلميان ابملالئكة يف بناء احلضارة وخاصة أن عامل املالئكة عامل غييب ال وأعماهلم ، إمنا احلديث منصب على بيان دور 
نراه ابحلواس فما أمهية اإلميان هبم يف بناء احلضارة ؟ . البد أن نقرر أنه من الصعوبة أن ندرك دور اإلميان ابملالئكة يف 

 بناء احلضارة إال من خالل القضااي التالية :

ام واملطلق أبن املتصف مبعان الربوبية واخللق والتدبري هو هللا تعاىل ، فاإلميان ابملالئكة يؤدي القضية األوىل : اإلميان الت
إىل زايدة اإلميان بصفات هللا تعاىل من اخللق والتدبري ، وهذا جيعل اإلنسان مقبل على هللا تعاىل ابلعمل واجلد واالجتهاد 

ڤ  ڤ  چ  كة يتعاقبون اإلنسان ويكتبون عليه كل شيء كما قال تعاىل :  .اثنيا : اإلميان ابملالئكة يقتضي اإلميان مبالئ

. وهذا يرتتب عليه أال يصدر من اإلنسان إال ما كان حسنا ، واالبتعاد عما هو قبيح 24چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
فع جملتمعه وألمته ، فيبتعد عن كل ما فيه معصية سواء يف حق هللا تعاىل أو حق البشر ، ويقبل على كل ما حيقق الن

. وهذا كله يسهم يف أن يستقيم املسلم على شرع هللا تعاىل ، ويساعد يف بناء جمتمع خال من املعصية ، بعيد عن 25
 كل أسباب الفحش ، وال خيفى على أحد ما هلذا من دور كبري يف بناء احلضارة .

عند اإلنسان ألنه يعلم أن هللا تعاىل جعل من عامل  اثلثا : الشعور ابلسكينة والطمأنينة واألنس ، وهذا الشعور يتولد
املالئكة من يقوم حبفظ بين آدم ورعايتهم ، وهذا يؤثر إجيااب على املسلم فيقبل على العمل واجلد واالجتهاد سواء كان 

 نتاجا ماداي أم معنواي .

 

 

 

 يف بناء احلضارة  .  اودورمهلكتب السماوية والرسل  : اإلميان اب  الثالثاملطلب  

وهذا املطلب يتحدث عن دور ركنني عظيمني من أركان اإلميان يف بناء احلضارة ومها اإلميان ابلكتب السماوية ، واإلميان 
ابلرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب .  ومها جزء ال يتجزأ من املنظومة الكاملة ملنظومة اإلميان اليت أمران هللا تعاىل 

 دورمها يف بناء احلضارة مبا يلي مجيعا ، ويظهر    أن نؤمن هبا

 
 . 18سورة ق ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  24
 . 22. انظر اإلميان ابملالئكة وأثره يف حياة األمة ، صاحل بن فوزان الفوزان ،   25
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أوال : أن مجيع الكتب السماوية دعت إىل عقيدة واحدة ، وهي عقيدة التوحيد اليت جاء هبا مجيع الرسل كما قال تعاىل 
. وهذه العقيدة فيها دعوة إىل أن 26چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ : 

هذا الكون هو هللا تعاىل ، وابلتايل الذي يستحق العبادة هو هللا تعاىل ، وهذا يستلزم أن يتوجه اإلنسان بكل  خالق
طاقاته إىل عبودية من خلق هذا الكون وأبدعه يف أحسن صورة . وهذه نقطة جوهرية يف بناء حضارة إنسانية يتوجه 

ما هو موجود يف الدايانت الوثنية الذين يؤمنون بعدد كبري من أصحاهبا إىل عبادة إله واحد وهو هللا تعاىل ، وليس ك
 اآلهلة 

 .28والبوذية    27كما هو موجود يف اهلندوسية 

اثنيا : اجتماع البشر وهو جزء من احلضارة البد فيه من شريعة يتحاكمون إليها ، وهذه الشريعة من عند هللا تعاىل 
املتمثلة ابلكتاب السماوي الذي ينقاد إليه املؤمن ويؤمن من خالله أن هناك ثوااب وعقااب ويف هذا يقول ابن خلدون يف 

 العمران الذي نتكلم فيه ، وأنه البد هلم يف االجتماع من وازع حاكم مقدمته : )) االجتماع للبشر ضروري وهو معىن
يرجعون إليه وحكمه فيهم اترة يكون مستندا إىل شرع منزل من عند هللا يوجب انقيادهم إليه إمياهنم ابلثواب والعقاب 

 ))29. 

 

و معلوم أن اإلنسان ال يستطيع أن . وعىن ذلك كما ه30اثلثا : نسمع ابملقولة املشهورة )) اإلنسان مدن بطبعه (( 
يعيش لوحده ومبعزل عن اآلخرين ، فالبد من التعايش من اآلخرين واإلنسان هو العامل املهم يف بناء احلضارة سواء 
 كانت مادية أو معنوية . فكان البد من تنظيم لشؤون حياة هذه اإلنسان املدن ، فجاءت الكتب السماوية من عند 

 
 . 25سورة األنبياء ، آية رقم القرآن الكرمي ، . 26
امها من حيث أنه موجد ، وفشنو من حيث أنه حافظ ، وسيفا املهلك . . وتسمى ابهلندوكية أو الربمهية وهي داينة أغلب اهلند يقولون بعقيدة التثليث بر 27

 37أمحد شليب ،  ص من أبرز عقائدهم الكارما ، وتناسخ األرواح ، واالنطالقة ، يصل عدد معتنقي اهلندوسية ما يقارب املليار. انظر أداين اهلند الكربى ، 
 م . 2000،  11، مكتبة النهضة املصرية ، ط  59، ص

ن اهلند الكربى ، اينة ظهرت يف اهلند كردة فعل للهندوسية ، وسيت بذلك نسبة إىل بوذا من أبرز العقائد املوجودة يف هذه الداينة النريفاان . انظر أداي. د28
 . 192أمحد شليب ، ص

 . 130. مقدمة ابن خلدون ، عبدالرمحن حممد بن خلدون ،  29
، الدار البيضاء ،  1،  ط 67، ص  1لدون ، حتقيق وتقدمي  وتعليق : عبدالسالم الشدادي ، ج. مقدمة ابن خلدون ، عبدالرمحن حممد بن خ 30

 م .2005
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ت يف أحكامها وتشريعاهتا تنظيما كامال حلياة اإلنسان ، وأي حضارة تسمى عند األمم بدون تنظيم  هللا تعاىل قد حو 
للحياة يف مجيع شؤوهنا الفردية واألسرية واالجتماعية ؟ . فلو مل يكن هناك كتبا مساوية من عند هللا لتنظيم حياة البشر  

 ألدى ذلك إىل الفوضى ، وهذا يتناىف مع قيام احلضارات .

ابعا : النفس البشرية أاي كانت هلا حاجاهتا ومطالبها ، وال ميكن لإلنسان أن يقوم بعمارة الكون ويساهم يف بناء ر 
احلضارة إال إذا أشبعت النفس البشرية هذه احلاجات ، والكتب السماوية هي القادرة على أن تفي اإلنسان إبشباع 

الوثنية اليت انعدمت فيها الكتب السماوية املنزلة من عند هللا تعاىل حاجاته ومتطلباته . والتخبط املوجود يف الدايانت 
 أكرب دليل على ذلك ، مما أدى إىل عدم تقدمهم احلضاري .

خامسا : الكتب السماوية هي اليت دعت اإلنسان إىل التفكر والتأمل يف هذا الكون ، حىت يكون قادرا على استغالل 
هذا الكون والقيام بعمارته كما أراد هللا تعاىل . والقرآن الكرمي مليء ابآلايت اليت دعت إىل التفكر يف هذا الكون كما 

ژ  ڑ         ڑ    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ . وقوله تعاىل : 31چ کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ قال هللا تعاىل : 

. فهناك دعوة صرحية وواضحة للتأمل  32چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳگ  گ      گ  گک  ک  ک  ک
والتفكر يف هذا الكون الفسيح ، حىت يستفيد اإلنسان من هذا الكون . فإذا استفاد اإلنسان من هذا الكون على حنو 

 صحيح ، فقد قام بعمارة األرض وساهم يف بناء احلضارة .

 

 

اليت أنزهلا هللا تعاىل على أنبيائه يف نشوء احلضارة   سادسا : البد من اإلشارة إىل دور الدين املتمثل يف الكتب السماوية
وهذا ما عرب عنه املفكر اإلسالمي مالك بن نيب يف كتابه القيم شروط النهضة ورأى أن احلضارة تتكون من عناصر 

 : 33ثالث هي 

 األول : اإلنسان . 

 
 . 101سورة يونس ، آية القرآن الكرمي ، .  31
 . 3سورة الرعد ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  32
 م .1986، دار الفكر ، سوراي ،  129،137، 73،   مالك بن احلاج عمر بن اخلضر بن نيب. شروط النهضة ،  33
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 الثان : الرتاب ) الثروة( .

 الثالث : الوقت أو الزمن .

ك بن نيب لتكوين أي حضارة بشرية اإلنسان + الرتاب + الوقت = حضارة بشرية . لكن أين دور فالقاعدة عند مال
الدين املتمثل ابلكتاب السماوي الذي حوى فيه العقيدة ؟ . دور الدين هو بتعاليمه املنظمة حلياة البشرية مجعاء يعترب 

 هو املنتج احلقيقي للحضارة . 

 ودوره يف بناء احلضارة اإلسالمية .  اآلخريوم : اإلميان ابلالرابعاملطلب  

اإلميان ابليوم اآلخر هو جزء ال يتجزأ من املنظومة اإلميانية اليت أمران هللا تعاىل أن نؤمن هبا ، لكن ما دور هذا الركن 
من خالل العظيم من أركان اإلميان يف بناء احلضارة ؟ . نستطيع أن نوضح دور اإلميان ابليوم اآلخر يف بناء احلضارة 

 الصور اآلتية :

 أوال :دعا اإلسالم املسلم أن يستخدم عقله يف عمارة الكون واإلنتاج ، وحظر عليه التفكري يف 

وال  تفكروا يف آالء هللاقضااي غيبية  حىت ال تبدد طاقة العقل فيما ال نفع فيه كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم :)) 
 ك إذا أردت أن تكوان انفعا ومنتجا عن طريق عقلك فتأمل يف عظمة هللا تعاىل يف . ومعىن ذل34((    تتفكروا يف هللا

 

 

هذا الكون ، وال تفكر يف القضااي الغيبية ألن عقل الناس قاصر ال يستطيع أن يصل فيها إىل نتيجة ، ومن هنا جاء 
 املسلم أن يؤمن هبا كما جاءت يف   اإلميان ابليوم اآلخر الذي يتضمن مجلة كبرية من القضااي الغيبية اليت جيب على

كتاب هللا تعاىل وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم . هذا كله يساعد املسلم على أن ينشغل يف حتقيق عمارة الكون مبا 
فيه فائدة .وبفضل العقيدة اليت جعلت املسلم يستخدم عقله ابلشكل الصحيح اهتدى مسلم إىل املنهج التجرييب والذي 

 
 1الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ، مكتبة الرشد ، الرايض ، ط ، حتقيق :  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. شعب اإلميان ،  34
 .19م ، حديث رقم 2003، 
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الغرب يف بناء حضارهتم ، فالتقدم الذي حصل يف أورواب كله بسبب هذا املنهج الذي أخذوه عن املسلمني استفاد منه  
35. 

اإلنتاج واجلدية يف العمل . فاإلميان ابليوم اآلخر جتعل املسلم يندفع لعمارة األرض وحتقيق مبدأ االستخالف اثنيا : 
الذي أراده هللا تعاىل ، والباعث عليه هو اإلميان ابليوم اآلخر حيث يعلم علم اليقني أن هللا تعاىل سوف جيازيه على 

 .  36چہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ عمله كما قال تعاىل : 

األخالق الفاضلة ودورها يف بناء احلضارة ، فالدين الذي جاء به الرسل دعا إىل مكارم األخالق كما قال النيب   اثلثا :
.وبنظرة فاحصة جند أن األخالق هي صمام األمان 37ق (( إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالصلى هللا عليه وسلم : ))

عات ، وهذا يسهم يف بناء أي حضارة من احلضارات . فأي حضارة تكون إذا أكل القوي الضعيف ، واستبيح للمجتم
الزان ، وأحلت السرقة ، وفعلت احملرمات ؟ . فاإلميان ابليوم اآلخر جيعل املسلم مقبال على األخالق الفاضلة طاعة هلل 

 يوما سوف حياسب هللا تعاىل فيه العصاة والطائعني .تعاىل ، مبتعدا عن األخالق الذميمة ألنه يعلم أن هناك  

إن قيام أي حضارة من احلضارات واستمرارها يتطلب إصالحا للمجتمعات على كافة الصعد ، وهذا منبثق من   رابعا :
 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ عقيدتنا اإلسالمية اليت أخرب هللا تعاىل فيها أن هذه األمة هي أفضل األمم كما قال تعاىل :  

 

القرآنية جيد أن هللا تعاىل قدم األمر ابملعروف والنهي  . والناظر يف هذه اآلية 38چٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ 
عن املنكر ألمهيته يف حياة األفراد واجلماعات الذين هم جزء ال يتجزأ من احلضارة اإلنسانية ، فاستمرار احلضارة 

م . والذي اإلنسانية حباجة إىل من يقوم بواجب األمر ابملعروف والتهي عن املنكر الذي فضلنا به على غريان من األم
يدفع اإلنسان إىل القيام هبذا الواجب هو عقيدته اإلسالمية املتمثلة يف اإلميان ابهلل تعاىل ، واإلميان ابليوم اآلخر الذي 

 جيازي هللا تعاىل فيه هذا اإلنسان على عمله .

 
 الشروق  . ، دار 71. انظر مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ، ص 35
 .  17سورة السجدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  36
عادل مرشد، وآخرون ، إشراف : د عبد  -أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل ، مسند أيب هريرة رضي هللا عنه ،  حتقيق : شعيب األرنؤوط . املسند ،  37

وقال الشيخ شعيب : صحيح، وهذا إسناد  ، 8952م ، حديث رقم 2001،  1مؤسسة الرسالة ، ط،  513، ص 14جهللا بن عبد احملسن الرتكي ، 
  قوي ، رجاله رجال الصحيح غري حممد بن عجالن ، فقد روى له مسلم متابعة ، وهو قوي احلديث .

 . 101. سورة آل عمران ، آية رقم 38
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 ودوره يف بناء احلضارة .قدر  : اإلميان ابلاخلامساملطلب  

بقدر هللا تعاىل كان ذلك سببا له يف اإلقبال على العمل وعدم القعود ، والسبب ألنه   أوال : اإلنتاج والعمل ، فمن آمن
يعلم أن البشر ال قدرة هلم على نفعه أو ضره  ، فيجتهد ويعمل وهبذا ال يتكل على أحد ، ويقوم ببناء اجملتمع . وهذا 

معت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال واعلم أن األمة لو اجتما أشار إليه حديث النيب صلى هللا عليه وسلم :))
بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم 

فاإلميان ابلقدر من أكرب الدواعي واحلوافز اليت حتفز اإلنسان أن يقبل على العمل جبدية ونشاط .39((    وجفت الصحف
40. 

اثنيا : حترير العقل من اخلرافات واألابطيل ، وال خيفى دور العقل البشري يف بناء احلضارة ، فإذا سيطرت اخلرافة على 
ضارته ، وهذا ما حصل يف أورواب يف العصور الوسطى املظلمة العقل البشري فإن ذلك عائقا أمام تقدمه وهنضته وبناء ح

عندما سيطرت الكنيسة خبرافاهتا وأساطريها على العقل األورويب آنذاك . وأما اإلميان ابلقدر فإنه حيرر اإلنسان من أي 
د العقل البشري على خرافة أو أسطورة ممكن أن تتسرب إليه ، ألنه يعلم أن القدر سر من أسرار هللا تعاىل ، وهذا يساع

 .41التفكري السليم ملا فيه فائده له وجملتمعه 

 

اثلثا : اإلميان ابلقدر ابعث على األخذ بقانون السببية ، ولذلك دعا اإلسالم إىل التوكل الذي فيه االعتماد على هللا 
إىل التكاسل وعدم العمل  تعاىل مع األخذ ابألسباب ، وهنى عن التواكل الذي ال أيخذ املسلم فيه ابألسباب ويدعو

الذي ينتهي إىل الفشل  ، فاألخذ بقانون السببية جعل املسلمني  يبحثون عن أسباب التمكني يف هذه األرض ، 
والوصول إىل احلضارة والرقي وهذا انبع عندهم من إمياهنم ابلقدر ، والناظر إىل واقع املسلمني جيد أهنم استطاعوا أن 

 ها اجلميع .حيققوا حضارة شهد هلم في

 
دار الغرب اإلسالمي ،  248، ص 4جحممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي ، حتقيق ، بشار عواد معروف ، . جامع الرتمذي ،  39

 وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد صحح احلديث الشيخ األلبان . . 2516م ، حديث رقم 1998، بريوت ، 
 م . 1997،  2،  دار الوطن ، الرايض ، ط  447لناس فيه ، د عبدالرمحن احملمود ، . القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب ا 40
 ، دار الوطن ، الرايض . 2،  ط 99. اإلميان ابلقضاء والقدر ، حممد بن إبراهيم احلمد ، ص 41
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رابعا: الشجاعة واإلقدام يف مجيع املواقف ، فاملؤمن ابلقدر ال جيزع وال خياف من املصيبة اليت تصيبه فينهار ويقعد عن 
 العمل . املسلم يقبل بكل شجاعة وإقدام على العمل يف هذا الكون وفق ما حيقق مرضاة هللا تعاىل  مهما نزلت به من 

إمياان بقدر هللا تعاىل ، وهذا يساعده يف بناء جمتمعه وبناء حضارته كما قال النيب صلى   مصائب ، وأملت به من حوادث
عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان هللا عليه وسلم : )) 

 .42((   صرب فكان خريا له  خريا له، وإن أصابته ضراء

خامسا: الصرب فمن آمن بقدر هللا تعاىل كان ذلك عوان له على أن يصرب على ما قدره هللا تعاىل عليه يف هذه احلياة 
الدنيا ، وال شك أن هذا الصرب يعني املسلم على القيام بدوره يف هذا اجملتمع ، ومن مث اإلسهام يف بناء احلضارة . 

الية ، وإنتاجه كبري وقد جاء عن بعض السلف الصاحل قوهلم : )) وجدان خري فاملسلم املؤمن بقدر هللا تعاىل جتد مهته ع
 .43عيشنا ابلصرب (( 

مما سبق يتبني أن العقيدة اإلسالمية اليت جاء هبا النيب صلى هللا عليه وسلم من خالل أصوهلا وأركاهنا استطاعت أن 
يشون فيه . فجاءت العقيدة اإلسالمية وأمرت املسلم أن تساهم يف بناء احلضارة ، واالرتقاء البشري يف اجملتمع الذي يع

ال يشغل تفكريه يف عامل الغيب ألنه تبديد لطاقة العقل فيما ال فائدة وال نفع فيه ويف هذا جاء التوجيه النبوي ، والسبب 
 يف ذلك أنه دعا اإلنسان إىل تعمري الكون وبناء حضارته .

 

 اخلامتة : 

 لتوصل إىل النتائج التالية : ويف هناية هذا البحث فتم ا

: ضرورة توسيع مدلول مصطلح العقيدة اإلسالمية ليشمل مصطلحات مهمة مثل : التسخري ، االستخالف ،   أوال
 عمارة الكون ، البناء القيمي واحلضاري .

 
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، حديث رقم  . صحيح مسلم ،  42

2999 . 
،  3، دار ابن كثري ، دمشق ، ط 94/  1حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ، . عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،  43

 م .1989
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:الدور الكبري للعقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة ، فال يتصور حضارة قائمة بدون عقيدة تقوم على بنائها   اثنيا
 وتغذيتها .

 صطلح احلضارة  يشمل كل نتاج مادي أو معنوي ، وال يقتصر مصطلح احلضارة على النتاج املادي فقط .: م  اثلثا

 : الدور الكبري ألركان اإلميان يف بناء احلضارة اإلنسانية .  رابعا

 : اإلميان ابهلل تعاىل يسهم يف بناء احلضارة اإلنسانية من خالل :خامسا  

 تقرير مبدأ املساواة بني البشر . •
 تقدمي التصور الشامل والصحيح عن الكون واإلنسان واحلياة . •
 الطمأنينة والسكينة اليت يشعر هبا اإلنسان . •
: اإلميان ابملالئكة يسهم يف بناء احلضارة اإلنسانية  من خالل شعور املسلم ابلسكينة والطمأنينة ، حيث وكل   سادسا

 نسان ، ومالئكة رقباء عليه .هللا تعاىل مالئكة يتعاقبون ابلليل والنهار حلفظ اإل

: اإلميان ابلكتب السماوية املنزلة على أنبياء هللا تعاىل تسهم كذلك يف بناء احلضارة من خالل ما تقدمه هذه   سابعا
 الكتب من تنظيمات وتشريعات ضرورية لبناء احلضارة .

ل اجلدية والعمل الصحيح يف هذه احلياة ، : اإلميان ابليوم اآلخر والدور الذي يقدمه يف بناء احلضارة من خال  اثمنا
 ألن الباعث احلقيقي على العمل هو اإلميان ابليوم اآلخر الذي جيازي هللا فيه الطائعني ، ويعاقب العاصني  .

 

 

: اإلميان ابلقدر مهم يف بناء احلضارة اإلنسانية من خالل اإلميان بقانون السببية الذي يبعث على العمل اتسعا  
 ألسباب .واألخذ اب

 قائمة املصادر واملراجع .
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شعيب األرنؤوط حتقيق :    اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ ، -1
 م .  1988  -ه     1408، مؤسسة الرسالة، بريوت ،  

 م .  2000،    11أداين اهلند الكربى ، الدكتور أمحد شليب ،  مكتبة النهضة املصرية ، ط   -2
 ، دار الوطن ، الرايض .  2اإلميان ابلقضاء والقدر ، حممد بن إبراهيم احلمد ،  ط -3
 .  ، بدون طبعة واتريخ  اإلميان ابملالئكة وأثره يف حياة األمة ، صاحل بن فوزان الفوزان    -4
ث ، دار إحياء الرتا  2، حتقيق : حممد عوض مرعب ،  ج  حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي  :هتذيب اللغة ،   -5

 م .2001،    1العريب ، بريوت ، ط
حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي ، حتقيق ، بشار عواد معروف ، جامع الرتمذي ،   -6

 .م  1998دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، 
العدد  -ابملدينة املنورة ،  السنة العاشرة  اإلسالميةأمحد عبد الرحيم السايح ، اجلامعة  احلضارة اإلسالمية ،  -7

 م .1977رين اثن  نوفمرب تش  -ه  1397ذو احلجة    -الثالث
دور اإلصالح العقدي يف النهضة اإلسالمية ، عبد اجمليد عمر النجار ،  جملة إسالمية املعرفة ، املعهد العاملي  -8

 م. 1995للفكر اإلسالمي ،  العدد األول ، 
 ، بدون طبعة واتريخ .   ، إيليا أبو ماضي ، الطالسم  ديوان الطالسم -9

علي حممد حممد الصاليب ، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ،    يل أحداثعرض وقائع َوحتل  –السرية النبوية   -10
 .  1/22م ،   2008  -ه     1429لبنان ، السابعة،   –بريوت  

 م .1986، دار الفكر ، سوراي ،    مالك بن احلاج عمر بن اخلضر بن نيبشروط النهضة ،  -11

الدكتور عبد العلي عبد احلميد ، حتقيق :    البيهقيأمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر  شعب اإلميان ،   -12
 .م  2003،   1حامد ، مكتبة الرشد ، الرايض ، ط  

 
 

حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ، حتقيق : حممد زهري بن انصر الناصر ، ،  صحيح البخاري -13
 .   ه 1422دار طوق النجاة ، األوىل، 

حلسن النيسابوري ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ،  دار إحياء مسلم بن احلجاج أبو ا صحيح مسلم ،  -14
 الرتاث العريب ، بريوت.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 152 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

/  1حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ، عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،  -15
 م .1989،    3، دار ابن كثري ، دمشق ، ط  94

  م .  1988،    2، دار الفكر ، سورية ، ط  سعدي أبو حبيبالدكتور    القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،   -16
قصة احلضارة ، ويليام جيمس ديورانت ،تقدمي: الدكتور حميي الد ين صابر،ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمود  -17

 م .  1988لبنان، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس ،  -وآخرين، دار اجليل، بريوت 
القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ، د عبدالرمحن احملمود   ،  دار الوطن ، الرايض ،  -18

 م . 1997،   2ط
، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ، 55/ 1حممد بن يزيد املربد ، الكامل يف اللغة واألدب ، أبو العباس  -19

 م .1997،  3دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط
،   3، دار صادر ، بريوت ، ط  حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظورلسان العرب ،    -20

 ه  .1414
 ، دار الشروق  .  71مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ، ص -21
 -أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل ، مسند أيب هريرة رضي هللا عنه ،  حتقيق : شعيب األرنؤوط  املسند ،   -22

 .م  2001،   1دل مرشد، وآخرون ، إشراف : د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ، مؤسسة الرسالة ، طعا

 .حلموي ، املكتبة العلمية ، بريوتاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث ا -23

بد السالم حممد هارون ، دار الفكر ، أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ، حتقيق : عمقاييس اللغة ،  -24
 م .1979

 
 
 
 

 1الرمحن حممد بن خلدون ، حتقيق وتقدمي  وتعليق : عبدالسالم الشدادي ،  ط مقدمة ابن خلدون ، عبد  -25
 م .2005، الدار البيضاء ،  
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تقدمي : صاحل بن الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل )أهل السنة واجلماعة( ، عبد هللا بن عبد احلميد األثري ،  -26
اململكة العربية السعودية  -عبد العزيز آل الشيخ ، نشر : وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 ه  1422،    1، ط
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ABSTRACT 

The greatest purpose of downloading the Quran is to take people out of the 

darkness to the light, and may ponder over its Verses and then out of that method 

of governing human life in all affairs, and the Quran came to this true approach 

that preserves the society of sensory and moral diseases 

In this research: (The Holy Quran and its Role in Treatment of Contemporary 

Social Diseases)   

It will be clear to us how the Quran has surrounded the society with an 

insurmountable fence of safety for those who took it and walked on its approach, 

and it also shows the methods and methods indicated by the Holy Quran in the 

treatment of the diseases of the societies as a whole and in this proof of the 

validity of the Quran for all times and places   

: Search according to the following plan 

Introduction  

First  Research: The Holy Quran Method in prevention of contemporary social                            

diseases. It has three requirements 

First requirement: prevention of heart diseases  

Second requirement : Prevention of crime, cruelty and drugs 

Third requirement :Prevention of prohibited transactions and usury (Riba) 

Second Research: The Method of the Holy Quran in the recitation of the social                                

diseases and the prevention and warning of them. It  

   included the following two requirements : 

First requirement: Warnings of worldly punishments 

Second requirement: Warning of hereafter punishments. 

Third Research: The Holy Quran Method in Treatment of Social Illnesses in the                             

Light of the Holy Quran. It included the following four   

  requirements:    
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First requirement : Opening hope way by repentance and exhortation 

 

 

 

Second requirement :  Call to Allah with wisdom and Promotion of Virtue and                                     

Prevention of Vice 

Third requirement: Treatment by education and good example in Society 

Fourth requirement: Treatment by Establishing Legitimate Borders 
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 امللخص

احلمد هلل رب العاملني الذي شرع لنا ديناً قومياً وهداان صراطًا مستقيماً وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة فله احلمد 
أما  أواًل وآخراً وظاهراً وابطنًا وسراً وعالنيًة ، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 بعد
وليدبروا آايته مث اخلروج من ذلك مبنهج  فإن املقصد األعظم من إنزال القرآن إخراج الناس من الظلمات النور،  

حيكم احلياة البشرية يف مجيع شئوهنا ، ولقد جاء القرآن هبذا املنهج القومي الذي حيفظ اجملتمع من األمراض احلسية 
 واملعنوية

 ودوره يف عالج األمراض االجتماعية املعاصرة()القرآن الكرمي  هذا البحث:  ويف
 -أيضا-سيتبني لنا كيف أن القرآن أحاط اجملتمع بسياج منيع من األمان ملن أخذ به وسار على هنجه، ويتضح 

اجملتمعات قاطبة، ويف هذا إثبات لصالحية القرآن  الطرق واألساليب اليت دّل عليها القرآن الكرمي يف عالج أمراض  
 اخلطة التالية:، ويتضح هذا من خالل عناوين البحث يف  ومكان، ففيه هداية وجناة وسعادة الثقلني مجيعالكل زمان  

 املقدمة
 املبحث األول : منهج القرآن الكرمي يف الوقاية من األمراض االجتماعية املعاصرة.

 وفيه ثالثة مطالب  :
 املطلب األول : الوقاية من أمراض القلوب .

 . الثان : الوقاية من اجلرائم والفواحش واملخدرات  املطلب  
 املطلب الثالث : الوقاية من املعامالت احملرمة والراب .

 املبحث الثان : منهج القرآن الكرمي يف تقبيح األمراض االجتماعية والتنفري والتحذير منها  .
 ومشل املطلبني التاليني:

 وية .املطلب األول: التحذير من العقوابت الدني
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 املطلب الثان: التحذير من العقوابت األخروية.
 منهج القرآن الكرمي يف عالج األمراض االجتماعية املعاصرة . املبحث الثالث :

 
 

 ومشل أربعة مطالب :
 املطلب األول :  فتح ابب األمل ابلتوبة النصوح واحلث عليها .

 ابملعروف والنهي عن املنكر .املطلب الثان : الدعوة إىل هللا ابحلكمة واألمر  
 املطلب الثالث : العالج ابلرتبية والقدوة احلسنة يف اجملتمع .

 املطلب الرابع : العالج إبقامة احلدود الشرعية .
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 مقدمة
 

  ، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة ،احلمد هلل رب العاملني الذي شرع لنا ديناً قومياً وهداان صراطاً مستقيماً 
بن عبدهللا  فله احلمد أواًل وآخرًا وظاهرًا وابطنًا وسرًا وعالنيًة، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد 

 :  أما بعد وعلى آله وصحبه وسلم 
 :يقول عز وجل ،النورإىل  الناس من الظلمات  فإن املقصد األعظم من إنزال القرآن إخراج  

اِط الْعَ }  ََل ِِصَ
ِ
ْم ا ِ ْذِن َرِّبِ

ِ
ََل النُّوِر ِِب

ِ
لَُماِت ا لَْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ

ِ
وا  ر  ب   وليدّ    ،[1إبراهيم:] {زِيِز الَْحِميدِ الر ِكتَاٌب َأنَْزلْنَاُه ا

لَْيَك ُمبَاَرٌك  }عاىل: قال ت هناؤو آايته مث اخلروج من ذلك مبنهج حيكم احلياة البشرية يف مجيع ش
ِ
ِكتَاٌب َأنَْزلْنَاُه ا

بَُّروا أ ََيتِِه َوِلَيتََذكََّر ُأولُو اْْلَلَْباِب   [29: ص]{  ِلَيدَّ

وهو حبل هللا املتني والذكر    ،فمن ابتغى اهلدى يف غريه أضله هللا   ،فكالم هللا عز وجل يهدي لليت هي أقوم
من قال به صدق ومن عمل   ، احلكيم والصراط املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تنتهي عجائبه

 ،إىل صراط مستقيم ي  به أ جر، ومن حكم به عدل ومن دعا إليه ه د  
َِِّت ِِهَ َأْقَوُم وَ }  :يقول هللا تعاىل نَّ َهَذا الُْقْرأ َن ََيِْدي لِل

ِ
اِلَحاِت َأنَّ لَُهْم َأْجًرا َكِبرًياا يَن يَْعَملُوَن الصَّ ِ ُ الُْمْؤِمِننَي اَّلَّ {   يُبَِّشِ

ولقد جاء القرآن ابملنهج القومي الذي حيفظ اجملتمع من األمراض احلسية واملعنوية، ومن  ، [ 9: اإلسراء]
ملال، وإيضاح السب ل اليت الرتكيز على حفظ الضرورات اخلمس: الدين والنفس والعرض والعقل وا ذلك 

فظ هبا، وسد كل الطرق اليت تفضي إىل انتهاك تلك الضرورات أو انتقاص شيء منها. ففي حفظها   ُت 
 ورعايتها حفظ للمجتمع وصيانته من األمراض والفساد واخلراب والفوضى .

اد، وهذا من أنفع  فالقرآن الكرمي جّلى لنا طرق وقاية اجملتمع من الوقوع فيما فيه نقص أو ضرر أو فس 
كما    ،الوسائل للسالمة من املكاره؛ ألن التخلص من الضرر بعد الوقوع فيه أصعب على العبد واجملتمع

 وضح السب ل اليت يتخلص هبا اجملتمع من األمراض االجتماعية والفساد، وكيفية عالج املرض إذا وقع . 
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 جتماعية املعاصرة()القرآن الكرمي ودوره يف عالج األمراض اال ويف هذا البحث:
 

سيتبني لنا كيف أن القرآن أحاط اجملتمع بسياج منيع من األمان ملن أخذ به وسار على هنجه، بل إن  
م من مغبة  اً هلمنهج األنبياء عليهم الصالة والسالم يف دعوة أقوامهم وقاية هلم من عذاب هللا تعاىل وُتذير 

الطرق واألساليب اليت دّل عليها القرآن الكرمي يف عالج   -أيضا-العصيان والكفر ابهلل . ويتضح 
اجملتمعات قاطبة، ويف هذا إثبات لصالحية القرآن لكل زمان ومكان، ففيه هداية وجناة وسعادة   أمراض 

 . الثقلني مجيعاً 
اليت تقرب وتطور عالقة  املختلفة واملتعددة شبكات التواصل االجتماعياإلنرتنت و وجند يف هذا العصر 

وينكشف العامل   ،تبادل العلوم واملعارفيتم من خالهلا اإلنسان ابإلنسان وتفتح الثقافات على بعضها و 
حدود املكان وختطت اختالف اللغات، تلك الوسائل جتاوزت فقد  ،يف صفحة واحدة إليه نظركأمنا ي  

وتشري إحصاءات عام  ،ولكل واحدة منها خصائصها ومميزاهتا واليت يشرتك فيها مئات املاليني من البشر
م أن واحدًا من كل سبعة أشخاص من إمجايل سكان العامل يستخدمون وسائل التواصل 2012

    (1)  االجتماعي.
وال شك أن هلا من الفوائد واالجيابيات الكثري على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي واإلعالمي،  

كثرياً من    ما يزاحمهلا من السلبيات وعليها من املالحظات  اإلغراق يف استخدامها جيعل  ومع ذلك فإن
،  هدر الوقت التفكك االجتماعي، و : مثلأمراض اجتماعية،  مما حيوهلا إىليف اجملتمع،  وال م س ّلم ات  القيم

وتعطيل حقوق املسلمني  ،وإاثرة املشاكل األسرية والزوجية ،نشر األفكار اهلدامة والشائعات واألكاذيبو 
 ، وأخرى مالية وأخالقية وفكرية وغريها.حواجز بني األبناء واآلابءما وّلدته من  ومنها    ،بعضهم على بعض

 :  وأهدافه  أمهية املوضوع
 منها :  ،تكمن أمهية املوضوع يف أمور عدة

 كثرة اآلايت اليت تتحدث عن هذا املوضوع .  .1

 

 . 31االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية صانظر: مجال سند السويدي ، وسائل التواصل ( (1
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 إىل حفظ اجملتمعات ووقايتها .  دعا قرآن الكرميأن ال .2
 

صلى هللا عليه  ضرورة البعد عن كل ما فيه ريبة كما جاء يف حديث النعمان بن بشري عن الرسول  .3
   (2) قال " ... أال وإن لكل ملك محى أال إن محى هللا يف أرضه حمارمه " وسلم

 جاء بسّد الذرائع املفضية إىل ما فيه ضرر.  قرآن الكرميأن ال .4
 جناة للعبد وحفظ للمجتمع.  عصية  م بتعاد عن سلوك الطرق املؤدية إىلبيان أن اال .5
العقوابت لنفس واألهل والرعية واجملتمع من العقوابت الدنيوية ومن  لوقاية    ات الشرعيةواجبلالقيام اب .6

 . األخروية
 .  وإهالك اجملتمع  نسانالكشف عن مسالك الشيطان يف إغواء اإل .7
 اليت  واألمراض حبلوله الناجعة لألزمات والكوارث  اإلسالم وعامليته للعامل  ةجتلية عظم .8

 وأنه صاحل لكل زمان ومكان .  يف أي حني، تتعرض هلا اجملتمعات 
 .  والعالجي ألمراض اجملتمع املعاصرةإيضاح منهج القرآن الوقائي  .9

 خطة البحث
 وخامتة . ،مقدمة ، وثالثة مباحثتشمل خطة البحث على  

 املقدمة •
 املعاصرة.  القرآن الكرمي يف الوقاية من األمراض االجتماعية  منهج األول :  بحثامل

 وُتت هذا املبحث عدة مطالب  :
 الوقاية من أمراض القلوب .  األول :  طلبامل
 . الفواحش واملخدرات  و   اجلرائم  الوقاية من  الثاين :  طلبامل
 والراب .  ،الوقاية من املعامالت احملرمة  الثالث :  طلبامل

 الكرمي يف تقبيح األمراض االجتماعية، والتنفري والتحذير منها  .  منهج القرآن  املبحث الثاين :

 

( كتاب املساقاة،   1219/ 3(، ومسلم يف صحيحه )52(، كتاب اإلميان، ابب فضل من استربأ لدينه، رقم )20/ 1( أخرجه البخاري يف صحيحه )(2
 . (107ابب أخذ احلالل وترك الشبهات ، رقم) 
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 ومشل املطلبني التاليني:
 التحذير من العقوابت الدنيوية .  املطلب األول:
 التحذير من العقوابت األخروية.  املطلب الثاين:

 املعاصرة .عالج األمراض االجتماعية  منهج القرآن الكرمي يف   :  لثالثا  بحثامل
 ومشل أربعة مطالب :  

 فتح ابب األمل ابلتوبة النصوح واحلث عليها .   األول :  طلبامل
 .  الدعوة إىل هللا ابحلكمة، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  املطلب الثاين :

 العالج ابلرتبية، والقدوة احلسنة يف اجملتمع .  املطلب الثالث :
 العالج إبقامة احلدود الشرعية .  املطلب الرابع :

ْلي منهج القرآن يف عالج مجيع األمراض االجتماعية املعاصرة .اخلامتة :  •  وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت جت 
 املراجع .  •
 الفهرس .   •

 .املعاصرة  منهج القرآن الكرمي يف الوقاية من األمراض االجتماعيةاملبحث األول:  
ابلنهي عن الوقوع يف  ؛أو معنوي ،أو مرض حسي ،جند أن القرآن الكرمي سّد الطرق املفضية إىل كل حمرم

يتوصل  قال ابن القيم: ملا كانت املقاصد ال    حىت ال يؤدي به إىل مواقعته وارتكابه.   ؛واالقرتاب منه  ،أسبابه
إليها إال أبسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسباهبا اتبعة هلا معتربة هبا، فوسائل احملرمات واملعاصي  
يف كراهتها واملنع منها حبسب إفضائها إىل غاايهتا وارتباطاهتا هبا، ووسائل الطاعات والقرابت يف حمبتها  

اتبعة للمقصود، وكالمها مقصود، لكنه مقصود  واإلذن فيها حبسب إفضائها إىل غايتها؛ فوسيلة املقصود
 وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه   د الغاايت، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعاىل شيئاً صْ ق  
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أن يقرب محاه، ولو أابح الوسائل والذرائع املفضية إليه   له ومنعاً  لتحرميه وتثبيتاً  حيرمها ومينع منها ُتقيقاً 

 (3)  نقضا للتحرمي، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعاىل وعلمه أيىب ذلك كل اإلابء.ذلك  لكان 
 املطلب األول : الوقاية من أمراض القلوب .

فكلها ُتت عبوديته وقهره، وتكتسب منه   ،وإذا فسد فسدت  ،ك اجلوارح إذا صلح صلحتالقلب مل  
: " أال وإن يف اجلسد مضغة: إذا ، قال الرسول(4)االستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو حيله 

 (5)صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب "
كثرية وقرابت جليلة، فعن أيب هريرة، قال: قال وبه تتحقق عبادات   -جل وعال–والقلب حمل نظر الرب 

. ولذا اهتم  (6): »إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم«رسول هللا
ابإلميان متحصناً ابلقرآن فال يؤثر فيه شبهة وال شهوة   القرآن الكرمي بسالمة القلب وطهارته؛ ليبقى مطمئناً 

ع ث ون    ي  ْوم    خت ْز ن    و ال  }:  قال تعاىل   ،   [89  -  87:  الشعراء{ ]س ل يم    ب ق ْلب    اّلَل    أ ت ى  م نْ   إ اَل (  88)  ب  ن ون    و ال    م ال    ي  ن ْف ع    ال    ي  ْوم  (  87)  ي  ب ْ
قال ابن القيم فالقلب السليم: هو الذى سلم من أن يكون لغري هللا فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت 

 (7)  .وخشية ورجاء. وخلص عمله هلل تعاىل: إرادة وحمبة وتوكال وإانبة وإخبااتً عبوديته هلل 
نقص بسببها  يو  ،ضمحليفيضعف هبا اإلميان ورمبا  ؛وهناك من األمراض الكثرية اليت تفتك ابلقلب

ذهب، وأخطرها وأشدها فتكاً مرض الشرك والشك والبدع فبها يفسد قلب املرء ويضيع  يالتوحيد ورمبا  
ُبوَن }  :يف اآلخرة قال تعاىل أن حيجب ران على قلبه فيستحقدينه وي   ْم َما ََكنُوا يَْكس ِ ّلََكَّ بَْل َراَن عَََل قُلُوِّبِ

ْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُونَ 14) ِ ُْم َعْن َرِّبِ َّنَّ
ِ
.[15 ، 14:املطففني]{ ( ّلََكَّ ا  

 

 

 

 . (108/ 3ني )إعالم املوقعني عن رب العاملابن القيم ، ( (3
 . (5/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )ابن القيم،  ( انظر: (4
( كتاب املساقاة،   1219/ 3(، ومسلم يف صحيحه )52(، كتاب اإلميان، ابب فضل من استربأ لدينه، رقم )20/ 1( أخرجه البخاري يف صحيحه )(5

 (107ابب أخذ احلالل وترك الشبهات ، رقم) 
 ( 34( كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب ُترمي ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، رقم)1987/ 4أخرجه مسلم يف صحيحه )(  (6
 (7/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) ابن القيم، ( انظر:(7
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االجتماعي دعوة إىل االحنراف الفكري والعقدي، ففي دراسة  وحيصل يف اإلنرتنت وشبكات التواصل 
ميدانية للمجتمع السعودي تبني أن هناك اشرتاكات ملواقع دينية غري إسالمية وإن كانت بنسب قليلة إال 

شى تناميها، وقد جاءت تلك املواقع على النحو التايل: %يهودية،  0‚10% نصرانية، و0‚29أنه ُي 
َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل الِْكتَاِب لَْو }وصدق هللا:  (8) % الالدينية. 0‚12هندوسية، و% 0‚12% بوذية، و0‚06و

َ لَُهُم الَْحقُّ  ميَاِنُُكْ ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأنُْفِسِهْم ِمْن بَْعِد َما تََبنيَّ
ِ
 [ 109: البقرة]{ يَُردُّونَُُكْ ِمْن بَْعِد ا

كان مرتعًا لكل مرض، فال ذنب أعظم من   وتلبس ابلشرك والبدع يف القلباالحنراف العقدي إذا حّل و 
ويشيعه بني الناس وال  ،وجياهر بذلك يف اجملتمع وال يبايل ،وينتهك احلرمات  ،الشرك فيتجرأ على احلدود

( َولَْم نَُك نُْطِعُم 43 الُْمَصلِِنَي )قَالُوا لَْم نَُك ِمنَ يكرتث، كما صور لنا القرآن الكرمي هذه الصورة بقوله تعاىل: }

ينِ 45( َوُكنَّا ََنُوُض َمَع الَْخائِِضنَي )44الِْمْسِكنَي ) ُب ِبَيْوِم اِلِ  [46 -  43: املدثر]{ ( َوُكنَّا نَُكِذِ
مث يتناقله الناس فيعّم   فإذا استحكم املرض يف القلب ظهر على اجلوارح فيسري إىل غريه من أفراد اجملتمع

}َوََل تَْقُف َما لَيَْس ََلَ ِبِه ِعْْلٌ  ولذا قرن هللا بني القلب واجلوارح يف كثري من اآلايت قال تعاىل: ،جملتمع قاطبةا

ئُوًَل{ ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤاَد ُُكُّ ُأولَئَِك ََكَن َعْنُه َمس ْ نَّ السَّ
ِ
 .  [36]اإلسراء:  ا

  ؛ بنا نتأمل دعاء إبراهيم عليه السالم أبن يباعده وبنيه عن الشركبه قلو    وحىت نعلم كيف حنفظ ديننا مطمئنةً 
بَْراِهمُي َرِبِ اْجَعْل َهَذا الَْبََلَ أ ِمنًا َواْجنُْبِِن َوبَِِنَّ َأْن  فال يراه وال يسمعه وال يقرتب منه يقول تعاىل ذكره:

ِ
ْذ قَاَل ا

ِ
}َوا

نّ ب ه  قال اب، [٣٥إبراهيم: ] نَْعُبَد اْْلَْصنَاَم{ َنبته الشر، فأان أج  ْنبا وج  ن  ْبته الشّر فأان أ ْجن  ب ه ج  ن جرير: يقال منه: ج 
جتنيبا، وأجنبته ذلك فأان أ ْجن به إجنااب، ...ومعىن ذلك: أبعْدن وبيّن من عبادة األصنام . ...، عن جماهد  

(9) ه صنما بعد دعوته.  قال: فاستجاب هللا إلبراهيم دعوته يف ولده ، قال: فلم يعبد أحد من ولد
 

 
 

 

 ( فرداً .9891البحث ) ، وعدد عينة253انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (8
 (17/   17( ابن جرير الطربي، جامع البيان  ) (9
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وأثىن هللا على جمتنيب عبادة الطاغوت املنيبني هلل، وبني أن هلم البشرى، وهي ما يسرهم عند رهبم يف قوله  

ْ ِعَباِد {  تعاىل: ى فَبَِّشِ ِ لَُهُم الْبُّْشَ ََل اَّللَّ
ِ
اغُوَت َأْن يَْعُبُدوَها َوَأََنبُوا ا يَن اْجتَنَُبوا الطَّ ِ  وأمر اجتناب   (10) .[١٧الزمر:  ]}َواَّلَّ

ِِِه َوُأِحلَّْت   األواثن قال تعاىل: ِ فَهَُو َخرْيٌ ََلُ ِعْنَد َرب ْم ُحُرَماِت اَّللَّ َلَّ َما يُْتََل عَلَْيُُكْ فَاْجتَنُِبوا الِرِْجَس }َذَِلَ َوَمْن يَُعِظِ
ِ
 لَُُكُ اْْلَنَْعاُم ا

وِر{   . [٣٠احلج: ]ِمَن اْْلَْوََثِن َواْجتَنُِبوا قَْوَل الزُّ

فبجلوسك  ،وال تقعد معهم ،وإذا خاض اخلائضون واستهزأ املستهزئون وجحد اجلاحدون فاعتزل جمالسهم
ََتَْزُأ   ، قال تعاىل:مثلهم يف خمالفة أمر هللا   تكونمعهم   ِ يُْكَفُر ِّبَا َويُس ْ ْعُُتْ أ ََيِت اَّللَّ َذا ََسِ

ِ
َل عَلَْيُُكْ ِِف الِْكتَاِب َأْن ا }َوقَْد نَزَّ

 َ نَّ اَّللَّ
ِ
ًذا ِمثْلُهُْم ا

ِ
نَُُّكْ ا

ِ
يًعا{ِّبَا فَََل تَْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتَّ ََيُوُضوا ِِف َحِديٍث غرَْيِِه ا َ ََجِ النساء:  ]  َجاِمُع الُْمنَاِفِقنَي َوالََْكِفرِيَن ِِف ََجََّنَّ

ت ن ا يف   ُي  وض ون   اَلذ ين   ر أ ْيت   و إ ذ ا }  [ ، وقال:١٤٠ ي  َنك   و إ َما  غ رْي ه   ح د يث   يف   ُي  وض وا  ح ىَت  ع ن ْه مْ  ف أ ْعر ضْ  آاي    ب  ْعد   ت  ْقع دْ   ف ال   الَشْيط ان   ي  ْنس 
 [  ٦٨األنعام: ]{ الظَال م ني   اْلق ْوم   م ع   الذّ ْكر ى

ه البقاء ُتت إمام واحد يف اإلمامة الكربى واالجتماع عليه،  ود  ه وحد  أحكام  به ام ق  ومما حيفظ الدين وت   
بتليت به  فما ا ف الكلمة،يالجتماع القلوب وأتل وذلك سدا لذريعة التفرق واالختالف والتنازع، وطلباً 

من   اجملتمع   ظ  فْ قال ابن القيم: ح  اجملتمعات اليوم من ضياع أحكام الدين إال بسبب التفرق واالختالف، 
ما أقاموا   -وإن ظلموا أو جاروا -الفساد واختالل األمن: هنيه عن قتال األمراء واخلروج على األئمة 

لذريعة الفساد العظيم والشر الكثري بقتاهلم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتاهلم واخلروج   الصالة، سداً 
 (11) عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه.

كثرة  مع  تطبيق أحكامه  قل و  ،ضعف متسكها بدينهاالذي وجند يف هذا العصر حال األمة اإلسالمية  
ِِنَاُت  قال تعاىل: ، وذلك بسبب التفرق واالختالف ،البدع قُوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُُهُ الَْبي يَن تََفرَّ ِ }َوََل تَُكونُوا ََكَّلَّ

ميَاِنُُكْ فَذُ 105َعِظمٌي )َوُأولَئَِك لَهُْم عََذاٌب  
ِ
ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُُتْ بَْعَد ا يَن اْسَودَّ ِ ا اَّلَّ وقُوا الَْعَذاَب ( يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّ

 [ ١٠٦ –  ١٠٥آل عمران: ]ِبَما ُكْنُُتْ تَْكُفُروَن{ 

 

 

 (255/ 5أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )انظر: ( (10
 . (126/ 3( ابن القيم ، إعالم املوقعني عن رب العاملني )(11
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-وحنو هذا يف القرآن أمر هللا  "قوله:    -رضي هللا عنهما-بسنده عن ابن عباس    يف تفسريها  ابن جرير  أورد

وأخربهم إمنا هلك من كان قبلهم ابملراء  ،املؤمنني ابجلماعة فنهاهم عن االختالف والفرقة -جل ثناؤه
 (12) ."واخلصومات يف دين هللا

تَِقميًا    :وقال تعاىل اِطي ُمس ْ اُُكْ ِبِه لََعلَُُّكْ تَتَُّقوَن{}َوَأنَّ َهَذا ِِصَ َق ِبُُكْ َعْن َسِبيِِلِ َذِلُُكْ َوصَّ ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا الس ُّ َِّبُعوُه َوََل تَت األنعام:  ]  فَات

- قال : )خط لنا رسول هللا    -رضي هللا عنه-بسنده عن ابن مسعود    -رمحه هللا-.  ذكر ابن جرير  [١٥٣
ا، فقال : هذا سبيل هللا، مث خط عن ميني ذلك اخلط وعن مشاله خطوطًا،  يوًما خط    -صلى هللا عليه وسلم

َِّبُعوُه   فقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، مث قرأ هذه اآلية :  تَِقميًا فَات اِطي ُمس ْ }َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

َق ِبُُكْ َعْن َسِبيِِلِ َذِلُُكْ  ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا الس ُّ اُُكْ ِبِه لََعلَُُّكْ تَتَُّقوَن{ َوََل تَت ( 13)  (َوصَّ
 

اِبرِيَن  وقد هنى هللا عز وجل عن التنازع، فقال عز وجل: َ َمَع الصَّ نَّ اَّللَّ
ِ
وا ا }َوََل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرحُيُُكْ َواْصِِبُ

ُسوَل ِمْن بَْعِد  تعاىل: ، وتوعد سبحانه الذين ُيرجون عن سبيل املؤمنني، فقال[ ٤٦األنفال: ]{  }َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ

َ َوَساَءْت مَ  ِ َما تََوَلَّ َونُْصِِلِ ََجََّنَّ َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُوَِلِ َ ََلُ الُْهَدى َويَت  .[١١٥النساء:  ] ِصرًيا {َما تََبنيَّ

لنتعرف على االرتباط بني  ،اجملتمعات فتمرضهاولعلنا نقتصر على بعض أمراض القلوب اليت تسري إىل 
قال ابن   ابملسلمني عمل القلب وظهوره على اجلوارح ومن مث  انتشاره يف اجملتمع، ومن ذلك سوء الظن

ْْثٌ{  حجر: قال تعاىل:
ِ
ِنِ ا نَّ بَْعَض الظَّ

ِ
ِنِ ا يَن أ َمنُوا اْجتَنُِبوا َكثرًِيا ِمَن الظَّ ِ َا اَّلَّ على   ر ّ ش  م ب  ك  ومن ح    ،[١٢احلجرات:  ]}ََيَأَيُّ

غريه مبجرد الظن محله الشيطان على احتقاره وعدم القيام حبقوقه والتوان يف إكرامه، وإطالة اللسان يف  
: إن الشيطان ليجري من ابن  ...ملن أبصره يكلم زوجته صفية عرضه وكل هذه مهلكات. وقد »قال: 

فأشفق عليهما فحرسهما وعلى أمته  (14) قلوبكما شيئا«آدم جمرى الدم، وإن خشيت أن يقذف يف 
 حىت ال يتساهل العامل الورع يف أحواله ظنا منه أنه ال يظن به إال اخلري  ؛ فعلمهم طريق االحرتاز من التهمة

 

 . (93/ 7)ابن جرير الطربي، جامع البيان ( (12
 سنن  وضعيف (، وصححه األلبان يف صحيح2454برقم ) (635/ 4)سننه  والرتمذي يف(،4142برقم ) (155/ 4) أخرجه أمحد يف مسنده ((13

 . الرتمذي
 أنه   بيان   ( ، ابب24، رقم)(4/1712)  (، ابب هل ُيرج املعتكف حلاجة ، ومسلم يف صحيحه2035)  رقم  (49/  3)  أخرجه البخاري يف صحيحه  ((14

 به. السوء ظن ليدفع فالنة هذه يقول أن  له حمرما أو زوجته وكانت ابمرأة خاليا رئي ملن يستحب
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ة عظيمة؛ إذ أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم ال بد له من منقص ومبغض، فتعني منه بنفسه، وهي زلَ  إعجاابً 

عن هتمة األعداء واألشرار فإهنم ال يظنون ابلناس كلهم إال الشر، وكل من رأيته سيئ الظن ابلناس    االحرتاز
 ؤمن يطلب املعاذير لسالمة ابطنه، طالبا إلظهار معايبهم فاعلم أن ذلك خلبث ابطنه وسوء طويته، فإن امل

 (15) يها تنبيه على ابقيها. واملنافق يطلب العيوب خلبث ابطنه، فهذه بعض مداخل الشيطان إىل القلب وف
قال: »إاّيكم والظّن ، فإّن الظّن أكذب احلديث، وال  أّن رسول هللا  -رضي هللا عنه -وعن أيب هريرة

(16)  ُتّسسوا وال جتّسسوا ، وال تنافسوا وال ُتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان« (
    

االجتماعية املتعلقة ابلقلوب واليت أشار هلا احلديث السابق داء احلسد ولذا كان مما يستعاذ ومن األمراض 
ِ َما َخلََق )1}قُْل َأُعوُذ ِبَرِبِ الَْفلَِق ) قال تعاىل: ابهلل منه َذا َوقََب )2( ِمْن َشِ

ِ
ِ غَاِسٍق ا ِ النَّفَّاََثِت ِِف 3( َوِمْن َشِ ( َوِمْن َشِ

َذا َحَسَد {( وَ 4الُْعقَِد )
ِ
ِ َحاِسٍد ا فاحلسد معول هدم لألمم ومنبع الشرور العظيمة ومفتاح ، [٥ –  ١الفلق: ]ِمْن َشِ

العواقب الوخيمة للمجتمعات.  قال معاوية رضي هللا عنه: كّل الناس أقدر على رضاه إاّل حاسد نعمة  
 فإنّه ال يرضيه إاّل زواهلا، ولذلك قيل:

 ( 17) من عاداك عن حسد   ها ... إاّل عداوة  ت  ات   إم  ى ج  رْ قد ت    كّل العداوات  
 ومجيع أمراض القلوب هلا أتثري على اجملتمع يف تفككه وخرابه وتدن مستوى أخالق أفراده.

 . املطلب الثاين : الوقاية من اجلرائم والفواحش واملخدرات  
  ، وانتهاك احملرمات  ،وسفك الدماء املعصومة ،من أخطر أمراض اجملتمعات االعتداء على األرواح الربيئة

 وفساد العقول ابملخدرات واخلمور .  ،وارتكاب الزان ،والوقوع يف الفواحش
 
 

 

 . (143/ 1( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )(15
 (1985/ 4) ، ومسلم يف صحيحه ابب ال ُيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع  (،5143رقم)  (19/ 7) أخرجه البخاري يف صحيحه( (16
 .ابب ُترمي الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش وحنوها  (،28رقم)
 (189/ 3إحياء علوم الدين )الغزايل، ( (17
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ولعل بداية الكثري من تلك اجلرائم ال تأثر مبا ي ْطر ح وي عرض يف مواقع اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي، 

يف دراسة أن سبب ارتياد مواقع اجلرمية املنظمة إمنا هو فضول فتهّون فعل اجلرمية وتعلم كيف ارتكاهبا، و 
 % تعرضوا ملنظمات تنشر أفكار ومبادئ متطرفة 9,23ويف دراسة أخرى أن نسبة   (18) %. 7,44بنسبة 

َ ََكَن ِبُُكْ    :يقول  تعاىل. وهللا  (19)ودعوات ختريب وقتل نَّ اَّللَّ
ِ
قال القرطيب:   [ ،  ٢٩النساء:  ]  َرِحميًا {}َوََل تَْقتُلُوا َأنُْفَسُُكْ ا

. مث لفظها يتناول أن يقتل الناس بعضاً  بعض   أن يقتل   يوأمجع أهل التأويل على أن املراد هبذه اآلية النه
الرجل نفسه بقصد منه للقتل يف احلرص على الدنيا وطلب املال أبن حيمل نفسه على الغرر املؤدي إىل 

 (20)  يف حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناول النهي. َوََل تَْقتُلُوا َأنُْفَسُُكْ {}   التلف. وحيتمل أن يقال:
،   (21)مسلوالً   ى السيف  اط  ع  ت   ومن حرص الشارع على األنفس املعصومة هني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ي   

 وما ذاك إال أنه ذريعة إىل اإلصابة مبكروه، أو ينزغ الشيطان يف يده فيقع احملذور ويقرب منه. 
َُّه َمْن قَتََل نَْفًسا   ، قال تعاىل:وقاتل النفس املعصومة كأمنا قتل مجيع الناس  ائِيَل َأن ْْسَ

ِ
}ِمْن َأْجِل َذَِلَ َكتَبْنَا عَََل بَِِن ا

يًعا{ِبغرَْيِ نَْفٍس َأْو فََسا ََّما قَتََل النَّاَس ََجِ ، وقد تناولت الصحف العربية واألجنبية حوادث  [٣٢املائدة:  ]  ٍد ِِف اْْلَْرِض فَََكَن
 ( 22)  عاماً. 25-14انتحار لبعض مستخدمي الفيسبوك من الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

قال ابن عاشور: وعناية اإلسالم بتحرمي   ، الزان :ومن األمراض املهلكة اليت فتكت بكثري من اجملتمعات  
بغري متزوجة وهو خلل عظيم يف اجملتمع،   ألن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل لإلمهال إن كان الزان   الزان

وألن فيه إفساد النساء على أزواجهن واألبكار على أوليائهن، وألن فيه تعريض املرأة إىل اإلمهال إبعراض  
 مئنة إلضاعة   وطالق زوجها إايها، وملا ينشأ عن الغرية من اهلرج والتقاتل، ...فالزان الناس عن تزوجها، 

 

 ( فرداً .9891، وعدد عينة البحث )221انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (18
،  ونتائج حبث: نوال قيسي، جرائم اإلنرتنت 88انظر: مجال سند السويدي ، وسائل التواصل  االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص ( (19

 ( مستخدم 1055املوجهة ضد مستخدمي اإلنرتنت، حيث كانت العينة )
 (156/  5)  ، اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ( (20
مسلوال.  السيف يتعاطى أن  النهي يف ( ، ابب2163رقم) (464/ 4) يف سننه (  والرتمذي2588، رقم)( 231/ 4) داود يف سننه أبو أخرجه( (21

 وصححه األلبان .
 .  76انظر: مجال السويدي ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص( (22
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وتوسال. ومن أتمل ونظر جزم مبا  بتغليظ التحرمي قصداً  األنساب ومظنة للتقاتل والتهارج فكان جديراً 

اته، ولكن العقالء من املفاسد ولو كان املتأمل ممن يفعله يف اجلاهلية فقبحه اثبت لذ يشتمل عليه الزان
(23)  متفاوتون يف إدراكه ويف مقدار إدراكه، فلما أيقظهم التحرمي مل يبق للناس عذر.

 

وحيرص أعداء اإلسالم على ُتقق تلك املفاسد عن طريق شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنرتنت  
( موقع، وبنسبة  70000املواقع اإلابحية ب   ) بنشر الرذيلة وُتسينها، وإشاعة الفاحشة وهتوينها، فيقدر عدد  

( مليون شخص تصفحوا املواقع اإلابحية  9600000% من مستخدمي اإلنرتنت البالغ عددهم )15
% من مرتكيب اجلرائم اجلنسية يف السعودية كان هلم اهتمام  53,7م . وبنسبة1998يف شهر أبريل عام 

ومنهج القرآن النهي عن القرب من تلك  (24)  املواقع اإلابحية.ابألفالم اجلنسية ووجهت هلم دعوات من 
 [ ١٥١األنعام: ] }َوََل تَْقَربُوا الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْْنَا َوَما بََطَن{  املواقع حىت ال يقع يف أوحاهلا قال تعاىل:

صيانة لألنساب، وتطهريا   قال الشنقيطي: كذلك حافظ القرآن العظيم على أنساب الناس، فمنع الزان 
َُّه ََكَن فَاِحَشًة َوَساَء  :للفرش من التقذير؛ لئال تتقذر فرش اجملتمع، وختتلط أنسابه؛ ولذا قال ن

ِ
ََن ا }َوََل تَْقَربُوا الِزِ

(25)  .[٣٢اإلسراء: ]َسِبيًَل{ 
 

طرق املفضية إىل ذلك فأمر  م يف الفواحش وارتكاب الزان سّد الوحىت ال يقع اجملتمع يف محأة الرذيلة والتقحّ 
َ َخِبرٌي ِبَما  :بغض البصر قال تعاىل نَّ اَّللَّ

ِ
ْم َذَِلَ َأْزََك لَُهْم ا َفُظوا فُُروََجُ وا ِمْن َأبَْصاِرُِهْ َوحَيْ ( 30يَْصنَُعوَن )  }قُْل لِلُْمْؤِمِننَي يَُغضُّ

َلَّ َما َظَهَر ِمْْنَا{َوقُْل لِلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن َأبَْصارِِهنَّ 
ِ
نَّ َوََل يُْبِديَن ِزينَََتُنَّ ا َفْظَن فُُروََجُ }َوََل  تعاىل: اآلية، إىل أن قال  َوحَيْ

} ِفنَي ِمْن ِزينََِتِنَّ فمنعهن من الضرب ابألرجل وإن كان  قال ابن القيم:  [  ٣١  –  ٣٠النور:  ]  يَْْضِبَْن ِبأَْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَْلَ َما َُيْ
إىل مسع الرجال صوت اخللخال فيثري ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن.    نفسه لئال يكون سبباً جائزا يف 

 كما هنى املرأة إذا خرجت إىل املسجد أن تتطيب أو تصيب خبورا، وذلك ألنه ذريعة إىل ميل الرجال 

 

 (90/ 15التحرير والتنوير )ابن عاشور، ( (23
و انظر: نتائج حبث: جرائم اإلنرتنت  ( فرداً .9891، وعدد عينة البحث )221انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (24

 املوجهة ضد مستخدمي اإلنرتنت. 
 .(181/ 2العذب النمري )حممد األمني الشنقيطي، ( (25
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خترج تفلة، وأن ال   وتشوفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورهتا وإبداء حماسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن 

تتطيب، وأن تقف خلف الرجال، وأن ال تسّبح يف الصالة إذا انهبا شيء، بل تصفق ببطن كفها على 
للذريعة ومحاية عن املفسدة. وهنى املرأة أن تسافر بغري حمرم، وما ذلك إال أن  ظهر األخرى كل ذلك سداً 

 هبا. سفرها بغري حمرم قد يكون ذريعة إىل الطمع فيها والفجور 
لذريعة الزان؛ كالنكاح بال ويل؛ وُترمي نكاح    من النكاح الذي يرتاضى به الزوجان سداً   وأبطل الشارع أنواعاً 

التحليل الذي ال رغبة للنفس فيه يف إمساك املرأة واختاذها زوجة بل له وطر فيما يقضيه مبنزلة الزان يف 
فإذا تدبرت حكمة الشريعة وأتملتها حق التأمل رأيت ُترمي هذه األنواع   ...احلقيقة وإن اختلفت الصورة،  

 ( 26)ع، هي من حماسن الشريعة وكماهلا. من ابب سد الذرائ
ََّما الَْخْمُر َوالَْميِِْسُ  :وحرم اإلسالم اخلمر لتأثريها على العقل مناط التكليف فقال تعاىل ن

ِ
يَن أ َمنُوا ا ِ َا اَّلَّ }ََيَأَيُّ

ْيَطاِن فَاْجتَنُِبوُه لََعلَُُّكْ تُفْ  ِل الش َّ قال الشنقيطي: فاخلمر أم اخلبائث،    [٩٠املائدة:  ]ِلُحوَن {  َواْْلَنَْصاُب َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن ََعَ
صلى هللا    -وحملافظة دين اإلسالم على العقول حرم كل ما يضر ابلعقل، فحرم شرب اخلمر، وأوجب النيب  

كما هنى عن التداوي ابخلمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على    (27) .احلد يف شرهبا -عليه وسلم 
لذريعة قرابهنا واقتنائها وحمبة النفوس هلا، فحسم عليها املادة حىت يف تناوهلا على   مالبستها، سداً مفسدة 

(28)  وجه التداوي، وهذا من أبلغ سد الذرائع.
 

صداقات النشغال من  املخدرات من أسر وفرقت من جمتمع وقطعت من صالت ومزقت شتتتوكم 
  وقدراته ه وأهله وعمله، ورمبا أقعدته مبرض وعطلت مجيع مقوماته  ع نفس املتعاطي مبا أمهه وأشغل ابله، فيضيّ 

ُُكْ  : على اجملتمع، قال تعاىلاّلً فكان ك   ْيَطاُن َأْن يُوِقَع بَيْنَُُكُ الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَء ِِف الَْخْمِر َوالَْميِِْسِ َويَُصدَّ ََّما يُرِيُد الش َّ ن
ِ
َعْن }ا

ِ َوَعِن   ََلِة فَهَْل َأنُُْتْ ُمنََْتُوَن{ِذْكِر اَّللَّ قال ابن جرير: إمنا يريد لكم الشيطان شرب اخلمر واملياسرة  ،  [٩١املائدة:  ]  الصَّ
 ابلقداح، وحيسن ذلك لكم، إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف شربكم اخلمر ومياسرتكم  

 

 . (123 -3/110ابن القيم ، إعالم املوقعني عن رب العاملني ): ( بتصرف(26
 .(181/ 2( حممد األمني الشنقيطي، العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري )(27
 .(121-120/ 3عن رب العاملني ) ابن القيم ، إعالم املوقعني( (28
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ت أمركم بعد أتليف هللا بينكم ابإلميان،  ابلقداح، ليعادي بعضكم بعضا، ويبغض بعضكم إىل بعض، فيشت

 وقد ذكرت الدراسة أن هناك مواقع متخصصة لتجارة املخدرات وكيفية   (29) ومجعه بينكم أبخوة اإلسالم.
% مت تعرضهم للدعوات من املواقع اخلاصة بتجارة املخدرات  2,9تعاطيها وتروجيها وصناعتها، وأن نسبة 

 .(30) والرتويج هلا 
 الثالث : الوقاية من املعامالت احملرمة والراب .املطلب  

املال قوام احلياة وكثري من األمراض االجتماعية تقع بسبب املعامالت املالية كالراب الذي شدد القرآن الكرمي 
على ُترميه ملا له من أضرار أخالقية؛ في كسب صاحبه البخل والشح، وغريها، انهيك عن التضخم 

املسلمني بني أيدي خصومهم، ابإلضافة إىل أضراره االجتماعية فيسبب العداوة االقتصادي، ووضع مال 
  ،والبغضاء بني األفراد واجلماعات من تفكك وطبقية وحمو التكافل واملساعدة وحيدث التقاطع والفتنة

السيما يف عصر سهل التعامل به وببعض البيوع املنهي عنها عرب اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي،  
ابإلضافة إىل ُتويل األرصدة وغسيل األموال حيث يقدر املتخصصون املبالغ اليت يتم تنظيفها يف العامل 

( مليار  600( أربعمائة مليار دوالر، ومن املتوقع أن ينفق األمريكيون ما يزيد على)400سنواًي حبوايل )
بُّ ُُكَّ َكفَّاٍر  : قال هللا عز وجل .(31) دوالر سنواًي يف أندية القمار ُ ََل حُيِ َدقَاِت َواَّللَّ َِب َويُْرِِب الصَّ ُ الِرِ }يَْمَحُق اَّللَّ

عدم الفالح ويوقع إىل  ؤدي ، والتعامل ابلراب يدّل على ضعف الّتقوى أو عدمها، وهذا ي[٢٧٦البقرة: ]َأثِمٍي{
يَن أ َمنُ  :يف خسارة الدنيا واآلخرة، قال هللا تعاىل ِ َا اَّلَّ َ لََعلَُُّكْ تُْفِلُحوَن }ََيَأَيُّ َُّقوا اَّللَّ َِب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات وا ََل تَأُُْكُوا الِرِ

 .   [ ١٣٠آل عمران:  ]{
 

 

 .(565/ 10)ابن جرير الطربي، جامع البيان ( (29
، حيث كانت العينة ، وجرائم اإلنرتنت املوجهة ضد مستخدمي اإلنرتنت77انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ((30

 . مستخدم(1055)
ارات نظراً أن ( فرداً . وقد تتزايد هذه امللي 9891، وعدد عينة البحث )73-69انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (31
% منها أقرت أهنا حققت مكاسب من استخدام هذه التقنيات . انظر: مجال سند السويدي 90% من الشركات تستخدم التقنيات االجتماعية، وحنو 70

 . 77، وسائل التواصل  االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص
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َبا نََكَ  :قال تعاىلمن اجلرائم املالية اليت تفتك ابجملتمع السرقة و  اِرقَُة فَاْقَطُعوا َأيِْدََيَُما َجَزاًء ِبَما َكس َ اِرُق َوالسَّ ًَل  }َوالسَّ

ُ َعزِيٌز َحِكمٌي{  ِ َواَّللَّ وتسبب الفوضى من ابألل ختحلقوق و اضيع تألموال و ادر هتفالسرقة    [ ، ٣٨املائدة: ]ِمَن اَّللَّ
 التهم واملنازعات مما  ُتصل و  والطمأنينة االستقرار فينعدم ؛تسرب هاجس اخلوف ألفرادهفي يف اجملتمع؛

 قال  كما حرم الشارع احلكيم أكل أموال اآلخرين أبي طريقة حمرمة وابطلة،  يؤدي إىل التقاطع والتهاجر،
قال الواحدي: أي: ال أيكل بعضكم مال بعض ابلباطل،   [ ،  ١٨٨البقرة:  ]}َوََل تَأُُْكُوا َأْمَوالَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبلَْباِطِل{  تعاىل:

 الرجل هبا مال أخيه املسلم.قال ابن عباس: يعين: ابليمني الباطلة والكاذبة يقطع 
ب واخليانة والسرقة،  صواألكل ابلباطل على وجهني: أحدمها: أن يكون على جهة الظلم، من حنو الغ

 (32)  والثان: على جهة اهلزء واللعب، كالذي يؤخذ يف  القمار واملالهي وحنو ذلك.
 االجتماعية والتنفري والتحذير منها  .املبحث الثاين : منهج القرآن الكرمي يف تقبيح األمراض  

الدين اإلسالمي مل أيمر البشرية بشيء إال وفيه مصلحتها وسعادهتا، يف الدنيا واآلخرة، ومل ينهها عن شيء إال فيه 
شقاوهتا وخسارهتا يف الدنيا واآلخرة ولقد بّغض القرآن الكرمي األمراض االجتماعية وقبحها؛ لتشمئز وتنفر منها النفوس 

وترفضها القلوب احلية حبيث يبغضها الفرد وأيابها، وهذا من أساليب القرآن الكرمي يف تقريب املفاهيم ليعيها  ،لسويةا
 مما يدعوه إىل االنقياد إىل أمر هللا وحكمه .  ،املخاطب ويفهما

 املطلب األول: التحذير من العقوابت الدنيوية .
ه حمارابً  تعامل باملماعية ويقبحها، ومثال ذلك: الراب فجعل جند أن القرآن الكرمي حيذر من األمراض االجت

ْن ُكْنُُتْ ُمْؤِمِننَي ) ، قال هللا عز وجل: هلل ورسوله
ِ
َِب ا َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الِرِ َُّقوا اَّللَّ يَن أ َمنُوا ات ِ َا اَّلَّ ْن لَْم 278}ََيَأَيُّ

ِ
( فَا

ْن تُبُُْتْ فَلَُُكْ ُرُءوُس َأْمَواِلُُكْ ََل تَْظِلُموَن َوََل تُْظلَُموَن{تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ِِبَْرٍب ِمَن 
ِ
ِ َوَرُسوَِلِ َوا ، وآكل   [٢٧٩ –  ٢٧٨: البقرة]اَّللَّ

، وقال:  (آكل الراب، وموكله، وكاتبه، وشاهديه   رسول    لعن)قال:    عن جابر  الراب ي وقع صاحبه يف اللعنة،
 (33)  .(هم سواء)

 

 (289/ 1) الوسيط الواحدي، التفسري( (32
/  3) ، وابن ماجه يف سننه(4/10) ، وبنحوه أمحد يف مسندهابب لعن آكل الراب ومؤكله (106رقم) (1219/ 3) يف صحيحهأخرجه مسلم ( (33

  .( 9334رقم ) (340/ 8) الكربى ( ، والنسائي يف السنن2277رقم ) (381
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 كما أن فيه مشاهبة ألعداء هللا اليهود يف خ لق مشني،  الراب سبباً يف حرمان آكله من الطيبات،وقد يكون 

ِ َكثرِيً  قال هللا تعاىل: ُِهْ َعْن َسِبيِل اَّللَّ َباٍت ُأِحلَّْت لَُهْم َوِبَصِدِ ْم َطيِِ ْمنَا عَلَْْيِ يَن َهاُدوا َحرَّ ِ َِب ( َوَأْخِذُِهُ الرِِ 160ا )}فَِبُظْْلٍ ِمَن اَّلَّ

هِْم َأْمَواَل النَّاِس ِِبلَْباِطِل َوَأْعتَْدََن ِللََْكِفرِيَن ِمْْنُْم عََذاًِب َأِلميًا{  [١٦١ –  ١٦٠النساء:]َوقَْد َُّنُوا َعْنُه َوَأُْكِ

الوقوع يف أعراض   االجتماعية اليت قد ُتصل عن طريق شبكات التواصل االجتماعي: ومن األمراض
يَن أ َمنُوا اْجتَنُِبوا َكثرًِيا ِمَن  : قال تعاىل، املسلمني والنيل منهم وغيبتهم، فقبح القرآن الغيبة غاية التقبيح  ِ َا اَّلَّ }ََيَأَيُّ

ْْثٌ َوََل ََتَسَّ 
ِ
ِنِ ا نَّ بَْعَض الظَّ

ِ
ِنِ ا َُّقوا االظَّ بُّ َأَحُدُُكْ َأْن يَأُُْكَ لَْحَم َأِخيِه َمْيتًا فََكرِْهُتُموُه َوات َ ُسوا َوََل يَْغتَْب بَْعُضُُكْ بَْعًضا َأحُيِ نَّ اَّللَّ

ِ
َ ا َّللَّ

اٌب َرِحمٌي { قال ابن جرير: يقول تعاىل ذكره للمؤمنني أحيب أحدكم أيها القوم أن أيكل  [، ١٢احلجرات: ]تَوَّ
ه بعد مماته ميتا، فإن مل ُتبوا ذلك وكرهتموه، ألن هللا حرم ذلك عليكم، فكذلك ال ُتبوا أن تغتابوه حلم أخي

 ( 34) يف حياته، فاكرهوا غيبته حيا، كما كرهتم حلمه ميتا، فإن هللا حرم غيبته حيا، كما حرم أكل حلمه ميتا.
أكلت عرض أخيك فأكلت حلمه،  قال الشنقيطي: مث بني لإلنسان خبث عرض أخيه وقال له: كأنك إن  

ووقعت يف عرضه كأنك أكلته ميتا بعد أن أننت، وصار فيه الدود، وصرت تبتلع حلمه، وهذا غاية التقبيح  
 (35) من الوقوع يف أعراض الناس، والكالم فيهم ابلغيبة. 

تمعات، ومن اإلسالم ينهاان عن اإلسراف والتبذير الذي صار يف هذا الزمان مسة لبعض اجملأيضاً نرى أن  و 
}َوأ ِت َذا الُْقْرََب َحقَُّه َوالِْمْسِكنَي  :نواع الذم فيجعلهم إخوة للشياطني قالأهنا جند القرآن يذم املبذرين أببشع 

ْر تَْبِذيًرا ) ِبيِل َوََل تَُبِذِ ْيَطاُن لِ 26َوابَْن السَّ َياِطنِي َوََكَن الش َّ ْخَواَن الش َّ
ِ
ِريَن ََكنُوا ا نَّ الُْمَبِذِ

ِ
ِِِه َكُفوًرا {( ا  [٢٧  –  ٢٦اإلسراء: ]َرب

ألَن الشيطان ال يدعو إال إىل كلّ  خصلة ذميمة، فيدعو اإلنسان إىل البخل واإلمساك،  قال السعدي:
 وأقسطها وميدح عليه، كما يف   فإذا عصاه دعاه إىل اإلسراف والتبذير. وهللا تعاىل إمنا أيمر أبعدل األمور

 
 
 

 

  (308/ 22) ابن جرير الطربي، جامع البيان ( (34
 .(541/ 2) التفسري يف الشنقيطي جمالس النمري منحممد األمني الشنقيطي، العذب ( (35
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وا َوََكَن بنَْيَ َذَِلَ قََواًما{ :قوله عن عباد الرمحن األبرار َذا َأنَْفُقوا لَْم يُِْسِفُوا َولَْم يَْقُُتُ
ِ
يَن ا ِ ومن  (36) . [67]الفرقان: }َواَّلَّ

بُّ الُْمِْسِِفنَي{ أعظم الزواجر نفي  حمبة هللا للمسرفني واملبذرين: قال تعاىل: َُّه ََل حُيِ ن
ِ
  .[141]األنعام:}ا

 املطلب الثاين: التحذير من العقوابت األخروية.
الراب ابجملنون الذي ال   بنّي القرآن الكرمي العقوبة األخروية ألمراض اجملتمع ونّفر منها، فنجد أنه شَبه آكل 

ي يَتََخبَُّطُه   :ويتصرف ببالدة وبالهة بقوله تعاىل  ئاً،حيسن من األمور شي ِ َلَّ مََكَ يَُقوُم اَّلَّ
ِ
َِب ََل يَُقوُموَن ا يَن يَأُُْكُوَن الِرِ ِ }اَّلَّ

} ْيَطاُن ِمَن الَْمِسِ  [٢٧٥البقرة: ]الش َّ

مم اجلاحدة والعاصية واملسرفة التاركة ألمر هللا املعرضة عن  أن يبني لنا سننه يف إهالك األ  القرآنومن منهج  
}فّلَُُكا َأَخْذََن ِبَذنِْبِه فَِمْْنُْم   قال تعاىل: عندما ُتل هبم األمراض االجتماعية واألدواء اجملتمعية، حكم هللا وشرعه

ُ ِلَيْظِلَمهُْم َولَِكْن  َمْن َأْرَسلْنَا عَلَْيِه َحاِصًبا َوِمْْنُْم َمْن َأَخَذتُْه   ْيَحُة َوِمْْنُْم َمْن َخَسْفنَا ِبِه اْْلَْرَض َوِمْْنُْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما ََكَن اَّللَّ ََكنُوا الصَّ

( 167الُْمْخَرِجنَي )  }قَالُوا لَِِئْ لَْم تَنْتَِه ََيلُوُط لَتَُكونَنَّ ِمنَ   :، وقال تعاىل عن قوم لوط[  ٤٠العنكبوت:  ]  َأنُْفَسهُْم يَْظِلُموَن{

ِّنِ ِلَعَمِلُُكْ ِمَن الْقَاِلنَي )
ِ
ا يَْعَملُوَن )168قَاَل ا ِِن َوَأْهِِل ِممَّ ْينَاُه َوَأْهَِلُ َأَْجَِعنَي )169( َرِبِ َنِِ وًزا ِِف الْغَاِبرِيَن 170( فَنَجَّ َلَّ ََعُ

ِ
( ا

ْرََن اْْل َخرِيَن )171) ْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر الُْمْنَذِريَن )( َوَأْمَطْرََن عَ 172( ُْثَّ َدمَّ ُُهْ ُمْؤِمِننَي {173لَْْيِ نَّ ِِف َذَِلَ َْل يًَة َوَما ََكَن َأْكََثُ
ِ
 ( ا

 [ ١٧٤ –  ١٦٧الشعراء: ]

ومن األمراض املعاصرة: االنتحار وما ذاك إال بسبب ضعف اإلميان ابلقضاء والقدر واليوم اآلخر وهللا    
َ ََكَن ِبُُكْ َرِحميًا{  سبحانه يقول: نَّ اَّللَّ

ِ
 [ ٢٩النساء: ]}َوََل تَْقتُلُوا َأنُْفَسُُكْ ا

 خالداً   فيه  يرتدى  جهنم  انر  يف  فهو  نفسه،  فقتل  جبل من ت  ر َدى  من: قال    النيب  عن  ،  هريرة    أيب  وعن
  أبدا، فيها خملداً  خالداً  جهنم انر يف يتحساه يده يف فسمه نفسه، فقتل مسا ُتسى ومن أبدا، فيها خملداً 
 (37)  أبدا . فيها خملداً  خالداً   جهنم  انر يف بطنه يف هبا  جيأ  يده يف فحديدته حبديدة، نفسه قتل ومن

اآلخرة احلسرة والندامة، ولقد ذكر لنا القرآن الكرمي حسرة وندامة مضيعي أوقاهتم  ومن أعظم العقوابت يف  
 }َولَْو   فيما ال ينفع بل يف ابطل وإعراض عن احلق، فيتمنون الرجوع إىل الدنيا ليستغلوا أوقاهتم قال تعاىل:

 

 

 .(456:  ص) الرمحن الكرمي  السعدي، تيسري( (36
 (103/ 1) ، ومسلم يف صحيحهابب شرب السم والدواء به ومبا ُياف منه واخلبيث (،5779) ( ، رقم139/ 7) أخرجه البخاري يف صحيحه ((37
 نفسه.  اإلنسان  قتل ُترمي  غلظ ، ابب  (175رقم)
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ْذ ُوِقُفوا عَََل النَّاِر فَقَالُوا ََيلَْيتَنَا نَُردُّ َوََل نُكَ 
ِ
ِِنَا َونَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي )تََرى ا َب ِبأ ََيِت َرب ُفوَن ِمْن قَْبُل 27ِذِ ( بَْل بََدا لَُهْم َما ََكنُوا َُيْ

ُْم لَََكِذبُوَن )  َّنَّ
ِ
ُن ِبَمْبعُ 28َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما َُّنُوا َعْنُه َوا نَْيا َوَما ََنْ َلَّ َحيَاتُنَا الُّ

ِ
ْن ِِهَ ا

ِ
وقال    [٢٩  –   ٢٧األنعام:  ]  وثنَِي { ( َوقَالُوا ا

َذا َجاَء َأَحَدُُهُ الَْمْوُت قَاَل َرِبِ اْرِجُعوِن )  تعاىل:
ِ
ْم 99}َحَّتَّ ا َمٌة ُهَو قَائِلُهَا َوِمْن َوَراِِئِ َا َُكِ َّنَّ

ِ
ُل َصاِلًحا ِفميَا تََرْكُت ّلََكَّ ا  ( لََعِِلِ َأَْعَ

ََل يَْوِم يُْبَعثُوَن { 
ِ
}قَاَل َُكْ لَِبثُُْتْ ِِف اْْلَْرِض    واحلياة ليست عبثاً وضياع أوقات قال تعاىل: ،[١٠٠  –   ٩٩نون:  املؤم]  بَْرَزٌخ ا

ننَِي ) يَن )112عََدَد س ِ َلَّ قَِليًَل لَْو َأنَُُّكْ 113( قَالُوا لَِبثْنَا يَْوًما َأْو بَْعَض يَْوٍم فَاْسأَِل الَْعاِدِ
ِ
ْن لَِبثُُْتْ ا

ِ
( 114ُكْنُُتْ تَْعلَُموَن )( قَاَل ا

لَْينَا ََل تُْرَجُعوَن{
ِ
ََّما َخلَْقنَاُُكْ َعَبثًا َوَأنَُُّكْ ا  [. ١١٥ –  ١١٢املؤمنون: ] َأفََحِسبُُْتْ َأن

ومن أقرب األمثلة لضياع األوقات شبكات التواصل االجتماعي واإلنرتنت وما يصحبها من معاصي  
ساعات    10يقضون أكثر من    29-20ممن ترتاوح أعمارهم من  %  43ومنكرات وخمالفات شرعية، فنحو  

 (38)  أسبوعياً يف تصفح مواقع التواصل االجتماعي.
 .  املعاصرة  منهج القرآن الكرمي يف عالج األمراض االجتماعية املبحث الثالث :

ال شك أن القرآن متضمن أدوية القلب، وعالجه من مجيع أمراضه، ومقومات سالمة اجملتمعات وصالحها  
ٌة ِللُْمْؤمِ  قال هللا عز وجل:كافة،   ُدوِر َوُهًدى َوَرْْحَ َا النَّاُس قَْد َجاَءتُُْكْ َمْوِعَظٌة ِمْن َربُُِِكْ َوِشَفاٌء ِلَما ِِف الصُّ ]يونس:  ِننَي{}ََيَأَيُّ

َلَّ َخَساًرا{ :قال تعاىلو  [57
ِ
اِلِمنَي ا ٌة لِلُْمْؤِمِننَي َوََل يَزِيُد الظَّ جعل ف .  [ 82]اإلسراء: }َونَُنُِِل ِمَن الُْقْرأ ِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحَ

ملا ىف الصدور، فمن   كالمه موعظة للناس عامة، وهدى ورمحة ملن آمن به خاصة، وشفاء اتماً   سبحانه
القلب ابلقرآن   ئمل  اوإذ ،  عالج لكل األمراض احلسية واملعنوية  ، فهومن مرضه استشفى به صح وبرئ 

}َأَوَمْن ََكَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاُه َوَجَعلْنَا ََلُ   :كان له نوراً  قال هللا تعاىلو  ( 39)  واإلميان مل يكن لألدواء الفتاكة إليه سبيال.

لَُماِت لَيَْس ِِبَاِرجٍ ِمْْنَا َكَذَِلَ ُزيَِِن ِللََْكِفرِيَن َما ََكنُوا يَْعَملُوَن {نُوًرا يَْمِِش ِبِه ِِف النَّاِس ََكَْن  .   [122]األنعام: َمثَُِلُ ِِف الظُّ
يَن  :قال تعاىلاملرجفون يف اجملتمعات،  وابلقرآن ُتصل طهارة القلب وزكاته اليت حرمها املنافقون ِ }ُأولَئَِك اَّلَّ

نَْيا ِخْزٌي َولَهُْم ِِف اْْل ِخَرِة عََذاٌب َعِظمٌي{لَْم يُرِِد  ُ َأْن يَُطِهَِر قُلُوَّبُْم لَُهْم ِِف الُّ  .   [41]املائدة:  اَّللَّ
 
 

 

 .  85انظر: مجال سند السويدي ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص( (38
 (44 ،1/15إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )انظر: ابن القيم، ( (39
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  منازل  جلميع جامع فإنه والتفكر ابلتدبر القرآن قراءة من للقلب أنفع شيء فال وابجلملةقال ابن القيم: 
  واالانبة  والرجاء واخلوف والشوق  احملبة يورث  الذي وهو عارفني،ال ومقامات  العاملني وأحوال السائرين
 عن يزجر وكذلك  وكماله، القلب حياة هبا اليت األحوال وسائر والصرب والشكر والتفويض والرضا والتوكل

   ابلتدبر  القرآن قراءة يف ما  الناس علم فلو وهالكه، القلب فساد هبا واليت املذمومة واألفعال الصفات  مجيع
  مائة   ولو   كررها  قلبه  شفاء  يف   إليها  حمتاج  وهو   آبية  مر  حىت  بتفكر  قرأه  فإذا  سواها،  ما  كل  عن  هبا  الشتغلوا

 حصول  اىل  وأدعى  للقلب  وأنفع  وتفهم  تدبر  بغري  ختمة  قراءة  من  خري  وتفهم  بتفكر  آية  فقراءة  ليلة  ولو  مرة
 (40) .القرآن  حالوة وذوق االميان

وقبل الشروع يف بيان منهج القرآن العالجي جيب علينا أن نتعرف على أسباب تلك األمراض االجتماعية،  
 فتجنبها واالبتعاد عنها من العالج ، وفيما يلي أمهها : 

 البعد عن هللا تعاىل وضعف الوازع الديين.     -1
 اجلهل وقلة العلم .  -2
 ضعف مراقبة هللا عز وجل واخلوف منه .   -3
 ابإلعالم ووسائل التواصل املعاصرة وحماكاة ما ي عرض فيها . ال تأثر    -4
 تقليد غري املسلمني والتشبه هبم .   -5
 قصور الرتبية .   -6
 ضحالة الثقافة الدينية واالجتماعية واألخالقية والقانونية .   -7
 خلل اجملتمع وسوء البيئة احمليطة .   -8
 واملخالطة الفاسدة .  الصحبة السيئة  -9
 وندرهتا.  الصاحلة وةالقد غياب  -10
 ضعف الدعوة إىل هللا وقلة تبصري الناس أبمور دينهم .  -11

 
 

 (187/ 1مفتاح دار السعادة  )ابن القيم، ( (40
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 عدم إقامة حدود هللا عز وجل وعدم إصدار العقوابت والتعزيرات الرادعة.   -12
 املطلب األول:  فتح ابب األمل ابلتوبة النصوح واحلث عليها .

ملن زل وغفل فوقع يف خطأ وارتكب ج رماً، حىت ال    ابب التوبة   سبحانه فتحف ، رمحة هللا وسعت كل شيء
يبقى على خطئه ويصّر على معصيته ويستمر على فساده، فإصالحه خري من بقائه متلبسًا مبرضه مصراً 
اية للمجتمع من األمراض، وحسم ملادة املرض وقطع لنزعة الشّر، كيف ال وقد وسعت   عليه، ففي هذا مح 

َُّت  :التوبة حىت الكافر، قال تعاىل ْن يَُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسن
ِ
ْن يَنََْتُوا يُْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوا

ِ
يَن َكَفُروا ا ِ }قُْل ِلَّلَّ

ِلنَي{ نَّ   ورمحة هللا ال تضيق ابملقبلني وفضله يعم  املنافقني إذا اتبوا وأانبوا، قال تعاىل:[ ، ٣٨األنفال: ]اْْلَوَّ
ِ
}ا

َد لَُهْم نَِصرًيا ) ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَْن ََتِ ِ 145الُْمنَاِفِقنَي ِِف الَّ ِ َوَأْخلَُصوا ِديَْنُْم َّلِلَّ يَن ََتبُوا َوَأْصلَُحوا َواْعتََصُموا ِِبَّللَّ ِ َلَّ اَّلَّ
ِ
( ا

ُ الُْمْؤِمِننَي  واألمل مفتوح والرجاء يف رمحة هللا  [، ١٤٦ –   ١٤٥النساء: ]َأْجًرا َعِظميًا{فَأُولَئَِك َمَع الُْمْؤِمِننَي َوَسْوَف يُْؤِت اَّللَّ
مرجو، ومن حيول بني العبد وربه ومن حيول بني العبد والتوبة، فال أيس من مغفرة هللا وال قنوط من رمحته  

 ، حيب توبة التائبني، ويسرت على املذنبني، ويطّمع املخطئني يف رمحته وجنته . 
آكل الراب فقد فتح له ابب التوبة أبخذ رأس املال واالنتهاء من املعامالت الربوية قال  ورغم عظم ذنب

ْن تُبُُْتْ فَلَُُكْ ُرُءوُس َأْمَواِلُُكْ ََل تَْظِلُموَن َوََل تُْظلَُموَن {  تعاىل:
ِ
ويغفر هللا للعبد زلته ويتجاوز عن هفوته [،  ٢٧٩  البقرة:]}َوا

َذا فََعلُوا    وجياهر مبعصيته، فيسلك طريق املتقني املصلحني، قال تعاىل:، إذا ُتّرى رمحة هللا ومل يصرّ 
ِ
يَن ا ِ }َواَّلَّ

 ُ َلَّ اَّللَّ
ِ
نُوَب ا ْم َوَمْن يَْغِفُر اَّلُّ نُوِّبِ تَْغَفُروا َِّلُ َ فَاس ْ وا عَََل َما فََعلُوا َوُُهْ يَ  فَاِحَشًة َأْو َظلَُموا َأنُْفَسهُْم َذَكُروا اَّللَّ آل  ]ْعلَُموَن{َولَْم يَُِصُّ

ورغم الذنوب العظيمة اليت اقرتفها العبد وأثرت أميا أتثري على اجملتمع إال أنه سبحانه فتح له  [، ١٣٥عمران: 
َلَّ ِِب  ابب التوبة ، قال تعاىل:

ِ
ُ ا َم اَّللَّ َِِّت َحرَّ لَهًا أ َخَر َوََل يَْقتُلُوَن النَّْفَس ال

ِ
ِ ا يَن ََل يَْدُعوَن َمَع اَّللَّ ِ لَْحِقِ َوََل يَْزنُوَن َوَمْن }َواَّلَّ

َُلْ ِفيِه ُمهَاًَن )68يَْفَعْل َذَِلَ يَلَْق َأََثًما ) ًَل َصاِلًحا فَأُولَئَِك 69( يَُضاَعْف ََلُ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقيَاَمِة َوََيْ َلَّ َمْن ََتَب َوأ َمَن َوََعَِل ََعَ
ِ
( ا

نَاٍت وَ  ْم َحس َ ئَاِِتِ ِِ ُ َسي ُل اَّللَّ ُ غَُفوًرا َرِحميًا ) يَُبِدِ ِ َمتَاًِب {70ََكَن اَّللَّ ََل اَّللَّ
ِ
َُّه يَُتوُب ا ن

ِ
  –  ٦٨الفرقان: ] ( َوَمْن ََتَب َوََعَِل َصاِلًحا فَا

  إن : فقالوا ، حممدا أتوا مث فأكثروا، وزنوا  فأكثروا، قتلوا الشرك أهل من انساً   أن عباس،  ابن وعن[، ٧١
لَهًا أ َخَر َوََل يَْقتُلُوَن : فنزل كفارة،  عملنا ملا  أن  ختربان ولو حلسن،  وتدعو تقول الذي

ِ
ِ ا يَن ََل يَْدُعوَن َمَع اَّللَّ ِ }َواَّلَّ

َلَّ ِِبلَْحِقِ َوََل يَْزنُوَن َوَمْن يَْفَعْل َذَِلَ يَلَْق َأََثًما{
ِ
ُ ا َم اَّللَّ َِِّت َحرَّ فُوا عَََل َأنُْفِسهِْم ََل تَْقنَُطوا   ونزل:  النَّْفَس ال يَن َأْْسَ ِ  }قُْل ََيِعَباِدَي اَّلَّ

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 178 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

ِحمُي{ َُّه ُهَو الْغَُفوُر الرَّ ن
ِ
يًعا ا نُوَب ََجِ َ يَْغِفُر اَّلُّ نَّ اَّللَّ

ِ
ِ ا ِة اَّللَّ فرغم الفساد وإشاعته يف اجملتمع من ، (41) [٥٣الزمر: ] ِمْن َرْْحَ

أموال الناس ابلباطل وغري ذلك واإلغراق فيها إىل حد اإلسراف إال أن هللا فتح  قتل وكفر وفواحش وأكل 
 ابب التوبة وق ب ل  عباده . 

 املطلب الثاين : الدعوة إىل هللا ابحلكمة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .  
لتهم، ويبصرهم من إن مرتكيب اجلرائم ومقرتيف الكبائر حباجة إىل من يوقظهم من سباهتم، وينبههم من غف

عماهم، ويعلمهم من جهلهم ، لوقوعهم يف أعمال تؤثر على اجملتمع فتتحول إىل أمراض فتاكة وأدواء قاتلة 
تقضي على خصائص اجملتمع اآلمن ومقومات استقراره، فيغدو كالغابة القوي يتسلط على الضعيف، 

 معصية وجماهر هبا وداع إليها ال يعي  وتضيع احلقوق وتتفكك األواصر وت لغى الروابط ، فكم من واقع يف
خطورة ما وقع فيه، وج ه ل أثره على اجملتمع وغفل عن عظيم جرمه ومل يعلم حكمه، فكان لزاماً دعوته إىل  
هللا ابحلكمة واللني ليؤخذ على يده، ويؤخذ بيده إىل النور والصالح واإلصالح، ولذا كانت الدعوة إىل هللا 

ِ َوََعَِل َصاِلًحا    دي إىل فهم الدين والعمل به، قال تعاىل:عمال عظيماً ؛ ألهنا تؤ  ََل اَّللَّ
ِ
ْن َدعَا ا }َوَمْن َأْحَسُن قَْوًَل ِممَّ

َِِّن ِمَن الُْمْسِلِمنَي{ ن
ِ
 العبد مقامات  أشرف  هللا إىل الّدعوة كانت   إذا: القّيم ابن العاّلمة قال[ ، ٣٣فصلت: ]َوقَاَل ا

  يف البلوغ من الّدعوة كمال  يف بدّ  ال بل وإليه،  به  يدعو اّلذي ابلعلم إاّل  ُتّصل ال فهي وأفضلها وأجّلها
نَِة   ، وتكون الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة، قال تعاىل:(42)العلم َِِك ِِبلِْحْْكَِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحس َ ََل َسِبيِل َرب

ِ
}اْدُع ا

َِِّت ِِهَ َأْحَسُن  ََّك ُهَو َأعَْْلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِِلِ َوُهَو َأعَْْلُ ِِبلُْمْهتَِديَن{َوَجاِدلُْهْم ِِبل نَّ َرب
ِ
وهذا منهج األنبياء  [ ، ١٢٥النحل: ]ا

  عليهم السالم يف دعوة أقوامهم وحرصهم على تطهري اجملتمعات من الشرك واألمراض واملعاصي، قال تعاىل: 

ًبا  أ خ اه مْ   م ْدي ن   و إ ىل  } ق  ْوم    ق ال   ش ع ي ْ ْيل   ف أ ْوف وا  ر بّ ك مْ   م نْ  ب  يّ ن ة   ج اء ْتك مْ  ق دْ  غ رْي ه   إ ل ه   م نْ   ل ك مْ   م ا  اّلَل   اْعب د وا  اي    الَناس   ت  ْبخ س وا   و ال   و اْلم يز ان   اْلك 
د وا و ال   أ ْشي اء ه مْ  ه ا ب  ْعد    اأْل ْرض   يف   ت  ْفس  ح  ت مْ   إ نْ  ل ك مْ   خ رْي   ذ ل ك مْ   إ ْصال  ر اط    ب ك لّ    ت  ْقع د وا  و ال  ( 85)  م ْؤم ن ني   ك ن ْ    ص 

 
 

 

 واحلج.  اهلجرة وكذا قبله ما يهدم اإلسالم كون   ابب ( ، 193، رقم)(113/ 1) أخرجه مسلم يف صحيحه( (41
 (154/ 1) السعادة دار مفتاحابن القيم، ( (42
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ت مْ   إ ذْ   و اذْك ر وا  ع و ًجا  و ت  ب ْغ وهن  ا  ب ه    آم ن    م نْ   اّللَ    س ب يل    ع نْ   و ت ص د ون    ت وع د ون   ثَ ر ك مْ   ق ل ياًل   ك ن ْ د ين    ع اق ب ة    ك ان    ك ْيف    و اْنظ ر وا  ف ك  األعراف:  ]{  اْلم ْفس 
٨٦ –  ٨٥ ] 

 من فىت  أن: »أمامة أيب وهذا مثال عملي على دعوة األنبياء ابحلكمة ومعاجلة األمراض االجتماعية عن
:  فقال م ْه، م هْ : فقالوا وزجروه، عليه القوم فأقبل الزان، يف يل ائذن هللا،  رسول اي: فقال  النيب أتى قريش

  حيبونه   الناس  وال: "  قال.  فداك  هللا   جعلين  وهللا،   ال:  قال"    ألمك؟  أُتبه : "  فقال  قريباً،  منه   فدان   ،"   ادنه "  
  الناس  وال: " قال. فداك هللا  جعلين هللا،  رسول  اي  وهللا  ال : قال".  البنتك؟ أفتحبه : " قال".  ألمهاهتم

  الناس   وال : "  قال.  فداك  هللا   جعلين  هللا،   رسول  اي   وهللا  ال :  قال"    ألختك؟   أفتحبه: "  قال".    لبناهتم   حيبونه
  الناس  وال: " قال. فداك هللا جعلين رسول، اي  وهللا ال: قال".  لعمتك؟ أُتبه: " قال".  ألخواهتم حيبونه
  الناس  وال: " قال. فداك هللا  جعلين هللا  رسول اي وهللا ال : قال".  خلالتك؟ أُتبه: " قال".  لعماهتم حيبونه
 فلم:  قال".    فرجه  وحصن  قلبه،   وطهر   ذنبه،   اغفر  اللهم: "  وقال  عليه،   يده  فوضع:  قال".    خلاالهتم   حيبونه
 ( 43).«شيء إىل يلتفت الفىت ذلك  بعد يكن

اليت حيصل هبا اإلصالح ويقّوم االعوجاج وُتارب األمراض االجتماعية،   النصيحةمن أساليب الدعوة و 
ُِِغُُكْ ِرَساََلِت َرِِبِ َوَأنَْصُح لَُُكْ َوَأعَْْلُ ِمَن   :مهمة ر س ل هللا عليهم الصالة والسالم قال تعاىل عن نوح    فكانت }ُأبَل

ِ َما ََل تَْعلَُموَن{ ُِِغُُكْ ِرَساََلِت َرِِبِ َوَأََن لَُُكْ ََنِِصٌ َأِمنٌي {:، وعن هود[٦٢]األعراف: اَّللَّ  .   [٦8]األعراف: }ُأبَل

 ،التشهري والفضيحة والطعن يف املنصوح ، فليس الغرضوالنصيحة يف السر أدعى للقبول منها يف العالنية
والتلميح   ليهم.؛ ملا فيها من التلطف والتحبب إاجتهد يف دعوة قومه سرًا وجهرا  نوح عليه السالم هذاف

احلجة الواضحة واإلقناع  معللني ابوتكون  إذا كان املنصوح لبيبًا ، قد ينفع أكثر من التصريح والتعريض
َِّبْعِِن َأْهِدَك    ه:قال هللا تعاىل على لسان ه، أاب ،كما خاطب إبراهيم  ِّنِ قَْد َجاَءِّن ِمَن الِْعْْلِ َما لَْم يَأْتَِك فَات

ِ
}ََيَأبَِت ا

{ِِصَ                                                               [٤٣]مرمي: اًطا َسِوَيا

 
 

 

 يف والطربان أمحد رواه وقال: (1/129) الفوائد ومنبع الزوائد ، واهليثمي يف: جممع(230/ 2) السنة لقوام والرتهيب األصبهان، أخرجه يف: الرتغيب( (43
 الصحيح . رجال ورجاله الكبري،
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قال رسول    :قال  والنصيحة تشمل النصح هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ،فعن متيم الداري  
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني  " الدين النصيحة ". قلنا :ملن؟ قال " هلل : هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ( 44) وعامتهم "

فالنصيحة هلل بوصفه مبا هو له أهل وطاعته واخلضوع له ولكتابه تعلمه وتعليمه  : قال ابن حجر رمحه هللا
به   واالقتداءولرسوله تعظيمه ونصره حيًا وميتًا وإحياء سنته  ،وتفهم معانيه وإقامة حدوده والعمل مبا فيه 

وألئمة املسلمني إعانتهم ومجع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ودفعهم عن  ، والذب عنه وحمبته
ولعامة املسلمني الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم   ،الظلم ابليت هي أحسن

  (45) .جوه األذى عنهم وأن حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه  وكف و 

ومن النصيحة توعية الفرد واجملتمع  عن اجلرائم االلكرتونية، والتحذير من سلبياهتا وغرس القيم العليا والرقابة 
 الذاتية واملعارف العلمية يف نفوسهم.

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ملا فيه من التواصي ابخلري واحلث عليه  والقرآن الكرمي يقرر أيضًا أمهية
والتحذير من الشر وبيان خطره، ففيه قوام اجملتمعات ومحايتها من األمراض أن ُتل فيها وإذا وقعت أن  

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن ِِبلْمَ   تسري يف أفرادها، قال تعاىل: ِ {}ُكْنُُتْ َخرْيَ ُأمَّ آل  ]  ْعُروِف َوتَْْنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ِِبَّللَّ

َلَّ قَِليًَل مِ  وقال تعاىل:[ ، ١١٠عمران: 
ِ
ْينَا  }فَلَْوََل ََكَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن قَْبِلُُكْ ُأولُو بَِقيٍَّة يَْْنَْوَن َعِن الَْفَساِد ِِف اْْلَْرِض ا ْن َأْنَ مَّ

ََّبعَ  يَن َظلَُموا َما ُأتْرِفُوا ِفيِه َوََكنُوا ُمْجرِِمنَي {ِمْْنُْم َوات ِ  الكفر وأهل معاصيهم،  عن املعاصي  أهل ، ينهون [١١٦هود: ] اَّلَّ
على    ونمجرمف  ونرموأهل الفساد عن فسادهم، ف  ي ْطه ر  اجملتمع  من األمراض ، وأما اجمل  به،   كفرهم  عن  ابهلل

أنفسهم وجمتمعهم وأسرهم ودايرهم، فإن العذاب ملا حَل ح َل ابجلميع: ق ل بت  الداير وتضرر اجملتمع واألفراد 
واألسرة والدواب والشجر واحلجر من تلك املعاصي اليت كانوا يفعلوهنا. فما كان ليهلكها بظلم وأهلها  

 . مصلحون
  

 

 .(55بيان أن الدين النصيحة رقم ) ، كتاب اإلميان ، ابب أخرجه مسلم يف: صحيحه( (44
 . 1/222جامع العلوم واحلكم  ابن رجب: ، وانظر: 1/138فتح الباري بتصرف: ابن حجر:  ((45
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 وهو الّدين، يف األعظم القطب هو  املنكر عن والّنهي ملعروفاب األمر إنّ : الغزايلّ  حامد أبو اإلمام قال
 واضمحّلت الّنبّوة لتعطّلت وعمله علمه  وأمهل بساطه  طوي  ولو  أمجعني،  النّبّيني له  هللا  ابتعث اّلذي  املهمّ 

  البالد،  وخربت اخلرق واّتسع الفساد واستشرى اجلهالة وشاعت الّضاللة وفشت الفرتة وعّمت الّداينة
 (46)  راجعون . إليه وإانّ  هلل فإانّ  خفنا  اّلذي كان  وقد الّتناد يوم إاّل  ابهلالك يشعروا ومل العباد، وهلك 

مما يسمح ابنتشار األمراض االجتماعية ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والتقاعس عن الوقوف يف و 
ائِيَل عَََل ِلَساِن  للمجتمعات قال تعاىل:وجه املفسدين ومدافعة شرهم وكيدهم  ْْسَ

ِ
يَن َكَفُروا ِمْن بَِِن ا ِ }لُِعَن اَّلَّ

دة:  املائ]( ََكنُوا ََل يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فََعلُوُه لَِبئَْس َما ََكنُوا يَْفَعلُوَن{78َداُووَد َوِعيََس ابِْن َمْرََيَ َذَِلَ ِبَما َعَصْوا َوََكنُوا يَْعتَُدوَن )

  فإن  فبلسانه،  يستطع مل فإن بيده،  فليغريه منكرا منكم رأى  من»:صلى هللا عليه وسلم  وقال،  [81 –  ٧٨
 .(47)«اإلميان   أضعف  وذلك  فبقلبه،  يستطع  مل

 : العالج ابلرتبية والقدوة احلسنة يف اجملتمع .  ثالثاملطلب ال
،  وتعديل السلوك، فها هو القرآن الكرمي يعاتب الصحابة    األخالقالرتبية اإلسالمية هلا األثر الكبري يف تنمية  

َشَع قُلُوُّبُْم  :اآلية هبذه  هللا  عاتبنا  أن وبني  إسالمنا بني كان  ما: قال مسعود ابن عن يَن أ َمنُوا َأْن ََتْ ِ }َألَْم يَأِْن ِلَّلَّ

} ِ ْكِر اَّللَّ القرآن على حماسن األخالق والبعد عن مساوئها من ، يربيهم (48) سنني. أربع إال[ 16: احلديد]َِّلِ
 خالل القصص القرآن كوصااي لقمان البنه . 

به يف فعله، ويراد منها يف املعىن األسوة والتقليد واحملاكاة    ىالقدوة من حيث هي متابعة من املقتدي للمقتدو 
 يقتدي املرء إال مبن أحبه  به نوعان: قدوة صاحلة وقدوة سيئة، وال ىوالتشبه، والقدوة من حيث املقتد

 وأعجب به وأكربه يف نفسه، وتكون القدوة يف األقوال واألفعال واملواقف .
  
 

 

 (306/ 2)الغزايل، إحياء علوم الدين ( (46
 والنهي ابملعروف األمر وأن  وينقص، يزيد اإلميان  وأن  اإلميان، من املنكر عن النهي كون   بيان  (، ابب78رقم ) ،( 69/ 1) أخرجه مسلم يف صحيحه( (47
 .واجبان  املنكر عن
  هللا لذكر قلوهبم ختشع أن  آمنوا للذين أين  أمل: تعاىل قوله يف ابب ( ،24رقم ) (2319/ 4) أخرجه مسلم يف صحيحه ((48
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وة احلسنة هلا األثر البالغ يف التأثري على اآلخرين، فالداعية املتصف ابلصفات احلميدة واألخالق  دفالق
عامة ويف أصحاب املعاصي   الناسالفاضلة واآلداب اإلسالمية الشك أنه سيكون له األثر الكبري يف 

قتدائهم وأتسيهم به، وكذلك املريب الناجح الذي يريب ابلفعال أكثر أثراً ممن يريب ايف  واملخالفات خاصة
 ابألقوال ، وهذا ملموس من األب واملعلم .

 وإذا كثر القدوات يف اجملتمع قّل املخالفون ومرتكبو اجلرائم واملتلبسون ابألمراض االجتماعية. 
وقد أمر هللا املؤمنني أن يتخذوا رسول هلل صلى هللا عليه وسلم أسوة وقدوة هلم يف عقيدهتم وأخالقهم  

َ  :وسلوكهم وعبادهتم قال تعاىل َ َوالَْيْوَم اْْل ِخَر َوَذَكَر اَّللَّ نٌَة ِلَمْن ََكَن يَْرُجو اَّللَّ ِ ُأْسَوٌة َحس َ   }لَقَْد ََكَن لَُُكْ ِِف َرُسوِل اَّللَّ

ومل    ومن دقيق املعىن يف هذه اآلية الكرمية أن هللا سبحانه جعل األسوة يف رسول هللا  ،  [  ٢١]األحزاب:  ا{َكثرِيً 
حيصره يف وصف خاص من أوصافه أو خلق من أخالقه أو عمل من أعماله الكرمية وما ذلك إال من أجل 

فيقتدى به صلى هللا عليه وسلم ابمتثال  أن يشمل االقتداء أقواله عليه الصالة والسالم وأفعاله وسريته كلها  
أوامره واجتناب نواهيه ويقتدى أبفعاله وسلوكه من الصرب والشجاعة والثبات واألدب وسائر أخالقه كما  

   (49). يشمل االقتداء أبنواع درجات االقتداء من الواجب واملستحب وغري ذلك مما هو حمل االقتداء

ينظر إليها املقصرون فريون رأي العني احلياة السعيدة   رية طيبة فالقدوة حمط أنظار الناس فإن كانت خ
 وتتقرب إليها النفوس    فتتطلع  واالطمئنان األسري وصفاء القلب والتعاون االجتماعي واالعتدال االقتصادي

 . وسلوك مسلكها واالقتداء هبا إىل معرفتها واجللوس معها، 
مبن خالف عمله   االقتداءمبن وافق فعله قوله ، ويف املقابل عدم  واالقتداءوالنفوس جمبولة على االنتفاع 

نًا َوَما ُأِريُد  ولذا قال شعيب عليه السالم لقومه: قوله، ِِنٍَة ِمْن َرِِبِ َوَرَزقَِِن ِمنُْه ِرْزقًا َحس َ ْن ُكْنُت عَََل بَي
ِ
}ََيقَْوِم َأَرَأيُُْتْ ا

ِ َأْن أُ  َلَّ ِِبَّللَّ
ِ
تََطْعُت َوَما تَْوِفيِقي ا ْصََلَح َما اس ْ

ِ
َلَّ اَْل

ِ
ْن ُأِريُد ا

ِ
ََل َما َأَّْنَاُُكْ َعْنُه ا

ِ
لَْيِه ُأِنيُب{َخاِلَفُُكْ ا

ِ
ُْت َوا  [  ٨٨]هود:  عَلَْيِه تََوُكَّ

 احلق وغضب والقدوة األوىل رسولنا صلى هللا عليه وسلم يف أخالقه من كرم وصرب ورمحه ولني وقوة يف
 حملارم هللا ورأفة ورمحة ابملؤمنني، ويف عبادته من حسن أداء وخشوع وطول قيام وتلذذ هبا، ويف زهده وخوفه  

 

 

  . 5القدوة مبادئ ومناذج ، ص انظر: ابن محيد، ( (49
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ََّك لََعََل ُخلٍُق َعِظمٍي{ وحىت يف تعامله مع املشركني، ولذا وصفه هللا أببلغ وصف فقال: من هللا، ن
ِ
[   ٤]القلم:  }َوا

وقد أمر هللا نبيه أن يتخذهم قدوة فبعد أن ذكر  ين اصطفاهم واختارهم،هللا عز وجل رسله الذ ذكر مث
ُ فَِِبَُداُُهُ اْقتَِدْه { بعضهم يف سورة األنعام قال: يَن َهَدى اَّللَّ ِ ولنتأمل كيف كان سلوكه   .[ ٩٠]األنعام: }ُأولَئَِك اَّلَّ

األمصار ابلقدوة احلسنة . غوا هذا الدين يف كثري من بلّ فصحابه وتربية أل دعوة إىل اإلسالم 
والعزلة عن اجملتمع واالنقطاع عنهم ت فقد االستفادة من الرتبية والقدوة احلسنة وهذا يكون ابلعكوف على  

واجملتمع  شبكات التواصل االجتماعي واإلنرتنت فيضعف إدراكهم لتوجيهات اآلابء ويقل أتثرهم بقيم األسرة  
. 

 : العالج إبقامة احلدود الشرعية .  رابعاملطلب ال
زجر القرآن الكرمي الفساد وأهله ومقت كل أمر ال يستقيم به اجملتمع، وحكم ابلعدل يف مجيع األمور، ومن ذلك إقامة 

بَيَْْنُْم ِبَما }َوَأِن اْحُُكْ    واآلخرة، وبرتكها حيل اخلسار، قال تعاىل:  الدنيا  يف  هبا الفالح الشرعية اليت حيصل  احلدود

نْ 
ِ
لَْيَك فَا

ِ
ُ ا َِّبْع َأْهَواَءُُهْ َواْحَذْرُُهْ َأْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما َأنَْزَل اَّللَّ ُ َوََل تَت ُ َأْن يُِصيَِبُْم ِبَبْعِض َأنَْزَل اَّللَّ ََّما يُرِيُد اَّللَّ َّْوا فَاعَْْلْ َأن  تََول

نَّ َكثرًِيا ِمَن النَّا
ِ
ْم َوا ِ ُحْْكًا ِلقَْوٍم يُوِقنُوَن{49ِس لََفاِسُقوَن )ُذنُوِّبِ   [50  ،49:  املائدة]  ( َأفَُحُْكَ الَْجاِهِليَِّة يَْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَّ

وما يعيشه العامل اليوم من ظلم وطغيان، ومتسك بقوانني ال تتوافق مع مصاحل اجملتمعات االقتصادية  
والسياسية والعلمية واألخالقية مما أدى إىل اهنيار األسرة وتفككها وفقد التواصل والرتابط واالجتماعية 

والتكافل، حىت فقد اإلنسان آدميته يف بعض اجملتمعات، مما يزيدان يقيناً أنه ال يصلح أي جمتمع إال بنظام  
لَْيَك الِْكتَاَب ِِبلَْحِقِ ُمَصدِِ  إسالمي، قال تعاىل: 

ِ
ُ }َوَأنَْزلْنَا ا قًا ِلَما بنَْيَ يََديِْه ِمَن الِْكتَاِب َوُمَهْيِمنًا عَلَْيِه فَاْحُُكْ بَيَْْنُْم ِبَما َأنَْزَل اَّللَّ

} َِّبْع َأْهَواَءُُهْ ََعَّا َجاَءَك ِمَن الَْحِقِ  [ ٤٨املائدة: ]َوََل تَت

لب عليه الطغيان يف جوابه للنجاشي الفرق بني جمتمع يغ ولقد صور لنا ذلك جعفر بن أيب طالب  
 ي ْت ة وأنكل األصنام نعبد   جاهلية، أهل   قوماً  كنا  امللك  أيها: وجمتمع مبين على العدل، فقال

  وأنيت امل
، مَنا القو ي   وأيكل   اجلوار األرحام ون سيء ونقطع الفواحش  إلين ا هللا بعث حىت ذلك  على فكَنا الضعيف 

 حنن نعبد كَنا  ما وخنلع   ونعبده لنوّحد ه هللا، إىل فدعاان. وعفافه وأمانته وصدق ه نسبه  نعرف منا، رسوالً 
   دونه  من وآابؤان
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 احملارم   عن والكفّ  اجلوار وحسن الرحم وصلة األمانة وأداء احلديث بصدق وأم ر ان واألواثن، احلجارة من

  نشرك  وال  وحده   هللا   نعبد  أن   وأمران  احملصنة   وقذف  اليتيم  مال  وأكل  الّزور  وقول  الفواحش  عن  وهناان   والدماء
 (50)  والصيام... . والزكاة ابلصالة  وأمران شيئاً  به

وتصان   احلقوق وتؤدىالدماء  قنُتو  هبا األنفس فظُت اليت هبا إقامة احلدودفكان يف شرع هللا تعاىل 
حدود هللا يف األرض ينتشر الفساد ال ي سطى على األموال واملمتلكات؛ وبتعطيل  قل اجلرائم، و تو   األعراض

ْرََنهَ   واملفسدين يف اجملتمعات قال تعاىل: ِفْيَا فََفَسُقوا ِفْيَا فََحقَّ عَلَْْيَا الْقَْوُل فََدمَّ َذا َأَرْدََن َأْن َُّنِِْلَ قَْريًَة َأَمْرََن ُمُْتَ
ِ
ا تَْدِمرًيا{ }َوا

}َوََكَن ِِف الَْمِدينَِة تِْسَعُة َرْهطٍ يُْفِسُدوَن ِِف اْْلَْرِض   ويف بيان خطورة املفسدين على قلتهم قال تعاىل:   ،[ ١٦اإلسراء:  ]

ردع للمجرمني واملفسدين وقطع لدابرهم إقامة احلدود الشرعية ، فال شك أن [٤٨النمل: ] َوََل يُْصِلُحوَن{
إقامة    قال أبو هريرة تسلطهم، وليكونوا عربة لغريهم، وإيقاف جلرأهتم على انتهاك حقوق اجملتمع ومنع

 (51) حد أبرض خري ألهلها من مطر أربعني ليلة.

قال ابن    ،  [١٧٩البقرة:  ]}َولَُُكْ ِِف الِْقَصاِص َحيَاٌة ََيُأوِِل اْْلَلَْباِب لََعلَُُّكْ تَتَُّقوَن{  ولقد مسى هللا القصاص حياة قال تعاىل:
  حياته  حب  وآثر  وارتدع، القتل عن كفّ   قتله مبن ق ص اصاً  يقتل  أنه  توهم إذا القاتل  ألن القيم: وذلك 

   .قتله أراد وملن  له  حياة  فيه فكان. ونفسه
 عشرية  من وجدوه من كل  به  وقبيلتهم قتلوا عشريهتم من الرجل قتل إذا كانوا  أهنم وهو: آخر وجه ومن

 تعاىل هللا فشرع مؤنته، وتشتد ضرره، يعم ما واهلالك الفساد من ذلك  يف وكان. وقبيلته وحّيه القاتل
  القصاص   يف  احلياة   تكن  ومل.  وأقاربه   وحّيه   عشريته   حياة  ذلك   ففي.  قاتله  غري  ابملقتول  يقتل   ال  وأن   القصاص،

  القصاص فتضمن غريه،  ال  ابملقتول وحده القاتل يؤخذ قصاصا،  كونه   حيث من  بل قتل، إنه  حيث من
 (52)  .الوجهني يف احلياة

 
 

 . . (336/ 1) النبوية ، وانظر: ابن هشام السرية(357/ 2) أخرجه أمحد يف املسند( (50
 (. 1/463سلسلة األحاديث الصحيحة )يف   (، وحسنه األلبان35مايل رواية ابن مهدي الفارسي )ص: األ ،( احملاملي(51
 . (145: ص) الكرمي  القرآن  تفسري القيم، ابن ((52



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 185 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ْم ِفْيَا َأنَّ النَّْفَس ِِبلنَّْفِس َوالَْعنْيَ  وحىت ال يعتدي أحد على أحد وليسود األمن واألمان قال تعاىل:  }َوَكتَبْنَا عَلَْْيِ

ِنِ َوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمْن  نَّ ِِبلِسِ ُ ِِبلَْعنْيِ َواْْلَنَْف ِِبْْلَنِْف َواْْلُُذَن ِِبْْلُُذِن َوالِسِ ُُكْ ِبَما َأنَْزَل اَّللَّ َق ِبِه فَُهَو َكفَّاَرٌة ََلُ َوَمْن لَْم حَيْ تََصدَّ

اِلُموَن{   [٤٥املائدة: ]فَأُولَئَِك ُُهُ الظَّ

يَن  بل حارب القرآن شىت أنواع الفساد ليبقى اجملتمع ساملًا من األمراض املهلكة قال تعاىل:   ِ ََّما َجَزاُء اَّلَّ ن
ِ
}ا

َع َأيِْدَيِ  َ َوَرُسوََلُ َويَْسَعْوَن ِِف اْْلَْرِض فََساًدا َأْن يُقَتَّلُوا َأْو يَُصلَُّبوا َأْو تُقَطَّ ِمْن ِخََلٍف َأْو يُْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض  ْم َوَأْرُجلُُهمْ حُيَارِبُوَن اَّللَّ

نَْيا َولَهُْم ِِف اْْل ِخَرِة عََذاٌب َعِظمٌي{   [٣٣املائدة: ] َذَِلَ لَهُْم ِخْزٌي ِِف الُّ

إن ُتديد املسؤولية اجلنائية عن جرائم اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي والعقوابت املرتتبة عليها  
م والذي وضع عدة  1994ذا عقد املؤمتر اخلامس عشر يف الربازيل عام وإيضاحها أصبح ضرورايً، ول

توصيات حول جرائم اإلنرتنت ومراقبتها، وإن يف الشريعة اإلسالمية ما يغين عن تلك القوانني، فالشريعة 
ية  كفيلة بتحديد اجلرمية والعقوبة املرتتبة عليها سواء كانت حداً أو تعزيراً، ومع ذلك فالبد من أسس تنظيم

لتحديد اجلهة املخولة للتعامل مع جرائم اإلنرتنت، ولقد كشفت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
 (53)  بعض اإلجراءات األمنية الستخدام شبكة اإلنرتنت يف السعودية لردع مرتكيب اجلرائم واحلد منها.

 اخلامتة
 :وبعد         ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  

بكتابة هذا املوضوع الذي يعاجل شيئا من أمراض اجملتمع معتمداً على كتاب هللا وإظهار   عليّ  فقد مّن هللا
 منهج القرآن وحاجة البشرية إىل تطبيقه ليسعدوا يف الدنيا واآلخرة. 

 :  إىل ما يليالبحث وخنلص من هذا 
 أن سبب األمراض االجتماعية هو البعد عن كتاب هللا والعمل به.   -1
 اختالف األمراض يف اجملتمعات حبسب قرهبا وبعدها عن القرآن الكرمي . -2
 بداية نشوء األمراض االجتماعية من أمراض القلوب وعللها .أن  -3
 . والنسل والعقل واملال، وحارب كل ضرر ميسهاأن اإلسالم حفظ الكليات اخلمس: الدين والنفس   -4

 

 بتصرف. 46-40انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (53
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 .   أن القرآن الكرمي قّبح أمراض اجملتمعات ونفر منها -5
 إقامة احلدود الشرعية حفظ للمجتمعات من مزالق الظلم والطغيان والتفكك . -6
والتشرذم واخلالف يف اجملتمعات بسبب البعد   وقوع األزمات الطاحنة والكوارث املدمرة واالحرتاب   -7

   نهج القرآن الكرمي وتعاليمه. عن م
 صاحلة لكل اجملتمعات، فهو احلّل ملا تعانيه من األمراض. هأحكامو  منهج القرآن الكرمي -8
ضرورة إبظهار منهج القرآن الكرمي يف رعاية اجملتمعات وحفظها يف خمتلف وسائل اإلعالم ولكل  -9
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 ة على ما وفق وأعان وسدد .. وأخرياً أشكر هللا أوالً وأخراً ، فله الفضل واملن

من هللا   أرجو ، و وال تنضب كنوزه  رائده ومهما ب ذل من اجلهد فإن القرآن ال تنتهي عجائبه وال تنقطع ف 
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ABSTRACT 

Every nation has its own cultural heritage on which its elements of identity are 

built.  And it hopes to derive from it the conditions of its renaissance. The Arab 

and Islamic nation has a huge and diverse heritage that has accumulated over 

many centuries, in which Arabs and Muslims have excelled and made their mark 

in various modules of science and knowledge. They were also exceptional in 

writing many books which reflected tremendous contribution of Arab and Islamic 

civilization to the development of human knowledge as a whole.  

With all the efforts of the contemporary scholars to study and review this vast 

heritage, and their attempt to benefit from it as much as possible, owing to the 

range of difficulties and obstacles; numerous of those valuable writings and 

manuscripts remained in the shelves and antique bookstores. 

This humble research is an attempt to identify one the most important Arabic and 

Islamic sciences that have been long ago marginalized and forgotten. This is 

about cryptography. This science was originated and developed by Arabs. They 

contributed and excelled in it and wrote many works on it. 

Cryptography is the science that studies the ways and the methods of storing 

information by transforming this information from its natural form into an 

incomprehensible form, and finding the appropriate way to transform the 

information from the first to the second or vice versa. 
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صامللخ  

وأتمل أن تستقي منه شروط  عليه،وتبين عليه مقومات هويتها، لكل أمة من األمم تراث حضاري ترتكز
واإلسالمية تراث ضخم ومتنوع تراكم على طول قرون عديدة أبدع فيه العرب واملسلمون هنضتها.ولألمة العربية 

وأدلوا بدلوهم يف خمتلف أصناف العلوم واملعرفة،وبرعوا يف انتاج مؤلفات ومصنفات عكست مدى اإلسهامات 
 الكبرية للحضارة العربية اإلسالمية يف تطور املعرفة اإلنسانية أبكملها.

اجملهودات اليت يبذهلا الباحثون املعاصرون لدراسة وحتقيق هذا الرتاث الضخم،وحماولة اإلستفادة منه ومع كل 
قدراإلمكان،ظلت العديد من الكتاابت القيمة واملخطوطات حبيسة الرفوف واملكتبات العتيقة،نظرا جملموعة من 

 الصعوابت والعوائق.
م العلوم العربية اإلسالمية اليت طاهلا التهميش والنسيان،ويتعلق هذا البحث املتواضع هو حماولة للتعريف أبحد أه

 األمر بعلم التعمية،هذا العلم الذين يدين للعرب والدة ونشأة أسهموا وبرعوا فيه وصنفوا فيه املصنفات الكثرية.
شكلها  ه املعلومات منذلك بتحويل هذيبحث يف طرق وأساليب  إخفاء املعلومات و ذي والتعمية  هوالعلم ال

الطبيعي املفهوم إىل شكل غري مفهوم، مع إجياد الطريقة املناسبة لتحويل املعلومات من احلالة األوىل  إىل الثانية أو 
 .العكس
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 مقدمة
جلأ اإلنسان مند القدم إىل انتهاج أساليب متعددة إلخفاء بعض ما يكتبه أو ما يتحدث به، ليبقى سرا ال يعرفه إال من 

ن وقع املكتوب بيد انس آخرين ال يفهمون معناه،وقد كان للعرب واملسلمني  مسامهات كثرية يف إرسل إليه، و حىت أ  
ا اجملال، بل هم أول من وضعوا أسسه و مناهجه و صاغوا قواعده، و ألفوا و نظروا فيه املؤلفات العديدةـ، ليتطور ذ ه

 فيهما بعد إىل مايسمى اليوم بعلم التشفري .
ا  الرتاث العريب اإلسالمي الضخم فباستثناء الكتاب ذ املالحظ أن  املؤرخني و الباحثني املعاصرين مل يهتموا  كثريا هبلكن  

ال جند أي أحباث أو دراسات   -أجزاء 3ي صدر يف ذ ال-اجلماعي " علم التعمية و استخراج املعمى عند العرب" 
 م التعمية .ية يف موضوع مسامهات العرب و املسلمني يف علجد   

و البحث يف موضوع التعمية جد شاق و مضين فهو  يتطلب التعمق يف دراسة ، املخطوطات و  معرفة كبرية ابللغة 
ا املوضوع يستنفد  وقتا  ذ العربية و اللسانيات وعلم الصوتيات، انهيك عن الطرق اإلحصائية والرايضية .كما أن ه

 يد من االختصاصات و احلقول املعرفية.ه تستوجب تشارك العد و دراست   وجهدا كبربين
ا البحث هوحماولة متواضعة و بسيطة لرصد أهم مراحل و عوامل نشوء و تطور علم التعمية عند العرب، مع ذ إن ه

 تسليط الضوء على إسهامات  اثنني من أهم علماء علم التعمية العرب و مها الكندي و ابن الدريهم
فصول رئيسية يتعلق األول ب تطور علم التعمية عند العرب و عالقته مع العلوم  3ا البحث اىل ذ و قد قسمت ه

ا العلم و الفصل الثالث خصصتنه البن الدر ذ األخرى،  أما الفصل الثان فهو عن الكندي و جهوده يف إرساء قواعد ه
 .هيم و بعض طرقه يف علم التعمية
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 العرب و عالقته مع العلوم األخرىالفصل األول: تطور علم التعمية عند  
دين للعرب والدة ونشأة و تطورا، وهو ليس كغريه من العلوم اليت ترجم العرب عترب علم التعمية واحدا من علوم كثرية ت  ي  

، كان للعرب الفضل الكبري يف وضع  ح  بعض أصوهلا وطورها كالرايضيات والفيزايء و الفلسفة وإمنا هو علم عريب ق  
أسسه وإرساء قواعده،وتطويره إىل أن بلغ مرحلة  انضجة ، كما أهنم أول من كتب يف طرائق التعمية الرئيسية اليت ما 

 1نفك العامل يستخدم بعضها حىت اآلن وهم أو ملن وضع املنهجيات األساسية يف استخراج املعمى.إ
ره عند العرب ارتبط مبجموعة، من العوامل الثقافية واحلضارية و السياسية بل إن تشكله كما أن بروز هذا العلم و تطو 

 كعلم قائم بذاته كان  عرب مسارات اترخيية متعددة  تعلق  ابألساس بتفاعله مع علوم أخرى .
 ميكن تقسيم اتريخ علم التعمية إىل مرحلتني كبريتني:و
 و هي الفرتة ستعمال و التداول: حقبة اإل-

 
غرقة يف القدم  واليت  استخدم فيها الشعوب القدمية  وخاصة املصريون امل

القدامى التعمية بتبديل بعض أشكال الكتابة لديهم أبخرى، و املقصود هنا بتاريخ هذه احلقبة تتبع استعمال اإلنسان 
ا جد صعبة و متتد هذه الفرتة التعمية إلخفاء بعض املعلومات اليت يكتبها أو يرسلها، على حنو جيعل معرفة اآلخرين هل

و حىت القرن األول اهلجري الثامن امليالدي حيث بدأ العرب   -على ضفاف النيل–قبل امليالد    1900من حوايل عام  
 2مبعاجلة التعمية ابعتبارها علما 

      ه له أسسه هذه املرحلة  كانت  التعمية جد بسيطة، ومل ترتقي لتكون علما قائمًا بذاتو ميكن القول أنه خالل 
 The Codeالذي أرخ لعلم التعمية يف كتابه"     David Kahnومناهجه ويف هذا الصدد يقول املؤرخ األمريكي  

Breakers": 
"مل جند يف أي من الكتاابت اليت نقبنا عنها أي أثر واضح لعلم استخراج املعمى حىت اآلن. و على الرغم من وجود 
 بعض احلاالت املعزولة العرضية مثل: الرجال اإليرلندين األربعة،أو دانييل،أو أي مصريني ميكن أن يكونوا قد استخرجوا 

 
 
 

 

 1،  1مطبوعات جممع اللغة العربية،دمشق،ط أجزاء، 3علم التعمية و استخراج املعمى،  حسن الطيان حممد مرااييت، حيىي مري علم. حممد 
 .9، ص، 1،اجلزء 1987

 46املرجع نفسه،ص، 2
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 يوجد شيء يف علم استخراج املعمى . وابلتايل فإن علم التعمية الذي يشمل بعض كتاابت املقابر اهلريوغليفية،فإنه ال
يه بني العرب، فقد كانوا ...ولد علم التعمية بشق  ]القرن السابع [علمي التعمية واستخراج املعمى مل يولد حىت هذا التاريخ

 3أول من اكتشف طرق استخراج املعمى و كتبها و دوهنا..."
مقولته هذه على ما اطلع عليه يف كتاب صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء للقلقشندى اعتمد كهن يف 

" عو ل فيه على كالم 1418هـ/821) م( حيث أفرد القلقشندى فصاًل كامال أمساه "إخفاء ما يف الكتب من السر  
و اليت سيأيت احلديث عنه  رجل يدعى ابن الدر يهم، وأكثر النقل عن رسالته املسماة "مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز

 4الحقا
يبدو أن علم التعمية نشأ و تطور على أيدي العرب و املسلمني،  و لو أن ممارسته كحاجة فرضها الواقع منذ زمن 

واجلانب  ن املؤرخ ديفد كهن ميز بني التعمية و استخراج املعمى و الواضح هنا أنه يقصد اجلانب النظريأطويل. كما 
 التطبيقي من  هذا العلم .

ت املبادئ و خالل هذه الفرتة مت وضع القواعد األساسية هلذا العلم وحل  حقبة معاجلة التعمية و استخراجها علميا:  -
 والطرق املستخدمة فيه و جرى تقوميها و هيكلتها و تدوين نتائجها.

كيسان، و ابن وحشية النبطي و أيب حامت السجستان،و ابتدأت هذه احلقبة "املمتدة" ابخلليل ابن أمحد الفراهيدي،و ابن  
و استعماال، و قد استمرت  توجت بعمل يعقوب الكندي الذي أوىف فيه على الغاية دقة و مشوال و حتليال و تصنيفا 

هذه احلقبة حىت اترخيينا املعاصر بني مجود و ازدهار ، فقد بدأ هذا العلم يفقد بريقه بعد عصر الكندي إىل أن أتت 
فكثرت الكتب املصنفة فيها على أيدي   14و13اهلجمات املغولية  و احلمالت الصليبية ،فازدهر من جديد يف القرنني  

 مث خفقت اثنية لتظهر يف الغرب برتمجات و اقتباسات عن الكتب العربية مع 5و ابن الدريهم ابن دنيز و ابن عدالن  
 
 
 

 
ه،ص،3  47املرجع نفس 
 2016-01-14الفحص . اتريخ 2012العرب والتشفري تعريب وتطوير: أسامة بن حجر الغامدي.مقال يف مدونة ابن جحر ،أكتوبر 4

http://www.ibn-hajar.com/2012/10/cryptology.html 
 48علم التعمية و استخراج املعمى ...،مرجع سابق،ص.5
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ليون ابتيستا على أيدي 16و بداية القرن 15شيء من الزايدة و التطوير  يف هناية القرن 
وبليز دي  G.B.Belaso وجيوفان بيالسو .J.Trithemiusتريتميوس ويوهانس ، L.B.Albertiألربيت

 6املية األوىلالعمل مرة أخرى يف هذا العلم مرة أخرى ليظفر من جديد قبيل احلرب الع  مث خف   .B.Vigenereفيجنري
 مث يستمر اليوم مبا يسمى التشفري .

كانت هذه نظرة عامة عن تطور علم التعمية ومراحله الكربى، و جتدر اإلشارة إىل أن هذا العلم ازدهر و تطور بسبب 
 و حضارية  معينة ،مرت هبا  احلضارة العربية اإلسالمية  و اليت ميكن إمجاهلا يف اآليت:   ظروف اترخيية

رجم دهار حركة الرتمجة اىل اللغة العربية يف العامل العريب و اإلسالمي ،خاصة يف القرون الثالثة األوىل للهجرة فقد ت  ز إ_  1
ا اىل حماولة  ترمجة بعض ما كان ذ عدد كبري من املؤلفات السراينية و النبطية واليواننية والفارسية ...بل جتاوز العرب ه

اة مثل كتب الكيمياء الكتاابت معم     هذهاىل دراسة تلك اللغات ،وقد كانت بعض من    مكتواب ابللغات البائدة ،مما دعا
و من هنا سامهت الرتمجة اىل حد  7العرب على فهم تلك األمور املعماة   لك من رغبةذو السحر و الفلسفة فضاعف 

 كبري يف بداية االهتمام بعلم التعمية و استخراج املعمى .
 ه اللغة ووضع قواعد هلاذ اللغة العربية يف مساحات واسعة من العامل، أبدى احلاجة املاسة إىل دراسة ه_ إن انتشار 2

ه( فقد نسب 170وجند أن الكثري من اللغويني العرب برعوا كذلك يف علم التعمية كاخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت
ملعطيات اللغوية اهلامة يف جمال التعمية ما أمساه الكندي إليه كتاب يف التعمية امسه" طبقات النحويني واللغويني".و من "ا

و تواتر احلروف يف   -سواء كانت جذورا أم مزيدة-"كمية... و كيفية" فاألوىل تتعلق بتواتر احلروف و أطوال الكلمات
 كن أن أيتلف من مواقع الكلمة و األصيل و الزائد منها ...اخل و الثانية تتعلق بنسج الكلمة العربية و بنيتها أي ما مي

 
 
 
 
 

 
 .http://www.marefa.orgاتريخ التعمية2016-01-14اتريخ التعمية، مقال منشور يف جملة عامل املعرفة اإللكرتونية اتريخ الفحص 6
صنف أبو القاسم   بن إبراهيم مؤلفا يف أقالم القدماء مساه "حل الرموز و برء األقسام يف كشف أصول اللغات و األقالم" كما وضع النون املصري ثوابن  7

 .57علم التعمية ... مرجع سابق ص  –أمحد العراقي رسالته " حل الرموز و فتح أقفال الكنوز" 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B2_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ا ابإلضافة إىل تطوير علم اللسانيات و النحو و ذ ه 8احلروف فيها، و ما ال ميكن أن أيتلف ابلتقدمي والتأخري...اخل"
 الصرف و وضع املعاجم .

االهتمام بعلم الرايضيات و تطوير املعارف و التحليالت الربهانية كان من العوامل اليت أدت إىل تطور علم التعمية،   -3
وغريها    فحاجة العرب و املسلمني إىل حساب يتعلق ابإلرث و تقسيم األراضي و الزكاة و أعمال اهلندسة والفلك 

اب و اجلرب، كما أن علم التعمية ما كان ليتطور لوال استخدام األرقام من العلوم ساهم بشكل كبري يف تطور علمي احلس
 9.العربية و عمليات الضرب و القسمة

انتشار القراءة و الكتابة و القراءة يف العامل العريب و اإلسالمي، كان من األسباب الغري املباشرة اليت أدت إىل تقدم   -4
ذا األمر أمثال دافيد كهن فعدم انتشار الكتابة و القراءة على حنو واسع يف علم التعمية و يشهد العديد من املؤرخني هبه 

 10.احلضارات القدمية كان أحد مسببات عدم قيام علم التعمية
ى كما أن االستقرار كن القول إن تضافر هذه العوامل كلها ساهم بشكل كبري يف تطور علم التعمية واستخراج املعم  مي  

للهجرة كان له بعيد األثر يف نشأة و ازدهار عدة علوم أخرى سامهت   3يب و اإلسالمي خالل ق  الذي عرفه العامل العر 
 بشكل مباشر  يف وضع األسس العامة و املناهج األساسية يف علم التعمية.

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 . 60-59املرجع نفسه ص  8
 . 68املرجع نفسه، 9

 . 62املرجع نفسه. 10
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 ووضع املبادئ األساسية يف علم التعمية  هـ(:256هـ/185)  الفصل الثاين: الكندي
لد ابلكوفة ونشأ ابلبصرة وانتقل إىل بغداد، كان عاملا ابلطب والفلسفة ، و  11هو أبو يوسف يعقوب بن بن قيس الكندي

هـ( يف الفهرست بقوله: "فاضل 438واحلساب والفيزايء والكيمياء وغريها من علوم عصره، وقد وصفه ابن الندمي )تويف  
هـ( 688، وقد عده ابن أيب اصيبعة )تويف سنة  12وواحد عصره يف معرفة العلوم أبسرها، ويسمى فيلسوف العرب"  دهره،

، كما كان رائدا يف حتليل الشفرات، 13"مع حنني ابن إسحاق واثبت ابن قرة وابن فرخان الطربي حذ اق الرتمجة املسلمني"
 املسماة "رسالة يف استخراج املعمى"  حيث اشتهر جبهوده يف علم التعمية من خالل رسالته

ي مجع بني ذ ا الرجل الذ ا الباب فموسوعية هذ ف يف هل   كن اعتبار مصنف الكندي يف استخراج املعمى من أقدم ما أ  مي  
 ة .د  ا ابلدقة املنهجية و اجل  ذ فه هإدارة بيت احلكمة، و التأليف يف خمتلف الفنون طبعت مصن  

البحث إدراج كل الطرق اليت حددها الكندي الستخراج وفك اخلطاابت املعماة بل سنكتفي ا ذ ليس ابملقدور يف ه
ابإلشارة إىل بعضها، فإىل جانب التعمية البسيطة و املركبة بتبديل احلروف برموز أو أبرقام أو أبرقام أو بشكلني جمتمعني 

يه عليه يستند الكندي إىل طريقتني  قصد أو بتغيري وضع احلروف يف النص إلرابك كل من حاول استخراجها ابلتمو 
 14استخراج امللبس و مها  التحليل الكمي و الكيفي

ي خطت به ذ ستدعي معرفة اللسان اله عترب الكندي أن لكل لغة تواتر خاص هبا فاملنهج الكمي يف استخراج املعمى ي  ي  
غة الستخراج املعمى كما يعرض الكندي لكيفية الرسالة املراد فك معناها، و معرفة تواتر احلروف يف استعمال هاته الل

إبحصاء الرموز أو ." fréquence des lettresرف الحقا يف أورواب ب استعمال نظرية تواتر احلروف أو ما ع  
 15األشكال أو احلروف املتكررة يف نص طويل نسبيا و من مت توظيف احلصيلة مبنهجية اإلحصاء الستخراج املعمى

 
 
 

 
 206م، ص1979-1978ابن أيب أصيبعة عيون األنباء يف طبقات األطباء،)غري حمقق( دار الثقافة بريوت لبنان  -11
 358ابن الندمي، الفهرست يف أخبار العلماء واملصنفني من القدماء واحملدثني وأمساء كتبهم، دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان، ص -12
 207األطباء"، مصدر سابق، ص "عيون األنباء يف طبقات  -13
شورات طارق املدن، حول علم التعمية يف الرتاث العريب اإلسالمي.مقال ضمن كتاب احلرب و اإلعالم يف التاريخ،تنسيق عبد احلميد الصنهاجي، من  14

 30،ص 2008، سنة 92كلية اآلداب وجدة رقم 
 . 31املرجع نفسه ،ص  15
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لك اللسان كتاب قدر ذا عرف أبي لسان هو أن يوجد من  ذا حنتال به الستنباط الكتاب املعمى إم  الكندي " فم  يقول  
ي يليه ذ ما يقع يف جلد أو ما أشبهه فنعد ما فيه من كل نوع من أنواع حروفه ، فنكتب على أكثرها عددا األول ، و ال

لك حىت أنيت على مجيع أنواع احلروف فننظر اىل أكثرها عددا ذ الثالث و كلك يف الكثرة  ذي يلي  ذ يف الكثرة الثان و ال
ي يليه يف الكثرة فنسميه بسمة ذ ي يليه يف الكثرة فنسمه بسمة احلرف الثان و الذفنسمه بسمة احلرف األول و ال

 16لك حىت تنفد أنواع صور حروف الكتاب املعماة اليت قصد الستنباطه" ذ احلرف الثالث مث ك
ص كيفية  استخراج املعمى بطريقة كمية تستند  إىل مناهج إحصائية خالصة، و هي  تستوجب التدقيق يف ا الن  ذ  هبني   ي  

ه ذ ه احلروف و إجياد احلروف األكثر ورودا يف النص ابلرتتيب و من خالل هذ حروف النص املراد فك معناه مع عد ه
 احلروف يتم  تكوين اجلمل املعماة.

لك اىل احليل الكيفية أي معرفة احلروف املتنافرة و املؤتلفة و معرفة الثنائيات الكثرية الواردة يف اللغة ذ و يلجأ الكندي ك
على... لفك ما استعصى من الكلمات الثنائية املرموزة بعد منهج تواتر  -من... مث الثالثيات كما-مل-ال-العربية ك ما

 17احلروف
ي ذ الكندي "فينبغي أن يستعمل يف استنباط احلروف حيلة اثنية من الكيفية و هي أن يعرف ما يف اللسان ال  يقول

ا و قع النظر ذقصد االستنباط املعمى من احلروف اليت أيتلف بعضها ببعض و احلروف اليت ال أيتلف بعضها ببعض فإ
 18نها نظر هل مها مما أيتلف يف دلك اللسان أم ال" و ما تشهد عليه مراكب العدد يف الكثرة و القلة على حرفني م

ه الطريقة من أهم الطرق يف استخراج املعمى عند الكندي و هي تستوجب قواعد و قوانني لسانية و لغوية ذ عترب هت  
بىن منه و ما ال ميكن مما ينضوي ه الطريقة يبحث يف األساس يف نسج الكلمات ،و ما ميكن أن ت  ذلك أن استخدام هذ

ه القوانني عموما بتقسيمه حروف اللغة العربية إىل أصلية و هي ستة ذحتت علم قوانني األلفاظ املفردة ، وتتلخص ه
 عشرا حرفا ال تكون زائدة بوجه من الوجوه و متغرية و هي اثنا عشر حرفا ، كما يشرح الكندي قوانني امتناع اقرتان  

 
 
 

 
 216علم التعمية و استخراج املعمى ... مرجع سابق ص،  16
 33...مرجع سابق،ص طارق مدن  17
 املكان نفسه   18
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كر مع كل ذ القوانني ابحلروف األصلية مث يستعرضها حرفا حرفا حسب الرتتيب اهلجائي و يه  ذ اللغة العربية  و حيصر ه
ا و قد بلغ جمموع حاالت التنافر بني احلروف ) أو ما ال يقرتن( اليت أتى هبا ذ حرف ما ال يقرتن معه من احلروف، ه

رة من اتريخ الدراسات البنيوية رتة  املبك   ستهان  به يف تلك الفكرها أربعا و تسعني حالة و هو عدد ال ي  ذ الكندي على  
 19اللغوية 

و                إن الطريقة الكيفية عند الكندي يف استخراج املعمى، تقتضي ابألساس معرفة القواعد الدقيقة للغة العربية  
تعمية ، فإذا كان ه القواعد كلها و ضعها يف رسالته ،و هي تعترب منهج دقيقا يف علم الذاللسانيات و الصوتيات و ه

املنهج الكمي يتطلب القيام بعمليات إحصائية لعدد احلروف يف نص معني، فإن املنهج الكيفي يقتضي معرفة طبيعة 
 .هده  احلروف و نوعها و بنيتها اللغوية  

د أهم جتدر اإلشارة أنه توجد طرائق أخرى عند الكندي الستخراج املعمى دون الطريقتني املذكورتني و ميكن أن نور 
 20منهجيات علم التعمية عند الكندي يف األيت

 التفريق الواضح بني طرق التعمية األساسية: اإلبدال والقلب والطرق األخرى، وإرجاع خمتلف الطرق إىل واحدة منها.-
 توضيح املراد من التعمية املركبة.-
 احلروف يف اللغة ومراتبها.استعمال الطريقة التحليلية الستخراج املعمى، ابستخدام تواتر  -
عند استخدام اقرتان احلروف مع بعضها البعض أو امتناعه ابلتقدم  contact, countاعتماد تواتر الثنائيات -

 والتأخري.
 استعمال فكرة الكلمة احملتملة.-
 ات.إجراء إحصائيات عملية على تواتر احلروف يف اللغة العربية، واإلشارة إىل مبادئ ذلك يف كل اللغ-
 
 
 
 

 
 133-132علم التعمية و  استخراج املعمى... مرجع سابق ص   19
 137املرجع نفسه ،ص،   20
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كره  ذ استنادا إىل ما سبق  الفهم الواضح لطبيعة احلروف والتمييز بني املصوتة واخلرس واملصوتة الكربى واملصوتة الصغرى.
ميكن القول أن الكندي وضع املبادئ األساسية يف علم التعمية من خالل تصور شامل استند فيه على قواعد علمية  

"رسالة يف استخراج املعمى" هي أنيس ومرجع كل من حلقه من  -رسالته خمتلفة سواء ا كانت رايضية أو  لغوية و 
 قدمه هذا العامل لفهم هذا العلم.العلماء  العرب و املسلمني، الذين ارتكزوا على ما  

 هـ( يف تطوير علم التعمية762هـ/712الفصل الثالث: جهود ابن الدريهم )

. و لد ابملوصل تلقى العلم عن كثري من علماء عصره، 21هو علي ابن حممد ابن عبد العزيز املعروف اببن الدريهم املوصلي
العلم كالفقه والتفسري واحلساب وحل األلغاز واألحاجي... كما هـ(، برع يف كثري من  688كشمس الدين األصفهان )

هـ(: "كان أعجوبة من أعاجيب الزمان يف ذكائه، وغريبة 764كان له ابع كبري ووفري من املؤلفات قال عنه الصفدي )
مهمة  . كما يعترب من رواد علم التعمية، حيث كتب فيه مصنفات22من غرائب الدهر تشرق مساء الفضل بذكائه..."

 كرسالته "مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز".

تبني رسالة ابن الدريهم "مفتاح الكنوز يف إيضاح املرموز" عناية هذا األخري بعلم التعمية وتفنـ ن ه به، كما تعكس اجل هد 
لتعمية، كاللغة اليت يرد الكبري الذي قدمه هذا العال مة، فمن خالل رسالته يربز ابن الدريهم ما حيتاجه املط لع على علم ا

حل قلمها، قواعد هذه اللغة، وعدد حروفها وتواتر احلروف فيها... كما يوضح ضروب التعمية معددا إايها بثمانية 
 ضروب وهي:

-تعمية احلروف ابلكلمات-ابدال اعداد اجلمل ابحلروف-زايدة عدد احلروف أو نقصاهنا  -اإلبدل ابحلروف-املقلوب-
 استعمال األدوات.  -استعمال اشكال أخرى للحروف  -أمساء األجناسجعل احلروف على  

 

 

 

 
أجزاء، حتقيق علي أبو زيد ونبيل أبو عمشة، حممد موعد، حممود سامل دار الفكر  8صالح الدين بن أبيك الصفدي أعيان العصر وأعوان النصر  -21

 521ص  ،3، ج1998-بدمشق
 املكان  نفسه.  -22
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و ابلنسبة للطريقة األخرية جتدر اإلشارة أن ابن الدر يهم استخدم أدوات عد ة  كر قعة الشطرنج أو اللوح املثق ب بعدد 
 23حروف اللغة وخيط حيدد الرسالة.

ابستعمال اجلم ل. ومتيز كذلك إبقامة جدول يسه  ل إبدال كل إال أن أهم طريقة اشتهر هبا ابن الدريهم هي التعمية 
 24حرف من الرسالة ابحلرف الذي يليه أو بثالثة أو برابعة.

التقنية من التقنيات املهمة يف علم التعمية و استخراج املعمى  فابن الدر يهم كان على اطالع بكل ما جاء   ذهتعد هو 
جتدر اإلشارة اىل أن   .وم نظرايت جديدة تقوم على أسس علمية و منطقيةا العلم فقام بتطويره و  قد  ذ به الكندي يف ه

يف علم التعمية  كالقلقشندي  يف كتابه صبح األعشى يف صناعة كثريا من العلماء أخذوا عن ابن الدريهم و نظرايته 
  د اإلنشا  فاملعلوم أن هدا االخري أورد فصال كامال عنونه ب يف  اإلخفاء ما يف الكتب من السر يربز فيه بعض قواع

 وأصول علم التعمية .
 خامتة 

بفعل جمموعة من    على أيدي العرب و املسلمنيكره، ميكن القول أن علم التعمية  نشأ و تطور   ذ استنادا إىل  ما سبق  
 العوامل الثقافية و احلضارية، تتعلق أساسا حبركة الرتمجة و انفتاح العرب على علوم أخر

بذاته له و تطويرها . ابإلضافة اىل احلاجة املاسة اليت فرضتها ظروف العصر .كما أن بروز علم التعمية كعلم قائم   
مناهجه و قواعده، كان مع الكندي خالل القرن الثالث للهجرة . فإذا كاانملؤرخ األمريكي دافبد كهن قد  نسب علم 

و نقول إن علم التعمية و لد بوالدة الكندي" فهذا الرجل وضع  التعمية إىل العرب عموما  فنحن ننسبه إىل الكندي
القوانني األساسية هلذا العلم و عرض طرقا و مناهج  كثرية،  حلل املعمى وقد رأينا طريقتني  من هذه الطرق األوىل كمية 

 املراد فك تعميته .تنبين على أسس إحصائية و رايضية، و الثانية كمية تستوجب معرفة طبيعة احلروف املكونة للنص  
 
 
 
 

 
 34طارق املدن... مرجع سابق، ص   23
 "املكان نفسه  - 24
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رضنا إبجياز مسامهات ابن الدريهم يف هذا اجملال و الذي قدم هو أيضا طرق جديدة يف علم التعمية تعلقت كما ع  
أساسا ابستخدامه أدوات جديدة مل تكن تستعمل من قبل كما اشتهر ابن الدر يهم جبدوله الذي يسهل عملية استخراج 

 املعمى.
دي و ابن الدر يهم برع العديد من العرب و املسلمني يف هذا العلم كابن عدالن و ابن الدنينري و و  ابالظافة اىل الكن

 غريمها ممن أثروا جمال علم التعمية و سامهوا بكتاابت قيمة يف هذا اجملال.
اهلائل  إن الفائدة  من دراسة ما خلفه هؤالء من تراث علمي،  ترجع ابألساس اىل اكتشاف أن ما وصل إليه التطور

و املعلوماتية ـ     ، وتوسع نطاق التكنولوجيا و علم التشفري  و الشبكة الرقمية  20الذي عرفه  العامل بداية من القرن 
ه إىل اجلهود األوىل اليت قدمها املسلمون والعرب يف هذا اجملال واخرتقوا جوانبه اخلفية، فال ينبغي إغفال أثر إمنا مرد  

واملسلمني يف إرساء أسس هذا العلم، ورسم املنهجيات احملكمة يف استخراجه،يف بناء احلضارة علماء التعمية العرب 
استفاد الغرب   لذلك ننهي هذا البحث ابألسئلة اليت تطرح نفسها وهي: كيفاإلنسانية ووصوهلا إىل ما هي عليه اآلن.

 من هذا العلم ؟و  كيف طوروه؟ و أين حنن من هذا الرتاث العلمي الضخم ؟
 املصادر-
 1979-1978)غري حمقق( دار الثقافة بريوت لبنان    ابن أيب أصيبعة عيون األنباء يف طبقات األطباء،-
ابن الندمي، الفهرست يف أخبار العلماء واملصنفني من القدماء واحملدثني وأمساء كتبهم، دار إحياء الرتاث العريب بريوت -

 .لبنان 
أجزاء، حتقيق علي أبو زيد ونبيل أبو عمشة، حممد  8أعيان العصر وأعوان النصر صالح الدين بن أبيك الصفدي -

 .1998-موعد، حممود سامل دار الفكر بدمشق
 املراجع-
، مطبوعات جممع 1ط أجزاء، 3علم التعمية و استخراج املعمى، حممد مرااييت، حيىي مري علم. حممد حسن الطيان -

 .اللغة العربية،دمشق
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ABSTRACT 

God has ordered coexistence among each other for Muslims and made it a 

legitimate duty before it is a social necessity required by the nature of life for 

individuals and groups. He, The Almighty, urged the maintenance of dignity and 

the preservation of rights and forbade the abuse of sanctities and the transgression 

of property, as this is the basis of coexistence between different Muslim sections. 

Their different opinions and doctrines do not cast them outside of Islam, and they 

do not lose any of their rights. God, the Almighty, enjoined them to support each 

other and cooperate among themselves on righteousness and piety. 

Our religion also recognizes the principle of peaceful coexistence with non-

Muslims through the verses of the Holy Quran and Sunnah whether in hadeeths, 

deeds, and acceptance of both. Muslims have always adopted this principle as a 

custom in their countries and as their approach in others. Every member of the 

Islamic community is required under Islamic law to coexist with other 

individuals, regardless of the differences with them. The Holy Quran has paved 

the way for the basic principles of all peaceful coexistence forms, and encouraged 

tolerance and brotherhood to attain righteous succession on earth and civilization. 

The Qur'an has a coherent vision on the subject of peaceful coexistence among 

all people, with different tongues, colors, religions and creeds. Such a vision 

fosters security and peace within diverse communities and protects them from 

the rift, confrontation and clash of civilizations, which is the goal of the present 

study. 

 

The study is comprised of three main parts. The first one uncovers the importance 

of peaceful coexistence at the level of individuals and communities. The second 
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topic identifies the bases of peaceful coexistence through the Holy Quran. The 

third section deals with the manifestations of this co-existence in the book of 

Allah Almighty, whether among Muslims themselves, or among themselves and 

others in the Muslim communities or in other societies. The research concludes 

with the most important results of this study, which generally agree that the Quran 

is a source of the means of peaceful cohabitation and compassion for humanity, 

a book in which property is preserved and the rights and dignity of all people are 

guarded. 
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 امللخص

وجعله واجبا شرعيا قبل أن يكون ضرورة اجتماعية تتطلبها  ،لقد أمر هللا عز وجل املسلمني ابلتعايش فيما بينهم
وهنى عن االعتداء   ،قوقاحلحفظ  و   صيانة الكرامة  فحث سبحانه وتعاىل على  ،طبيعة احلياة بني األفراد واجلماعات

هو األساس الذي يتحقق به التعايش بني فئات  املسلمني املختلفة. فتباين  و  ،عراضاألرمات واستباحة احلعلى 
ال خيرجهم من محى اإلسالم، وال يهدر شيئا من حقوقهم اليت أوجبها هلم. وقد أمرهم هللا عز ،رائهم ومذاهبهمآ

 .على الرب والتقوىوجل ابلتناصر والتعاون فيما بينهم  

من خالل آايت القرآن الكرمي والسنة النبوية قوال  ش السلمي مع غري املسلمنييكما أقر ديننا احلنيف مبدأ التعا
كل فرد من ف ،وإذا كان هذا املبدأ سنة املسلمني يف بالد اإلسالم، فإنه منهجهم كذلك يف غريهافعال وتقريرا، و 

، وقد وضع بغض النظر عن أوجه اختالفه معهم  ،أفراد اجملتمع اإلسالمي مطالب شرعا ابلتعايش مع غريه من األفراد
أنواعه، ودعا إىل التسامح والتآخي لتحقيق اخلالفة وبناء  القرآن الكرمي املرتكزات األساسية للتعايش السلمي بكل

احلضارة. فالرؤية القرآنية متكاملة حول موضوع التعايش السلمي بني الناس أمجعني على اختالف ألسنتهم وألواهنم، 
من التمزق وأدايهنم ومذاهبهم. فهي ترعى األمن والسالم داخل اجملتمعات املتباينة االنتماءات والطوائف، وحتميها 

والصدام وصراع احلضارات، وهذا ما حاولت هذه الدراسة بيانه. وقد جاءت يف ثالثة مباحث أساسية، أما املبحث 
األول فكشف النقاب عن حقيقة التعايش السلمي وأمهيته على مستوى األفراد واجلماعات، واملبحث الثان حدد 

بحث الثالث فبني مظاهر هذا التعايش يف كتاب هللا عز أسس التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمي، أما امل
وجل، سواء فيما بني املسلمني أنفسهم، أو فيما بينهم وبني غريهم يف اجملتمع اإلسالمي أو يف غريه من اجملتمعات 

 األخرى، وُذيل البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج املستخلصة من هذه الدراسة، واليت تتفق يف جمموعها على أنه
من القرآن الكرمي تنبع سبل التعايش السلمي والرمحة للعاملني، ويف ظالله تصان األعراض وحتفظ احلقوق والكرامات 

  للناس أمجعني.

 

 
 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 208 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 مقدمة
خامت الرساالت الذي ارتضاه هللا عز وجل للعاملني، يشمل أحكاما دقيقة يتفيأ ظالهلا القريب منه والبعيد،  اإلسالمإن 

والتعايش السلمي بني  على العدالة واملساواة قائمةال سيما وأهنا مبنية على حفظ كرامة االنسان، واحرتام احلقوق، و 
 .1َد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم{الناس أمجعني، قال تعاىل: }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ 

 أمهية املوضوع:

ملتأمل يف مصطلح "التعايش السلمي" يدرك أن البشرية بفآهتا املتباينة تتأرجح بني السلم واحلرب، وحنن يف وقتنا إن ا
تعايش الذي يعترب املفهوم األوسع واألهم لبناء جمتمع يف أمس احلاجة للرجوع إىل القرآن الكرمي ملعرفة سبل الاحلاضر 

 .  بغض النظر عن جنسهم ومعتقدهم وثقافتهم  ،سليم قائم على املودة والوائم بني أفراده

 أسباب اختيار املوضوع:

 ؛وجدان أنفسنا يف مواجهة مواقف ضد اإلسالم واملسلمني أسباب كثرية دفعتين الختيار هذا املوضوع، من أمهها أننا
التعايش مع ورفض  ،من مساهتا التشدد والغلو ؛جتلت يف حماولة إظهار هذا الدين ومعتنقيه يف صور مشوهة عديدة

انطالقا   .اآلخرين، ومن هنا كان اختياري هلذا املوضوع الذي يسعى إىل جتلية حقيقة التعايش السلمي يف ديننا احلنيف
الذي أرسى من خالل آايته البينات أسس احلياة الكرمية، والتقدير الدائم  ع،من املعني الصايف واملصدر األول للتشري

 أو صراع طائفي، أو غريها من عوامل الشقاق والنزاع. ،  ريمن غري متييز عنص ،للناس مجيعا

 إشكالية البحث:

 تتحدد مشكلة البحث ابلسؤال اآليت:

ما هي اآلليات اليت ميكن الركون إليها يف القرآن الكرمي، خللق مستلزمات التعايش السلمي بني األفراد واجملتمعات؟ 
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:

 

 

  القرآن الكرمي، احلجرات  131
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 التعايش السلمي؟ وما أمهيته؟  ما مفهوم -

 ما هي أسس ودعائم التعايش السلمي يف القرآن الكرمي؟ -

 ما هي مظاهر التعايش السلمي وجتلياته يف كتاب هللا عز وجل؟ -

 منهج البحث:

االستقرائي، لقد سلكت يف إجناز هذا البحث املنهج الرتكييب، ألن طبيعة املوضوع تقتضي ذلك، فقد انطلقت من املنهج  
فاستقريت اآلايت الكرمية اليت تتجلى لنا من خالهلا أسس ومظاهر التعايش السلمي يف القرآن الكرمي، كما اعتمدت 
على املنهج التحليلي يف حتليل ومناقشة القضااي العلمية اليت تعرضت هلا يف ثنااي البحث، واملنهج املقارن للمقابلة بني 

 وم اجلهاد وغريه.اآلراء وتصحيح املفاهيم كمفه

 خطة البحث:

 لقد انتظم عقد هذا البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

أما املبحث األول فجعلته بعنوان حقيقة التعايش السلمي وأمهيته، وقد قسمته إىل ثالثة مطالب، بينت يف أوهلا حقيقة 
الثالث فعقدته لبيان أمهية التعايش السلمي التعايش اللغوية، ويف الثان كشفت عن حقيقته االصطالحية، أما املطلب 

للفرد واجملتمع، وخصصت املبحث الثان لبيان أسس التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمي، وقد تضمن أربعة 
مطالب، األول منها حيمل عنوان تكرمي االنسان وحفظ حقوقه، والثان عنونته إبقرار سنة االختالف، أما الثالث 

لعقيدة، واألخري أفردته للحديث عن احلوار والتسامح ابعتبارمها أساسني هامني من أسس التعايش فخصصته حلرية ا
السلمي يف القرآن الكرمي، .وجاء املبحث الثالث بعنوان مظاهر التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمي، وذلك ضمن 

تمعهم، والثان خصصته للتعايش السلمي بني ثالثة مطالب فرعية عنونت أوهلا ابلتعايش السلمي بني املسلمني يف جم
املسلمني وغريهم يف اجملتمع اإلسالمي، أما املطلب الثالث واألخري فكشف عن حقيقة تعايش املسلمني مع غريهم من 

 اجملتمعات األخرى، وختمت البحث خبامتة ضمنتها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالله.
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 يش وأمهيتهحقيقة التعا  املبحث األول:

 التعايش لغة املطلب األول:  

"يقال عايشه مبعىن عاش معه، كقوله: عاشره. و يف القرآن الكرمي قوله عز ،مصدر عاش يعيش عيشا، والعيش احلياة
َهاَر َمَعاًشا{  .3، أي ملتمسا للعيش. والعيش املطعم واملشرب وما تكون به احلياة"2وجل:}َوَجَعْلَنا الن َّ

وابلرجوع إىل الداللة اللغوية للتعايش جند يف املعجم الوسيط: "تعايشوا: عاشوا على األلفة واملودة، ومنه التعايش 
 .4السلمي... وعايشه: عاش معه"

هكذا يتضح لنا أن مصطلح العيش يتمحور حول معىن احلياة واملودة واأللفة، وأن التعايش يف مدلوله اللغوي العام وفق 
 تقتضيه صيغة التفاعل يعين أن يعيش البعض مع البعض اآلخر على ذلك.ما  

 تعايش اصطالحا  املطلب الثاين: ال  

إن التعايش يف مفهومه االصطالحي يعين أن يكون هذا العيش املتبادل قائما على املساملة واألمان، واملهادنة واالطمئنان، 
واحلفاظ على كرامته، ولذلك غالبا ما ينعت ب"السلمي" كما  وقبول اآلخر بكل مكوانته ومعتقداته، ومنحه حقوقه

هو الشأن ابلنسبة هلذا املوضوع، وإن كان هذا املصطلح وليد ظروف اجتماعية وسياسية حنت فيها البشرية إىل األمن 
االجتماعية  والسالم خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، ورأت فيه البديل عن العالقة العدائية بني الدول ذات النظم

 املتباينة. 

 أمهية التعايش للفرد واجملتمعاملطلب الثالث:  

للتعايش أمهية كربى يف حياة األفراد واجملتمعات، فبه تذلل الصعاب، وتيسر سبل التعاون وإحراز املنافع للفرد واجملتمع، 
إىل العمل املثمر واإلنتاج املتنوع، كما أن التعايش يرسي قواعد األمن واالستقرار يف اجملتمعات، فتصرف جهود أصحاهبا  

 لبناء اجملتمع واملسامهة يف تقدمه وازدهاره، فما من حضارة أقامها اإلنسان إال وكان أساسها األمن واالستقرار على مجيع 

 

 

  القرآن الكرمي، النبأ: 11 2 
  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بريوت، الطبعة السادسة سنة 1417ه /1997م، مادة  عيش 6/ 3363

  املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، دار الدعوة للنشر والتوزيع. 6/ 6394
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َلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر املستوايت، ويف خمتلف اجملاالت، وهذا ما دعا إليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:}اَيأَي َُّها النَّاُس ِإانَّ خَ 
لدعم التواصل والوائم بني  5يٌم َخِبرٌي {َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعلِ 

 ابلفرد واجملتمع يف مزالق التشتت والضياع.ويهوي    ،وإبعادهم عن التنافر والشقاق الذي يهدر اجلهود  ،الناس مجيعا

 أسس التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمياملبحث الثاين:

هتدف إىل حفظ األمن واالستقرار   ،إن التعايش السلمي بني الناس يف القرآن الكرمي يقوم على أسس راسخة، وقيم عظيمة
 والرمحة واإلحسان، ومن أهم هذه األسس ما يلي:  ،وفق ضوابط قائمة على الرب والتقوى  ،لألفراد واجملتمعات

 تكرمي اإلنسان وحفظ حقوقهاملطلب األول:  

نفخ فيه من روحه، خص هللا عزَّ وجل اإلنسان ابلتكرمي والتفضيل على سائر خلقه، فقد خلقه سبحانه وتعاىل بيده، و 
ْقناُهْم ِمَن الطَّيِرباِت وأسجد له مالئكته؛ إكراًما واحرتاًما، قال تعاىل: "وَلَقْد َكرَّْمنا َبيِن آَدَم َومَحَْلناُهْم يف اْلرَبِر َواْلَبْحِر َوَرزَ 

ْلناُهْم َعلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقنا تَ ْفِضيالً" ْفِضيُل َعَلى َكِثرٍي . يقول الطاهر بن عاشور عند ت6َوَفضَّ ا الت َّ فسريه هلذه اآلية: "َوأَمَّ
ْفِضيُل اْلُمَشاَهُد أِلَنَّهُ  ْنَساِن ِمَن التََّسلُِّط  ؛َمْوِضُع ااِلْمِتَنانِ  ؛ِمَن اْلَمْخُلوقَاِت، فَاْلُمرَاُد بِِه الت َّ َوَذِلَك الَِّذي مِجَاُعُه مَتِْكنُي اإْلِ

يِع اْلَمْخُلوقَاِت اأْلَ  ْفِضيِل َوالتَّْكرمِِي اِبْلُعُموِم  .ْرِضيَِّة ِبرَأْيِِه َوِحيَلِتِه، وََكَفى ِبَذِلَك تَ ْفِضياًل َعَلى اْلَبِقيَّةِ َعَلى مجَِ واْلَفْرُق َبنْيَ الت َّ
ْفِضيُل َمْنُظوٌر ِفيِه  ُصوِص فَالتَّْكرمُِي َمْنظُوٌر ِفيِه ِإىَل َتْكرميِِه يف َذاتِِه، َوالت َّ َلُه اِبْلَعْقِل َواخلُْ ِإىَل َتْشرِيِفِه فَ ْوَق َغرْيِِه، َعَلى أَنَُّه َفضَّ

ْفِضيُل اْلُمرَاُد" ،الَِّذي ِبِه استصالح شؤونه  .7َوَدْفُع اأْلَْضرَاِر َعْنُه َوِِبَنْ َواِع اْلَمَعاِرِف َواْلُعُلوِم، َهَذا ُهَو الت َّ

أو غريها من احملددات اليت تنازعت البشرية  ،اة ألصله أو معتقدهإن اإلنسان يف اإلسالم مكرم لكونه إنساان دون مراع
هدرت الدماء واهنارت اجملتمعات، وبناء على ذلك يرفض اإلسالم كل أشكال االعتداء على اإلنسان، حىت أُ  ،بسببها

، ويذكر البشرية حىت إنه جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس مجيعا، ويرفض القرآن الكرمي كل أشكال التمييز العنصري
قال تعاىل: . وحسن معاملة بعضهم لبعض ،بوشيجيت الربوبية والرحم اللتني ينتمون إليهما لربط العالقات بني الناس

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ   ا رَِجااًل }اَيأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 

 

  القرآن الكرمي، احلجرات13 5 
  القرآن الكرمي، اإلسراء 706

  اين عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس سنة 1984م، 15/   1667
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، جاء يف تفسري فخر الدين الرازي قوله: "فَاْلَفاِئَدُة يف ذِْكِر َهَذا 8الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا{
 .9خْلَْلِق بَ ْعِضِهْم َعَلى اْلبَ ْعِض"اْلَمْعىَن َأْن َيِصرَي َذِلَك َسبَ ًبا لِزاَِيَدِة َشَفَقِة ا

ومن تكرمي اإلنسان يف اإلسالم ضمان حقوقه وترتيبه على اإلخالل هبا حدودا وتعزيرات كما هو مبني يف كتب الفقه 
 والسياسة الشرعية، فالتعايش السلمي ال يقوم إال على التساوي بني الناس، ألن التمييز العنصري أو التعاىل على املخالف 
يؤدي إىل الصراع واالضطراب يف اجملتمعات البشرية، والتاريخ شاهد على توايل الصراعات واحلروب اليت كان سببها 

 الصراع العرقي أو املذهيب أو غريه داخل اجملتمع الواحد، وبني اجملتمعات املختلفة. 

 إقرار سنة االختالفاملطلب الثاين:  

الناس خمتلفني يف ألسنتهم وألواهنم، وتصوراهتم ومعتقداهتم، قال تعاىل: }َوِمْن آاَيتِِه إن من آايت هللا عز و جل أن جعل  
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت لِْلَعاِلِمنَي{ ، وقال أيضا: }َوَلْو َشاَء َربَُّك  10َخْلُق السَّ

ًة َواِحَدًة َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي )جَلََعَل النَّا ، ونفس املعىن جنده يف قوله  11( ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم{118َس أُمَّ
ًة َواِحَدًة َوَلِكْن لِ  ُ جَلََعَلُكْم أُمَّ َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ ُلوَُكْم يف َما آََتُكْم فَاْسَتِبُقوا اخلَْرْيَاِت  تعاىل: }ِلُكلٍر َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ يَ ب ْ

ُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفوَن{ يًعا فَ يُ نَ بِرُئُكْم مبَا ُكن ْ  .12ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ

 إن اآلايت الكرمية تدل يف جمملها على أن االختالف بني الناس من سنن الربوبية يف الكون، ولذلك خلقهم هللا عزوجل،
بل ينبغي أن يكون حمفزا على التعارف والتعاون على   ،إال ان هذا االختالف ال جيوز أن يكون سببا يف التنافر والشقاق

تالف خالرب واملصاحل املشرتكة إلقامة العمران اإلنسان. يقول الدكتور عباس اجلرياري يف هذا الصدد: "إن السر يف ترك اال
الذي يقوم على النظر والتأمل واالختيار، ويرجع كذلك إىل أن هللا تبارك وتعاىل   ،ميان يرجع إىل أن اإلسالم يدعو إىل اإل

 أَتح الفرصة ملن يومن ويعمل الصاحلات كي ينال حسن الثواب واجلزاء، ابلقياس إىل من اليؤمن وال يعمل الصاحلات 

 

 

 

  القرآن الكرمي، النساء: 18
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النظر يف اخلالف حوهلا مرتوك هلل الذي يقول: وما ينتظره من وعيد؛ ألن اإلسالم حني يبيح احلرية الدينية، يعترب أن 
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفونَ  ُ حَيُْكُم بَ ي ْ  .14{"13}فَاَّللَّ

 حرية العقيدة  -ج

قوله تعاىل: }اَل يف القرآن الكرمي آايت كثرية تشري إىل حرية االعتقاد، وأن هللا تعاىل حيب أن يعبد طوعا ال كرها، منها  
} َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِر يِن َقْد تَ َبنيَّ ْساَلِم، فَِإنَُّه ، 15ِإْكرَاَه يف الدِر ُخوِل يف ِديِن اإْلِ قال ابن كثري : "َأْي اَل ُتْكرُِهوا َأَحًدا َعَلى الدُّ

ٌ َواِضٌح، َجِليٌّ َداَلئُِلُه َوبَ رَاِهيُنُه، اَل حَيَْتاُج ِإىَل َأْن  ْساَلِم، َوَشرََح َبنيِر ُخوِل ِفيِه، َبْل َمْن َهَداُه اَّللَُّ ِلْْلِ يُْكرََه َأَحٌد َعَلى الدُّ
ُ قَ َلَبُه َوَخَتَم َعَلى مَسِْعِه َوَبصَ  ُخوُل  َصْدرَُه، َونَ وََّر َبِصريَتَُه، َدَخَل ِفيِه َعَلى بَ يِرَنٍة، َوَمْن أَْعَمى اَّللَّ يِن رِِه، فَِإنَُّه اَل يُِفيُدُه الدُّ يف الدِر

يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيكُ  16ُمْكَرًها َمْقُسورًا" ونُوا  ،  وقوله عز وجل: }َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
اإلهلية، قال تعاىل: } َوُقِل .كما بني القرآن الكرمي أن مهمة النيب صلى هللا عليه وسلم هي البالغ للرسالة 17ُمْؤِمِننَي{

وقال أيضا: } َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَُكوا َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم ، 18احلَْقُّ ِمْن َربِرُكْم َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر{
القرآن الكرمي من خالل اآلايت البينات اليت تدعو إىل  ، وتتجلى حرية العقيدة يف19َحِفيظًا َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل{

وإىل السعادة األبدية، منها قوله تعاىل:   ،التدبر والتفكر يف الكون، لسلوك الطريق األمثل املوصل إىل العقيدة الصحيحة
َ هَلُْم أَنَُّه احلَْ  ، وقوله 20قُّ َأَوَلَْ َيْكِف ِبَربِرَك أَنَُّه َعَلى ُكلِر َشْيٍء َشِهيٌد{}َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ

َماِء رِْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن{21( َويف أَنْ ُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن )20عز وجل: }َويف اأْلَْرِض آاَيٌت لِْلُموِقِننَي ) ،  21( َويف السَّ
أفرز صراعات دامية أزهقت أرواح األبرايء واملستضعفني، وحالت دون التعايش  الفهم اخلاطئ حلقيقة اجلهادإال أن 

 السلمي بني املسلمني وغريهم، لذلك كانت احلاجة داعية لتصحيح مفهومه، ومعاجلة شيئ من املفاهيم املنحرفة اليت 

 

 

  القرآن الكرمي، البقرة:  11313
السلمي يف االسالم،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،سنة 1417ه /1996م، ص  1914   عباس اجلرياري، مفهوم التعايش 

  القرآن الكرمي، البقرة:256 15 
ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 1420ه /1999م، 1/  52116   

  القرآن الكرمي، يونس:  9917
  القر آن الكرمي، الكهف:  2918

  القرآن الكرمي، األنعام:  10719
  القرآن الكرمي، فصلت:  5320

  القرآن الكرمي، الذارايت: 20 -  2221
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واالطمئنان، والقضاء على اخلوف والقلق يف نفسية ألصقت به، علما ِبن اإلسالم دين السالم، يهدف إىل نشر األمن  
وشدد العقوبة عليه، واعتربه تعداي على الناس مجيعا، فاجلهاد يف اللغة   ،الفرد واجلماعة، ولذلك حرم التعدي بكل أنواعه

فعل مصدر الفعل الرابعي "جاهد" على وزن فعال، مبعىن املفاعلة من طرفني، مثل "اجلدال" مصدر "جادل". وأما ال
الثالثي للكلمة فهو "جهد" ويعين لغة بذل اجلُهد، أي الوسع والطاقة، أو حتمل اجلَهد، أي املشقة للوصول إىل غاية. 

، أي ابلغوا يف اليمني واجتهدوا 23، ومنه قول هللا تعاىل: "جهد أمياهنم"22وقيل إن اجلهد بضم اجليم واجلهد بفتحها لغتان  
 .24عليه وسلم: "فغطين حىت بلغ مين اجلهد" فيها. ومنه قول النيب صلى هللا

استعمل القرآن الكرمي مفردة اجلهاد مبعناها اللغوي يف مواضع عديدة منها قوله تعاىل: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم  
ين ، فاملعىن اللغوي للجهاد عام يع 26، وقوله عز وجل: "وجاهدوا يف هللا حق جهاده"25سبلنا وإن هللا ملع احملسنني"

على ثالثة أضرب:  27الصرب وحتمل األعباء للوصول إىل غاية معينة، واجلهاد يف اإلسالم كما يقول الراغب األصفهان
جماهدة العدو الظاهر، وجماهدة الشيطان، وجماهدة النفس. وقبل احلديث عن جهاد العدو الظاهر الذي حتكمه ضوابط 

رة إىل أن جهاد النفس وتزكيتها، واَتاذ الشيطان عدوا هلا مقدم على شرعية دقيقة ال جيوز إال يف ضوئها، جتدر اإلشا
ذلك كله، ألن اإلنسان ما َل جياهد نفسه أوال لتفعل ما أمرت به وترتك ما هنيت عنه، َل ميكنه جهاد عدوه يف اخلارج. 

بذل الوسع  ،صود جبهادهاواملق ،28لذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اجملاهد من جاهد نفسه يف طاعة هللا"
 والطاقة حلملها على امتثال أوامر هللا عز وجل واجتناب نواهيه، ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الكيس

 

 

 

 

  - اخلليل الفراهيدي، العني، دار الرشيد للنشر، سنة 1400ه /1980م، ج 3/ص386 22     
138/ ص 3لسان العرب البن منظور ج  -    

  القرآن الكرمي، املائدة  5323
، ومسلم يف صحيحه         كتاب االميان 3رواه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، ابب كيف بدأ الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم 

 ابب بدء الو حي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم 252. 24 
  القرآن الكرمي، العنكبوت  6925

  القرآن الكرمي، احلج  7826
الراغب األصفهان، املفردات يف غريب القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، سنة 1412ه ، ص  10127   

  رواه أمحد يف مسنده من حديث فضالة بن عبيد رقم 28.23966 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 215 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وقد بني القرآن الكرمي حقيقة النفس اإلنسانية، وأشار يف آايت عديدة إىل أن .  29من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت"  
 ، ووصفها ابحلب30االلتزام مبنهج هللا تعاىل ثقيل عليها، فقال يف شأن الصالة: "وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني" 

، ووصف اإلنسان بقوله: 32مجا"، وقال أيضا: "وحتبون املال حبا 31الشديد للمال فقال: "وأحضرت األنفس الشح"
 .  34، وبقوله: "إنه كان ظلوما جهوال"  33"وكان اإلنسان عجوال"

إن النفس اإلنسانية قابلة للفجور والتقوى، لذلك وجب على اإلنسان أن يبذل قصارى جهده لتهذيبها وتزكيتها، فهي 
قال تعاىل: "ونفس وما سواها فأهلمها   .ة وأحكامهالتؤيت أكلها وتطمئن لتعاليم الشريع  ؛حتتاج إىل رايضة وتربية وحماسبة

، وهو جهاد كبري يف ذات هللا تعاىل، قال عز وجل: "والذين 35فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها"
هللا من  ، فحقيقة اجلهاد يف هللا أن يسخر املسلم مجيع ما آَته36جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنني" 

القوى والطاقات يف سبيل محل نفسه على طاعة هللا وحسن عبادته، ومن هنا ورد يف احلديث الشريف تسمية احلج 
نرى "ابجلهاد، ملا فيه من بذل اجلهد وحتمل املشقة، فعن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم: 

، كما أشار القرآن الكرمي "37هللا عليه وسلم: لكن أفضل اجلهاد حج مربوراجلهاد أفضل العمل، أفال جناهد؟ قال صلى  
ُهْم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَّ  يِن إىل أن السعي يف طلب العلم يعترب ضراب من اجلهاد فقال تعاىل: "فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِر ِفْرَقٍة ِمن ْ ُهوا يف الدِر

، وهو ما أكده النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: "من خرج يف طلب 38لَْيِهْم لََعلَُّهْم حَيَْذُروَن"َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِ 
. كما أن رعاية الوالدين، وخصوصا يف حالة الكرب تعد نوعا من اجلهاد، عن عبد 39العلم فهو يف سبيل هللا حىت يرجع"

 نعم،   :يب هللا يستأذنه يف اجلهاد، فقال: أحي والداك؟ قالهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال:"جاء رجل إىل ن

 

 

  رواه ابن ماجة يف سننه، ابب ذكر املوت واالستعداد له، رقم 4260، وأمحد يف مسنده من حديث شداد بن أوس رقم17123.   29 
  القرآن الكرمي، البقرة  4530

  القرآن الكرمي، النساء  12831
  القرآن الكرمي، الفجر  2032
  القرآن الكرمي، االسراء 1133

  القرآن الكرمي، األحزاب  7234
  القرآن الكرمي، الشمس 9-8-7- 1035

  القرآن الكرمي، العنكبوت  6936
  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل احلج املربور، رقم 37.1520 

  القرآن الكرمي، التوبة  12238
  رواه الرتمذي يف سننه، ابب فضل طلب العلم، رقم 39.2647 
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من رج يضرب يف األرض ويلتمس الرزق يف خباايها مبتغيا من فضل هللا، إن كان خرج و   .40قال: ففيهما فجاهد"
هللا تعاىل إذا ه إىل  يسعى ليعول أبناءه أو أبويه، أو ليعف نفسه عن مسألة الناس، فهو يف جهاد معترب يتقرب به صاحب

 صلحت النية

ذلك هو املعىن العام للجهاد يف ديننا احلنيف، وهو أوسع دائرة من القتال. فدائرة اجلهاد تتسع للقتال ولغريه من أنواع 
اجلهاد األخرى، واملؤمنون مطالبون ِبن جياهدوا يف هللا حق جهاده. ومن الدالئل أن اجلهاد ال يصرف دائما للقتال أنه 

ُنوا  ايت القرآن املكي قبل أن يشرع القتال يف املدينة املنورة، كقوله تعاىل: "ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَ ْعِد َما فُتِ ذكر يف آ
من بعد   ، فاآلية تتحدث عن الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي41ُُثَّ َجاَهُدوا َوَصرَبُوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم"

ما أوذوا وعذبوا، وهي تتحدث عن املسلمني الذين هاجروا إىل احلبشة يف العهد املكي، فاجلهاد هنا جهاد الصرب 
 كما فعل الصحابة رضوان هللا عليهم يف احلبشة.  ؛واالحتمال، وتبليغ معان اإلسالم ابحلال واملقال

َا جُيَاِهُد لِنَ ْفِسِه ِإنَّ اَّللََّ َلَغيِنٌّ َعِن وذكر هللا عز وجل اجلهاد يف سورة العنكبوت، وهي مكية فقا ل تعاىل: "َوَمْن َجاَهَد فَِإَّنَّ
ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي"42اْلَعاَلِمنَي" ، واملراد  43، وختمت السورة بقوله تعاىل: "َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ

، حيث 44ان. وجاء يف سورة الفرقان وهي مكية أيضا قوله تعاىل: "َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبريًا" جهاد النفس والشيط
أيمر هللا تعاىل نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم جبهاد الكافرين ابحلجة والبيان وتبليغ القرآن، ووصف جهاده هذا بقوله: 

 ."جهادا كبريا" للداللة على أمهيته وعظيم منزلته

سبقت اإلشارة إىل أن مفهوم اجلهاد يف اإلسالم ال ينصرف دائما للقتال، فاجلهاد مفهوم واسع. فهو مسو ابلنفس 
وتزكيتها، ودفاع عن احلق ودعوة إليه ابللسان، إال أنه قد يكون أعماال حربية، إال أهنا حرب دفاعية ال جترب الناس على 

 ، ألن أصل العالقة مع غري املسلمني هي التعايش والسالم، وقد 45الدين" الدين، مصداقا لقوله تعاىل: "ال إكراه يف  

 

 

، ومسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب بر الوالدين 3004، ابب اجلهاد إبذن األبوين، رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري 
 وأهنما أحق به، رقم 40.2549 

  القرآن الكرمي، النحل  11041
  القرآن الكرمي، العنكبوت  642
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دعا اإلسالم املسلمني إىل التسامح والتعايش املشرتك، وجاءت اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ترفض التشدد 
والتعصب، وتدعو املسلمني أن يتعايشوا مع بعضهم ومع اآلخرين يف ظل املبادئ والقيم اإلنسانية. وقد أشار الطاهر 

ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم لََقِديٌر" بن عاشور عند تفسري قوله تعاىل: "}أُِذَن لِلَِّذي ، إىل أن القتال 46َن يُ َقاتَ ُلوَن ِبَِهنَّ
 .47املأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء، إىل أن قال: "وكان هذا شرعا ألصول الدفاع عن البيضة"

ن يكفي من الناس أمثوا مجيعا. فهو من فروض يرى مجهور الفقهاء أن هذا النوع من اجلهاد فرض كفاية، إن َل يقم به م
الكفاايت يف قول عامة أهل العلم، إال أنه قد يصري فرض عني عند استنفار اإلمام لفرد أو طائفة معينة، فال حيل هلم 

 َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل التخلف إال بعذر، ألن هللا تعاىل أمر بطاعة أويل األمر يف قوله: "اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ 
، وهذا يف كل ما أيمر به اإلمام ويرى فيه مصلحة، وقال تعاىل خماطبا املؤمنني للتحريض على اجلهاد يف 48اأْلَْمِر ِمْنُكْم"

َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا  إجابة دعوة النفري إىل اجلهاد: "اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمايف سبيل هللا بطريقة العتاب على التباطئ 
نْ َيا ِمَن اآْلِخرَِة َفَما َمَتاُع احْلََياةِ  قَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض أََرِضيُتْم اِبحْلََياِة الدُّ نْ َيا يف اآْلِخرَِة ِإالَّ قَِليٌل"يف َسِبيِل اَّللَِّ اَّثَّ ، وعن  49 الدُّ

ابن عباس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت 
، وقال صلى هللا عليه وسلم أيضا: "الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه هللا ، وأطاع اإلمام، وأنفق الكرمية، 50فانفروا"

. فإذا استنفر ويل األمر فردا معينا ليقوم مبهمة عسكرية، 51ن نومه ونبهه أجر كله"وايسر الشريك، واجتنب الفساد، فإ
 إذ العلة واحدة.  ؛وجبت طاعته كما جتب على اجلماعة

وشرع هذا النوع من اجلهاد يف ديننا احلنيف ملنع الظلم ورد العدوان، وإنقاذ املستضعفني وإسعافهم، قال تعاىل: "َوَما 
ْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاَلِِ وَن يف َسِبيِل اَّللَِّ َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الررَِجاِل َوالنِرَساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َأْخرِ َلُكْم اَل تُ َقاتِلُ 

 .52أَْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا"
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ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب حترمي مكة وصيدها ، 2783رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب فضل اجلهاد والسري، رقم  
 وخالها وشجرها ولقطتها، إال ملنشد على الدوام، رقم 1353. 50 
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هكذا نرى أن اجلهاد عبارة عن قانون شرعه هللا تعاىل ليحمي االنسان من ظلم أخيه اإلنسان، فهو حرب دفاعية َتضع 
لكل معايري الفضيلة، فال جيوز فيها اإلفراط يف استعمال القوة إال بقدر حتقيق الغرض، وهلذه احلرب ضوابطها الدقيقة 

جال والنساء والولدان، واحملافظة على األشجار املثمرة واحليواانت، واملنع من يف احلفاظ على املدنيني والضعفاء من الر 
إيذاء غري املقاتلني، واالحرتام الشديد للمعاهدات. إال أنه البد من التنبيه يف هذا الصدد ِبن اجلهاد يف سبيل هللا من 

 محه معلنا اجلهاد يف سبيل هللا، ويقو مسائل السياسة الشرعية، وهو مرتبط بويل األمر، فال جيوز ألحد أن حيمل سال

فويل  إبَّثرة الفنت واخلروج على ويل األمر، ُث يقوم بقتل من ال يرى رأيه، وحيكم بردهتم أو كفرهم، ويعتقد أنه جياهد.
 ألنه  ؛األمر هو الذي يدعو إىل النفري ويدرب اجليش، وهذا ما أمجعت عليه األمة، واعترب اجلهاد من أحكام اإلمامة

اجب خطري البد أن يقوم على اجتماع الكلمة، وأن يكون على يد القائد الذي يتمتع ابلسلطة النافذة، حبيث تنقاد و 
له اجلموع، وتستجيب له اجليوش، وهذا كله الميكن وجوده إال بويل األمر، فال يعلم خالف بني أهل العلم يف أن 

ره، كل ذلك داخل يف أحكام اإلمامة، ال جيوز ألحد من املسلمني سياسة اجلهاد إعالان وتسيريا وإهناء ونظرا ملآله وآَّث
 أن يستقل هبا دون إذن اإلمام ومشورته.

 ،وقد بني العلماء أن املطلوب الذي يؤدى به فرض الكفاية يف عصران أن يكون للمسلمني جيش قوي مرهوب اجلانب
يف كل الثغور الربية والبحرية، حبيث ال يرتك  ومسلح ِبحدث األسلحة، وعلى أعلى مستوى من التدريب، فينشر قواته

نقطة خيشى منها دون أن يهيئ هلا أسباب احلماية واملنعة. فإعداد القوة الرادعة أمر هللا تعاىل به األمة مجيعا يف قوله 
وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن راَِبِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِهِ   َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تَ ْعَلُموهَنُُم سبحانه: "َوَأِعدُّ

، وهذا أمر تتفق عليه كل دول العاَل  53اَّللَُّ يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء يف َسِبيِل اَّللَِّ يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم اَل ُتْظَلُموَن"
 اليوم.

كلمة اجلهاد تشمل أنواعا كثرية من السعي وبذل اجلهد، فهي تبدأ من جهاد النفس وهواها، هكذا خنلص إىل أن  
ومقاومة الشر بداخلها، وتستمر مع السعي الدؤوب إلقامة احلق وخدمة الوطن، والكفاح ضد الظلم والعدوان، لذلك 

به، والعمل على االرتقاء به علميا  على املسلمني أن خيلصوا يف تعليم أبنائهم، وتنشئتهم على حب الوطن واالعتزاز
 وحضاراي، وكذلك العمل على تنمية روح العمل اجلماعي وجتنب العشوائية يف األعمال، فهذا كله يعد ألواان خمتلفة من 
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اجلهاد، والذي ال يقتصر على جهاد األعداء يف احلروب. أما هذا األخري فريتبط بفقه السياسة الشرعية، إذ إن الركن 
ملشروعيته أن يصدر األمر به من ويل األمر وفق تقدير وتوقيت حمددين، وليس أمر السلم واحلرب بيد غريه،  األساس

 .لئال يتحول األمر إىل عصاابت إجرام وفوضى اجتماعية، وفنت داخلية وخارجية

 احلوار والتسامحاملطلب الرابع:

أساس من أسس التعايش بني األفراد واجلماعات؛ ألننا بينا أن  ،سواء من املسلمني أو غريهم ،إن احلوار مع املخالف
 ؛هللا تعاىل كرم بين آدم على كثري ِمن خلق تفضيال، وجعل العقل مناط التكليف وأصله، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين

جيادلون ابليت هي أحسن، وأشران إىل أن حرية يبينون رساالت هللا عز وجل ويدعون إليه ابحلكمة واملوعظة احلسنة، و 
احلوار مبدأ راسخ ف  ،ألن ديننا احلنيف يرفض اإلكراه لنشر تعاليمه السمحة السلمي؛العقيدة أساس من أسس التعايش  

لة اليت تدل مبنطوقها ومفهومها على أنه الوسي،يتجلى من خالل اآلايت العديدة املكية منها واملدنية  ؛يف القرآن الكرمي 
ترشدان إىل أمهيته يف حياة الناس، وتعلمنا حسن الناجعة إليصال احلقيقة والتواصل بني الناس مبختلف مللهم وحنلهم، و 

االستماع إىل اآلخرين، كما مشل القرآن الكرمي آايت كثرية َتاطب العقل البشري وتدعوه إىل التفكر والتدبر مبختلف 
 أنواعه.

فهناك آايت حتدثت عن احلوار الذي ؛  نالحظ تنوع الصور واملواضيع اليت مت حوهلا احلوارابلنظر يف آايت القرآن الكرمي  
وقع قبل اإلسالم للتدبر واالعتبار؛ من ذلك ما ذكر من حوار بني الباري عز وجل ومالئكته الكرام يف قصة خلق 

َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإنرِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل اإلنسان، وسؤال املالئكة لرب العاملني، قال تعاىل:  }َوِإْذ قَاَل 
ُس َلَك قَاَل ِإنرِ أَْعَلُم َما اَل  َماَء َوحَنُْن ُنَسبِرُح حِبَْمِدَك َونُ َقدِر ، فاستجابت 54 تَ ْعَلُموَن{ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِر

( ِإالَّ ِإبِْليَس َأََب َأْن َيُكوَن َمَع 30ىل كما قال عز من قائل: }َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن )املالئكة ألمر هللا تعا
اِجِدينَ  }قَاَل اَيِإْبِليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع :سبحانه ، وقد سأل هللا تعاىل إبليس عن سبب عصيانه فقال55{ 31السَّ

اِجِديَن )  كما حتاور سيدان نوح وهود ،  56قَاَل َلَْ َأُكْن أِلَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنوٍن{(  32السَّ
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أقوامهم، وقص علينا القرآن الكرمي حماوراهتم، وجاء يف القرآن الكرمي حوار  السالم مع وإبراهيم وشعيب وموسى عليهم 
 جرى بني رجلني أنعم هللا تعاىل على أحدمها جبنتني، آية يف اجلمال وتنوع الثمار، فسولت له نفسه فاغرت مبا عنده، 

سبحانه وتعاىل:  }قَاَل َلُه َصاِحُبُه   وأنكر اإلميان والدار اآلخرة، فكان صاحبه املؤمن حياوره ِبدب، وينصحه بلطف، قال
 ويف هناية القصة ندم الرجل على ما ،  57َوُهَو حُيَاِورُُه َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُ رَاٍب ُُثَّ ِمْن نُْطَفٍة ُُثَّ َسوَّاَك َرُجاًل {

ْيِه َعَلى َما أَنْ َفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويَ ُقوُل اقرتف، قال تعاىل خمربا عنه: }َوأُِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يُ َقلِرُب كَ  فَّ
َتيِن َلَْ أُْشرِك ِبَريبِر َأَحًدا{  ونتعلم من هذه القصة أدب احلوار واستخدام اللني مع اآلخرين.  ،58اَيلَي ْ

كني وغريهم. وقد تنوعت أساليب هذه كم جند يف القرآن الكرمي َّناذج كثرية من حوار املعاصرين لنزول الوحي من مشر   
األنواع املتباينة من احلوار بني األسلوب الوصفي التصويري، الذي يلفت النظر إىل الكون الفسيح وبديع صنعه، 

اهني الساطعة واحلجج الدامغة. كما بني القرآن رب واألسلوب احلجاجي الذي يرد على املنكرين واجلاحدين للحقيقة ابل
باب جناح احلوار اهلادف االبتعاد عن اجلدال ابلباطل؛ ألنه يستخدم لقلب احلقيقة من غري هدى وال الكرمي أن من أس

فاحلوار  ،59{وال حجة وال برهان، قال تعاىل} َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اَّللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد  ،دليل
 ،وابستخدام أفضل السبل لْلقناع، فاحلوار ابليت هي أحسن يستلزم احرتام اآلخر، والصرب عليهاهلادف ينجح ابحلكمة،  

أو بيان رأيه، كما يستلزم حسن الظن به، واحلرص على عدم حتويل احلوار إىل جدل  ،وعدم مقاطعته أثناء حديثه
وخصام، فمنهجية احلوار يف القرآن الكرمي تعلمنا أنه يكون من أجل تصحيح األفكار، والوصول إىل النتائج الطيبة اليت 

اسكا، ويتفاهم األصدقاء مع بعضهم، َتدم مصاحل الناس، وتسهم يف تقدم اجملتمع، فباحلوار اهلادئ تزداد األسرة مت
وحنلها،  اوابحلوار ننجح يف الوصول إىل التعايش بني أفراد اجملتمع الواحد، وبني اجملتمعات األخرى مهما تباينت ملله

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس{  ،وحنقق معان القيم اإلنسانية واحلضارية ُتْم َخرْيَ أُمَّ  .60مصداقا لقوله تعاىل: }ُكن ْ
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ميكن للحوار أن يؤيت أكله إذا َل يصاحبه نوع من التسامح ولني اجلانب مع املسلم وغريه، ألن التسامح من قيم   ال
اإلسالم الكربى اليت متيزت هبا تعاليم ديننا احلنيف يف مجيع جوانبه الظاهرة والباطنة، والفردية واجلماعية. وقد بني رسول 

ْمَحُة«هللا صلى هللا  عليه وسلم ذلك بقوله: » يِن ِإىَل اَّللَِّ احلَِنيِفيَُّة السَّ  لسمحة يف اللغة تعين اليسر ، ا61َأَحبُّ الدِر

، وقال ابن حجر العسقالن عند 62، قال الزبيدي: "احلنيفية السمحة هي امللة اليت ما فيها ضيق وال شدة"ةالسهولو 
ِنيُف يف اللَُّغِة َمْن َكاَن َعَلى ِملَِّة ِإبْ رَاِهيَم، َومُسِرَي ِإبْ رَاِهيُم َحِنيًفا ِلَمْيِلِه َعِن شرحه هلذا احلديث:"احْلَِنيِفيَُّة ِملَُّة ِإبْ رَاِهيَم، َواحلَْ 

َا َمْبِنيٌَّة َعَلى السُّ  ْهَلُة َأْي َأهنَّ ْمَحُة السَّ َعاىَل: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ُهولَِة، لَِقْولِِه ت َ اْلَباِطِل ِإىَل احلَْقِر أِلَنَّ َأْصَل احْلََنِف اْلَمْيُل، َوالسَّ
يِن ِمْن َحرٍَج ِملَّة أبيكم ِإبْ رَاِهيم{  . وقد ذكرت احلنيفية يف القرآن الكرمي يف كثري من اآلايت الكرمية منها 64"  63يف الدِر

( ُقوُلوا آَمنَّا 135يًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )قوله عز وجل: }َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى هَتَْتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحنِ 
َنا َوَما أُْنزَِل ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط وَ  َما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَن اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل ِإلَي ْ

ُهْم َوحَنُْن لَُه ُمْسِلُمو{ِمْن َرهبِرِْم  وهي من السماح مبعىن اليسر  ؛. ووصف احلنيفية ابلسمحة65اَل نُ َفررُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمن ْ
لبيان أن املسلم يطلب احلق ويدعو إليه، وال مييل عنه إىل غريه من التيارات واالجتاهات  ؛والسهولة يف مجيع املعامالت

لتزم السهولة احملمودة فيما يظن الناس التشديد فيه، ويتعامل مع املخالف من املسلمني الباطلة، لكنه يوغل فيه برفق، وي
 أوغريهم برحابة صدر تفسح اجملال للتعبري عن اآلراء دون إكراه أو إجبار.

تلفة ومعلوم أن لفظ التسامح َل يرد صرحيا يف القرآن الكرمي إال أن الدعوة إليه تكررت يف ثنااي آايت عديدة ِبلفاظ خم
 َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن كقوله تعاىل: }ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربِرَك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ 

 ل: }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعن، وعرب عن التسامح ابلعفو يف قوله عز وج66َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن{
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  القرآن الكرمي، النحل:  12566
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، وإن كان العفو ميثل درجة أعلى من التسامح، جاء يف تفسري ابن كثري هلذه اآلية ما نصه: "عن أيب 67اجْلَاِهِلنَي{  
هُ  تُ ُهْم، َوَهَذا َأْشَهُر اأْلَقْ َواِل، َوَيْشَهُد َلُه َما َرَواُه اْبُن الزَُّبرْيِ: ُخِذ اْلَعْفَو، قَاَل: ِمْن َأْخاَلِق النَّاِس، َواَّللَِّ آَلُخَذنَُّه ِمن ْ ْم َما َصِحب ْ

 َجرِيٍر،  

ا أَن ْ  َنَة َعْن أَُميٍر قَاَل: َلمَّ ثَ َنا ُسْفَياُن ُهَو اْبُن ُعيَ ي ْ ثَ َنا يُوُنُس َحدَّ يًعا: َحدَّ ِبيِرِه َصلَّى َزَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى نَ َواْبُن َأيب َحامتٍِ مجَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلاِهِلنَي، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: »َما َهَذا اَي ِجرْبِيُل؟« اَّللَّ

ْن ظََلَمَك وَ   إال أنه البد من اإلشارة .  68تُ ْعِطَي َمْن َحَرَمَك َوَتِصَل َمْن َقطََعَك"قَاَل: ِإنَّ اَّللََّ أََمَرَك َأْن تَ ْعُفَو َعمَّ

إىل أن التسامح يف اإلسالم الذي يعد أساسا وركنا أصيال من أسس التعايش السلمي يف اجملتمع اإلسالمي، وبني هذا 
االجتماعي فحسب، وهتمل اجلوانب األخرى، اجملتمع وغريه من اجملتمعات األخرى، ال ينبغي أن ينظر إليه من جانبه 

"فكثريا ما تستخدم هذه الكلمة يف املسائل االجتماعية، حىت إهنا توحي ِبهنا من مفرداهتا، أو من مصطلحاهتا، إالأنه 
من املصطلحات ذات املعىن العام والشامل، إذ ال يقتصر على اجلانب االجتماعي فحسب، إَّنا يتعداه إىل اجلانب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                             69ي والسياسي، وله عالقة عامة وشاملة يف كل جوانب العلم واملعرفة، وله دور يف خمتلف أبعاد احلياة"االقتصاد

ال بد من التأكيد على أنَّ التسامح  من تعاليم ديننا  السمحة املعتدلة، بل هو ِمرا يدعو إليه  ويرتب عليه وعدا وجزاء،   
فهو قاعدة راسخة، وفضيلة أخالقية، وضرورة بشرية، وسبيل لضبط االختالفات وإدارهتا إدارة صحيحة هادفة، ال سيما 

رسالة اإلسالم عاملية تتجه مببادئها السمحة وتعاليمها املعتدلة للناس كافة، فهي أتمر ابلعدل والسماحة، وتنهى  وأن 
عن الظلم والعنف، وتُرسي دعائم السالم يف األرض، وتدعو إىل التعايش اإلجيايب بني البشر مجيعًا يف جوٍر من اإلخاء 

 عن أجناسهم وألواهنم ومعتقداهتم،وأوطاهنم.  اإلنسانر والتسامح بني كل الناس بصرف النظر

 : مظاهر التعايش السلمي من خالل القرآن الكرمياملبحث الثالث

إن ما توصلنا إليه من نتائج من خالل البحث يف أسس التعايش السلمي يف القرآن الكرمي يبني لنا أن املسلمني ميلكون 
 واإلصالح يف األرض، سواء على املستوى الداخلي بني املسلمني آليات التواصل والتعايش السلمي والتعاون على الرب  

 

 

  القرآن الكرمي، األعراف:  19967
  ابن كثري، تفسري ابن كثري 3/  38068

إصدارات اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، التسامح من مالمح الوسطية يف اإلسالم ص  2569   
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أنفسهم، أوبينهم وبني غريهم من األقليات الدينية يف اجملتمع املسلم، أوعلى املستوى اخلارجي بني املسلمني وغريهم من 
 التالية:اجملتمعات األخرى املخالفة يف الدين واألعراف وغريها، وهو ما سنتعرف عليه من خالل النقاط  

 تعايش بني املسلمني يف جمتمعهماملطلب األول: ال

إن العالقة اليت تربط املسلمني فيما بينهم هي عالقة األخوة املبنية على املودة والرمحة والنفس الواحدة، قال تعاىل: "}َواَل 
وال يعيب بعضكم بعضاً ابلطعن يف نسبه  "،تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ ، جاء يف  البحر املديد ما نصه: "َوال 70تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم{

 . فهم 71أو دينه، واللمز: الطعن والضرب ابللسان، واملؤمنون كنفس واحدة، فإذا عاب املؤمُن املؤمَن فقد عاب نفسه"

قه، وإن كان ظاملا إخوة يف الدين يؤيد بعضهم بعضا، ويسانده وينصره ظاملا أو مظلوما، فإن كان مظلوما أخذ له ح
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ لََعلَّكُ  ، ال ينبغي 72ْم تُ ْرمَحُوَن {رده عن ظلمه، ولذلك قال تعاىل: "ِإَّنَّ

ْصاَلِح َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي أن تكون بينهم شحناء وال بغضاء، ولذلك قال ابن عاشور يف تفسريه هلذه اآلية: "تَ ْعِليٌل   قَاَمِة اإْلِ إِلِ
ْعِليُل َعَلى ا نَ ُهْم، فَاجْلُْمَلُة َمْوِقُعَها َمْوِقُع اْلِعلَِّة، َوَقْد ُبيِنَ َهَذا الت َّ ْعِتَباِر َحاِل اْلُمْسِلِمنَي بَ ْعِضِهْم َمَع ِإَذا اْسَتْشَرى احْلَاُل بَ ي ْ

ْخَوةِ  ْخَوِة ُمَباَلَغًة يف تَ ْقرِيِر َهَذا احْلُْكِم َبنْيَ َوِجيَء بِ  .بَ ْعٍض َكَحاِل اإْلِ ِصيَغِة اْلَقْصِر اْلُمِفيَدِة حِلَْصِر َحاهِلِْم يف َحاِل اإْلِ
ُغوَن َعَلى َغرْيِِهْم ِمَن ِذيَن ي َ اْلُمْسِلِمنَي، فَ ُهَو َقْصٌر ادِرَعاِئيٌّ أَْو ُهَو َقْصٌر ِإَضايفٌّ لِلرَّدِر َعَلى َأْصَحاِب احْلَاَلِة اْلَمْفُروَضِة الَّ  ب ْ

ُْم ِإْخَوٌة جَمَاًزا َعَلى َوْجِه التَّْشِبيِه اْلَبِليِغ زاَِيَدًة لِتَ ْقرِيِر  ُهْم ِِبهنَّ قَّ َأْن يُ ْقَرَن اْلُمْؤِمِننَي، َوَأْخرَبَ َعن ْ نَ ُهْم َحىتَّ اَل حيَِ َمْعىَن اأْلُُخوَِّة بَ ي ْ
ِة َبنْيَ َضْعِف ِصَفِتِهْم َعْن َحِقيَقِة اأْلُُخوَِّة. َوَهِذِه اآْليَُة ِفيَها َداَلَلٌة َقِويٌَّة َعَلى تَ َقرُِّر ُوُجوِب اأْلُُخوَّ حِبَْرِف التَّْشِبيِه اْلُمْشِعِر بِ 

َتُه أَْو  يَء خِلَرَبٍ اَل جَيَْهُلُه اْلُمَخاَطُب َواَل َيْدَفُع ِصحَّ َا َأْن جتَِ . وهذه األخوة 73ِلَما يَ ْنزُِل َمْنزِلََة َذِلَك"اْلُمْسِلِمنَي أِلَنَّ َشْأَن ِإَّنَّ
على نفسه، وخيصه مبا هو أحوج   رهالدينية ترنو على أخوة الدم والنسب، فيصبح خلق اإليثار ديدن األخ جتاه أخيه يوث

 قائل: إليه منه، وهو ما أثىن به هللا عز وجل على صحابته الكرام الذين فقهوا حقيقة األخوة الدينية، فقال عز من  

 

 

 

  القرآن الكرمي، احلجرات:  1170
ابن عجيبة، البحر املديد يف تفسري الكتاب اجمليد، طبعة ار الكتب العلمية، ط2، 1423ه-2002م، 5/  42771   

  احلجرات:  1072
  ابن عاشور، التحرير والتنوير 26/  24373
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ُدوَن يف ُصُدورِ  بُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَِ ميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم حيُِ اَر َواإْلِ ِهْم َحاَجًة ِمَّا أُوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى }َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ
 ، وهو ما بينه النيب صلى هللا عليه وسلم 74ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَ 

ِهْم، َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضوٌ  َهِر بقوله: "َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َوادِرِهْم، َوتَ رَامحُِ  َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد اِبلسَّ
ى"  .75َواحْلُمَّ

والتوازن بني   ،ومن مظاهر التعايش السلمي يف اجملتمع اإلسالمي ما يدعو إليه اإلسالم من التعاون والتكافل بني أعضائه
فشريعتنا الغراء تلزم املسلمني أن َيُسود بينهم التعاون والتكافل والتآزر يف . احلقوق والواجبات يف األحكام التشريعية

لتكافل يف احلاجات واملادِرايت، ومن َُثَّ كانوا هبذا الدين كالبنيان املرصوص يشدُّ بعضه املشاعر واألحاسيس، فضاًل عن ا
وهو ليس مقصورًا على  ،التكافل االجتماعي يف اإلسالم مظهر من مظاهر التعايش السلمي بني املسلمنيفبعًضا،  

 حاجات اجملتمع، أفراًدا ومجاعات؛ مادِريًَّة كانت  بل يتجاوزه إىل مجيع   -وإن كان ذلك ركًنا أساسيًّا فيه -النفع املادِري، 

تلك احلاجات أو معنوية، يقول الدكتور فاروق محادة: "إن اخللق عيال هللا؛ فهو الذي يرزقهم؛ فمن كان انصحا للخلق، 
إماما يقتدى، ساعيا يف منافعهم، ميسرا حلاجاهتم، ساهرا على راحتهم، كان قريبا من هللا، حمبواب عنده، مثاال حيتذى، و 

 .76فإذا كثر هذا الصنف يف الناس فقد ظهر جمتمع اجلسد الواحد الذي تتساند فيه وتتعاضد مجيع أطرافه"

د التكافل مبفهومه الشامل بني املسلمني؛ ولذلك جند اجملتمع  وتعاليم اإلسالم وأحكامه من عبادات ومعامالت كلها تؤكِر
والفردية، وحيرص على  األخوة الصادقة، والعطاء الدائم، والتعاون على الربِر والتقوى، ألن كل اإلسالمي يرفض األثرة 

فرد يف اجملتمع املسلم  يعد لبنة يف بناء اجملتمع كما بني ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فهو يشعر مبسؤوليته يف 
على الوفاء هبا وعدا وفالحا، وعلى اإلخالل مبتطلباهتا وعيدا  هذا البناء، وابألمانة اليت محله إايها رب العاملني ورتب

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسرُتَدُّوَن ِإىَل َعاَلِِ ا َهاَدِة فَ يُ نَ بِرُئُكْم مبَا  وخسراان، قال تعاىل:}َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَى اَّللَّ ْلَغْيِب َوالشَّ
ُتْم تَ ْعَمُلونَ  َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأََبنْيَ َأْن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفقْ ، وق77ُكن ْ َها ال أيضا: }ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ  َن ِمن ْ

 

 

  القرآن الكرمي، احلشر:  974
  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم 75.2586 

بصائر وأفكار، اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدةط1/ سنة  1434ه ، ص  876   الدكتور فاروق محادة، 
  القرآن الكرمي، التوبة:  10577
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ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل{ امللقاة على عاتقه، يكون انفعا  ة، فاملسلم حينما يشعر ابملسؤولية واألمان78َومَحََلَها اإْلِ
وتعايش دائم بني   ،لنفسه وجمتمعه، وابذال كل ما ميلكه من جهد يف ميدانه وجمال َتصصه، كل ذلك برفق ولني جانب

 أوالفقري. أفراد جمتمعه، سواء الصغري أوالكبري، أوالغين

 لتعايش بني املسلمني وغريهم يف اجملتمع اإلسالمياملطلب الثاين: ا

قرآن الكرمي وضع قواعد متينة للتعايش السلمي بني املسلمني وغريهم ملا بني أن الناس مجيعًا خلقوا من نفس إن ال
 ،79واحدة، وأن اإلنسان مكرم إلنسانيته دون النظر إىل دينه، أو لونه، أو جنسه، قال تعاىل: }ولقد كرَّمنا بين آدم{

ا، إال آية من اآلايت الدالة على عظيم قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل، وما اختالف البشرية يف ألواهنا، وأجناسها، ولغاهت
 ،80قال عز وجل: }ومن آايته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آلايت للعاِلمني{

فيكفل لغري املسلمني حقوقهم  ،واإلسالم يعرتف ابلتسامح الديين الذي يتيسر معه التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع   
 يف حفظ كرامتهم، وحرية ِمارسة عقائدهم، واحرتام مقدساهتم، ابإلضافة إىل حق اندماجهم يف اجملتمع  ميارسون حياهتم 

كانت هلم احلرية التامة يف التنقل واحلركة وِمارسة أي نوع من أنواع التجارة ومعامالهتم حبرية دون حجر أو تقييد. فقد  
  والنشاطات االجتماعية املختلفة.

قيام أواصره على مبدإ العدل ونبذ الظلم وإن كان ذلك مع   ،إن ِما يساعد على التعايش السلمي يف اجملتمع اإلسالمي  
وتتالقح األفكار والثقافات،   ،نبياء واملرسلني، وبه يسود األمن والسالماملخالف يف الدين. علما ِبن العدل دأب مجيع األ

وتبىن الدول واحلضارات. فالعدالة يف اإلسالم تقتضي اإلنصاف، وقول احلق ولو على نفس اإلنسان أو أهله، وهي 
 َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب مصداقا لقوله عز وجل: }َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْومٍ   ،واجبة يف كل حني وعلى كل حال

ْقَوى {  . كما أن النهي عن جمادلة أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن، جيعل العالقة متينة بني املسلمني وغريهم، 81لِلت َّ

 

 

 

  القرآن الكرمي، األحزاب:  7278
  القرآن الكرمي، اإلسراء  7079

  القرآن الكرمي، الروم  2280
  القرآن الكرمي، املائدة:  881
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إذ قال   ،مل الكتاب من خالل إابحة مصاهرهتم، وأكل طعامهأهكما تظهر لنا مظاهر التعايش السلمي بني املسلمني و 
 َواْلُمْحَصَناُت ِمَن   تعاىل: }اْليَ ْوَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِرَباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ هَلُمْ 

ُتمُ  وُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َغرْيَ ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ
. ويطلق اإلسالم على أهل الكتاب املنضوين حتت لواء اجملتمع اإلسالمي أهل الذمة، أي أهل العهد واألمان 82َأْخَداٍن{

عهد بقوله: "َمْن قَ َتَل ُمَعاَهًدا َلَْ الذي التزم به املسلمون جتاههم، وقد حث النيب صلى هللا عليه وسلم على حفظ هذا ال
وقال أيضا: " أال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه  ،83يَ رَْح رَاِئَحَة اجْلَنَِّة، َوِإنَّ رحَِيَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعنَي َعاًما"

 .84فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس، فأان حجيجه يوم القيامة"

 ؛ني عليه الصالة والسالم للعاملني بسنته العملية كيف يكون التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم يف بالد اإلسالموقد ب
ذلك أنه ملا هاجر إىل املدينة املنورة، وجد فيها أتباعه من املسلمني، إضافة إىل بعض املشركني العرب، وقبائل يهودية، 

 الة بني املسلمني واليهود، فلم يطرد اليهود من املدينة، وإَّنا اعرتف بدينهم، وترك والعد  ؤفأقام حلفاً مبنيراً على التكاف

هلم حرية ِمارسة شعائرهم، وَل يتعرض هلا إبهانة أو احتقار، بل كان يدعوهم إىل اإلسالم ابحلكمة واملوعظة احلسنة، 
ف معهم يف الدين، وإَّنا كان سبب احلرب َل حيارهبم بسبب االختال ،وعندما حارب النيب صلى هللا عليه وسلم اليهود

معهم هو نقضهم للمعاهدات اليت كانت بينهم وبني املسلمني، إضافة إىل سعيهم الدائم لتأليب العرب واملشركني ضد 
النيب صلى هللا عليه وسلم ودعوة اإلسالم، فاحلرب كانت دفاعية وقائية ابلدرجة األوىل، وملا توسعت رقعة الدولة 

كان هناك جمموعة كبرية من القبائل املسيحية العربية وخباصة يف جنران، فما   ،زمن النيب صلى هللا عليه وسلماإلسالمية 
كان منه صلى هللا عليه وسلم إال أن أقام معهم املعاهدات اليت تؤمن هلم حرية املعتقد، وِمارسة الشعائر، وصون أماكن 

ولنجران وحاشيتها جوار هللا "لقد جاء يف معاهدة النيب ألهل جنران: العبادة، إضافة إىل ضمان حرية الفكر والتعلم، ف
وذمة حممد النيب رسول هللا على أمواهلم وأرضهم وغائبهم وشاهدهم وعشريهتم وبيعهم وكل ما حتت أيديهم من قليل أو 

 .85كثري، ال يغري أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته "

 

 

  القرآن الكرمي، املائدة  582
  رواه ابن ماجة يف سننه، ابب من قتل معاهدا، رقم 83.2686 

  رواه أبو داود يف سننه، ابب تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا ابلتجارات، رقم 84.3052 
  ابن هشام، السرية النبوية، مطبعة مصطفى ابيب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األوىل سنة  1375ه /1955م، 2/ 573- 57485
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يتمتعون بكامل حقوق ما يعرف يف عصران احلايل ابملواطنة،  ،فاألقليات الدينية يف اجملتمع اإلسالمي آمنون مطمئنون 
بل إن التاريخ اإلسالمي يشهد على توليهم املناصب العليا يف الدولة يسهمون يف بناء اجملتمع وتطوره، وينعمون خبرياته 

 الذي أنتج حضارة عمت أنوارها مشارق األرض ومغارهبا.   يف ظل التعايش السلمي والتعاون اجملتمعي

 تعايش املسلمني مع غريهم من اجملتمعات األخرى  املطلب الثالث:

يتجلى تعايش املسلمني مع غريهم من املنتمني جملتمعات أخرى غري اجملتمع اإلسالمي يف السلم الذي ينشده اإلسالم 
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي﴾ويدعو إليه، قال تعاىل:  ﴿اَي أَي َُّها الَّ  ْلِم َكافًَّة َواَل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ ، 86ِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِر

ِميُع اْلَعِليُم{ ْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَّ ْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّ حلرب، جاء يف ، فالسلم ضد ا87وقال أيضا: }َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ
ْلِم فَاْجَنْح هَلا( أي وإن مال :أكده بقوله  ،تفسري املراغي: "وإذا كان السلم هو املقصد األول ال احلرب )َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ

. فاملسلم أحرص على 88العدو عن جانب احلرب إىل جانب السلم وَل يعتز بقوته فاجنح هلا، ألنك أوىل ابلسلم منهم"
 السلم من غريه ألنه مبدأ أصيل يف اإلسالم الذي اشتق لفظه من السلم واألمان، ومن أمساء هللا عز وجل 

اَلِم َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط  ،  89ُمْسَتِقيٍم{احلسىن "السالم" ويدعو لدار السالم بقوله: }َواَّللَُّ َيْدُعو ِإىَل َداِر السَّ
 إالكما أن الوفاء ابلعهود، ومنع العدوان، وإيثار السلم على احلرب فهي دار األمن والطمأنينة، والراحة والسكينة.  

نصاف، ودفع الظلم، من القواعد األساسية لتحقيق السالم بني الشعوب واجملتمعات، فال وإقامة العدل واإل ،للضرورة
يظلم أحٌد أحًدا، فاإلسالم يسعى دائما اىل استقرار األمة االسالمية، كما يسعى اىل  يعتدي أحٌد على حق أحٍد، وال

لكن تعايش املسلمني مع غريهم من اجملتمعات األخرى ال يعين اخلضوع  ،خرىاستقرار عالقات املسلمني ابألمم األ
ة القواسم املشرتكة اليت تعود ابلنفع واالستسالم هلم يف كل صغرية وكبرية، ولكن يعين أخذ احلق وتبادل املصاحل وتنمي

وااللتزام ابلقيم اإلنسانية   ،وعقد االتفاقيات واملعاهدات  ،على املسلمني وغريهم يف امليادين املختلفة؛ وذلك ابحلوار البناء
؛ اءاليت يلتقي حوهلا الناس مهما اختلفت ألسنتهم وألواهنم. وال يلجأ إىل احلرب إال يف حاالت حمددة وضحها الفقه

 كالدفاع عن النفس واملال والعرض، واالذود عن الوطن واملقدسات، وقد سبقت اإلشارة  إىل تصحيح مفهوم اجلهاد 
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الذي أسيء فهمه من طرف بعض املسلمني قبل غريهم، فأابحوا سفك الدماء، والتفريق بني املرء وأهله بدعوى اجلهاد 
 ه واعتباره حراب ترهب الناس أمجعني. يف سبيل هللا، هذا فضال عن نظرة خصوم اإلسالم ل

إن السالم بني الشعوب واجملتمعات إَّنا يعين مد اجلسور وتوطيد العالقات بينهم، فيتواصلون بدافع من تبادل اخلدمات 
والقدرات املتنوعة، دون بغي أو ظلم أو هنب للخريات وانتهاك للحرمات، وهو خالف االستسالم الذي هنا عنه ديننا 

الذي يعين التنازل وقبول العدوان على العباد، واالستسالم للظلم والفساد، قال عز وجل: ﴿ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب احلنيف و 
ًئا َواَل يَ تَّ  َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ هللَا َواَل ُنْشرَِك ِبِه َشي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ ا أَْراَباًب ِمْن ُدوِن هللِا فَِإْن ِخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعضً تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ

 .90تَ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا ِِبانَّ ُمْسِلُموَن﴾

 خامتة:   

بعد هذه اجلولة املمتعة اليت عشتها مع كتاب هللا العزيز، وهو يدلنا على سبل التعايش السلمي، اليت جتعل الناس مبختلف 
 أجناسهم وعقائدهم يعيشون يف أمن وسالم، ويتفيؤون ظالل الكرامة واالحرتام، توصلت إىل النتائج التالية:  

وليد ظروف اجتماعية وسياسية ودة واأللفة، ونعته ابلسلمي  التعايش يتمحور حول معىن احلياة وامل  صطلح  م  إن  -
 .حنت فيها البشرية إىل األمن والسالم

ويف كنفه قواعد األمن واالستقرار،  ففي ظالله ميكن إرساءللتعايش أمهية كربى يف حياة األفراد واجملتمعات،  -
تنوع، لبناء اجملتمع واملسامهة يف تقدمه إىل العمل املثمر واإلنتاج امليسهل التواصل والتعاون، وصرف اجلهود 

 .وازدهاره

 تكرمي اإلنسان وحفظ حقوقه أساس من أسس التعايش السلمي يف القرآن الكرمي. -

 القرآن الكرمي يقر سنة االختالف ويف ذلك ترسيخ للتعايش السلمي يف اإلسالم. -

 ايش السلمي يف القرآن الكرمي.حرية العقيدة وعدم اإلكراه مبدأ راسخ يف االسالم، وأساس من أسس التع -

 ابحلوار والتسامح تيسر سبل التعايش السلمي بني األفراد واجملتمعات. -

 

 

  القرآن اكرمي، آل عمران: 6490
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للتعايش السلمي يف القرآن الكرمي مظاهر جلية، سواء بني املسلمني يف جمتمعهم، أوبينهم وبني غريهم يف اجملتمع  -
 اإلسالمي، أو مع غريهم من اجملتمعات األخرى.

 عاملصادر واملراجفهرس    

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم. ❖

ه ، طبعة دار الكتب العلمية 1224البحر املديد يف تفسري الكتاب اجمليد أليب العباس بن عجيبة، ت  -1
 م.2002  -ه  1423بريوت، الطبعة الثانية،  

واألوقاف بدولة اإلمارات العربية بصائر وأفكار للدكتور فاروق محادة، اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية  -2
 م.2013-ه  1434املتحدة، الطبعة األوىل سنة  

 َتج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي، دار اهلاية للنشر  -3

ه ، 1393حترير املعىن السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري الكتاب اجمليد حملمد الطاهر بن عاشور، ت -4
 ه .1984تونس، سنة  الدار التونسية للنشر،  

التسامح من معاَل الوسطية يف اإلسالم، إصدارات اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات  -5
 العربية املتحدة.

ه  1420ه ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية سنة 774تفسري القرآن العظيم إلمساعيل بن كثري ت  -6
 م.1999 -

 -ه  1365ه ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األوىل 1371 تفسري املراغي ت -7
 م.1946

ه ، دار ابن حزم  للطباعة والنشر، بريوت الطبعة األوىل 275سنن أيب داود بن األشعث السجستان ت  -8
 م.1998ه  1419
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م، 1975ه   1395الباقي، طبعة  ه ، حتقيق حممد فؤاد عبد  275سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين ت   -9
 دار إحياء الرتاث العريب بريوت.

ه ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة الثانية، 279سنن حممد بن عيسى الرتمذي ت   -10
 م1985 –  1395سنة  

ه ، دار ابن حزم للطباعة والنشر بريوت، 303سنن النسائي، أمحد بن شعيب بن علي بن سنان ت   -11
 م.1999ه  1420األويل  الطبعة  

ه ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة 213السرية النبوية لعبد امللك بن هشام ت  -12
 م.1955  -ه   1375الثانية سنة  

ه ، مراجعة وضبط وفهرسة حممد علي القطب وهشام 256صحيح حممد بن إمساعيل البخاري ت  -13
 كتبة العصرية صيدا بريوت. م امل1999ه   1420البخاري، الطبعة اخلامسة  

 .م1977ه   1397ه ، دار صادر بريوت 261صحيح مسلم بن احلجاج القرشي النيسابوري ت  -14

ه ، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائى، دار الرشيد 175العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ت   -15
   م، وزارة الثقافة واإلعالم اجلمهورية العراقية.1980ه   1400للنشر  

م، 1996ه  1416ه ، طبعة 852فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالن ت  -16
 دار الفكر بريوت. 

لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املصرى، دار صادر بريوت، الطبعة  -17
 م.  1997ه   1417السادسة  

حممد الدرويش، دار الفكر الطبعة األوىل ه ، حتقيق عبد هللا 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل ت    -18
 م. 1991ه  1411
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الطبعة الثالثة، سنة   -بريوت  -ه ، دار إحياء الرتاث العريب606مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ت   -19
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Abstract  

 

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon the most 

honorable of all creatures, our Prophet Muhammad and his family and 

companions.  

The Da’wah to Allah is the ultimate honor that is not comparable and a blessing 

by Allah on whom He wishes, Allah says (  ًَوعَِمَل َصاِلحا ِ ْن دَعَا إَِلى َّللاَّ َوَمْن َأْحسَُن َقْواًل ِممَّ

 And who is better in speech than one who invites to Allah and) (َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

does righteousness and says, "Indeed, I am of the Muslims.", Verse 33, Surah 

Fussilat)1. Allah chose to His prophets the greatest task and the honored 

profession, namely, the call to God (Da’wah). Consequently, preachers and 

reformers followed their approaches in all times and places tracking their impact 
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to defend their religion, and removing what was attached from the suspicions 

which kidnaped the hearts of worshipers away from the straight path. 

The examiner of the reality of today’s Islamic Ummah, in the light of the rapid 

technical changes that emerge from time to time, finds that Allah gifted the 

Ummah with sophisticated institutions and advocacy organizations to address and 

communicate with the whole world through the so-called "World Wide Web". 

People who operate these websites are honourable preachers who feel responsible 

for their religion. These preachers have stood to direct the people toward their God, 

to bring them out of the darkness of infidelity and misguidance to the light of Islam 

and guidance, to raise their slogan among the nations, and to restore it to the right 

path. 

 

From this point, the preachers at the Dialogue Center of the Office of Community 

Guidance and Awareness in Qatif under the supervision of the Ministry of Islamic 

Affairs, Dawah and Guidance in the Kingdom of Saudi Arabia felt their duty and 

set up an online center for calling to Allah through direct dialogue with non-

Muslims in various languages. The contemporary design of the centre website 

allows the training of preachers, the call of non-Muslims, and the education of new 

Muslims through an institutional work featured of vision and wisdom through a 
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 33( سورة فصلت آية رقم 2)

modern pattern that they volunteer in the sake of Allah, bearing in mind the map 

of the Islamic world as one of its objectives. 

I will start by highlighting this pioneer institutional experience in inviting non-

Muslims to Islam through the Internet in direct dialogues in terms of the origin of 

the idea, its objectives and the mechanism of its work. 

 
 

 ملخص
 : احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد 

و من أحسن قوال  َّ "إن الدعوة إىل هللا شرف ال يعدله شرف ، ونعمة ميّن هللا هبا على من يشاء من عباده 
ولقد اختار هللا ألنبيائه أعظَم مهّمة وأشرَف مهنة أال  (2) ممن دعا إىل هللا و عمل صاحلا و قال أنين من املسلمني"

وهي الدعوة إىل هللا فسار على هنجهم الدعاُة املصلحون يف كل زمان ومكان فاقتفوا أثرهم ينافحون عن دينهم ، 
 . شبٍه خطفت قلوب العباد وأبعدهتم عن الصراط املستقيمويزيلون ما علق به من  

وإن املتأمل يف واقع األمة اإلسالمية اليوم يف ظل املتغريات التقنية السريعة اليت تطالعنا بني اللحظة واألخرى  
ـــ "الشبكة لريى أن هللا عز وجل قّيض هلا مؤسسات ومنظمات دعوية ختاطب العامل كله وتتواصل معه عرب ما يسمى بـــــ

العنكبوتية" ويقوم على هذه املؤسسات دعاة أفاضل شعروا مبسؤوليتهم جتاه دينهم ، فشمروا سواعدهم يستنهضون 
أمتهم جتاه رهبم ، وخيرجوهنا من ظلمات الكفر والضاللة إىل نور اإلسالم واهلداية ، ويسعون لرفع لوائها بني األمم ، 

 . ويعيدون هلا مسارها الصحيح
التابع ملكتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابلقطيف حتت  -نا فقد شعر الدعاة يف مركز احلوار ومن ه 

بواجبهم الدعوي ، فوجلوا   -إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية 
احلوار املباشر مع غري املسلمني بلغات متعددة وبطريقة حديثة مضمار االنرتنت وأنشئوا مركزاً يُعىن ابلدعوة إىل هللا عرب  

مجعت بني أتهيل الدعاة ، والدعوة لغري املسلمني ، والتعليم للمسلمني اجلدد وذلك من خالل عمل دعوي مؤسسي 
العامل يعلوه البصرية ، واحلكمة الرشيدة عرب قالب عصري حديث يّطّوعونه هلل عز وجل ، واضعًة نصب عينيها خارطة  

 . اإلسالمي كأحد أهدافها
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 90( سورة األنعام آية رقم 3)

وسأشرع مبشية هللا تعاىل يف إلقاء الضوء على هذه التجربة املؤسسية املتميزة الرائدة يف جمال دعوة غري  
 . املسلمني يف االنرتنت عرب احلوارات املباشرة وذلك من حيث أصل الفكرة ، وأهدافها ، وآلية عملها

 

 

 املقدمة

 هي من أشرف ما يتقرب العبد به إىل ربه ، كيف ال وقد اختار هللا عزوجل هذه الشك أن الدعوة إىل هللا 
املهنة العظيمة ألفضل خلقه وأشرفهم وهم أنبيائه عليهم الصالة والسالم مجيعًا ، مث أمران أبن نقتدي هبم فقد قال 

 أي بطريقتهم ومنهجهم .   (3)تعاىل " فبهداهم اقتده "

الدعوة بشكل عام ليجد أن علم الدعوة كأي علم من العلوم حيتاج إىل تطوير وجتديد وإن املتأمل يف واقع  
يف القراءة اليت جتعل من الدعوة حاضرة يف كل زمان ومكان ، وذلك ابلنظر اىل الوسائل املوصله ملقاصد الدعوة 

بصري أن هذه األوراق العلمية   العظيمة مع مراعاة أحوال املدعوين وحال الدعوة يف بيئات خمتلفة ، وال خيفى على كل
واملؤمترات البحصية اليت من شأهنا ترفع من مستوى الطرح الدعوي يف األمة بشكل عام ، وتسعى يف تطوير ما ميكن 

 تطويره خدمًة للدعوة والدعاة .

 وقد سلطت الضوء هنا على جتربة مؤسساتية دعوية انجحة يف دعوة غري املسلمني ، وقد تناولت "مركز ركن 
التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية   -احلوار لدعوة غري املسلمني" 

 كأمنوذج فريد من نوعه من حيث االعداد والتخطيط والرؤى املستقبلية  .   -

 حاجة ملحة جتاه الدعوة إىل هللا . ومن هنا جاءت هذه الورقة لتسلط الضوء على جتربة دعوية تقنية المست واقعاً و  

 : املوضوع أمهية

إن الناظر يف أحوال الدعوة اليوم ليجد أهنا تعيش مرحلة حرجة جداً حنتاج معها إىل أن نقف صفاً واحداً  
يف توحيد اجلهود الدعوية ولن يتأتى ذلك إال ابلعمل املؤسسي املنظم املخطط له ، وقد وجد واحلمد هلل بعض اجلهات 

دعوية اليت استوعبت فكرة املؤسسة الدعوية ورأت أن التخطيط للدعوة من أعظم القرابت بل ومن أهم املهمات ، ال
 وأوىل األولوايت . 
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 2( سورة المائدة اآلية رقم (4

إن إبراز اجلهود الدعوية العاملية التطبيقية منها خاصة هلو أمر حيتاجه اجلميع بل هو نوع من التكامل املطلوب  
ومن   (4)لى شؤون الدعوة إىل هللا ، فاهلل عزوجل يقول " وتعاونوا على الرب والتقوى"  والذي ينادي به كثرياً القائمون ع

أعظم الرب والتقوى حني يتعلق األمر ابلدعوة إىل هللا فمن هنا جاءت أمهية هذا املوضوع لنفتح اآلفاق للعاملني يف 
هذا احلقل العظيم وابألخص فيما يتعلق بدعوة غري املسلمني ورساء نور اإلميان يف قلوهبم ، وتعليمهم أمر دينهم كل 

 ذلك بطريقة تقنية سهلة ميسرة . 

 : املوضوع أهداف  

 إن هذه الدراسة أتت حتقيقاً لعدد من األهداف : منها : 

نشر التجارب الدعوية العاملية الناجحة يف جمال دعوة غري املسلمني لالستفادة منها وكذلك اختصاراً للجهد ،  -1
 وتفادايً للتكرار الذي قد حيصل جراء توارد اخلواطر .

اللتفات إىل الدعوة عرب االنرتنت بشكل أعمق مع عدم إمهال الدعوة امليدانية  حث املراكز الدعوية يف العامل على ا  -2
 ففي كل خري . 

 :   املوضوع اختيار أسباب

ال خيفى على كل ذي لّب أن الدعوة إىل هللا ال تقف عند حد معيّنن وال شكل من األشكال بل هي يف تطور   
 مستمر ما تطور الزمن وتغريت البيئات . 

يف عصر أصبحت التقنية يف يد كل أحد مّنا ، وحني رأيت عدَد املستخدمني لالنرتنت يف مجيع وحنن اليوم  
أحناء العامل ُصِدْمُت ملَّا علمت بضعف اجلهود العاملية الدعوية جتاه هؤالء فقد أطلعين اإلخوة يف املركز وفقهم هللا على 

، وجتد من يعمل هبا ، وحيمل مهها إىل أصقاع املعمورة إحصائية خميفة جعلتين أفكر يف نشر هذه التجربة لعلها تتسع  
  -. أما اإلحصائية فهي تقريبية على النحو التايل :

 الدعوة عرب االنرتنت الدعوة امليدانية عنصر املقارنة
 مليار  2 27,000,000 الشرحية

 جهات دعوية  6 جهة دعوية   300قرابة   اجلهات الدعوية
 مليون شخص  333 شخص  90,000 حصة كل جهة
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وهذا يستدعي منا تكثيفاً للجهود ، والدخول لبوابة الدعوة إىل هللا عرب التقنية ، وذلك للوصول إىل الناس ودعوهتم 
 أبسهل ُكلفة ، وأخصر وقت . 

 :   البحث ملوضوع احملوري السؤال

ن كدعاة أن نصل إىل مجيع مما يدور كثرياً يف خَلدي قبل كتابة هذه الدراسة ، وأثنائها ، هو هل نستطيع حن 
العامل ، ونبلغ دين هللا عزوجل ؟ كنت أعلم علم اليقني أن دين هللا منصوٌر وظاهر ؛ وذلك ليقيين بكالم سيدي 
وحبييب رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ، ولكن الذي ال أعلمه هل سيجعلنا هللا سبباً يف ذلك ؟ وإين أعتقد أننا حنتاج 

أكثر منه إىل تنظري قد مُيلُّ وال ينفع ، واجلواب يكون مبثل تلك اجلهود اليت ال حتتاج إىل  إىل جواب عملي تطبيقي
عمل كثري بقدر ما حتتاج إىل مهة عالية تقود العبد إىل أن حيمل على عاتقه هذه الرسالة العظيمة ، وهذا الشرف 

 النبيل .  

 : الفرضيات

ها ال ميكن أن يكون هذا مبنأى عن تطوير الدعاة أنفسهم حني يتم تسليط الضوء على تطوير الدعوة وعلوم 
فهناك عالقة وطيدة وتالزمية بني الدعاة والدعوة ، فإذا كان لدينا دعاة مبستوى متواضع من العلم والفكر واملهارات 

 فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على الدعوة يف ضعفها وحمدوديتها . 

اه هذا العامل جيعلهم يفكرون بطرق جتعلهم أكثر وصواًل لتلك أضف إىل أن إحساس الدعاة ابملسؤولية جت 
 الفئة  ، فال تنتظر من ضيِِّق الفكر ، وال ضعيِف اهلمة أن يكون سبباً يف إيصال دين هللا عزوجل يف أحناء العامل .

 املستخدم يف البحث : املنهج

واملنهج التطبيقي ، حيث سّلط الضوء على   -استخدم الباحث يف هذه الدراسة منهجني : املنهج النطري  
أمهية الدعوة عرب الوسائل احلديثة ، وحكم املواكبة يف وسائل الدعوة بشكل خمتصر ، مث تطرق إىل جانب مهم وهو 

 أمهية العمل املؤسسي الدعوي يف األمة . 

ع يف ذكر التجربة العاملية التطبيقية الدعوية ) اجلانب النطري من التجربة ( وكان حتته ستة ويف املبحث الثاين : شر 
 املبادئ اليت قام عليها املركز   -الشرائح املستهدفة    -االهداف   -الرؤية   -الرسالة   -مطالب  : التعريف ابملركز  

املبحث على ثالثة مطالب ، كل مطلب  واملبحث الثالث : تطرق إىل اجلانب العملي من الدراسة : حيث احتوى
حيمل مشروعاً من مشاريع املركز األساسية ، املطلب األول كان عن جتربة احلوار االلكرتوين ، مث املطلب الثاين حتدث 
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   32ص  1، ج 3، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم  155ص  28، ج 16957ابن حنبل، مسند اإلمام أحمد، برقم  )5(

عن أكادميية املسلم اجلديد ، أما املطلب الثالث فكان احلديث فيه عن أكادميية رسل السالم . مث ختم البحث ببعض 
 ، مث ذكر مراجع ومصادر البحث .   التوصيات

 :   الدراسة حدود

من األمور اليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع هو عدم وجود حدود معينة للدراسة بل هي دراسٌة تصلح  
يف كل مكان ؛ وذلك لتعلقها ابلشبكة العنكبوتية اليت قربت البعيد وسهلت العسري يف حياتنا اليومية ، وجعلت العامل 

 قرية واحدة .

إن التجربة اليت بني أيدينا هلي جتربة عاملية يف جمال الدعوة إىل هللا ، وحني نطلع على إحصائيات املركز نعلم  
جيداً كم أن هذه الدراسة وهذه املؤسسة وضعت الكرة األرضية نصب أعينها كهدفًا من أهدافها للوصول إىل غري 

يف األمر أنه مترُّ على الدعاة أثناء حواراهتم مع املدعوين أمساء دوٍل مل املسلمني يف أصقاع األرض ، ومن العجيب 
تُعرف من قبل بل ومل يسمع هبا أحد فلله احلمد واملنة وهذا مصداقأ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم "ليبلغن هذا 

 (5)ل هللا به الكفر وأهله "األمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او ذل ذليل عزا يعز هللا به االسالم ، وذال يذ 

 خطة البحث : 

 يتكون البحث من ثالثة مباحث ومخسة عشر مطلباً على النحو التايل : 

 املبحث األول : الدعوة االسالمية والعمل املؤسسي الدعوي عرب التقنية املعاصرة  : 

 * املطلب االول : أمهية الدعوة عرب الوسائل احلديثة   

 املواكبة يف وسائل الدعوة املطلب الثاين :    * 

 * املطلب الثالث : أمهية العمل املؤسسي الدعوي يف األمة  

 )اجلانب النظري(   -منوذج دعوي مؤسسي   -* املبحث الثاين : مركز ركن احلوار االلكرتوين 

 * املطلب األول : التعريف ابملركز  

 * املطلب الثاين : رسالة املركز  

 * املطلب الثالث : رؤية املركز  
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    * املطلب الرابع : أهداف املركز 

 * املطلب اخلامس : الشرائح املستهدفة  

 * الفرع األول : الباحثون عن اإلسالم    
       * الفرع الثاين : احليارى    
 * الفرع الثالث : املثقفون واملؤثرون يف جمتمعاهتم   
  ب * الفرع الرابع : الشبا   
 * املطلب السادس : القيم واملبادئ اليت قام عليها املركز  

 * الفرع األول : األمانة يف إيصال رسالة اإلسالم :   
 * الفرع الثاين : االلتزام ابلعمل خلدمة الدين اإلسالمي :   
 * الفرع الثالث : التعاون مع اجلميع يف سبيل التعريف ابإلسالم  
  احرتام مجيع اجملتمعات واألفراد بغرض تبليغ الدين* الفرع الرابع :    
 * الفرع اخلامس:املبادرة بطرح كل ماهو جديديف عامل اإلنرتنت والتقنية خلدمة اإلسالم  
 

 * املبحث الثالث : غرس ثقافة التعريف ابإلسالم عرب ثالثة مشاريع)اجلانب التطبيقي يف الدراسة(

 اإللكرتوين* املطلب األول: مشروع  : احلوار   

 * املطلب الثاين : مشروع : أكادميية املسلم اجلديد 

  * املطلب الثالث: مشروع : أكادميية رسل السالم  

  * اخلامتة  

 * التوصيات

 * املصادر واملراجع  

 املبحث األول : الدعوة االسالمية احلديثة والتقنية العاملية   :

 املطلب االول : الدعوة عرب الوسائل التقنية املعاصرة  : 
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   104( سورة آل عمران اآلية رقم  (6

   125سورة النحل اآلية رقم   )7(

 ذَْنبِِه ، برقم ْحدَاهَُما األُْخَرى، ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمنْ البخاري ، صحيح البخاري، باب: بَاُب إِذَا قَاَل أََحدُُكْم: آِميَن َوالَماَلئَِكةُ فِي السََّماِء، آِميَن ، فََوافََقْت إِ  )8(

 .   115ص  4، ج   3231

   465ص  3ابن حجر ، اإلصابة في تمييز الصحابة ، ج  )9(

ال شك أن الدعوة إىل هللا من أوجب الواجبات ، وأعطم العبادات اليت امنت هللا هبا على عباده ، قال تعاىل  
 هذه اآلية فقد أمر هللا عباده املؤمنني يف  (6):"ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر"

أبن يتحمل بعضهم هّم الدعوة إليه ، وتبليغ دينه إىل الناس كافة ، وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر الذي هو 
جانب من جوانب الدعوة اىل هللا وقد أمر هللا تعاىل نبيه صراحة يف تبليغ هذا الدين والدعوة إليه واخلطاب له وألمته 

 .   (7)بيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة"  من بعده قال تعاىل " ادع إىل س

فالدعوة اليوم ليست حكراً على فئة دون أخرى بل هي قضية جوهرية متس األمة بشكل عام ، فاألمة اليوم  
حتتاج مجيع أبنائها كٌل فيما حيسنه خلدمة هذا الدين وتبليغه كما كان يفعل عليه الصالة والسالم فقد كان يذهب 

اي رسول هللا ! هل أتى عليك يوم كان  : هللا ، كما يف حديث عائشة رضي هللا عنها ، أهنا قالتبنفسه ليعرض دين  
أشد من يوم أحد ؟ فقال : ) لقد لقيت من قومك ، فكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على 

  (8)ابن عبد ايليل بن كالل ، فلم جيبين إىل ما أردت ..."  

 الصالة والسالم ينتهز اجملامع العامة واملواسم اليصال كلمة احلق،وكان عليه   
الَّ فعن أيب أيوب األزدي قال رأيُت رسوَل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وآلِه وسلََّم يقوُل للنَّاِس : اي أيُّها النَّاُس قولوا ال إلَه إ

اَب حَّتَّ انتصَف النَّهاُر ، فجاءت ، فِمنهم َمن سبَّه وِمنهم َمن تفَل يف وجِهِه وِمنهللاُ تفِلحوا   هم َمن حثا عليِه الرتُّ
  (9)..."  جاريٌة بُعٍس من ماٍء فغسَل وجَهُه ويَديه ، فقلُت : َمن هذِه ؟ قالوا : هذِه َزينُب ابنُتهُ 

وحنن اليوم اذا أردان أن نسري وفق ما سار عليه صلى هللا عليه وسلم ينبغي أن نستغل كل ما هو يف صاحل  
 لدعوة إىل هللا من وسائل وأساليب تتوافق وروح هذا الدين العظيم . ا

ومن تلك الوسائل اليت قربت البعيد ، وسهلت العسري وال ينكر أمهيتها عاقل ، الشبكة العنكبوتية ) االنرتنت  
إنك حني ( فقد جعلت الناس يف قالب واحد ، ومركب صغري يرى القاصي أدانه ، ويطلع األدىن على أقصاه ، بل  

تطلع على عدد املستفيدين من هذه الشبكة ليهولك األمر كيف غفل الدعاة عن هذه الوسيلة العظيمة اليت ينبغي 
أن نكون سباقني ألن نضع بصمتنا ونتنافس يف أعظم مهنة ، وأجّل مهمة اختارها هللا ألنبيائه عليهم الصالة والسالم 

 . 
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 32ص  1،ج  3صححه األلباني في السلسلة الصحيحة ، برقم  )10(

  134ص  5، ج4210برقم : غزوة خيبر، صحيح البخاري، باب : البخاري ،  )11(

 3سورة المائدة اآلية رقم   )12(

  200ص  9 ، ج مجموع الفتاوى ابن باز،  )13(

 61ص  3، ج 2095البخاري ، صحيح البخاري، باب: النجار ، برقم :  (14)

 95-94مجلة الشريعة والدراسات االسالمية ص -انظر : تطوير وسائل الدعوة وفق معطيات العصر للدكتور عبدهللا الزبير عبدالرحمن (15)

 . 33ص 2القرافي، الفروق: ، الفرق الثامن والخمسون ، ج (16)

هام العز والتمكني لينالوا مثرة هذا احلديث العظيم قال صلى هللا إنه ينبغي للدعاة أن يضربوا ألنفسهم بس 
عليه وسلم " ليبغلن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او ذل ذليل عزا يعز هللا به االسالم وذال يذل هللا به 

األجر الذي ينتظرهم"لئن يهدي ، ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم حمفزاً ألمته ومذكراً هلم يعظيم    (10)الكفر وأهله "  
   (11)هللا بك رجاًل واحداً خري لك من محر النعم"  

 املطلب الثاين : نظرة يف أمهية املعاصرة لوسائل الدعوة : 

لقد أكمل هللا لنا هذا الدين العظيم فليس ألحد أن يزيد أو ينقص منه حبة خردل ، وقد بني ذلك جل  
، وحقائق الدين   (12)وعال حني قال " اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً "  

اله قبل أربعة عشر قرانً إال أنه صاحل لكل زمان اثبتة ال تتغري مهما بلغ األمر ، ومن عظمة هذا الدين أنه ومع اكتم
ودينه هو اإلسالم وهو صاحل لكل زمان ومكان إىل أن ومكان ، قال الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمجه هللا تعاىل   " 

 (13)  "تقوم الساعة

قد فمن ظن أن الدعوة إىل هللا هلا شكل معنّي حمصور يف خطبة مجعة أو موعظة يف مسجد أو غري ذلك ف 
جانب الصواب ، وليس األمر كذلك ، بل هي أوسع وأمشل من ذلك بكثري ، فقد كان النيب صلى هللا علي وسلم 

أتته امرأٌة من األنصار ، قالت اي رسول هللا ، يقبل كل ما من شأنه يصب يف خدمة هذا الدين والدعوة إليه ، وحني  
. قال : ) إن شئِت ( . قال : فعملت له املنرب ، فلما كان يوم   جنارا غالماأال أجعل لك شيئا تقعد عليه ، فإن يل  

اجلمعة ، قعد النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب الذي صنع ، فصاحت النخلة اليت كان خيطب عندها ، حَّت 
سكت ، كادت تنشق ، فنزل النيب صلى هللا عليه وسلم حَّت أخذها فضمها إليه ، فجعلت تئن أنني الصيب الذي ي

   (14)حَّت استقرت ، قال : ) بكت على ما كانت تسمع من الذكر (  

فالفقهاء حني نظروا إىل عالقة الوسائل ابلغاايت واملقاصد رأوا أن هذه الوسائل مل تعترب إال لتحقيق املقاصد  
د األحكام على قسمني: ، يقول القرايف رمحه هللا تعاىل " موار  (15)، فاعتبار الوسائل متوقٌف على اعتبار املقاصد 

مقاصد: وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف أنفسها، ووسائل: وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت 
 (16)إليه من حترمي وحتليل.."اهـ  
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 .135ص 3ابن القيم الجوزية،  أعالم الموقعين عن رب العالمين، ج )17(

  108 رقم  يةسورة األنعام اآل )18(

 98-97انظر : تطوير وسائل الدعوة وفق معطيات العصر للدكتور عبدهللا الزبير عبدالرحمن ص  )19(

  101المصدر السابق ص  )20(

 نذيمهم : أي نعيبهم )21(

  127المتنبي ، ديوان المتنبي ، ص  )22(

  219بكار ، مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ، ص  )23(

 ويقول ابن القيم ـ رمحه هللا ـ: "ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إالّ أبسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها 
وأسباهبا اتبعة هلا معتربة هبا، فوسائل احملرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع منها حبسب إفضائها إىل غاايهتا وارتباطاهتا 
هبا، ووسائل الطاعات والقرابت يف حمبتها واإلذن فيها حبسب إفضائها إىل غايتها، فوسيلة املقصود اتبعة للمقصود 

 " ...(17) 

على اإلابحة ما مل يرد الدليل على حترميها ، كقوله تعاىل " وال تسبوا الذين يدعون  واألصل يف الوسائل أهنا 
بقرائن أو شواهد او غلبة ظن ، أو كانت تلك ، أو ثبت فسادها إما  (18)ومن دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغري علم" 

. وحني نتأمل ذلك جند أن الوسائل ليست مقصودًة (19)الوسيلة مفضية إىل احلرام ، فما أدى إىل حرام فهو حرام 
 لذاهتا بل هي اتبعة ملقصدها . 

لقرآن الكرمي ألّن ومن النظائر يف ذلك مثاًل : مجع القرآن يف عهد أيب بكر رضي هللا عنه وهو وسيلة حلفظ ا 
سبعني من القراء استشهدوا يوم اليمامة. وألنه وسيلة للمحافظة على وحدة الصف املسلم ولنفي الفرقة واالختالف 

 (20)يف القرآن  

 املطلب الثالث : أمهية العمل املؤسسي يف الدعوة إىل هللا  :

                 تربز أمهية العمل املؤسسي الدعوي حني احلديث عن الضد متاماً ، كما قال املتنيب : 
                    (22)وهِبْم عرفنا َفْضله  * * *  وبضدها تتميز األشياُء    (21)  ونذميُُهمْ 

صهم وال يف حرصهم على نفع أمتهم فاجلهود الفردية الدعوية اليت يعمل عليها بعض الدعاة اليوم ال نشك يف إخال  
إال أن ذلك األمر مل يعد له األثر املرجو يف ظل اتساع الرقعة املقصودة ، والشرحية املستهدفة ، فأصبحت الساحة 
الدعوية حتتاج إىل عمٍل مؤسسايت ال يرتبط أبفراد األمة ومشاغلهم حبيث يتأثر ويتأرجح العمل الدعوي حني يتأثر 

مواتً أو ضغطاً حياتياً أاّي كان ذلك الضغط ، بل إن العمل املؤسسي كثريًا ما يقضي على التكرار صاحبه مرضًا أو 
واالزدواجية يقول الدكتور عبدالكرمي بكار ) مهما اتسعت الساحة الدعوية فإن شيئاً من التنسيق والتفاهم البد أن 

 (23)يظل أمراً ملحاً لتفادي الصدام (  
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 3-2معناه ، ومقومات نجاحه ، ص ...عبدالحكيم بالل، العـمــل المــؤسسـي )24(

ه األمة اإلسالمية : غياب الروح اجلماعية ، ولقد أتصلت فكرة الفردية اليوم، مث ولعل من أخطر ما تعاني 
أتزم املوقف حني ورث كثري من الدعاة إىل هللا ذلـك املرض الذي يعد من أمراض التخلف احلضاري ، فال تزال ترى 

م ازدايد التحدايت، وتوايل احملن، اليوم كثريًا من املؤسسات الدعوية حمكومة بعقلية الفرد ، تعيش مركزية القرار، رغ
 )24(وتفاعل األزمات اليت متر هبا األمة من قبل أعدائها  

  -اجلزء النظري    -* املبحث الثاين : مؤسسة ركن احلوار للتعريف ابإلسالم  

 

 * املطلب األول : ما هو مركز احلوار  : 
هو مركز خريي يهدف لتوعية وتصحيح اإلعتقادات والتصورات اخلاطئة عن اإلسالم واملسلمني عند غريهم،  

وتعليم املسلمني اجلدد أسس دينهم، وتدريب وأتهيل أفراد اجملتمعات اإلسالمية كيفية متثيل دينهم والتعريف به لغريهم،  
مل أمجع وذلك من خالل إستخدام تقنيات وتطبيقات احلوار والتعريف ابألخالق واآلداب السلوكية اإلسالمية يف العا

 اخلاص مع الراغبني يف التعرف على الثقافة اإلسالمية وحياة املسلمني عرب شبكة اإلنرتنت . 

 * مركز ركن احلوار قانونياً : 
غطاء وزارة الشؤون يتبع املركز إدارايً للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابلقطيف ، حتت  

 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية .

 * ما اهلدف من إنشاء مؤسسة ركن احلوار : 
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  125سورة النحل اآلية رقم   )25(

إن برامج مركز ركن احلوار هو عبارة عن إستجابة طبيعية للنمو املستمر ألعداد مستخدمي اإلنرتنت ، ولعلك  
لعدد اهلائل ملستخدمي االنرتنت يف الوقت احلايل ابالضافة اىل االقبال املتزايد تلحظ من خالل الرسم البياين الالحق ا

 مع مرور الوقت .

 
وهؤالء املستخدمون من غري املسلمني إما أن يتعرفوا على اإلسالم "بشكل سليب" من خالل وسائل اإلعالم  

اً من خالل ما يتم تناقله بني الناس يف العامل املضللة ، وإما يكونوا ممن تعرف على اإلسالم بنظرة جمحفة وقاسية مسبق
 أمجع حول اإلسالم واملسلمني، والذي ال ميت بصلة للواقع . 

ولقد قام ركن احلوار لريكز بشكل أساسي على غري املسلمني يف العامل، وتكوين عالقات إجتماعية للتواصل   
احلوار العشوائي وغري املمنهج ، وذلك للوصول إىل معهم ؛ هبدف إيصال الرسالة ، والتعريف ابإلسالم ، بعيداً عن 

 مستقبل مشرق ، بل ورمبا أكثر إشراقاً يف فهم اإلسالم السمح حبيادية اتمة 

 

 

 * املطلب الثاين : رسالة املركز :
. كما  الدعوة اىل هللا على املنهج الصحيح ابحلكمة واملوعظة احلسنة أبحدث التقنيات وأفضل الكفاءات 

  (25) " ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن "  قال تعاىل
وأود أن أشري هنا إىل نقطة مهّمة وردت يف رسالة املركز ، وهي " أفضل الكفاءات "  كم حنن حباجة إىل  

ولرمبا مشلت هذه الكلمة أموراً التميز يف تقدمي وعرض رسالة االسالم ، حيث يُقدَّم األكفاء يف جمال الدعوة إىل هللا ،  
كثرية على أهنا يف أول وهلة يظنها القارئ سهلة بسيطة وميكن أن تتوفر يف أي شخص ، بل لو نظران إىل الكفاءة 
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من عدة جوانب فمثاًل من جانب علمي شرعي ،  وكذلك من جانب لغوي حيث أن الفئة املستهدفة غالبها ممن 
وذلك مما يضطران إىل البحث عمن جييد اللغة األجنبية العلمية الرصينة واليت يستطيع  ال يتكلم اللغة العربية أصاًل ،

 من خالهلا الداعية أن يوصل فكرته بسهولة ويسر .
  

 * املطلب الثالث : رؤية املركز : 
أبفضل إجياد أرضية مناسبة للحوار املباشر والنقاش احلر عرب شبكة االنرتنت مع الفئات والشرائح املستهدفة   

 .     الوسائل التقنية املتاحة وأبمهر الكفاءات
   * املطلب الرابع : أهداف املركز

 .   نشر ثقافة السالم والتعايش ، وتفنيد الشبه املثارة حول االسالم واملسلمني •
  اجياد قنوات وفرص ألفراد اجملتمع وذلك للمشاركة الفاعلة يف التعريف ابالسالم . •
 . الكفاءات للتعريف ابالسالمتدريب وأتهيل   •
 .  التواصل مع املستفيدين من املركز )املسلمني اجلدد( وتعليمهم •

 * املطلب اخلامس : الشرائح املستهدفة يف املركز 
 ونظراً  والثقافات، خمتلف األداين  ، ومن العامل أحناء شَّت من املسلمني الشرائح املستهدفة  هم من غري  

 الفرتة يف خالهلا من أساسية للعمل شرائح أربع  اختيار ، ومت  شرائح إىل قد مت تقسيمهمف املستهدفني عدد لضخامة
    : وهي   القادمة

 * الفرع األول  : الباحثون عن اإلسالم 
         * الفرع الثاين  : احليارى 

 * الفرع الثالث : املثقفون واملؤثرون يف جمتمعاهتم 
   * الفرع الرابع  : الشباب 

وأُخذ بعني اإلعتبار تنوع اللغات حول العامل عرب اإلنرتنت ، بناًء على إحصائيات دقيقة مت االطالع عليها قبل البدء 
 والشروع يف العمل

 ساعة 24 اإلجنليزية اللغة تشغيل على عملال حيث مت  متحدثيها، لغة حبسب شرحية كل تقسيم مت  فقد  
 .   .فقط الذروة يف أوقات والفلبينية األسبانية اللغة وتشغيل يومياً،
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 المعرف : هو شخص حمل على عاتقه هّم ايصال رسالة اإلسالم إلى غير المسلمين ، والمقصود هنا هم المنتسبون للمركز .     26

 
 * املطلب السادس : قيم ومبادئ مؤسسة ركن احلوار : 

 الفرع األول : األمانة     -
 الفرع الثاين : االلتزام ابلعمل خلدمة الدين اإلسالمي    -
  الفرع الثالث :الشراكة اجملتمعية يف سبيل التعريف ابإلسالم  -
   الفرع الرابع : احرتام اجلميع أفراداً ومؤسسات بغرض تبليغ الدين  -
 الفرع اخلامس : استغالل ومواكبة احلديث من التقنية خلدمة اإلسالم    -

   -املبحث الرابع : ثقافة التعريف ابإلسالم وغرسها عرب ثالثة مشاريع :

يعترب القلب النابض للمركز ، وحمور اإلرتكاز لباقي   * املطلب األول : املشروع األول : احلوار اإللكرتوين :
املتخصصني ابلتعريف ابإلسالم لغري املسلمني، وذلك من خالل   (26)مشل املشروع جمموعة من املعّرفنيمشاريعه، وقد  
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 ت ثماراها حسب افادة المسؤولين .  التشويش ، وقد آت ومما الحظته أن القائمين على الحوار االلكتروني لهم فلسفة معينة في الحوار الفردي بل ويركزون بشدة أن يكون الحوار كذلك  بعيداً عن 27

 (27)برانمج تفاعلي عرب موقع املركز اإللكرتوين للتواصل املباشر مع غري املسلمني وتعريفهم ابإلسالم يف حوار فردي
 مباشر. 

 هيكلة مشروع احلوار االلكرتوين : 

 
 العمل يف مشروع احلوار االلكرتوين :* آلية سري  

 لعل من خالل هذا الرسم البياين تتبني آلية العمل يف هذا املشروع : 

 
 التواصل

 نبذة عن اإلسالم

 نقاش وحوار
 اشهار اإلسالم

 تعليم  

 املسلم اجلديد 

 املرحلة الثانية
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 مراحل متابعة املشروع : هناك نظامان من خالهلما تتم متابعة هذا املشروع املبارك : 

 نظام املتابعة والتطوير : وهذا النظام خاص لفريق العمل  .  -1

االطالع على النقاش الذي يدور مع املخالف نظام إدارة املعرفة : وهذا النظام خاص ابلدعاة : يتم من خالله  -2
من خالل مسؤول احلوار االلكرتوين ، ومن مث حفظ هذا احلوار يف قاعدة البياانت اخلاصة ابملركز ، مث بعد ذلك يتم 
 تدقيق احلوار وماجاء يف طياته ، مث تتم مراجعته مع الداعية وإبراز مواطن اخللل اليت وقع فيها الداعية مع املخالف ،

أو حَّت لرمبا مل يكن هناك خلل معني إمنا هي توجيهات الستخدام االولوية يف طرح القضااي ،مث يتم تدريبه على ذلك 
. 

 * املطلب الثاين : مشروع  : أكادميية املسلم اجلديد :

ساعدته هي أكادميية للعناية ابملسلم اجلديد عن بُعد هتدف من خالهلا ربط املسلم اجلديد ببيئة إسالمية ، وم 
على بدء حياته اجلديدة ، وتعليمه مباديء اإلسالم ، وطرق تطبيقها يف احلياة اليومية . وتعترب أكادميية املسلم اجلديد 
األكادميية هي األوىل من نوعها واليت تقدم برامج أكادميية تعليمية وتربوية للمسلم اجلديد غري املتحدث ابللغة العربية  

 السنة واجلماعة .  عن بعد وذلك على منهج أهل

حيث تقدم األكادميية برانجماً أتهيلياً مكثفاً لتعليم املسلم اجلديد ما اليسعه جهله من خالل منهٍج علمٍي    
روحٍي فيه التدرج ، والعناية ، ببساطة الطرح ، والرتكيز على األثر ، وعرب برانمج الكرتوين متقدم ُيسمح للمسلم 

 شطة وبرامج األكادميية يف أي وقت وعرب أي وسيلة اتصال ..اجلديد فيه من االستفادة من أن

تستهدف األكادميية يف املرحلة احلالية املسلمون اجلدد الذين يتحدثون اللغة اإلجنليزية حول العامل وسيتم  
 تباعاً ابذن هللا تعاىل ..  –حبسب اخلطة    –تطوير املنهج التعليمي لبقية اللغات  

 ألكادميية املسلم اجلديد :األهداف العامة  

 يتعرف املتعلم على معىن الشهادتني وأركان اإلسالم اخلمسة     -1

 يتعرف املتعلم على كيفية الطهارة وكيفية أداء الصالة  وحملة عن بعض العبادات.   -2

 التعرف على األحكام األساسية للحالل واحلرام يف التعامالت االجتماعية.   -3
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 ص األساسية اهلامة )مثل فاحتة الكتاب، وسورة قصرية، وبعض األذكار(دراسة بعض النصو   -4

 التعرف على النيب صلى هللا عليه وسلم من خالل دراسة يسرية لسريته ابلرتكيز على جانب الشمائل.  -5

 هيكلة مشروع أكادميية املسلم اجلديد   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السالم .* املطلب الثالث : مشروع : أكادميية رسل  

المشرف العام

جزئي

المدير التنفيذي
متفرغ

مدير التشغيل
جزئي

المعلمون

جزئي

فريق اإلستشارات

جزئي

منسقة الدروس

متفرغ

المشرف التقني

متفرغ

المصمم

متفرغ

شؤون الطالب

متفرغ

سكرتير

متفرغ

المشرف األكاديمي

جزئي
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هي إحدى برامج مركز ركن احلوار والذي يُعىن ابلتدريب وأتهيل املعّرفني ابإلسالم يف مجيع أحناء العامل ،  
 عرب استخدام أحدث التقنيات يف التعليم عن بعد .  

 وتنقسم اىل ثالث مراحل : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة االوىل ) نشر ثقافة رسل السالم ( 

أكاديمية رسل السالم

نشر ثقافة رسل السالم

برامج موسمية
لعامة الشباب

أنا مسلم وأفتخر
للمبتعثين والسياح

معرف ممارس

) BCII ) رخصة معرف 
للمهتمين فقط

برامج مساندة
محاضرات إيمانية

معرف متقدم

دبلوم
برنامج أكاديمي



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 252 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وهدفها نشر ثقافة رسل السالم عرب الربامج املومسية املوجهة لعامة الشباب وبرانمج خاص للمبتعثني والسياح يتم فيه   
 توجيههم من قبل مدربني متمكنني وذوي خربه طويلة يف جمال التعريف ابإلسالم والتواصل الثقايف .

  ) معرف ممارس (املرحلة الثانية  

والذي   BCIIوهتدف هذه املرحلة إلعداد معّرف ممارس من خالل برانمج الشهادة األساسية يف التعريف ابإلسالم  
يستمر ملدة سنة كاملة ،يتدرب من خالهلا على أساليب حديثة للتعريف ابإلسالم ، مستخدماً مجيع وسائل التواصل 

 سالم ، ابإلضافة لعدد من الربامج التدريبية املساندة .االجتماعي ، واستغالهلا يف التعريف ابإل

 

  املرحلة الثالثة ) معرف متقدم (

وهي مرحلة متقدمة ملن يتجاوز املرحلتني األوليني ، أو ممن لديه القدرة والكفاءة العالية والتأهيل الشرعي واملهاري   
يف جمال التعريف ابإلسالم حيث حيصل يف هنايته على دبلوم اكادميي للتعريف ابإلسالم على مدى فصلني دراسيني 

 كامليني .

 

 اهليكلة االدارية ألكادميية رسل السالم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشرف األكاديمية

دوام جزئي

مدير التشغيل

دوام كامل

شؤون املتدربين

مستشار أكاديمي

دوام جزئي

مستشارة أكاديمية

دوام جزئي

دعم فني

دوام كامل

منسق التدريب

دوام كامل

املدربين

باليوم التدريبي
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 املقدمة 

 اخلامتة

 

 * اخلتام

لقد عشت مدة ليست ابلقصرية مع هذه الدراسة ، وهذه التجربة الرائدة ، وإين ملنشرح الصدر فيما اطلعت عليه ، 
أن هيأ هللا هلذه األمة من حيمل مّهها ، ويسعى إليصال اخلري للناس ، وال سبيل بعد قراءة هذه الدراسة إاّل أن حنث 

ة وفقهم هللا قد وضعوا من أهدافهم نشر التجربة على أوسع نطاق اجلميع ألن يستفيد من املركز ومن جتربته فاإلخو 
 .وهم على أمت االستعداد للتعاون مع كل من اراد أن يشعل مشعة يف هذا الكون تنري الطريق للعامل .  

وهللَا نسأل أن يوفق القائئمني لكل خري وأن يعظم هلم األجر واملثوبة ، ويرزقنا وإايهم اإلخالص يف القول  
 والعمل ، وجيعل آخرتنا حببوحة جنانه وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه أمجيعن . 

 

 * التوصيات

 التواصل مع املركز لالستفادة من التجربة ، واالطالع على تفاصيَل أدق .   -1

 السعى لنشر جتربة املركز بني الدعاة واملهتمني يف هذا احلقل لتطبيقها واالقتداء هبا .  -2

م أحوج أوصي كل املراكز اإلسالمية يف مجيع دول العامل  أن خيصصوا جزءاً من أوقاهتم لتطبيق هذا الربانمج فه -3
 له ؛ وذلك لسهولة الوصول للشرحية املستهدفة 
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أوصي مبشاركة املركز أبي وسيلة من الوسائل ولو بتكثيف اإلعالانت عن املركز خاصة يف الدول غري املسلمة   -4
 سواء كانت االعالانت بشكل فردي او مجاعي مؤسسايت .  
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 * املصادر واملراجع

 * القرآن الكرمي 
، مصدر الكتاب  31آداب احلوار وقواعد االختالف ، املؤلف : عمر بن عبد هللا كامل ، عدد الصفحات :  -1

 : موقع اإلسالم 
هـ ، ، دراسة وحتقيق: طه 751أعالم املوقعني عن رب العاملني ، املؤلف :  حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية  -2

 م 1968هـ/1388: مكتبة الكليات األزهرية، مصر، القاهرة ، عبد الرؤوف سعد ، الناشر
أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري   -3

 4هـ( الناشر: عامل الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ عدد األجزاء:  684ابلقرايف )املتوىف: 
 جملة الشريعة والدراسات االسالمية  -طوير وسائل الدعوة وفق معطيات العصر للدكتور عبدهللا الزبري عبدالرمحن  ت  -4
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه  -5

بخاري ، احملقق : حممد زهري بن انصر الناصر ، املؤلف : أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي ال
 9هـ ، عدد األجزاء : 1422، الناشر : دار طوق النجاة ، الطبعة : األوىل  

 .  1983-1403ديوان املتنيب ، دار بريوت للطباعة والنشر ،    -6
مكتبة   :ناشرال - حممد انصر الدين األلباين:سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، املؤلف / املشرف  -7

 م  .   1995هـ ،  1415،  األوىل:الطبعة - املعارف
 -دار إحياء الرتاث العريب    :الناشر   - أمحد بن علي بن حجر العسقالين  :اإلصابة يف متييز الصحابة ، املؤلف    -8

 هـ  1328اتريخ الطبعة    - األوىل:، الطبعة    بريوت
 حبث منشور االنرتنت . -ومقومات جناحه ، للمؤلف عبد احلكيم بن حممد بالل  معناه،  ...العـمــل املــؤسسـي  -9

لسان العرب ، املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، الناشر : دار صادر بريوت ، الطبعة  -10
 15األوىل ، عدد األجزاء : 

جملد ، مجع وإشراف : حممد بن سعد 24، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  -11
 هـ   1420الشويعر ، دار القاسم للنشر ، الطبعة األوىل ، اترخيها  

دار القلم ، الطبعة : الثانية     :مقدمات للنهوض ابلعمل الدعوي ، املؤلف : د.عبد الكرمي بكار ، الناشر -12
 م .   2001اترخيها  

 ة للدكتور عالء الدين الزاكي ، حبث منشور يف االنرتنت وسائل الدعوة بني األصالة واملعاصر   -13
 الفهرس
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رقم   املوضوع  
 الصفحة

 2 امللخص ابللغة العربية 
 3 امللخص ابللغة اإلجنليزية

 4 املقدمة
 4  املوضوع أمهية  

 5 أهداف املوضوع
 5 أسباب اختيار املوضوع

 6 السؤال احملوري ملوضوع البحث
 6 الفرضيات

 7 املنهج املستخدم
 7 حدود الدراسة 

 8 اهليكلة التفصيلية للبحث
املبحث األول : أمهية الدعوة إىل هللا عرب الوسائل احلديثة، وحكم مواكبة وسائل الدعوة 

 لواقع األمة 
10 

 11 مواكبة وسائل الدعوة لواقع األمة 
 13 أمهية العمل املؤسسي الدعوي يف األمة 

 14 املبحث الثاين : التعريف ابملركز ) اجلانب النظري للدراسة (
 15 رسالة املركز
 16 رؤية املركز 

 16 أهداف املركز
 16 الشرائح املستهدفة للمركز 

 17 القيم واملبادئ اليت قام عليها املركز 
 18 املبحث الثالث : تطبيقات املركز ) اجلانب العملي للدراسة ( مشروع : احلوار االلكرتوين  
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 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا 

؛ 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 علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر املعريف.فاعلة ملست

 

 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 ونصف)الكمبيوتر( مبسافات )يُكتب البحث بواسطة احلاسوب    -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
 املالحق واإلستباانت.ويستىن من هذا العدد  

، 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.العربية واإلجنليزية ابللغتني

ية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية والفرع  -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  ،لغة اإلجنليزيةابل وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
، مع مالحظة ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 الصفحة خبط مسيك.يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط    -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 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أحباث الشريعة واللغة من املراجع األجنبية ويستثىن  % 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 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

ة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتب  -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد  •
اية البحث عن طريق اتباع طريقة أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هن

 (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:  3العزيز. مرجع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب  

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. ب العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـا (.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. )

 يمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سلإعراب 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  املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر  2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 وراه، جامعة السلطان زين العابدين.دكت   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد  -13

أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب   هليئة التحرير احلق إبجراء   -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً   ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .الشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هبا

 



 إلحالة:آليات النشر وا

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 .

اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر البحث بعد أول أو  
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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